
28ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 136 leden, te we-
ten: 

Aarts, Abma, Van Amelsvoort, Ande-
la-Baur, Van den Anker, B. Bakker, M. 
Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, Bi-
schoff van Heemskerck, Blaauw, H. A. 
de Boer, Bolkestein, De Boois, Borg-
man, Braams, Braks, Bremen, Brink-
horst, Buikema, Van der Burg, Buur-
meijer, Castricum, G. M. P. Cornelis-
sen, 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, Eng-
wirda, Epema-Brugman, Van Erp, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Evers-
dijk, Faber, Frinking, Gerritse, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Hartmeijer, Van Heel-
Kasteel, Van der Hek, Hermans, Herm-
sen. Van Houwelingen, Van lersel, 
Jabaaij, Jansen, Joekes, Kappeyne 
van de Coppello, Keja, Van Kemenade, 
Keuning, Klein, Knol, Koekoek, Kolt-
hoff. Kombrink, Korte-van Hemel, De 
Korte, Kosto, De Kwaadsteniet, Lam-
bers-Hacquebard, Langedijk-de Jong, 
Lansink, Lauxtermann, Van Leijen-
horst, Van der Linden, Lubbers, Mate-
man, Mertens, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels, 
Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Por-
theine, Pronk, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Rienks, Rietkerk, Roels, Roet-
hof, Van Rooijen, Van Rossum, Salo-
mons, Van der Sanden, Schaapman, 
Schakel, Scherpenhuizen, Scholten, 
Van der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Van der Stoel, Terlouw, Van Thijn, 
Toussaint, Tripels, Den Uyl, Veerman, 
Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-Terp-
stra. De Voogd, Voortman, B. de Vries, 
K. G. de Vries, Vrijlandt-Krijnen, Waal-
kens, Waltmans, Weijers, Wessel-
Tuinstra, Wisselink, Wolff, Wöltgens, 
Worrell, Wüthrich-van der Vlist, Van 
Zeil en Zijlstra, 

en de heren Pais, Ministervan Onder-
wijs en Wetenschappen, Andriessen, 
Ministervan Financiën,Tuijnman, Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat, me-
vrouw Gardeniers-Berendsen, Minis-
ter van Cultuur, Recreatie en Maat-

schappelijk Werk, de heren Hermes, 
Staatssecretaris van Onderwijs en We-
tenschappen, De Jong, Staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, Nooteboom, Staatssecretaris van 
Financiën, mevrouw Smit-Kroes, 
Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat en de heer De Graaf, Staatssecre-
taris van Sociale Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Hennekam, tot het Kerstreces, om 
medische redenen; 

Geurtsen, tot het Kerstreces, wegens 
verblijf buitenslands; 

Stoffelen, de hele week, wegens bui-
tenlandse verplichtingen; 

Dankert, Konings en Voogd, ook mor-
gen, wegens verblijf buitenslands; 

Haas-Berger, wegens ziekte, de hele 
week; 

De Hamer, wegens bezigheden elders; 

Voortman, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering, wegens andere 
verplichtingen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aan genomen. 

De Voorzitter: Van de Minister-Presi-
dent ontving ik de volgende brief: 

'Naar aanleiding van de toezending 
van het stenografisch verslag van het 
ordedebat op 27 november 1979 kan ik 
u meedelen heden alle ministers en 
staatssecretarissen te hebben verzocht 
ervoor zorg te dragen dat als regel de 
voor een kamerdebat of een debat in 
een openbare commissievergadering 
toegezegde stukken uiterlijk één week 
voor dat debat in handen van de Ka-
mer zijn. Ik meen overigens dat dit 
voor het merendeel van de aan de Ka-
mer toegezonden stukken reeds de 
praktijk is. 
In de lijn van uw reactie op het verzoek 
van de heer Terlouw tijdens het orde-
debat, teken ik hierbij aan dat deze re-
gel op gespannen voet kan staan met 
de wens om, mede aan de hand van 
door de Regering te verschaffen 
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schriftelijke informatie, overleg te voe-
ren over recente gebeurtenissen of be-
slissingen. 
Eveneens zal het moeilijk zijn de regel 
strikt te handhaven indien ter voorbe-
reiding van een debat waarvan de da-
tum vastligt tal van vragen van de zijde 
der Kamer schriftelijk moeten worden 
beantwoord resp. actualisering van 
eerder verschafte informatie door de 
Kamer wordt verlangd. Dit geldt uiter-
aard met name indien de informatie 
niet alleen van de Regering afkomstig 
is of indien op grond van deze infor-
matie (nadere) besluitvorming binnen 
het kabinet nodig is.' 

Deze brief wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

De Voorzitter: Dan is ingekomen de 
volgende brief van de Staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken: 

'Mede namens de Ministers van Ver-
keer en Waterstaat en van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne bericht ik 
U dat de Franse Regering op 3 decem-
ber j l . de Nederlandse Regering ervan 
in kennis heeft gesteld dat zij besloten 
had om het wetsontwerp tot goedkeu-
ring van de Overeenkomst inzake de 
bescherming van de Rijn tegen veront-
reiniging door chloriden definitief te-
rug te nemen, aangezien haar was ge-
bleken dat het wetsontwerp door de 
Nationale Vergadering zou worden 
verworpen. 

De Franse Regering bleef echter be-
reid, om de verplichting tot verminde-
ring van dezoutlozing ui t te voeren op 
nader overeen te komen wijze. 

De Nederlandse Regering heeft zich 
zeer verrast en diep teleurgesteld ge-
toond over deze gang van zaken en be-
raadt zich over de thans door haar te 
ondernemen stappen. Zij zal de Kamer 
hierover zo spoedig mogelijk inlichten.' 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De leden van de bijzon-
dere Commissie Wijziging van de Wet 
Oppervlaktewateren hebben gisteren 
kennis genomen van de persberichten 
over de opstelling van de Franse rege-
ring. Zij hebben zich nogal wat ge-
dachten gevormd over deze ernstige 
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Voorzitter 

beslissing, juist omdat de problematiek 
niet alleen van groot belang is voor 
Nederland, juist zeker ook voor de an-
dere Rijnoeverstaten. 

De Staatssecretaris heeft nu gemeld, 
dat het de bedoeling is de Kamer op 
zeer korte termijn kennis te laten ne-
men van verdere stappen die de Rege-
ring wil ondernemen. Namens de le-
den van de bijzondere commissie wil 
ik u verzoeken, de Regering te vragen 
de gegevens deze week of de volgen-
de week ter beschikking te stellen van 
de leden van de Kamer. Voorts verzoek 
ik het Presidium op korte termijn, zeker 
vóór het Kerstreces, een openbare be-
handeling in de Kamer toe te staan. 
Het ti jdstip laat ik gaarne over aan het 
Presidium. 

De Voorzitter: Ik zal gaarne aan beide 
verzoeken voldoen. 

De brief, die zal worden gedrukt onder 
nummer 14 663, nr. 19 wordt voor ken-
nisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel 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 daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Ter vervulling van enkele vacatures 
die zijn ontstaan in de permanente 
commissie voor het contact met de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cul-
tuurgemeenschap in België wijs ik aan 
de leden Van Ooijen, G. M. P. Cornelis-
sen, Dees, Worrell, Ginjaar-Maas en 
Mertens. 

Op verzoek van de fractie van het 
C.D.A. heb ik benoemd tot lid van de 
vaste Commissie voor Ambtenarenza-
ken en Pensioenen het lid B. de Vries 
in de plaats van het lid Scholten, het 
lid Buikema in de plaats van het lid 
Bremen en het lid Faber in de plaats 
van het lid Aarts en tot plaatsvervan-
gend lid het lid Bremen in de plaats 
van het lid Van Zeil. 

Op verzoek van de fractie van de 
P.v.d.A. heb ik het lid Wüthrich-van der 
Vlist benoemd tot lid van de bijzonde-
re Commissie 14 496 (Emancipatiebe-
leid) in de plaats van het lid Kosto, die 
plaatsvervangend lid wordt in haar 
plaats. 

Verder heb ik het lid De Hamer be-
noemd tot lid van de bijzondere Com-
missie 14 426 (Kampeerwet) in de be-
staande vacature. 
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De Voorzitter: Ik bepaal, dat de open-
bare vergadering van de vaste Com-
missies voor Buitenlandse Zaken en 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
over de Nota de rechten van de mens 
in het buitenlandse beleid (15 571) zal 
worden gehouden op maandag 17 
maart 1980 van 11.15 tot uiterlijk 18.00 
uur. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen bij 
de aanvang van de vergadering van 
woensdag 12 december a.s. de behan-
deling van: 
het jaarverslag van de Commissies 
voor de Verzoekschriften uit de beide 
Kamers, betreffende werkzaamheden 
in de zitting 1978-1979 (15 911); 
de verslagen van de Commissie voor 
de Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(15 865, nr. 13t /m 19); 
het wetsontwerp Wijziging van hoofd-
stuk VI (Departement van Justitie) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (wijziging naaraan-
leiding van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (15 866). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor aan de 
orde te stellen bij de aanvang van de 
vergadering van donderdag 13 decem-
ber a.s. de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
IX B (Departement van Financiën) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (wijziging naar aan-
leiding van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (15 868). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de interpel-
latie van de heer Cornelissen over de 
beslissing Willemsspoorverbinding 
vandaag te houden, na het debat over 
hoofdstuk VIII (Onderwijs en Weten-
schappen). Ik hoop dat dit nog voor de 
avondpauze het geval zal kunnen zijn. 

De heer Joekes(VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan deze interpellatie zal ik 
niet deelnemen. Het heeft mij echter 
getroffen dat op de agenda staat dat 
de spreektijd voor eventueel tussenko-
mende sprekers (één per fractie) elk 
twee minuten zal zijn. Zoals u beter 
weet dan ik, is dat een afwijking van 
het reglement van orde. Het reglement 
van orde zegt dat tussenkomende 
sprekers deel kunnen nemen aan de 
interpellatie (art. 106). Ik weet dat bij 
een eerdere interpellatie in de afgelo-
pen weken hierover een gedachten-
wisseling is geweest. Ik meen dat het 
juist zou zijn dat, indien u een voorstel 

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 

doet, dat afwijkt van het reglement van 
orde, u dit ook zegt opdat ieder lid 
krachtens het reglement van orde 
daartegen kan opkomen. 

De Voorzitter: De heer Joekes heeft 
nog meer gelijk dan hij beseft. 

De heer Joekes (VVD): Dat kan niet! 

De Voorzitter: Ik had mij voorgeno-
men, voor te stellen de spreektijd vast 
te stellen op twee minuten per spreker. 
Naderhand heeft men mij via een 'vo-
geltje' attent gemaakt op een ordede-
bat dat over deze kwestie had plaats-
gevonden. De gedrukte agenda is in 
overeenstemming met de gedachte 
van dat 'vogeltje', doch niet met mijn 
woorden. De volgende keer zal ik mij 
nog nauwkeuriger van tevoren uit-
drukken. Dan zal er kunnen worden be-
raadslaagd op de in het reglement van 
orde voorziene wijze. De spreektijd 
voor eventueel tussenkomende spre-
kers zal nu per spreker 2 minuten zijn. 

Ik geeft het woord aan de heer Spie-
ker, die het heeft gevraagd. 

De heer Spieker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens mijn colle-
ga's De Vries van het CDA en De Korte 
van de VVD wil ik u verzoeken, het ver-
slag van het mondeling overleg inzake 
de Groningse Papier- en Kartonfabriek 
OKTO-BV in Winschoten op de agenda 
van de Kamer te plaatsen. 

De Voorzitter: Dat mondeling overleg 
heeft gisteren plaatsgevonden. Ik 
neem aan dat het verslag heden ten 
gerieve van de leden zal verschijnen. 
Naar mij blijkt, is de Kamer bereid nu 
over het verzoek van de heer Spieker 
te beslissen. 

Ik stel voor, de verslagen van het 
mondeling overleg over de Groningse 
Papier- en Kartonfabriek OKTO-B.V. in 
Winschoten (15 800-XIII, nrs. 22 t/m 
24) te behandelen morgen, bij de aan-
vang van de vergadering (dit in ver-
band met de afwezigheid van de Mi-
nister op andere tijdstippen) en de 
spreektijden te bepalen op 10 minuten 
voor de drie grootste fracties en op 5 
minuten voor de overige fracties. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geeft het woord aan 
de heer Brinkhorst, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Kamer heeft zojuist de 
reactie van de Minister van Buiten-
landse Zaken ontvangen op de motie 
die ik enige weken geleden heb inge-
diend met betrekking tot de parlemen-
taire instemming inzake de plaatsing 
en modernisering van kernwapens. 
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Voorzitter 

Die brief zie ik graag op de kamer-
agenda van aanstaande donderdag 
geplaatst. U herinnert zich dat een 
paar weken geleden de heer Stemer-
dink al een debat heeft aangevraagd, 
afhankelijk van het mondeling overleg. 
Het lijkt mij gewenst dat in ieder geval 
deze motie aanstaande donderdag, 
voordat het kabinet tot een definitieve 
uitspraak komt, kan worden behan-
deld in deze Kamer. 

De heer Stemerdink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Enige tijd geleden heb ik 
de Kamer erop attent gemaakt dat het 
niet uitgesloten zou zijn dat de PvdA-
fractie een debat zou aanvragen over 
de kernwapenproblematiek in deze 
week, met name op donderdag, even-
tueel naar aanleiding van de resultaten 
van het mondeling overleg van van-
daag. Ik ondersteun het betoog van de 
heer Brinkhorst graag. Zoals het er nu 
naar uitziet, wi l ik er bij u op aandrin-
gen voor de agenda van donderdag er 
rekening mee te houden dat de PvdA, 
naar aanleiding van de discussie van-
daag, om zo'n debat zal vragen. Dit ge-
schiedt met iets meer klem, dan ik de 
eerste keer heb gedaan. 

De Voorzitter: Ik stel voor daarover, 
nadat het mondeling overleg heeft 
plaatsgevonden, morgen bij de rege-
ling van werkzaamheden te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik meen dat er nog een 
lid is dat iets wil zeggen over de ge-
houden vergadering te Dublin. Ik geef 
het woord aan de heer Den Uyl. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp niet waarom u 
mij daarop aankijkt. Ik meen echter dat 
de goede gewoonte is gegroeid dat 
het kabinet na een Europese top in de 
Kamer rekening en verantwoording af-
legt, in te leiden door een brief. Ik ga 
ervan uit dat die brief ons, zo mogelijk, 
nog deze week zal bereiken, zodat de 
Kamer daarover - desgewenst-vo l -
gende week met de Regering kan spre-
ken. 

De Voorzitter: Ik zal het verzoek van de 
heer Den Uyl namens de Kamer aan de 
Minister-President overbrengen. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Scholten c.s. over een nadere 
regeling voor de toegang tot kabelnet-
ten (15 933, nr. 1) 

De Voorzitter: Mij is gevraagd, de be-
raadslaging te heropenen. Ik stel voor, 
aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb om heropening van 
de beraadslaging gevraagd, omdat wij 
in de kranten hebben kunnen lezen dat 
er een initiatief-ontwerp op de onder-
havige materie te verwachten is van 
het CDA en de PvdA. Mij vervult nu 
met een brandende nieuwsgierigheid, 
hoe de gevraagde nota van ministerië-
le zijde zich zal verhouden tot het aan-
gekondigde initiatief-ontwerp. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik had al een op-
merking wil len maken over het tweede 
dictum van de motie. Daarin wordt 
de Regering verzocht, de artikelen 
geen kracht van wet te geven. Dit zal 
echter niet mogelijk zijn, want de wet 
heeft in haar totaliteit al in het Staats-
blad gestaan. Ik denk dat de indieners 
van de motie hebben gedoeld op de in 
werkingtreding van de verschillende 
artikelen. Wat dat betreft, heb ik de 
motie begrepen, maar zij is wel fout 
geformuleerd op dat punt. 

Het tot stand komen van de nota ge-
durende deze kabinetsperiode, waarbij 
zij met de Kamer moet worden bespro-
ken, en waaruit dan wetswijzigingen 
naar voren moeten komen, zal op zich 
een grote exercitie betekenen. Wat dat 
betreft, ben ik even geïnteresseerd in 
het antwoord dat de heer Scholten aan 
de vragensteller zal geven, als menig 
ander in deze Kamer. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft duidelijk 
gemaakt, dat zij de motie wil uitvoe-
ren, zij het dat zij een kanttekening 
heeft geplaatst bij de precieze formule-
ring van het dictum, onderaan de eer-
ste pagina. 

Wat de vraagstelling betreft van col-
lega Mertens wi l ik het volgende zeg-
gen. Ik roep in herinnering, dat wij in 
deze Kamer nogal eens hebben gede-
batteerd over steunverlening aan pers-
organen. Het was evident, dat de Mi-
nister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk daarvoor dé verant-
woordelijke bewindsman was, terwijl 
het ook evident was, dat specifieke 
normen en criteria, die hij bij de toe-
kenning van de steun in acht diende te 
nemen, ontbraken. Om die reden zijn 
er ook ter zake vele debatten in deze 
Kamer gevoerd. 

Waarom het ons nu gaat, is zo spoe-
dig mogel i jk -vandaar ook het initia-
tiefwetsontwerp - in ieder geval de 
verantwoordelijkheid van de Minister 
van CRM vast te leggen, uiteraard on-
der voortdurende verantwoording aan 
het parlement. Hiermee doel ik dus op 
de parlementaire controle. In die tus-
sentijd moet zo snel als mogelijk is -
wij hebben gevraagd om een nota 
vóór 1 november - worden gediscus-
sieerd over die nadere normen en cri-
teria die de bewindsvrouwe vanzelf-
sprekend (ik hoop dat zij een lang le-
ven heeft) daarbij in acht kan nemen. 

De heer Scholten (CDA) 
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D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! In nauw overleg met Mi-
nister Gardeniers is afgesproken, dat 
ik wat mijn eigen werkterrein betreft, 
voordat de motie-Scholten c.s. over de 
nadere regeling voor de toegang tot 
kabelnetten in stemming wordt ge-
bracht, hierover nog iets opmerk. 

Voor zover de motie, gelet op haar 
overwegingen, nu reeds beoogt een 
definitief standpunt te geven omtrent 
het weren van bepaalde buitenlandse 
programma's in Nederland, wil ik het 
volgende te uwer kennis brengen. 
Vanuit mijn verantwoordelijkheid als 
Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat moet ik bekennen, dat ik op dit 
moment, gezien de gecompliceerd-
heid van de materie, ook internati-
onaalrechtelijk, nog niet kan overzien 
of ik de motie wat mijn terrein betreft 
in die zin volledig kan uitvoeren. Voor 
zover nodig, zal ik, los van de gevraag-
de nota, die is toegezegd, de Kamer ter 
zake op de hoogte stellen. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de toelichting heb ik na-
mens de indieners verklaard, dat zij er-
van uitgaan, dat, indien de Kamer deze 
motie aanvaardt, in de tussentijd geen 
beslissingen zullen worden genomen 
waarbij geen weg terug is. 

Voorts heb ik in mijn speech expres-
sis verbis verklaard, dat wi j van oor-
deel zijn, dat de voor ons liggende 
'aanvrage' - ik zet die tussen aanha-
lingstekens, omdat het volgens de be-
windsvrouwe slechts oriënterende be-
sprekingen waren - niet kan worden 
gehonoreerd, dan nadat hierover in 
het parlement een nadere discussie 
heeft plaatsgehad. Mede van de uit-
slag van die discussie is het afhankelijk, 
of er dan kan worden gehonoreerd. 

Het spreekt vanzelf, dat, indien de 
Staatssecretaris een voorbehoud 
wenst te maken met betrekking tot ju-
ridische complicaties, zaken van drin-
gend recht die ons aller oordeel ook 
dienen te bepalen, ik dit een redelijk 
voorbehoud vind. Ik heb begrepen, dat 
het echter niet om een beleidsvoorbe-
houd gaat. Indien deze motie wordt 
aanvaard, heeft de Regering het voor-
nemen, de motie uit te voeren, voor 
zover zij daartoe inderdaad gerechtigd 
is. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik de heer Scholten 
goed heb begrepen, worden de nor-
men en criteria, waarover in de motie 
wordt gesproken, nu door het initia-

tief-ontwerp ondervangen. Zou het in 
zo'n geval geen aanbeveling verdienen, 
ook gelet op de kritiek van de geachte 
overzijde van deze Kamer, die motie 
wat dat betreft aan te passen? Immers, 
nu wordt er om iets gevraagd, ten aan-
zien waarvan al is aangekondigd, dat 
op een andere wijze, op een andere 
plaats en in een andere context hier-
over al gedachten zullen worden ge-
formuleerd. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben in ons initi-
atief-wetsontwerp niet anders voor 
ogen dan de Minister van CRM die be-
voegdheid te geven, die reeds is aan-
geduid. Voorts gaat het erom , han-
gende dat initiatief-wetsontwerp, de 
bestaande bevoegdheden van de Mi-
nister van CRM te handhaven, hoe be-
perkt die ook zijn. Ten slotte gaat het 
ons erom zo spoedig mogelijk na 1 ok-
tober 1980 in de Kamer een debat te 
hebben over de nadere normen en cri-
teria. Ik hoop dat ik hiermee, ook voor 
collega Mertens, voldoende duidelijk 
ben geweest. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het komt mij voor dat in de 
motie in het dictum twee zaken wor-
den gevraagd. De heer Scholten heeft 
in de toelichting op zijn motie nog een 
aantal andere zaken bepleit. Het lijkt 
mij dat hij een regering nooit kan bin-
den aan de uitspraak van de Kamer, 
voor zover het meer is dan in de motie 
zelve staat. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geeft het woord aan 
de heer Verbrugh, die het heeft ge-
vraagd om vooraf een stemverklaring 
af te leggen. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik deel één van de oordelen 
in deze motie, namelijk dat de Minister 
de toegang van buitenlandse televisie-
programma's tot de Nederlandse ka-
bel moet kunnen regelen, afhankelijk 
van zekere normen. Toch zal ik mijn 
stem niet aan de motie kunnen geven. 
Wij zijn voorstanders van een niet-ra-
dicaliserende volksinvloed. Wij zijn 
van mening dat de indirecte invloed 
van de kijkers uit de gezinnen in vele 
gevallen wat groter zal zijn bij com-
mercieel geëxploiteerde televisie, dan 
bij veel vertoningen die onder de be-
staande situatie tot stand komen. Hoe-
wel wi j denken dat de commerciële te-
levisie sterk rekening houdt met de op-
pervlakkige smaak van het brede pu-

bliek, zal deze zich waarschijnlijk min-
der wagen aan allerlei uitzendingen, 
zoals nu onder de vigeur van ons om-
roepbestel tot stand komen en die 
door velen als onzedelijke en ongees-
telijke experimenten op het publiek 
worden gezien. Hoewel ik vind dat bij 
verder doordringen van commerciële 
televisie wijzigingen in het omroepbe-
stel nodig zullen zijn voor meer contro-
le en voor meer reservering van tijd 
voor bijzondere uitzendingen, brengt 
de afweging mij tot de reeds vermelde 
beoordeling van de motie. 

De motie-Scholten c.s. (15 933, nr. 1) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het GPV, D'66, DS'70 en de 
BP, tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting in het ka-
der van het belastingplan 1980 
(15 849); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor 
kleinere zelfstandigen in de inkonv 
stenbelasting (15 850); 

Verhoging van de belasting van si-
garetten en kerftabak, verhoging van 
de bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's, alsmede aanpassing 
van enige wettelijke bepalingen inza-
ke de belasting van tabaksfabrikaten 
aan communautaire bepalingen 
(15 851); 

Verhoging van de accijns van benzi-
ne(15 852); 

Verhoging van de alcoholaccijns, 
alsmede aanpassing van de Wet op de 
accijns van alcoholhoudende stoffen 
aan enige communautaire bepalingen 
(15 853); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo 
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980(15 904); 

Verlenging voor 1980 van de voor 
1979 getroffen maatregelen in af-
wachting van de besluitvorming over 
het Rapport-Hofstra (15 909); 

Wijziging van de overdrachtsbelas-
ting(15 843). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd de be-
raadslaging te heropenen. 

Ik stel voor, aan dat verzoek te vol-
doen. 

Daartoe wordt besloten. 
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Minister Andriessen (links) en Staatssecretaris Nooteboom, tijdens het belastingplandebat voor 
1980 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ter zake van het wets-
ontwerp voor verlenging van een aan-
tal tijdelijke pre-Hofstra-maatregelen 
(15 909) liggen er twee gelijkluidende 
teksten in de vorm van een amende-
ment op tafel. Dat zijn mijn amende-
ment op nr. 6 en het amedement op nr. 
7 van de heer Van Rooijen en een aan-
tal andere leden. Volgens de stem-
mingslijst komt het amendement met 
het laagste nummer in stemming, het 
andere niet. Mijn amendement zou 
dus in stemming komen en het amen-
dement van de heer Van Rooijen zou 
niet meer aan de orde komen. 

Ik realiseer mij dat dit op zich zelf 
een wat gewrongen situatie veroor-
zaakt, omdat de zaak van de saldering 
van een rentevrijstelling op het niveau 
van f 500 in het voorlopig verslag voor 
de eerste keer aan de orde is gesteld 
door de leden van de CDA-fractie. Het is 
een parlementair gebruik, dan ook de 
fractie die de zaak het eerst aanzwen-
gelde, in de gelegenheid te stellen te 
beslissen over het al dan niet indienen 
van een amendement op dat punt. Wij 
hadden ons ervan verzekerd dat bij het 
departement van Financiën een zoda-
nig amendement niet in voorbereiding 
was. Wij hadden ons er bij de aanvang 
van het belastingdebat van verzekerd 
of reeds een amendement was inge-
diend dat ook wij wilden indienen. Dat 

bleek niet het geval te zijn. Wij meen-
den op dat moment de weg vrij te heb-
ben voor het indienen van een eigen 
amendement, mede gelet op het feit 
dat ook andere voornemens van de 
CDA-fractie niet altijd plegen te wor-
den uitgevoerd. Edoch, enkele uren la-
ter kwam er een amendement op tafel 
met dezelfde tekst, zij het dat er een 
met de pen ingevuld getal op voor-
kwam. 

Het is bepaald niet onze bedoeling, 
vervelend te doen in dit soort affaires. 
Bij deze trek ik mijn amendement, 
voorkomende op stuk nr. 6, in. Wij 
steunen graag het amendement van 
de heer Van Rooijen. Daarbij laten wij 
geen enkele ruimte voor welke twijfel 
dan ook over de gevolgde procedure. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Kombrinkc.s. (15 909, nr. 6) is in-
getrokken, maakt het geen onderwerp 
van behandeling meer uit. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek mijn verbazing uit 
over een brief die wij dit weekend heb-
ben gekregen van de Vereniging van 
Nederlandse Kerftabakindustrie. Die 
brief gooit een geheel nieuw staats-
rechtelijk licht op de discussie die wij 
hier verleden week hebben gevoerd. In 
de brief staat: 

'De Nederlandse kerftabakindustrie 
acht de aanname van dit amendement 

door uw Kamer van zo groot belang 
dat zij de heer Portheine heeft ge-
machtigd, bij de presentatie van dit 
amendement mede te delen dat onze 
vereniging zich garant stelt voor de 
budgettaire verliezen daaraan verbon-
den in de jaren 1980 en 1981.' 

Wellicht heeft de vereniging de heer 
Portheine ook gemachtigd, hierop een 
toelichting te geven! 

D 
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik laat mij door de heer 
Wöltgens graag uitdagen om hierover 
iets te zeggen. Toen het amendement 
verleden week door mij werd in-
gediend, heb ik dat gedaan omdat ik 
natuurlijk zeer gevoelig ben voor de 
budgettaire gevolgen van datgene wat 
ik voorstel. Mij had de toezegging be-
reikt - die later officieel aan de Staats-
secretaris van Financiën is gedaan -
dat de kerftabakindustrie garant 
stond voor het budgettaire lek dat zou 
ontstaan. Hierover zijn enige brieven 
gewisseld die ook aan de Kamer zijn 
toegezonden door de betrokken indus-
trie. Daarin staan nogal wat staats-
rechtelijke punten die niet direct mijn 
instemming hebben en die - zoals de 
heer Wöltgens heeft gezegd - niet juist 
weergeven wat er werkelijk gebeurt in 
onze staatsrechtelijke verhoudingen. 
Bovendien houd ik daarbij rekening 
met datgene wat wi j hier doen en wat 
onze taak is. 

In de brief van de kerftabakindustrie 
aan de Staatssecretaris staat een op-
merking over de omzet. Wanneer die 
omzet eventueel minder is, zal die ga-
rantie niet gelden. Men zal begrijpen 
dat de garantie van een particuliere in-
dustrie binnen ons staatsbestel met 
betrekking tot budgettaire lekken geen 
eenvoudige figuur is. Gelet op alles 
wat in de brief staat, gelet op de beper-
king die in de garantieverlening is aan-
gebracht en mede gezien het feit dat ik 
de indruk heb dat dit amendement 
weinig steun zal ondervinden in de Ka-
mer, trek ik het bij deze in. 

De Voorzitter: Aangezien de amende-
menten-Portheine c.s. (15 851, nrs. 12, 
I, II en III) zijn ingetrokken, maken zij 
geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Eveneens trek ik het amen-
dement, voorkomend op stuk nr. 8 van 
wetsontwerp 15 853, in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Portheinec.s. (15 853, nr. 8) is in-
getrokken, maakt het geen onderwerp 
van behandeling meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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Voorzitter 

In stemming komt het wetsontwerp nr. 
15 849. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
DS'70 vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 12,1) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór dit amendement heb-
ben gestemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement ook 
de overige op stuk nr. 12 voorkomen-
de amendementen als verworpen kun-
nen worden beschouwd. 

Het amendement-Van Rooijen c.s. 
(stuk nr. 14, II) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP te-
gen dit amendement hebben gestemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
aanneming van dit amendement ook 
de overige op stuk nr. 14 voorkomen-
de amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 13,1) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement ook 
de overige op stuk nr. 13 voorkomen-
de amendementen als verworpen kun-
nen worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink c.s. 
(stuk nr. 15,1,1) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement ook 
de overige op stuk nr. 15 voorkomen-
de amendementen als verworpen kun 
nen worden beschouwd. 

Artikel II, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Rooijen c.s. (stuk nr. 14, II) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel III wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel IV (nieuw), zoals het is inge-
voegd door de aanneming van het 
amendement-Van Rooijen c.s. (stuk nr. 
14, III), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

Artikel IV (oud) wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Artikel V, zoals het is gewijzigd door 
de aanmerking van het amendement 
Van Rooijen c.s. (stuk nr. 14, IV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De beweegreden, zoals deze is ge-
wijzigd door de aanneming van het 
amendement-Van Rooijen c.s. (stuk nr. 
14,1), wordt wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PPR, de PSP en 
de BP wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wensen te worden tegen dit 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp nr. 
15 850. 

Het amendement-Kombrink c.s (stuk 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De fractie van de BP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wenst te worden, tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp nr. 
15 851. 

Het amendement-Wöltgens c.s. (stuk 
nr. 10, II, 1) wordt bijzitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en 
DS'70 vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Ik neem aan dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement ook 
het andere op stuk nr. 10 voorkomen-
de amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

Het amendement-Wöltgens c.s. (stuk 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Hetamendement-Portheinec.s. (stuk 
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel II wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PvdA wordt aan-
tekening verleend, dat zij geacht wen-
sen te worden tegen lid 2 van artikel 26 
van artikel II te hebben gestemd. 

De aanwezige leden van de fractie 
van de PPR wordt aantekening ver-
leend, dat zij geacht wensen te worden 
tegen het gehele artikel II te hebben 
gestemd. 

De overige onderdelen worden zon-
der stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN, de PSP en 
de BP, alsmede de heer Van de Ven, 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen het 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Wetsontwerp 15 852 wordt na goed-
keuring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

De aanwezige leden van de fracties 
van de PPR, de CPN, de PSP en de BP, 
alsmede de heer Van de Ven, wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Het wetsontwerp 15 853 wordt, na 
goedkeuring van de onderdelen, zon-
der stemming aangenomen. 

De aanwezige leden van de fracties 
van de PPR, de CPN, de PSP en de BP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen het 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

In stemming komt wetsontwerp 
15 904. 

Het amendement-Kombrink c.s. 
(15 904, nr. 6,1) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
vóór het wetsontwerp hebben ge-
stemd. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat door 
de verwerping van dit amendement 
ook het andere op nr. 6 voorkomende 
amendement als verworpen kan wor-
den beschouwd. 

De Voorzitter:Ik geef het woord aan de 
heer Van Rooijen die het heeft ge-
vraagd om een stemverklaring over de 
amendementen-Van Dis c.s. (stuk nrs. 
7 I en II) af te leggen. 

D 
De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Omdat het amendement 
verleden week zo laat is ingediend, is 
het nodig, nu ons standpunt hierover 
kenbaar te maken. 

Het amendement loopt vooruit op 
de structurele behandeling van de ver-
mogensbelasting, in relatie tot het suc-
cessierecht. Het doet een stapje in de 
richting van iets wat voor 1981 is voor-
gesteld. Ik heb dit verleden week al 
een erg sympathieke stap genoemd, 
omdat het gaat om een verhoging van 
de vrije voet met een bescheiden be-
drag, hetgeen voor eigen-woningbe-
zitters van belang is. 

Wat de dekking betreft, zou ik nog 
het volgende wil len zeggen: door het 
uitstel van de verlaging van de vermo-
gensbelasting is voor 1980 een bedrag 
vrij gevallen - om het zo maar te zeg-
gen - en ik wil hier uitdrukkelijk zeg-
gen, dat wi j het restant van het bedrag 
uit de reparatiewetgeving dat voor vol-
gend jaar beschikbaar is, in relatie zien 
tot de financiering van de belasting-
verlaging zoals zij voor 1980 is aange-
kondigd. Uit de aard der zaak, omdat 
het slechts gaat om een vrij vallen van 
het bedrag voor één jaar, willen wij 
slechts voor dat jaar deze relatie ge-
legd zien. Wij zullen voor het amende-
ment stemmen. 

Het amendement-Van Dis c.s. (stuk nr. 
7 II) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

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

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
aanneming van dit amendement ook 
het andere op stuk nr. 7 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Van 
Dis c.s. (stuk nr. 7, II), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De beweegreden, zoals zij is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Dis c.s. (stuk nr. 7,1) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De fractie van de BP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wenst te worden tegen het wets-
ontwerpte hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp nr. 
15 909. 

Het amendement-Van Rooijen c.s. 
(stuk nr. 7) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de BP tegen dit amende-
ment heeft gestemd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Van 
Rooijen c.s. (stuk nr. 7), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De overige onderdelen worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN en de BP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Het wetsontwerp nr. 15 843 wordt, na 
goedkeuring van de onderdelen, zon-
der stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van 
de fracties van de CPN en de BP wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen over: 
de motie-Kombrink c.s. over com-

pensaties binnen de rijksbegroting ter 
handhaving van de koopkracht 
(15 849, nr. 16); 

de motie-Jansen c.s. over een bijslag-
regeling voor belastingplichtigen bij 
hulpbehoevendheid (15 849, nr. 17); 

de motie-Van Rooijen c.s. over zelf-
standigenaftrek in de inkomstenbelas-
t ing(15 850, nr. 8); 

de motie-Portheine c.s. over de ac-
cijns op sigaretten en kerftabak 
(15 851, nr. 13); 

de motie-Couprie c.s. over de verho-
ging van de belasting van kerftabak 
(15851,nr. 14). 

De motie-Kombrink c.s. (15 849, nr. 16) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Jansen c.s. (15 849, nr. 17) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en 
DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stem d. 

De motie-Van Rooijen c.s. (15 850, nr. 
8) wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de PSP en de BP te-
gen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Portheine c.s. (15 851, nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de BP tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Couprie c.s. (15 851, nr. 14) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN en de BP tegen deze mo-
tie hebben gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Algemene Kin-
derbijslagwet, de Wet op de inkonv 
stenbelasting 1964 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 alsmede van enke-
le andere wetten (samenvoeging van 
de bestaande kinderbijslagregelingen 
tot een algemene, de gehele bevol-
king omvattende, verplichte kinder-
bijslagverzekering van het eerste kind 
af en afschaffing van de kinderaftrek 
van de loon- en inkomstenbelasting) 
(15 683). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd, de be-
raadslaging te heropenen. 
Ik stel voor, aan dat verzoek te vol-
doen. 

Daartoe wordt besloten. 
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D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb heropening van de 
beraadslaging over dit wetsontwerp 
gevraagd, mede naar aanleiding van 
een brief die wi j vanmorgen onder on-
ze aandacht kregen van de Vereniging 
van directeuren van overheidsorganen 
voor sociale arbeid, waarin aandacht 
wordt gevraagd voor de positie van 
mensen meteen bijstandsuitkering, 
met kinderen. Zij krijgen nu, meestal 
maandelijks maar soms misschien ook 
wekelijks, een kinderbijslag vervan-
gende uitkering. 

Krachtens de nieuwe wetgeving krij-
gen zij ook recht op een driemaande-
lijkse uitkering. Voor hen is net als 
voor ambtenaren een overgangsrege-
ling getroffen, die inhoudt dat de eer-
ste driemaandelijkse kinderbijslag dan 
op 15 februari zal worden uitgekeerd. 
Hoewel dat in het algemeen naar onze 
smaak voor ambtenaren voldoende 
moet zijn, denken wi j dat het gerecht-
vaardigd is een uitzondering te maken 
voor deze mensen, die op het mini-
mumniveau leven en toch al in een bij-
zonder moeilijke positie verkeren 
doordat het netto-minimuminkomen 
in zijn behoefte-aspect is gericht op ge-
zinnen zonder kinderen. Bovendien 
weten wij dat de kinderbijslag geen 
volledige vergoeding geeft voor de 
kosten die kinderen met zich brengen. 

Wij denken dat gedurende de peri-
ode tussen 1 januari en 15 februari de-
ze wetswijziging in ieder geval een 
ernstige verzwaring betekent van de f i-
nanciële moeilijkheden van deze 
groep, waarvoor wij in het algemeen 
ook al in motie nr. 23 de aandacht heb-
ben gevraagd. Ik zou, om het mogelijk 
te maken dat deze mensen in hun posi-
tie wat verlicht worden, alsnog een 
motie wil len indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Poppe en 
Langedijk-de Jong wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat met de derde fase 
van de herstructurering van de kinder-
bijslag voor onder andere bijstandtrek-
kers een overgang gepaard gaat van 
een maandelijkse kinderbijslagvervan-
gende uitkering in het kader van de AI-
gemene Bijstandswet naar een drie-
maandelijkse kinderbijslag; 

van oordeel, dat het hier gaat om men-
sen die over geen andere inkomsten 
beschikken dan een uitkering op mini-

mumniveau en daarom onvoldoende 
geholpen worden met de voor ande-
ren getroffen overgangsregeling; 

nodigt de Regering uit, op basis van de 
ABW een uitkering ineens aan bij-
standtrekkers met kinderen te ver-
strekken, die een tijdelijke achteruit-
gang in inkomen voor hen voorkomt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mi j blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 26(15 683). 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou hier nog bij willen 
opmerken dat de motie neerkomt op 
een, zij het kleine en eenmalige, extra 
uitkering voor deze groep. Van de kant 
van de Regering zijn er wellicht bezwa-
ren aan verbonden. Wij hebben ons af-
gevraagd of dat te voorkomen is en wi j 
hebben overwogen voor te stellen van 
deze uitkering een voorschot te ma-
ken, zodat de mensen het later weer 
zouden moeten terugbetalen. Dat zou 
vri j ingewikkelde regelingen nodig 
maken, terwij l de charme van dit wets-
ontwerp is dat er juist een sterke ver-
eenvoudiging plaatsvindt. Bovendien 
zou een dergelijke terugbetalingsver-
plichting voor de mensen die moeten 
leven van een minimumuitkering, ge-
durende die periode van één a twee 
jaar een wat mindere inkomenspositie 
met zich meebrengen, terwij l wij juist 
tot het indienen van deze motie wor-
den geprest omdat die mensen al in 
een bijzonder moeilijke financiële situ-
atie verkeren. Ik hoop daarom dat onze 
motie de steun van de Kamer zal krij-
gen. 

De Voorzitter: De motie is van tevo-
ren rondgedeeld, zo blijkt mij. Ik stel 
vast dat er bezwaar tegen wordt ge-
maakt, thans al over de motie te beslis-
sen. Dan zal de motie volgende week 
in stemming worden gebracht. 

De heer Poppe (PvdA): Ter verdedi-
ging van de gang van zaken wil ik nog 
opmerken dat de afspraak toch was, 
dat als de betrokken woordvoerders 
tijdig van de inhoud van een motie op 
de hoogte waren gebracht, geen be-
zwaar tegen stemming daarover direct 
na de indiening zou worden gemaakt. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij graag bij het ver-
zoek van de heer Poppe aan, gezien de 
datum waarop een en ander ingaat en 
gezien het feit dat hier in elk geval dui-
delijkheid moet worden geschapen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
VoorzitterlWat mij betreft mag de mo-
tie in stemming komen. 

De Voorzitter: Er zijn leden die niet het 
woord hebben gevoerd en die geen 
kennis hebben genomen van de tekst 
van de motie. Ik vraag nogmaals of er 
ook maar één lid is dat bezwaar heeft 
tegen stemming nu. Dat blijkt niet 
meer het geval te zijn, zodat de motie 
aanstonds in stemming kan worden 
gebracht. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het door de heer Poppe 
aangesneden probleempje is tot nu 
toe in de discussies rondom dit wets-
ontwerp niet expliciet besproken. Het 
kwam zijdelings aan de orde toen het 
ging om de regeling voor het over-
heidspersoneel. Vorige week is hier-
over van verschillende kanten in de 
Kamer gezegd dat men met de voorge-
stelde regeling en met de ingang daar-
van per 1 januari aanstaande wel kon 
instemmen. Daarbij is niet uitdrukke-
lijk stilgestaan bij de groep van bij-
standsgerechtigden. Erkend moet 
worden dat het inderdaad om de laag-
ste inkomensgroep gaat. 

Tevens moet erkend worden - de 
heer Poppe zal dit niet kunnen ontken-
nen - dat aan deze mensen op termijn 
bepaald niets tekort gedaan wordt. 
Ook zij krijgen hun volledige kinder-
bijslag, zij het dat zij deze later ontvan-
gen dan tot nu toe het geval was. Zij 
ontvangen deze bijslag nu ook weer 
niet zo veel later, want het gaat groten-
deels, zo al niet geheel, om maandbe-
talingen van de uitkeringen, die zij in 
de loop van januari, tussen 22 en 30 ja-
nuari, zouden ontvangen, terwijl voor-
zien is dat zij half februari de kinder-
bijslag van het eerste kwartaal ontvan-
gen. Dit kan aanleiding tot problemen 
geven. Ik voel niet zo veel voor een ex-
tra uitkering aan de bijstandsgerechtig-
den, gelet op de consequenties 
daarvan voor de andere laagste inko-
mensgroepen. 

Naar mijn mening is er een eenvou-
diger oplossing. Hoe denkt de Staats-
secretaris over de mogelijkheid, dat in 
goed overleg met zijn ambtgenoot van 
CRM de sociale diensten erop wordt 
gewezen, dat zij ter voorkoming van 
problemen betrokkenen kunnen be-
voorschotten met een bedrag, gelijk 
aan vermoedelijk te ontvangen kinder-
bijslag gedurende maximaal 6 weken? 
Een langdurige aflossingstermijn -
voor mijn part kan die zich ook tot 1981 
uitstrekken - zou de oplossing kunnen 
zijn. De heer Poppe kan dan wel zeg-
gen, dat dit niet past in het systeem van 
de wet, die naar eenvoud en vereen-
voudiging streeft. Ik wijs erop dat deze 
regeling los staat van de kinderbijslag-
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Hermsen 

wetgeving; zij houdt zuiver verband 
met de uitvoering van de Algemene 
Bijstandswet. Op grond van de Alge-
mene Bijstandswet is de mogelijkheid 
aanwezig een dergeljke bevoorschot-
ting te doen plaatsvinden. Hoe denkt 
de Staatssecretaris over die sugges-
tie? 

D 
DeheerNijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op het feit, dat de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken 
eerder in het debat zo royaal zijn in-
stemming heeft betuigd met het prin-
cipe van de inkomens-onafhankelijke 
kinderbijslag - ook bij de verdere her-
structurering van het kinderbijslagstel-
sel - acht ik het overbodig mijn motie 
op stuk nr. 20 nog in stemming te 
brengen. Mede namens de mede-in-
diener, de heer De Korte, deel ik daar-
om mede dat ik deze motie intrek. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Nijhof (15 683, nr. 20) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De Algemene Bijstandswet 
regardeert niet in de eerste plaats ons 
departement. Ik heb er daarom wat 
moeite mee, thans een concrete uit-
spraak te doen. Ik wi l wel een eerste 
reactie geven. Het lijkt mij toe, dat een 
uitkering ineens niet gemakkelijk is, 
omdat de situatie van elke bijstands-
trekker verschilt. Het is mij bekend, 
dat sommige bijstandstrekkers de uit-
keringen aan het einde van de maand 
krijgen. Gezien de overgangsregeling, 
is er nog slechts sprake van een te 
overbruggen periode van twee weken. 
Ter zake van de kinderbijslag geldt me-
dio februari. Er kan sprake zijn van een 
overbrugging van 6 weken; in een 
aantal gevallen vindt de uitbetaling 
aan het begin van het kwartaal plaats, 
de eerste van de maand. Persoonlijk 
geef ik, als er iets geregeld moet wor-
den, de voorkeur aan hetgeen de heer 
Hermsen heeft bepleit, namelijk be-
voorschotting. Ik wi l dit graag met 
mijn collega van CRM opnemen. 

De heer Poppe (PvdA): Maar dat bete-
kent toch, dat in de terugbetalingsperi-
ode het inkomen zal teruglopen? 

De heer Hermsen (CDA): De heer Pop-
pe kan toch niet goed rekenen. De 
mensen krijgen kinderbijslag. Het 

voorschot, dat uitgaat boven de uitke-
ring en de kinderbijslag, wordt gelei-
delijk aan terugbetaald. De heer Poppe 
vraagt een extra bedrag. 

De heer Poppe (PvdA): Het extra be-
drag, dat nodig is voor de feitelijke 
functionering van de kinderbijslag als 
een dringend noodzakelijke aanvulling 
op het inkomen van de betrokken 
gezinnen. 

De heer Hermsen (CDA): Om die moei-
lijkheid op te lossen, is mijn oplossing 
bepaald eenvoudiger en billijker. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr. 
14,1) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat als ge-
volg van de aanvaarding van dit amen-
dement ook de overige op stuk nr. 14 
voorkomende amendementen als aan-
genomen kunnen worden beschouwd. 

De onderdelen A tot en met G van arti-
kel I worden zonder stemming aange-
nomen. 

Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr. 
16,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de PSP en de CPN 
vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik constateer, dat de fractie van de 
BP bij deze stemming niet meer aan-
wezig is. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement, 
ook de overige op stuk nr. 16 voorko-
mende amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

Onderdeel H wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr. 
15,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de PSP en de CPN 
vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement ook 
de overige op stuk nr. 15 voorkomen-
de amendementen als verworpen kun-
nen worden beschouwd. 

Onderdeel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de PPR, 

de PSP, de CPN en D'66 wordt aante-
kening verleend, dat zij geacht wensen 
te worden tegen dit onderdeel hebben 
gestemd. 

De onderdelen J tot en met T worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel I, zoals dit is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement -
Poppe c.s. (stuk nr. 14,1), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II tot en met XI, zoals deze 
zijn gewijzigd door de aanneming van 
de amendementen-Poppe c.s. (Stuk 
nrs. 14, II to ten met 14, XI) worden zon-
der stemming aangenomen. 

De overige onderdelen worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij ons oordeel over dit 
wetsontwerp hebben de volgende as-
pecten een rol gespeeld. In de eerste 
plaats leven bij ons principiële bezwa-
ren, waardoor wij ons verzetten tegen 
verzekeringsdwang. Ook dit wets-
ontwerp getuigt daarvan. Daarbij wi l -
len wi j wel betrekken het feit dat 
slechts een uitbreiding is voorgesteld. 
Het principe van de kinderbijslagverze-
kering is immers reeds bij de invoering 
van de AKW aanvaard, uiteraard met 
de tegenstem van onze fractie destijds. 

In de tweede plaats betrekt het wets-
ontwerp de draagkracht, die voor de 
eerste twee kinderen nog in de belas-
tingwet via de kinderaftrek is geregeld 
thans geheel in de kinderbijslag via de 
belastingvrijdom. De kinderbijslag 
krijgt daardoor een tweeslachtig karak-
ter. 

Ten derde vinden wij dat lastenver-
hoging voor de zelfstandigen zonder 
kinderen, hoewel tijdelijk gemitigeerd, 
bezwaarlijk is voor deze groep, gezien 
het feit dat de lasten van de sociale 
voorzieningen voor de zelfstandigen 
mede daardoor de laatste jaren met 
ongeveer 5% zijn gestegen. 

Ten vierde: het wetsontwerp regelt 
een voorziening die in wezen geen ver-
zekering is. Er zijn geen risico's. Onze 
fractie heeft voorheen bepleit, te spre-
ken over kindervoorzieningen. Wij ho-
pen dat bij de komende herstructure-
ring de ook door de Regering onder-
steunde vervanging van dat woord 
wordt doorgevoerd. 

Ten slotte is de regeling voor ge-
moedsbezwaarden ter vervanging van 
de vervallen kinderaftrek zodanig, dat 
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Van Dis 

de ingevoerde bijzondere aftrek voor 
buitengewone lasten voor alle kinde-
ren recht doet aan de draagkracht. 

De positieve en negatieve aspecten 
tegen elkaar afwegend, ziet onze frac-
tie te weinig doorslaggevende argu-
menten om tegen dit wetsontwerp te 
stemmen. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er leven bij onze fractie 
zeer gemengde gevoelens over dit 
wetsontwerp. Er zijn grote bezwaren, 
omdat op termijn toch voor één van de 
sociale uitkeringen de prijsindex wordt 
ingevoerd. Er zijn ook grote bezwaren 
omdat toch weer wordt overgegaan 
tot bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind. Een derde van de 
materiële opbrengst daarvan wordt in 
de eerste plaats gebruikt om het over-
gaan op de prijsindex in termijn te ver-
schuiven en in de tweede plaats om 
een tijdelijke tegemoetkoming te ver-
strekken aan zelfstandigen zonder kin-
deren. Twee derden worden echter ge-
bruikt voor een extra bezuiniging, ter-
wij l zij ook gebruikt hadden kunnen 
worden om de uitermate onbillijke hal-
vering van de kinderbijslag voor jonge 
eerste kinderen teniet te doen. 

Bij de beoordeling van het wets-
ontwerp heeft voor ons uiteindelijk de 
doorslag gegeven in de eerste plaats 
dat ermee gekomen wordt tot een ge-
lijke behandeling van werknemers en 
zelfstandigen en in de tweede plaats 
dat een sterke vereenvoudiging plaats-
vindt. Er worden gelijke bedragen toe-
gekend aan ouders met dezelfde soort 
kinderen. Wij blijven echter wel be-
zwaar houden tegen een uitkering van 
de kinderbijslag ongeacht het inko-
men. 

Alles bijeen vinden wij dat het wets-
ontwerp zoveel aantrekkelijke kanten 
heeft dat wi j er moeilijk tegen kunnen 
zijn. Wij zullen onze stem ervoor uit-
brengen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN en de PSP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden, tegen het 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen over: 
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 

de herstructurering van het kinderbij-
slagstelsel (15683, nr. 18); 

de motie-Van Dis c.s. over de ver-
schillen tussen de kinderaftrek en de 

nieuwe buitengewone lastenaftrek 
(15683, nr. 19); 

de motie-De Korte c.s. over een ver-
dere herstructurering van het stelsel 
van kinderregelingen (15683, nr. 21); 

de motie-De Korte c.s. over de per-
soneelsvoorziening bij de Raden voor 
de Kinderbescherming (15 683, nr. 22); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
de kinderbijslag voor gezinnen, die 
aangewezen zijn op regelingen voor 
een minimuminkomen (15683, nr. 23); 

de motie-Nypels c.s. over een diffe-
rentiatie naar leeftijd in het tarief van 
kinderbijslagen (15 683, nr. 24); 

de motie-Poppe c.s. over een uitke-
ring ineens aan bijstandtrekkers met 
kinderen (15683, nr. 26). 

De motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
(15683, nr. 18) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

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

De motie-Van Dis c.s. (15683, nr. 19) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-De Korte c.s. (15 683, nr. 21) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
CPN tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-De Korte c.s. (15 683, nr. 22) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de CPN tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
(15 683, nr. 23) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN en de 
PSP vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Nypels c.s. (15683, nr. 24) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP en het GPV tegen de-
ze motie hebben gestemd. 

De motie-Poppe c.s. (15683, nr. 26) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Ziektewet en de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering (uitzonde-
ring van de ziekengeldverzekering van 
personen van 65 jaar en ouder) 
(15696). 

Dit wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

\ 

De heer Nypels (D'66) in gesprek met Staatssecretaris De Graaf, na afloop van het debat over de 
kinderbijslagregeling 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP te-
gen dit wetsontwerp hebben gestemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de onder-
werpen, waarover zojuist is gestemd. 

D 
De heer Keja (VVD): Mijnheer de Voor-
zitter! Om verschillende redenen heeft 
de fractie van de VVD tegen de motie 
betreffende het doorgeven van televi-
sieprogramma's vanuit het buitenland 
gestemd. De motie is namelijk strijdig 
met het Verdrag van Rome, waarvan 
artikel 10, lid 1, luidt: 

'Een ieder heeft recht op vrijheid van 
meningsuiting. Dit recht omvat de vri j-
heid een mening te koesteren en de 
vrijheid inlichtingen of denkbeelden te 
ontvangen of door te geven zonder in-
menging van overheidswege en onge-
acht grenzen.'. 

Wij hebben ook een staatsrechtelijk 
bezwaar tegen de motie. Wij vinden 
het onjuist dat een wetsontwerp dat 
beide Kamers der Staten-Generaal is 
gepasseerd en reeds in het Staatsblad 
staat, gedeeltelijk wordt teruggedraaid 
(nota bene anderhalf jaar later) zonder 
dat zich inmiddels nieuwe of niet te 
voorziene feiten hebben voorgedaan. 
Bovendien hebben wij er bezwaar te-
gen, dat de motie in haar overwegin-
gen de indruk wekt, zich uitsluitend te 
richten tegen commerciële zenders, 
terwijl het dictum van een veel verder 
strekkende betekenis is en zich ook 
richt tegen niet commerciële, op ons 
land gerichte programma's vanuit het 
buitenland. 

D 
De heerNypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben onze stem ge-
geven aan de motie-Beckers-de Bruijn, 
voorkomend op stuk nr. 23, over het 
verband tussen de kinderbijslag aan 
de ene kant en het minimumloon aan 
de andere kant. Wij gaan ervan uit dat 
in deze motie terecht een probleem is 
gesignaleerd, dat betrekking heeft op 
de normstelling van het minimumloon 
aan de ene kant en de normstelling 
van de kinderbijslag aan de andere 
kant. 

Wij moeten erop wijzen dat wij door 
het stemmen voor deze motie geen 
stelling hebben ingenomen over de 
vraag, op welke wijze de aanpassing, 
die in de motie wordt gevraagd, tot 
stand moet worden gebracht. Dat kan 

namelijk door de kinderbijslagen als 
zodanig te verhogen, maar ook door 
de normen voor het minimumloon aan 
te passen en te verhogen. Ik wi l uit-
drukkelijk vaststellen dat onze fractie 
nog niet heeft gekozen voor de weg 
van de verhoging van de kinderbijsla-
gen. Wij houden open dat dit pro-
bleem wordt opgelost door een ande-
re normstelling bij het minimumloon. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Alleen al het feit dat wij 
over een mogelijk ander toedelings-
systeem voor kinderbijslagen een 
SER-advies wil len afwachten, dat bin-
nenkort gevraagd zal worden, heeft 
ons ertoe gebracht om, nog afgezien 
van andere bezwaren, te stemmen te-
gen de moties op de stukken nrs. 18 en 
23 alsmede onze stem hebben onthou-
den aan die, voorkomend op stuk nr. 
24. 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
afleggen met betrekking tot de motie-
Nypels op stuk nr. 24. Hoewel wij in 
beginsel sympathiek staan tegenover 
de 'kosten-per-kind-theorie' van de kin-
derbijslag, hebben wi j deze motie nog 
wat prematuur geacht, aangezien wij 
eerst het antwoord op de SER-advies-
aanvrage willen afwachten, waardoor 
meer bekend wordt over de differen-
tiatie van de kinderbijslag. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gemeend tegen 
wetsontwerp 15 696 te moeten stern-
men. De kern van onze bezwaren ligt 
in de omstandigheid dat wij anders dan 
de Staatssecretaris van oordeel zijn dat 
dit wetsontwerp te vroeg is gekomen. 
Op dit ogenblik vertonen namekijk de 
aanvullende pensioenregelingen een 
zeer uiteenlopend beeld. Er zijn goede 
regelingen en slechte. Er zijn 'groepen 
werknemers' - om de Staatssecretaris 
te citeren - voor wie er vandaag de dag 
helemaal geen aanvullende pensioen-
regeling geldt. Daarbij komt dat de in-
komenssituatie van die betrokkenen 
sterk uiteenloopt. 

De verwijdering van de 65-plussers 
uit de Ziektewet mag dan ook pas 
plaatsvinden, nadat er een adequaat 
wettelijk stelsel van aanvullende pen-
sioenvoorzieningen tot stand zou zijn 
gebracht. 

De Staatssecretaris heeft aange-
voerd dat het nog jaren kan duren, 
voordat wij zover zijn. Ik moet u zeg-
gen dat deze argumentatie ons niet 

heeft kunnen overtuigen. Wij zijn na-
melijk van oordeel dat er helemaal 
geen reden was om met deze zaak 
haast te maken. De geschatte budget-
taire lastenvermindering is daarvoor 
te minimaal. Bovendien kent de huidi-
ge Ziektewet een anti-cumulatierege-
ling voor werknemers die van een 
ouderdomspensioen trekken. Verder 
kleven er aan deze maatregel enige in-
coveniënten. Het is onzeker wat de 
reikwijdte is van de relevante bepalin-
gen uit het Burgerlijk Wetboek. Het is 
ook niet duidelijk wat een verzekering 
tegen het ziekterisico de werkgevers zal 
kosten. Daarbij komt dan nog dat de 
hoognodige operatie om de einddatum 
van de verschillende uitkeringen te 
stroomlijnen - een operatie die ove-
rigens ook nog wel jaren op zich zal la-
ten wachten - extra wordt bemoeilijkt 
door de aanvaarding van dit wets-
ontwerp. 

Eén ding is voor ons duidelijk. Deze 
maatregel zal - thans uitgevoerd, hoe 
miniem ook in de budgettaire effecten -
sociale slachtoffers maken. Het geheel 
overwegende, heeft mijn fractie dan 
ook geconcludeerd dat zij tegen dit 
wetsontwerp moest stemmen. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten: 

I. te stellen in handen van: 
a. de vaste Commissie voor de 

Kernenergie: 
wetsontwerp Goedkeuring van twee 
overeenkomsten vervat in op 12 sep-
tember 1978 te 's-Gravenhage tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan-
niëen Noord-lerland, respectievelijk 
op 29 mei 1978 te Parijs tussen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en de Franse 
Republiek gewisselde brieven inzake 
de eventuele terugzending van het na 
opwerking van bestraalde reactor-
brandstof resterende radioactief afval 
(Trb. 1978, 143 en 1979, 116) (15 920); 

b. de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken: 
wetsontwerp Voorzieningen met be-
trekking tot arbeidsvoorwaarden in ar-
beidsverhoudingen, waarvoor geen 
collectieve arbeidsovereenkomst geldt 
(Wet op de niet-c.a.o.-inkomens) 
(15 935). 

II. de termijn voor het uitbrengen van 
het eindverslag over het wetsontwerp 
Regelen ter bevordering van een doel-
matig stelsel van voorzieningen voor 
gezondheidszorg (Wet voorzieningen 
gezondheidszorg) (14 181) te verlen-
gentot 15 april 1980. 
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Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VIII (On-
derwijs en Wetenschappen) van de 
rijksbegroting voor 1980, met uitzon-
dering van het gedeelte Wetenschaps-
beleid (15 800 VIII! 

en van: 
de motie-Mertens c.s. over de vak-

leerkrachten lichamelijke oefening in 
het buitengewoon onderwijs (14 415, 
nr. 7); 

de motie-Mertens c.s. over de oplei-
ding van het onderwijzend personeel 
ten opzichte van de problematiek van 
gehandicapte kinderen (14 415, nr. 
10); 

de motie-Van Kemenade c.s. over 
werkgelegenheid in het voortgezet on-
derwijs(15 800-VIII, nr.42); 

de motie-Van Kemenade c.s. over 
groepsgrootte in het lager beroeps-
onderwijs(15 800-VIII, nr.43); 

de motie-Worrell c.s. over nieuwe 
onderwijsvoorzieningen voor 16- tot 
18-jarigen (15 800-VIII, nr. 44); 

de motie-Van den Anker c.s. over 
studiefinanciering (15 800-VIII, nr. 45); 

de motie-Van den Anker c.s. over de 
Open Universiteit (15 800-VIII, nr. 46); 

de motie-Mertens c.s. over het sti-
muleren van de samenwerking tussen 
het Academisch Ziekenhuis Groningen 
en de andere ziekenhuizen in de 
noordelijke provincies (15 800-VIII, nr. 
48); 

de motie-Waltmans c.s. over een 
nieuw spreidingsplan voor nieuwe op-
leidingen leraren basisonderwijs 
(15 800-VIII, nr. 49); 

de motie-Van Kemenade c.s. over de 
stimuleringsprojecten (15 800-VIII nr. 
57, herdruk); 

de motie-Van Kemenade c.s. over 
het ontwikkelingsplan voor het voort-
gezet onderwijs (15 800-VIII, nr. 58, 
herdruk); 

de motie-Van Kemenade c.s. over 
het vak maatschappijleer (15 800-VIII, 
nr. 59); 

de motie-Worrell c.s. over het vor-
mingswerk jonge volwassenen 
<15 800-VIII, nr. 60); 

de motie-Worrell c.s. over de vol-
wasseneneducatie (15 800-VIII, nr. 61); 

de motie-Van Leijenhorst c.s. over 
de aansluiting van lager op voortgezet 
onderwijs (15 800-VIII, nr. 62); 

de motie-Van Leijenhorst c.s. over 
de herstructurering MHNO/MSPO 
(15 800-VIII, nr. 63); 

de motie-Deetman c.s. over het sti-
muleringsbeleid voor het onderwijs 
aan groepen in achterstandssituaties 
(15 800-VIII, nr. 64); 

de motie-Deetman c.s. over een wet 
op de onderwijsverzorging (15800-
VIII, nr. 65); 

de motie-Lansink c.s. over de gelden 
van het z.g. Smallenbroekfonds 
(15 800-VIII, nr. 66); 

de motie-Mertens c.s. over de voor-
keuren van de bevolking bij de stich-
t ing van nieuwe scholen (15 800-VIII, 
nr. 67); 

de motie-Mertens c.s. over de auto-
matisering bij instellingen van weten-
schappelijk onderwijs (15 800-VIII, nr. 
68); 

de motie-Ginjaar-Maas c.s. over de 
taakverdeling van leraren in het voort-
gezet onderwijs (15 800-VIII, nr. 69); 

de motie-Ginjaar-Maas over het uit-
voeren van aangenomen moties en 
nakomen van gedane toezeggingen 
(15 800-VIII, nr. 70); 

de motie-Evenhuis c.s. over be-
stuurscommissies ex artikel 61 van de 
gemeentewet (15 800-VIII, nr. 72); 

de motie-Evenhuis c.s. over de nieu-
we opleiding van onderwijsgevenden 
in het basisonderwijs (15 800-VIII, nr. 
73); 

de motie-Dees c.s. over een centrale 
registratie van aanmeldingen bij het 
HBO (15 800-VIII, nr. 74); 

de motie-Dees c.s. over de aanmel-
dings- en toelatingsprocedures bij het 
HBO (15 800-VIII, nr. 75); 

de motie-Dees c.s. over het zwaarte-
puntenbeleid bij het muziekvakonder-
wijs (15 800-VIII, nr. 76); 

de motie-Waltmans c.s. over de 
Coördinatiecommissie opleidingen le-
raren basisonderwijs (15 800-VIII, nr. 
77); 

de motie-Nijhof c.s. over een gelijke 
rechtsbedeling van 'oud' en 'nieuw' 
aangestelden bij het onderwijs 
(15 800-VIII, nr. 78). 

De Voorzitter: De heren Nijhof en Ver-
brugh verontschuldigen zich dat zij op 
een andere plaats in dit gebouw aan-
wezig moeten zijn en dat zij niet over 
het vermogen van bilokatie beschik-
ken. 

De Minister van Onderwijs en Weten-
schappen is nog niet aanwezig. Hij 
heeft blijkbaar op een later aanvangs-
tijdstip voor de behandeling van dit 
agendapunt gerekend. Hij heeft dit 
echter niet aan mij laten weten. Ik stel 
voor, dat wi j eenvoudigweg beginnen. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik toch nog 
even reageren op de woorden die de 

heer Van Kemenade en mevrouw Gin-
jaar hebben gewijd aan de inleiding 
van mijn betoog in eerste termijn. 
Daarbij ging het om het zich welbevin-
den van de leerlingen. Dit is misschien 
een wat overdreven, wat te theoreti-
sche of wereldvreemde term. Op som-
migen komt die term als zodanig over. 
Dat kan ik mij ook nog wel voorstellen. 

Toch wil ik het belang daarvan nog 
eens onderstrepen. Immers, bij het on-
derwijs gaat het om de totale mens, 
zoals het bij de school gaat om het to-
tale leerproces en niet om een stukje 
daarvan. Diploma's en cijfers zijn daar-
van slechts een onderdeel. In eerste 
termijn heb ik het volgende willen be-
togen. De uitslag - hierbij doel ik op di-
ploma's en cijfers - kan best positief 
zijn, terwijl het totale leerproces toch 
eigenlijk als negatief moet worden ge-
kenmerkt. Als men een aantal andere 
factoren die onderdeel uitmaken van 
dat welbevinden positief kan doen zijn, 
zoals de onderdelen leerlingbegelei-
ding, een non-selectieve niet bedrei-
gende sfeer en de leerstof die toch 
vooral een relatie moet hebben met de 
leefwereld van de leerling, kan dit op 
zich zelf een heel grote invloed hebben 
op de cijfers en op de te behalen diplo-
ma's. Wellicht heeft dat daarop zelfs 
meer invloed dan het milieu waar de 
leerling vandaan komt. Later hoop ik 
hierop nog eens terug te komen, want 
ik heb begrepen, dat daarover weer 
nieuwe studies in aantocht zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dat 
wilde ik nu net vragen. Heeft de Staats-
secretaris enige onderbouwing voor 
hetgeen hij nu heeft gezegd? Voor mij 
is dit namelijk totaal nieuw. 

Staatssecretaris De Jong: Ik heb be-
grepen, dat er in Engeland een onder-
zoek heeft plaatsgevonden naar de in-
vloed op de leerprestaties van ener-
zijds het milieu waaruit de leerling 
komt en anderzijds van een aantal fac-
toren, die ik zoeven heb genoemd. Ik 
heb het rapport daarover nog niet ge-
lezen. Ik wil de Kamer best schriftelijk 
informeren over de inhoud van dat 
rapport. Ik heb de indruk, dat dergelij-
ke factoren zelfs meer invloed hebben, 
niet alleen op het zich welbevinden 
van de leerling, maar ook op de leer-
prestaties, dus ook op het behalen van 
diploma's, dan het milieu. Ik meen be-
grepen te hebben, dat de gegevens uit 
dat rapport mijn indruk alleen maar 
bevestigen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Op 
welk onderzoek doelt de Staatssecre-
taris? 

Staatssecretaris De Jong: Ik meen dat 
het onderzoek is verricht door profes-
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Staatssecretaris De Jong voert het noord tijdens de behandeling van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen 

sor Michael Rutter. Ik heb het gehoord 
van uw oud-collega Shirley Williams. 
Bij die kunt u inlichtingen inwinnen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Dank 
u wel. 

Staatssecretaris De Jong: Ik heb be-
grepen, dat die ook voor u als een au-
toriteit geldt. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Ginjaar-Maas wil ik als volgt beant-
woorden. De overheid heeft ook op dit 
punt duidelijk een verantwoordelijk-
heid. De overheid heeft niet alleen ver-
antwoordelijkheid met betrekking tot 
de kans op diploma's, maar ook met 
betrekking tot bevorderen van het wei-
bevinden van de leerling, bij voor-
beeld door scholing van de docenten 
en door het stimuleren van ontwikke-
lingen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Is de 
Staatssecretaris klaar met het welbe-
vinden? 

Staatssecretaris De Jong: Ja, ik wilde 
het deze keer kort houden. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): U bent 
nu toch wel voorbij gegaan aan het-
geen ik heb gezegd. De school is na-
melijk een instituut dat niet alleen op-
leidt voor het beroepsleven. Het is ook 
niet een instituut dat alleen maar op-
leidt voor een examen of cijfers. Het is 
een instituut dat een voorbereiding be-
hoort te geven op het totale functione-
ren als volwassene in de samenleving. 
In verband daarmee heb ik gesproken 
over de keuzevrijheden van mensen in 
samenhang met hun opleiding. Daar 
gaat u niet op in. Het is toch een vrij es-
sentieel element. 

Staatssecretaris De Jong: Mevrouw 
Ginjaar-Maas heeft gesproken over 
keuzevrijheden van leerlingen met be-
trekking tot hun opleiding. In het huidi-
ge onderwijs en in het onderwijs dat 

de Regering zich voor de middellange 
termijn voorstelt, willen wij toch die 
vrijheden in alle opzichten duidelijk 
open laten. Ik verschil op dit punt toch 
niet van mening met mevrouw Gin-
jaar-Maas. 

De heer Van Kemenade heeft ter zij-
de, zoals wij dat de vorige keer ook 
hebben gedaan, het ontwikkelingsplan 
voor het voortgezet onderwijs naar vo-
ren gebracht. Hij heeft daarover een 
motie ingediend. De Minister zal daar-
over ook nog spreken. 

Het is natuurlijk een zaak van de Ka-
mer om al dit soort zaken te beoorde-
len. Het past de Regering dus niet om 
zich hierover al te expliciet uit te spre-
ken. De heer Van Kemenade heeft ge-
zegd dat de Kamer van geval tot geval 
bepaalde zaken zal beoordelen. Het is 
dan ook aan de Kamer. De Regering 
behoeft zich daarover niet uit te spre-
ken. Ik wil echter graag de goede ge-
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woonte volgen, wanneer ik een be-
leidsvoornemen heb dat in enige mate 
belangrijk kan zijn, dit aan de Kamer 
mede te delen. De Kamer heeft dan de 
mogelijkheid daarop te reageren. Ik 
vind die motie eigenlijk wel overbodig. 

De heer Van Kemenade (PvdA): U zegt 
dus nu dat, gegeven het feit dat de Ka-
mer heeft besloten tot een inspraak-
en besluitvormingsprocedure, u geen 
enkel element dat niet in het perspec-
tief staat wilt uitvoeren, in afwachting 
van de besluitvorming, dan wel de Ka-
mer daarover van geval tot geval - ik 
bedoel natuurlijk niet van school tot 
school - wilt raadplegen? 

Staatssecretaris De Jong: De heer Van 
Kemenade redeneert nu iets te ver 
naar zich toe. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Het 
staat in de motie. 

Staatssecretaris De Jong: Zo leg ik het 
niet uit. In het ontwikkelingsplan wordt 
enerzijds het lopend beleid beschouwd. 
Daarnaast is het een uitvoeren van pro-
jecten die al op de rails stonden, en die 
verder zullen worden uitgevoerd. Daar-
mee gaan wi j door. Voor zover wi j nieu-
we zaken op de rails zetten - ik ben van 
mening dat er uitsluitend nieuwe zaken 
op de rails komen, die al onderdeel uit-
maken van het lopend beleid - is het 
aan de Kamer om te beoordelen of wi j 
daarbij vooruitlopen op het ontwikke-
lingsplan. De heer Van Kemenade zegt 
in zijn motie terecht dat de Kamer het 
van geval tot geval zal bekijken. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Het 
betekent orfk dat in de motie wordt ge-
vraagd dat deze uitvoering niet wordt 
gegeven, om de Kamer in de gelegen-
heid te stellen steeds te beoordelen of 
dit perspectief van het ontwikkelings-
plan bij zo'n maatregel aanwezig is of 
niet. Ik herinner mij het laatste CCOO 
en uw beleidsnotitie over de algemene 
brugklasprojecten. 

Staatssecretaris De Jong: Ik heb altijd 
de gewoonte gehad beleidsnotities die 
ik vaststel, aan de Kamer toe te zenden. 
De Kamer heeft dan gelegenheid daar-
op te reageren. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ook 
over de adviesstructuur, ontwikke-
lingscommissies en dat soort zaken? 

Staatssecretaris De Jong: Als er op dat 
punt beleidsnotities komen, zullen de-
ze aan de Kamer worden toegezonden. 

De heer Van Kemenade heeft verder 
gesproken over het vak maatschappij-
leer, eventueel in te voeren als exa-
menvak. In een enkele sector is dit al 

mogelijk. Het is mogelijk in het LEAO 
en het MEAO. Verder is het ook moge-
lijk bij het LTO. Van die mogelijkheid 
wordt echter weinig gebruik gemaakt. 
In de sector VWO-HAVO zitten wij met 
het probleem dat er nog steeds geen 
overeenstemming is in het veld over 
de vraag wat het vak maatschappijleer 
nu precies moet omvatten. 

De heer Van Kemenade weet dat 
daarover nogal wat meningsverschil-
len en misverstanden bestaan. Hij kent 
de verschillende invalshoeken die 
worden gehanteerd. Ik heb al vaker ge-
zegd dat ik er enerzijds wel voor voel, 
op dat punt te onderzoeken in hoever-
re het mogelijk is, het vak als eindexa-
menvak bij het VWO/HAVO - want 
daarom zal het de heer Van Kemenade 
wel gaan - in te voeren, maar dat ik an-
derzijds zit met de handicap dat je 
moet uitgaan van een vak dat toch wel 
enigszins vorm moet hebben gekre-
gen in het onderwijsveld. Op die vorm 
moet je namelijk kunnen voortbou-
wen. Ik sta dus sympathiek tegenover 
de motie, maar bij de uitvoering zie ik 
nogal wat problemen. 

De heerVan Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Staatssecretaris 
weet dat er een nader advies is van de 
'commissie-Kuiper' die destijds is 
voortgekomen uit de commissie mo-
dernisering leerplan maatschappijleer. 
Daar ligt een eenduidige structuur. De 
overheid heeft tot taak, daarin op een 
gegeven moment een keuze te doen. 
Dat geldt ook voor andere vakken, 
waarbij ik herinner aan economie-H en 
recht. Ik heb in de motie ook gespro-
ken van de bevoegdhedenregeling, en 
wel vooral de eerstegraadsbevoegd-
heid. 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Op de bevoegdheidsrege-
ling zal de Minister dadelijk nader in-
gaan. Ik herhaal dat lk sympathiek 
tegenover de motie sta, maar dat ik 
graag eerst wi l onderzoeken in hoever 
re ik de eenduidige ontwikkeling van 
het vak maatschappijleer dwarsboom 
door nu al meteen vrij fors aan de 
gang te gaan met invoering als eind-
examenvak. Ik voeg hieraan toe - dit 
is de heer Van Kemenade ook bekend 
- dat je natuurlijk, na vijf of zes jaar, 
geen eindexamen kunt afnemen met 
een lessentabel die wi j nu kennen met 
2 uur per week. Invoering als eindexa-
menvak heeft dus nogal wat gevolgen 
voor de lessentabel en ook voor de le-
raarlessen. 

De heerVan Kemenade (PvdA): Wan-
neer denkt de Staatssecretaris de re-
sultaten van het onderzoek te kunnen 
meedelen? 

Staatssecretaris De Jong: Dat zal vóór 
het einde van dit cursusjaar zijn. 

De heerVan Kemenade (PvdA): Dus 
vóór het zomerreces van het parle-
ment? 

Staatssecretaris De Jong: Dat is juist. 
De heer Worrell heeft gesproken 

over de beleidsnotitie over het OVWJ. 
Deze notitie is nu door het OVWJ 
heen. Ik stuur haar een dezer dagen 
naar de CCOO toe. Ik heb met de agen-
dacommissie van de CCOO afgespro-
ken dat de notitie daar in januari wordt 
behandeld. Na die behandeling hoop 
ik de beleidsnotitie vast te stellen, 
waarna zij naar de Kamer zal worden 
gestuurd. Ik neem aan dat de Kamer 
haar dan op de gewone manier in pro-
cedure zal nemen. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Betekent dit dat het overleg 
met de vaste kamercommissie - dat 
op verzoek van de Staatssecretaris 
naar half december is verschoven - nu 
weer niet doorgaat en opnieuw moet 
worden verschoven? 

Staatssecretaris De Jong: Dat lijkt mij 
verstandig, want de Kamer heeft er 
naar mijn mening niets aan, met mij te 
discussiëren over een concept-be-
leidsnotitie. 

De heer Worrell (PvdA): De Staats-
secretaris heeft dan nog een erg belang 
rijke vraag te beantwoorden. In hoe-
verre loopt de Staatssecretaris met zijn 
beleid vooruit op de notitie? 

Staatssecretaris De Jong: Ik zal hierop 
niet in veel opzichten vooruit lopen. 
Hierbij geldt overigens precies hetzelf-
de als hetgeen ik zojuist tegen de heer 
Van Kemenade heb gezegd. 

De heer Worrell (PvdA): Het gaat hier 
om een wezenlijk punt, zoals detwee-
dagenprogramma's. De samenwer-
king daa'rvan heeft de Staatssecretaris 
nu ontkoppeld, mede gelet op zijn no-
titie, zoals hij heeft aangegeven. Wan-
neer hij bij voortduring de Kamer de 
mogelijkheid onthoudt, over die noti-
tie met hem te spreken, betekent dat 
dat een beleid in gang wordt gezet - of 
wellicht al in gang is gezet - waarin de 
Kamer nauwelijks nog een beslissings-
bevoegdheid heeft. Januari kan im-
mers betekenen, februari of maart en 
dat betekent dat de zaak steeds verder 
wordt verschoven. 

Staatssecretaris De Jong: Dat is het 
tweede punt waarop ik de heer Worrell 
wilde antwoorden. Hij heeft hieraan te-
recht gekoppeld de vraag over het 
eventueel wegvallen van de koppeling 
van het mogen uitvoeren van twee-da-
genprogramma's voor de samenwer-
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king van het vormingswerk en het 
BBO. De heer Worrell heeft gezegd dat 
dit nadelig zou zijn voor de jongeren in 
het vormingswerk. Aan de jongeren 
zouden mogelijkheden worden ont-
houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verklaar 
nogmaals dat ik niet veel geloof hecht 
aan de verplichting, in de zin waarop 
zij hier al vaker naar voren is gekomen. 
Dat is naar mijn mening niet in het be-
lang van de jongeren waarvoor de 
heer Worrell hier opkomt. Dat blijkt uit 
de gegevens die wi j bij voorbeeld heb-
ben gekregen uit het evaluatierapport 
over de stand van zaken. Bovendien 
blijft met het progressief faciliteitenbe-
leid het streven gericht op iets wat veel 
belangrijker is, namelijk de inhoudelij-
ke samenwerking van instituten. 

Ik heb dus zeer duidelijk vooropge-
zet de onderwijskundige integratie van 
het geheel, ook sinds de intentiever-
klaring voor 16-tot 18-jarigen. Dit is in 
wezen het belangrijkste. 

De heer Worrell (PvdA): U opent nu de 
mogelijkheid voor vormingsinstituten, 
tweedaagse programma's per insti-
tuut te organiseren. Mijn vraag welke 
consequenties dit voor restonderwijs 
heeft, was hierdoor ingegeven. De vor-
mingsinstituten worden met een twee-
daags programma zonder beroepsop-
leiding gedoemd tot restonderwijs. 

Staatssecretaris De Jong: De institu-
ten kunnen dit niet zonder meer doen. 
Elk jaar wordt de basiscirculaire uitge-
geven. Men kan een tweedaags pro-
gramma aanvragen. Ik meen echter 
dat ik deze van geval tot geval moet be-
zien, afgaande op de situatie ter plaat-
se. Ik maak er dus geen regel van. 

De heer Worrell heeft ook iets ge-
vraagd over de proefprojecten voor 
16- tot 18-jarigen. Wij moeten ervoor 
oppassen dat wij deze zaak niet scheef 
trekken. In de eerste plaats wil ik hier-
bij iets over de kosten zeggen. Hier-
over zal ik niet veel zeggen, want er is 
naar mijn mening iets belangrijkers 
aan de hand. 

De gelden van Sociale Zaken zijn 
niet verdwenen. Nog onlangs heb ik 
met mijn collega van Sociale Zaken af-
gesproken dat wi j het geld kunnen 
uitsmeren over een aantal jaren, na-
melijk over 1979,1980 en 1981. 

Datgene wat de heer Worrell heeft 
gezegd over de leerlingenaantallen, 
berustte op een verkeerde berekening. 
Hij kan niet alles weten. Meegeteld 
moet worden dat enkele instituten in 
de periode 1979-1980 een nulfase 
hebben. Deze komen er dus bij. Verder 
doet een aantal leerlingen er langer 

over, omdat zij niet meteen met de be-
roepsopleidingen beginnen, maar 
eerst de oriënterende en schakelende 
programma's volgen. Deze moeten 
steeds worden meegeteld. 

Ik leg de nadruk op het belang van 
de onderwijsdeskundige ontwikkeling. 
Het is niet geheel juist wanneer men 
bij proefprojecten als deze steeds pri-
oriteit geeft aan het aantal leerlingen 
dat hierbij is betrokken. Wij hebben 
met zeer veel moeite onderwijskundi-
ge overeenstemming kunnen bereiken 
over het beginnen met de 21 projec-
ten. Ik wil niet zeggen dat andere pro-
jecten er niet klaar voor waren. Af-
gaande op de adviezen van de mensen 
uit het veld, de onderwijskundige ad-
viescommissie en de inspectie en na 
overleg met de koepels uit het CCOO 
kwamen wi j tot 21 instituten die zo'n 
proefproject naar onze mening aan 
kunnen. Wij horen nu al vanuit het 
veld hoe moeilijk het is, alles te realise-
ren wat men moet realiseren. 

Wat moet men allemaal realiseren? 
De opleiding moet voor iedereen toe-
gankelijk zijn. Dit is nogal wat. Men 
moet een opleiding hebben met voor 
iedereen een individuele leerweg. Er 
moet een opleiding worden gereali-
seerd waarin ruimschoots gebruik 
wordt gemaakt van participerend le-
ren. In de opleiding moet sprake zijn 
van een goed samengaan van be-
roepsgerichte en algemene vorming. 
Verder moet men een opleiding reali-
seren waarin een flexibel aanbod en 
een flexibele examinering zitten. 

Waar is dit ooit gepresteerd? De 
heer Worrell wi l toch niet zeggen dat 
men dit in een of twee jaar zo maar uit 
de grond stampt en dat dit dan overal 
in Nederland moet worden gedaan? 
Naar mijn mening spant men dan het 
paard achter de wagen en bewijst men 
het onderwijsveld hiermee geen goe-
de dienst. 

Ik herhaal mijn uitspraak van een 
halfjaar geleden: l ievertwint ig goede 
projecten dan een veel groter aantal 
krakkemikkige, waardoor opleidingen 
ontstaan waarmee leerlingen een zeer 
slechte dienst wordt bewezen. 

De heer Worrell (PvdA): De inhoudelij-
ke argumentatie van de Staatssecre-
taris voel ik zeer goed aan. Kan hij on-
derbouwen waarom de gegevens die 
wi j hem per notitie hebben aangereikt, 
niet kloppen? In zijn aanvankelijke 
schema stond 5400 en in het definitie-
ve 4500. Nog beweert de Staatssecre-
taris dat dit precies hetzelfde is. Vol-
gens mij is het gewoon 900 minder. Dit 
betekent dat de cijfers die hij heeft 
overlegd, niet worden gehaald. 

Een ander punt is of in de komende 
cursusjaren het aantal leerlingen dat 
wi j wensen, deelneemt. Dit betreft een 
geheel andere discussie. De Staats-
secretaris heeft nu echter een duidelijke 
vermindering van een paar duizend 
leerlingen gerealiseerd. Hierover ging 
de discussie. 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb op dit moment niet 
alle cijfers van de heer Worrell voor 
mij , maar ik heb al twee punten ge-
noemd die inhouden, dat het resultaat 
lager is dan aanvankelijk is gezegd. Nu 
komt de heer Worrell met nog een ar-
gument. Hij zegt dat het de vraag is, of 
de instituten bepaalde aantallen leer-
lingen zullen halen. Hij wil dit toch niet 
zeggen als een beschuldiging aan het 
adres van de overheid? 

De heer Worrell (PvdA): U moet vóór 
de tijd hiervan uitgaan, maar dat doet 
u niet! 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij gaan uit van 4500 leer-
lingen in 1981/1982. In 1981/1982 kun-
nen 2200 leerlingen hierbij worden op-
geteld. Dat het minder is dan de heer 
Worrell heeft gezegd, heb ik hem voor-
gerekend. Ik vind het echter onjuist, 
dat de heer Worrell met mij probeert te 
staffelen over enige honderden leerlin-
gen, alsof dit het belangrijkste is. Hij 
wi l er zelfs een nummer van maken.... 

De heer Worrell (PvdA): In de memorie 
van toelichting staat hierover verkeer-
de informatie. Daar ging het om! 

Staatssecretaris De Jong: Ik zal het 
nog wel eens nakijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Verder heeft 
de heer Worrell vragen gesteld over 
het MHNO/MSPO; ook de heer Van 
Leijenhorst heeft hierover gesproken. Ik 
zal nu eerst op de vragen van de heer 
Worrell ingaan. 

De heer Worrell heeft in de eerste 
plaats een vraag gesteld over contac-
ten die ik met de stuurgroep heb ge-
had. De stuurgroep heeft mij in de eer-
ste plaats geadviseerd, de integrale in-
voering tot 1 augustus 1983 ui t te stel-
len. De stuurgroep heeft verder geen 
aanleiding gevonden - met betrekking 
tot de faciliteiten - om in verband hier-
mee de zaak nog verder uit te stellen. 
Zij heeft wel gezegd, dat met betrek-
king tot het aantal faciliteiten wellicht 
bepaalde prioriteiten zouden moeten 
worden verlegd. 

In de tweede plaats: de financiële 
middelen zijn gepubliceerd tot en met 
1982. Zij zijn tot dan veilig en zij zijn 
geïndexeerd. 

In de derde plaats heeft de commis-
sie voor situering en spreiding mij me-
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degedeeld, dat zij midden 1980 met 
haar eerste plan naar voren komt. 

De heer Van Leijenhorst heeft een 
vraag gesteld over het participerend 
leren. Hij heeft gevraagd of het begrip 
'participerend leren' niet samenhangt 
met de stages en of niet eerst de pro-
blematiek van de stages moet worden 
opgelost, voordat het participerend le-
ren kan worden aangepakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het partici-
perend leren omvat in de eerste plaats 
meer dan alleen stages, maar stages 
vormen zeker een belangrijk onder-
wijsmiddel in dit verband. Het is echter 
niet zo, dat hiervóór de stageproble-
matiek moet worden opgelost. Projec-
ten met participerend leren welke ik 
heb geëntameerd of wil entameren, 
zijn proeven en geen integrale invoe-
ring. Deze proeven moeten zelfs mate-
riaal aandragen om de problematiek 
op te lossen. Ik wil hier nogmaals een 
opsomming geven van de projecten 
voor participerend leren: 

1. de experimenten participatie-on-
derwijs; 

2. bijzondere ontwikkelingstaken in 
het kader van het proefproject met kort 
middelbaar beroepsonderwijs; 

3. ontwikkelingsprojecten participe-
rend leren in het middelbaar beroeps-
onderwijs; 

4. het project arbeids-ervaringsle-
ren; 

5. het landelijk leerplaatsenproject. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 

Leijenhorst heeft vervolgens gespro-
ken over het MAVO, met name met be-
trekking tot.... 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zou nog iets wi l -
len vragen over het participatie-onder-
wijs en de problematiek van de stages. 
Ik neem aan dat de proeven die thans 
worden genomen met betrekking tot 
het participatie-onderwijs worden ge-
nomen met het oog op een reële situ-
atie later, waarbij invoering in ruimer 
verband zal plaatsvinden. 

Staatssecretaris De Jong: Ja. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Dan 
komt toch onvermijdelijk de problema-
tiek van de stageplaatsen aan de orde. 
Als ik enerzijds zie, hoe hoogdravend 
in de memorie van toelichting over de 
stages wordt gesproken, terwijl ik an-
derzijds begrijp, dat er een soort van 
feuilleton van stagenota's zal verschij-
nen, over een reeks van jaren en ver 
uit elkaar, dan begrijp ik niet goed hoe 
men het noodzakelijke verband tussen 
participerend leren en de stages zo 
sterk wi l benadrukken. 

Staatssecretaris De Jong: De heer Van 
Leijenhorst constateert een problema-
tiek die wi j hier al eerder geconsta-
teerd hebben, onder andere bij de be-
spreking van de beleidsnota 
MHNO/MSPO. Inderdaad is een aantal 
zaken nog niet geheel volgroeid. Ik 
noem de regeling van de stages, de re-
geling van het participerend leren en 
het integreren van dit geheel, met na-
me in het middelbaar beroepsonder-
wijs. Aan de andere kant kan worden 
geconstateerd dat er op vele plaatsen 
stages zijn die niet zo slecht functione-
ren. 

Ik vind dat wi j op dit moment toch 
maar gewoon moeten roeien met de 
riemen die wi j hebben. Dat neemt niet 
weg dat dezerzijds met kracht wordt 
gewerkt aan stagenota's, waarbij wel 
moet worden opgemerkt dat de uit-
voering van stagenota's niet uitslui-
tend een kwestie is van de overheid. 
Het gaat daarbij om het vierpartijeno-
verleg: overheid, werknemers, werk-
gevers en de overheid als werkgever. 
Die problematiek is zeer complex. 

Wij kunnen daar niet op wachten 
met het uitvoeren van deze zeer belang-
rijke vorm van onderwijs geven in het 
kader van het participerend leren. Ik 
vind het belangrijk dat wi j eindelijk 
eens ophouden met daarover te theo-
retiseren. Met de geachte afgevaar-
digde zie ik verlangend uit naar het 
moment, waarop wi j daaraan in de 
praktijk zoveel mogelijk handen en 
voeten gaan geven. 

Verder heeft de heer Van Leijenhorst 
gesproken over het integraal vierjarig 
MAVO. Ik deel zijn zorg op dat punt. Hij 
heeft die op een manier onder woor-
den gebracht, die ik volledig kan on-
derschrijven. Hij heeft namelijk gezegd 
dat het straks gaat om examen op 
twee niveaus; zijn zorg is, hoe wi j on-
derwijsinhoudelijk op de juiste manier 
tot die twee niveaus komen en of dat 
op tijd wordt bereikt. De Regering is 
nog bezig in haar boezem, zoals dat 
heet, een mening te formuleren over 
het initiatief-wetsontwerp van de heer 
Konings. Als de procedure is doorlo-
pen en de financiën zijn besproken, zal 
de Regering zich daarover uitspreken. 

Nu wi l ik echter al zeggen, dat ik het 
tot nu toe steeds geen goede zaak heb 
gevonden, dat deze kwestie helemaal 
niet is gekoppeld aan uitvoeringssitu-
aties. Zoals hier en in de Eerste Kamer 
naar voren is gekomen, kunnen wij het 
niet los zien van de uitvoering, hoe je 
eindexamen doet op twee niveaus. Het 
MAVO-project is bezig de leerlingen 
daarop voor te bereiden. Ik heb er met 
de heer Van Leijenhorst een beetje 
zorg over, dat wi j in 1983 net zo iets 

krijgen als in 1968, toen de brugklas-
sen werden ingevoerd. Een aantal 
scholen was daar toen helemaal niet 
op voorbereid. Ik schrijf het met name 
daaraan toe dat vrij veel brugklassen 
niet datgene zijn geworden, wat wi j er-
van hebben verwacht. Ik ben er wat 
bang voor dat het, als wi j niet oppas-
sen, met het MAVO dezelfde kant uit-
gaat. 

Op het ogenblik ben ik met de stuur-
groep MAVO-project in intensief over-
leg om te bekijken wat wi j daaraan 
kunnen doen. Waarschijnlijk zullen wi j 
tot de conclusie komen dat de wettelij-
ke regeling iets te vroeg is gekomen en 
dat zij beter gekoppeld had kunnen 
worden aan uitvoeringssituaties. 

De heer Van Kemenade (PvdA): U zegt 
dat u waarschijnlijk tot de conclusie 
zult komen, dat de wettelijke regeling 
te vroeg is gekomen. Betekent dat, dat 
u niet contrasigneert of zo? 

Staatssecretaris De Jong: Neen, mi jn-
heer de Voorzitter, dat is het punt niet. 
Niemand kon tegen het wetsontwerp 
zijn. Ik zal het duidelijker zeggen. Het 
wetsontwerp gaat uit van eindexa-
mens op twee niveaus voor alle scho-
len in 1983. Ik constateer in de eerste 
plaats dat men in het MAVO-project 
nog niet klaar is met het materiaal dat 
men eigenlijk zou moeten gebruiken 
als men in augustus 1980 overal met 
een vierjarige opleiding (tweede leer-
jaar) begint. 

In de tweede plaats zullen wi j in 
1983 twee soorten scholen hebben die 
eindexamen doen op twee niveaus. De 
eerste groep scholen heeft dat dan be-
reikt door middel van differentiatie 
binnen klasseverband en geïntegreerd 
werken in het tweede, derde en vierde 
leerjaar. De tweede (grote) groep heeft 
het niet op die manier bereikt. Ik vraag 
mij af hoe dat verder zal lopen. Ik heb 
er nog geen afgeronde mening over, 
maar met de heer Van Leijenhorst heb 
ik er een zekere zorg over. Hoe gaat het 
nu in al die scholen? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Prima. 
Het valt mij op dat de Staatssecretaris 
klaarblijkelijk erg slecht heeft geluis-
terd, toen wi j het initiatiefontwerp van 
de heer Konings behandelden. De Ka-
mer heeft bij voortduring gezegd, dat 
de MAVO-projecten los staan van dit 
wetsontwerp. Ik heb er bezwaar tegen 
dat zij nu weer gekoppeld worden. 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil ze er niet aan koppe-
len. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Als u 
niet koppelt, waarom zegt u dan dat 
het te vroeg is? Het is vijf jaar te laat. 
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Staatssecretaris De Jong: In de klas, in 
een microsituatie, kan het eindexamen 
doen op twee niveaus op verschillen-
de manieren in de praktijk worden ge-
realiseerd. Ik vraag mij af, of de over-
heid op dat punt een verantwoordelijk-
heid heeft en of de scholen wel op de 
goede manier erop worden voorbe-
reid. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Kort-
om, u pleit ervoor dat er zo snel mo-
gelijk een invoeringsplan wordt ge-
maakt, gegeven het feit dat de Staten-
Generaal een datum hebben bepaald. 

Staatssecretaris De Jong: Ja. Ik heb 
aan de scholen al medegedeeld, dat zij 
binnenkort van mij een circulaire krij-
gen. Ik heb ook al aan de organisaties 
toegezegd, dat zij binnenkort van mij 
een ontwerp-algemene maatregel van 
bestuur krijgen omdat het inrichtings-
besluit moet worden gewijzigd. Het 
leek mij niet slecht dat wij naar aanlei-
ding van de vraag van de heer Van 
Leijenhorst hierover toch een discussie 
hadden in het parlement, omdat de 
heer Van Leijenhorst terecht bepaalde 
zorgen naar voren heeft gebracht. Ik wil 
alleen zeggen dat ik ze deel en dat het 
repercussies heeft voor de ideeën die 
wij hierover ontwikkelen. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Mijn opmerkingen 
hadden niet tot doel de invoering van 
het aangenomen wetsontwerp te ver-
tragen. Mijn zorg betreft het MAVO-
project als zodanig, de onderwijsin-
houdelijke kant. Heb ik goed begrepen 
dat het MAVO-project, met name de 
differentiatie binnen klasseverband, 
tot dusverre niet tot het gewenste re-
sultaat heeft geleid? Wanneer zullen 
de examens zodanig zijn geregeld dat 
zij precies op die twee niveaus zijn af-
gestemd? 

Staatssecretaris De Jong: Die zorg heb 
ik uit de woorden van de heer Van Leij-
enhorst niet geproefd en daar is ook 
geen reden voor. Het gaat mij niet om 
de examens 1980,1981 en 1982. 
Die examens worden in experimentele 
situaties afgenomen. Ik ben ook bezig 
het CITO te vragen daarvoor aparte 
opgaven te ontwikkelen. Het gaat mij 
om de examens in 1983. De vraag is, 
hoe scholen in 1983 per vak op twee 
niveaus eindexamen moeten afne-
men, terwij l ze er onderwijskundig to-
taal niet op zijn voorbereid. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): De 
Staatssecretaris maakt het veel te 
moeilijk. Ook wanneer het wetsont-

werp-Konings er niet was geweest, 
hadden wi j in 1983 twee situaties ge-
had, namelijk één experimentele en 
één reguliere situatie. Ik kan mij voor-
stellen dat wanneer scholen niet inge-
speeld zijn op differentiatie binnen 
klasseverband, men zoveel mogelijk 
aansluiting probeert te vinden bij de 
bestaande situatie. Ik snap niet wat 
voor beren u allemaal op die weg ziet! 

Staatssecretaris De Jong: Gewoon de-
ze beer, dat ik mij afvraag of je werke-
lijk op alle scholen examen per vak op 
twee niveaus kunt doen, terwijl je nog 
nooit iets aan differentiatie binnen 
klasseverband gedaan hebt. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Nee, 
als die scholen dat niet kunnen, zullen 
zij die mogelijkheid ook niet bieden, 
zou het niet? 

Staatssecretaris De Jong: Het is niet 
goed om verder over die zaak te dis-
cussiëren. Er is uiteraard nog alle gele-
genheid om er verder op terug te ko-
men. Ik wilde mijn zorg hierover aan 
de Kamer meedelen en zeggen dat ik 
van plan ben over dit punt met de 
stuurgroep te gaan overleggen. 

De heer Van Leijenhorst heeft een 
motie ingediend over de integrale in-
voering van MHNO/MSPO nieuwe stijl 
per 1 augustus 1982 met als tweede 
uitspraak van het dictum, haast te ma-
ken met de wetgeving. Er zijn toch een 
aantal punten, die mijns inziens heel 
duidelijk de verwachting rechtvaardi-
gen dat wij toch pas op 1 augustus 
1983 aan de integrale uitvoering toe 
kunnen zijn. In de eerste plaats wijs ik 
erop dat een aantal eindprodukten van 
de verschillende opleidingen pas in fe-
bruari 1983 klaar zullen zijn. In de 
tweede plaats wijs ik op het feit dat pas 
in augustus 1982 de eerste eindexa-
mens zullen hebben plaatsgevonden 
en er dan nog totaal geen evaluatie is 
geweest. 

Verder wijs ik erop, dat wi j nogal wat 
problemen hebben met allerlei andere 
eindprodukten. 

Ik wil ernaar streven, dat een en an-
der op 1 augustus 1982 gereed is, 
maar ik zie dat op dit moment niet zit-
ten. Ik heb zeer veel begrip voor de 
motie van de heer Van Leijenhorst en 
uit dien hoofde wil ik wel een harde 
toezegging doen ter zake van de wet-
geving en de spreiding. De Regering 
dient grote haast te maken met de wet-
geving en de spreiding. Ik heb al ge-
zegd, dat in de loop van het volgende 
jaar het plan op tafel zal worden ge-
bracht. Nogmaals, invoering per 1 au-
gustus 1982 zie ik niet zitten; ik meen 
wel, dat de wetgeving en de situering 
en de spreiding er op 1 augustus 1982 
dienen te zijn. 

Mevrouw Ginjaar heeft nog over het 
circulairebeleid gesproken. Ik vraag 
mij af of ik daarop opnieuw moet in-
gaan. Wij hebben daarover een inter-
ruptiedebat gehad. Met betrekking tot 
de Harmonisatiewet heb ik haar bo-
vendien een toezegging gedaan. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Bij na-
der inzien was dat maar een mager 
toezegginkje. De Staatssecretaris heeft 
gezegd: Ik stuur je nog wel een katte-
belletje over een eventuele kleine wi j -
ziginy van de Harmonisatiewet. Ik 
denk dat die kleine wijziging alleen 
maar betrekking heeft op het vak Fries. 
Ik wil een keiharde toezegging van de-
ze bewindslieden, dat wordt gestopt 
met het circulairebeleid en dat nieuwe 
onderwijsvormen niet worden geba-
seerd op artikel 25 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs. Ik heb ervan 
kennis genomen dat de ambtenaren 
daarover anders denken en dat zij 
daarover in het openbaar redes nou-
den. Dit geeft mij aanleiding van de 
Staatssecretaris en de Minister een 
keiharde toezegging te vragen. 

Staatssecretaris De Jong: Het begrip 
'andere onderwijsvormen' vraagt na-
tuurlijk wel enige uitleg. Is er sprake 
van een andere onderwijsvorm, wan-
neer een school een andere lessenta-
bel wil invoeren? Ik acht dat geen an-
dere onderwijsvorm. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): De 
Staatssecretaris moet geen verstop-
pertje spelen. Er is een groot verschil 
tussen iets proberen - ik rangschik dit 
onder experimenteren - en het voor-
nemen projecten uit te voeren, die tot 
doel hebben om op redelijk grote 
schaal een tweejarige heterogene 
brugperiode in te voeren. Ik vind dat 
een nieuwe onderwijsvorm. Dit kan 
niet met de huidige Wet op het voort-
gezet onderwijs. Als de Staatssecre-
taris het hiermee niet eens is, dan spijt 
mij dat, maar hij zal dan niet zomaar 
wegkomen. 

Staatssecretaris De Jong: Ik begrijp er 
niets meer van. Het voortgezet onder-
wijs kent zeer vele brugperiodes. Een 
aantal scholen wil een project met een 
bepaald soort brugperiode. Moet ik 
daarvoor dan onmiddelli jk de wet wi j -
zigen? Dat is nogal ver gaand. Daar-
voor zijn de projecten niet. Dat houdt 
in, dat de term 'projecten' meteen is 
verdwenen, omdat er sprake is van 
een algemene invoering. Daar gaat het 
hier helemaal niet om. Ik kan helaas 
geen harde toezegging doen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): U 
hoort mij nog wel in derde termijn. 
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Staatssecretaris De Jong: De heer 
Mertens heeft uitvoerig over de stich-
ting van scholen gesproken. Collega 
Hermes zal daarop ingaan. 

De heer Verbrugh is nog teruggeko-
men op het centraal schriftelijk eind-
examen geschiedenis. Alle adviezen 
zijn binnen. Van een impasse is geen 
sprake. Het eindexamenprogramma 
voor geschiedenis brengt met zich, dat 
bij de speciale onderwerpen ook de 
16de en 17de eeuw ter sprake kunnen 
worden gebracht. 

D 
Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! In het kader van de discus-
sie over de maatregelen, die betrek-
king hebben op internaten voor schip-
perskinderen, heeft de geachte afge-
vaardigde de heer Van Leijenhorst ge-
vraagd wanneer de nota Trekkende 
Bevolking verwacht mag worden. Wel-
nu, ik kan meedelen dat deze nota in 
de tweede helft van 1980 de Kamer 
kan worden aangeboden, nadat over 
het ontwerp overleg is gevoerd met de 
betrokken organisaties. Dat overleg 
vindt begin 1980 plaats. 

Bovendien zal overleg worden ge-
voerd over de maatregelen met be-
trekking tot de bijdrage aan de interna-
ten (internaatsgelden) en het wijzigen 
van de toelageregeling. De heer Van 
Leijenhorst had daar voldoening over, 
maar voegde eraan toe dat de resulta-
ten van het overleg kunnen tegenval-
len. Hij meent derhalve zijn amende-
ment te moeten handhaven. Ik zal niet 
betwisten dat het overleg inderdaad 
niet goed zou kunnen verlopen. 

In dit kader moet ik ook reageren op 
de vraag van de heer Worrell, hoe het 
mogelijk is dat de zaak rond was voor-
dat er overleg met CRM was gevoerd. 
Hij wees op de maatregelen met be-
trekking tot de Algemene Bijstands-
wet. Hij heeft gelijk, maar ik wil erop 
wijzen dat het beleidsvoornemens wa-
ren, en dat het de bedoeling was daar-
over nog nader overleg te voeren. In 
dat verband zou je een parallel kunnen 
trekken met opmerkingen van de ge-
achte afgevaardigden de heren Van 
Kemenade en Nijhof met betrekking 
tot het georganiseerde overleg. Aan-
gezien de beleidsvoornemens niet eer-
der geëffectueerd behoeven te worden 
dan 1 augustus 1980, was er ook vol-
doende tijd en gelegenheid om het 
overleg nog te voeren. 

Het overleg kan er inderdaad toe lei-
den dat de zaak niet voor elkaar komt. 
Welnu, ik ben gaarne bereid om - ik 
geloof dat dit ook de zin van dit dobat 
en van de begrotingsbehandeling i s -

als er geen overeenstemming kan 
worden bereikt, de Kamer toe te zeg-
gen op deze kwestie terug te komen en 
alternatieve voorstellen aan de Kamer 
voor te leggen. Of er zal gezocht moe-
ten worden naar andere dekkingsmo-
gelijkheden, óf er zal overwogen moe-
ten worden toch deze maatregelen 
door te voeren, óf de verbeteringen 
kunnen niet doorgaan. Er zijn een aan-
tal alternatieven denkbaar waarover 
dan zal kunnen worden nagedacht. Ik 
heb er geen enkel probleem mee, dit 
de Kamer toe te zeggen. Ik ben bij deze 
begrotingsbehandeling verschenen 
met de intentie - wetende dat het pro-
bleem ten aanzien van de schippersin-
ternaten een rol speelt - toe te zeggen 
met aangepaste voorstellen in deze 
Kamer terug te komen als het overleg 
niet mocht slagen. Alsdan kan weder-
om met de Kamer overleg gevoerd 
worden. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Nu ik dit zo aan-
hoor, kom ik niet zo snel tot het besluit, 
het amendement in te trekken en mijn 
collega's hetzelfde te vragen. 

Het is misschien toch wel interes-
sant als de Staatssecretaris - gezien de 
mogelijkheden die hij nog moet onder-
zoeken, bij voorbeeld een bijdragere-
geling zoeken in de sfeer van de Alge-
mene Bijstandswet - kan zeggen op 
welke wijze hij met betrekking tot dit 
punt resultaten heeft geboekt. Er is 
enige tijd verstreken sinds de eerste 
termijn. Misschien kan de Staatssecre-
taris meer gegevens ter zake verstrek-
ken. 

Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! Er heeft, voor de behande-
ling van de begroting, een eerste 
oriënterend gesprek plaatsgevonden 
met de organisaties. Ik heb daarvan in 
eerste termijn gewag gemaakt. Voorts 
is er contact geweest met de Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. Ik geef grif toe 
en heb in eerste termijn al erkend, dat 
nu is gebleken dat de toepassing van 
de Algemene Bijstandswet eigenlijk 
niet mogelijk is. Daarvoor zal een an-
dere voorziening moeten worden ge-
troffen. De regelingen zullen moeten 
worden aangepast. 

Er is wel een mogelijkheid om de AI-
gemene Bijstandswet toe te passen, 
maar ik moet eerlijk tot de conclusie 
komen, dat met die mogelijkheid op 
den duur geen zoden aan de dijk wor-
den gezet, omdat het maar een tijdelij-
ke regeling is. Wij kunnen die regeling 
niet permanent maken, want dan is zij 
in strijd met de wet. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Dat is 
toch wel een buitengewoon onzorg-
vuldige procedure. Eerst wordt het be-
drag in mindering gebracht, hoewel de 
Staatssecretaris nog niet weet of hij 
het eruit haalt. Ten tweede verwijst hij 
naar de Algemene Bijstandswet zon-
der te weten of dit kan. Ten derde 
wordt de suggestie gewekt dat het 
gaat om fiscaal aftrekbare bedrijfskos-
ten, terwijl inmiddels is gebleken dat 
dit niet zo is. 

Staatssecretaris Hermes: Daar staan 
een paar andere opmerkingen tegen-
over. Allereerst heb ik niet gezegd dat 
het uitgesloten is de Algemene Bij-
standswet toe te passen, maar dat de 
uitvoering op praktische moeilijkhe-
den stuit. Bij nadere bestudering blijkt 
dat het niet verstandig is die weg te 
koersen. Dat sluit niet uit dat er andere 
wegen kunnen worden gegaan. Ik heb 
ook opgemerkt, dat de kinderbijslagre-
geling per 1 januari 1980 aanmerkelijk 
wordt gewijzigd. Ook dat mag niet uit 
het oog worden verloren. In de derde 
plaats zijn de maatregelen nog niet he-
lemaal rond. Er kan pas definitief wor-
den geoordeeld als al het overleg dat 
moet worden gevoerd inderdaad is af-
gesloten. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien kan de Staats-
secretaris voor onze duidelijkheid 
even zeggen wat hij precies bedoelt 
met een regeling die wel in het kader 
van de Algemene Bijstandswet toe-
pasbaar zou zijn, maar slechts voor 
een korte periode. 

Staatssecretaris Hermes: Het betref-
fende Ministerie zou eigenlijk bereid 
moeten zijn de instituten te erkennen 
en in de toekomst weer zelf te subsi-
diëren. De instituten komen dan terug 
naar het departement van Onderwijs 
en Wetenschappen. Wij worden dan 
geconfronteerd met dezelfde conse-
quenties. 

De heer Worrell (PvdA): Dat is natuur-
lijk geen Algemene Bijstandswet! 

Staatssecretaris Hermes: Ik heb ook 
erkend, dat bij nadere uitwerking is ge-
bleken dat die geen oplossing biedt. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Vindt 
de Staatssecretaris nu zelf ook niet, dat 
een zorgvuldiger procedure zou zijn 
geweest eerst overleg te voeren en 
daarna te bezien welke maatregel 
eventueel moest worden genomen? 
Nu zit hij in de klem. Er moet in ieder 
geval f 5,4 min. worden bezuinigd, 
zonder dat hij de modaliteiten van het 
overleg kent. 
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De PvdA-woordvoerders Worrell (links) en Van Kemenade (tweede van links) volgen aandachtig 
het betoog van Staatssecretaris Hermes 

Staatssecretaris Hermes: Dat is niet 
juist. Wij praten namelijk niet over 5,4 
min. In de eerste plaats is gebleken, 
dat voor een derde gedeelte van de to-
tale kosten wel een regeling kan wor-
den gevonden, omdat de studietoela-
geregeling voor het voortgezet onder-
wijs van toepassing is. Het verhaal 
over 5,4 min. gaat dus partieel geluk-
kig niet op. In de tweede plaats weet 
iedereen, dat het realiseren van be-
paalde beleidsvoornemens tijd kost. 
Je kunt daarbij in t i jdnood komen. Ik 
heb al gezegd dat er ti jd genoeg is, 
omdat de maatregelen pas behoeven 
in te gaan op 1 augustus 1980. Boven-
dien moest ik overleg gaan plegen met 
de internaten die erbij betrokken wa-
ren. 

Ik zie daar geen problemen in. Ik ge-
loof dat namelijk op dit punt ook ande-
re mogelijkheden overwogen hadden 
kunnen worden. Zolang het overleg 
niet afgerond is, heb ik geen proble-
men. Ik vind dat er pas geoordeeld kan 
worden als de zaak definitief is gere-
geld. 

Ik heb al opgemerkt dat het overleg 
niet is afgerond. De tijd tussen het in-
dienen van de begroting en de behan-
deling in de Kamer is daarvoor te kort 
geweest. Ik zeg de Kamer graag toe 
dat ik, als het overleg niet slaagt, be-
reid ben met de kwestie terug te ko-
men in de Kamer. Deze toezegging 
geldt niet alleen voor dit punt, niet al-

leen voor de Algemene Bijstandswet, 
maar ook voor andere punten die in de 
regeling zijn vervat. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien mag ik de 
Staatssecretaris vanwege het begro-
tingsrecht dat de Kamer heeft de vol-
gende vraag stellen. Stelt u zich voor 
dat het overleg dat thans wordt ge-
voerd niet tot resultaten leidt. Dat is te 
verwachten, gelet op de reacties op dit 
moment. Kunt U dan mededelen via 
welke post het gat dat eventueel dan 
ontstaat gedekt kan worden? Want als 
dat niet gebeurt, wordt uitgegaan van 
een situatie waarbij overleg niet meer 
zinvol kan zijn. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Als de 
heer Worrell voor ons amendement 
stemt, is alles voor elkaar. 

De heer Worrell (PvdA): De heer Van 
Leijenhorst weet dat wij ook een 
amendement hebben, maar ik vraag 
nu de Regering naar uitleg van haar ei-
gen bezuinigingsmaatregel, die bij de 
begroting voor 1980 aan de Kamer is 
aangeboden. 

Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou het betreuren als 
hiervan de consequentie zou zijn dat 
de voorgestelde verbeteringen ten 
aanzien van de internaten niet konden 
doorgaan. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Wil de 
Staatssecretaris hiermee zeggen dat 

als het overleg niet slaagt, dat de uit-
komst zou zijn van de nota van wijzi-
gingen? 

Staatssecretaris Hermes: Het lijkt mij 
moeilijk om een andere conclusie te 
trekken. Ik wil die conclusie echter niet 
te vroeg trekken. Wij weten immers 
nog niet of het overleg slaagt of mis-
lukt. Voorts weten wij niet of er geen 
andere dekkingsmaatregelen te vin-
den zouden zijn. Gezien het overleg 
dat nog moet worden gevoerd, vind ik 
het te vroeg om hierop in te gaan. De 
Kamer krijgt van mij de keiharde toe-
zegging dat ik hiermee naar de Kamer 
terugkom. Ik doe geen stap voordat ik 
overeenstemming heb bereikt. Als dat 
niet lukt, kom ikterug bij de Kamer. 
Wat wil de Kamer nu nog meer? 

Ik stap over naar een ander punt, na-
melijk dat van het Fries. De heer Even-
huis heeft gevraagd, welke mogelijk-
heden voor ontheffing in het overleg 
reeds worden onderkend. In dit stadi-
um is dat onmogelijk te zeggen. Er zijn 
nog geen aanvragen binnen. Er zijn 
nog geen voorbeelden te noemen. 
Zelfs de algemene maatregel van be-
stuur moet nog worden ingevoerd. De-
ze zal binnenkort wel tot stand komen. 
De algemene maatregel van bestuur is 
in voorbereiding; de Raad van State 
moet hierover nog een uitspraak doen. 
Deze algemene maatregel van bestuur 
zal voor het eerste jaar wat meer tijd 
nemen, wat het vragen van ontheffing 
betreft. 

Normaal gesproken zou voor 1 janu-
ari ontheffing moeten worden aange-
vraagd. Dat is niet meer mogelijk, om-
dat de algemene maatregel van be-
stuur te laat verschijnt. Daarin is voor-
zien doordat er iets meer tijd is gege-
ven om de aanvrage voor ontheffing 
van het eerste jaar in te dienen. Of het 
college van gedeputeerde staten pro-
blemen heeft met deze zaak, is mij niet 
bekend. Men heeft mij gevraagd of ik 
nu reeds wilde toezeggen dat, wan-
neer de zaken een bepaalde kant uit 
zouden lopen en er beroep zou wor-
den ingesteld, in de beroepsprocedure 
rekening zou worden gehouden met 
het standpunt van de Kamer, zoals dat 
onder andere bij de behandeling van 
het wetsontwerp is verwoord. 

Ik vind dat ik niet vooruit kan lopen 
op de behandeling van beroepszaken. 
Dat vind ik hoogst onverstandig. Als 
de Regering wordt geroepen, in de be-
roepsprocedure mee te werken, heeft 
zij natuurlijk een bepaalde mogelijk-
heid om invloed uit te oefenen, al is 
dat maar door contrairte gaan. Het is 
echter in de eerste plaats de Raad van 
State, die daartoe geroepen wordt. Ui-
teraard zal de Regering rekening hou-
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den met wat in de Tweede Kamer over 
dit soort zaken is gezegd. 

Een derde onderwerp betreft de cul-
turele minderheden. De heer Nijhof 
heeft terecht gezegd dat er prioriteit 
aan het beleid ten aanzien van deze 
minderheden wordt gegeven. Op zeer 
korte termijn zal hierover een beleids-
nota verschijnen. Op dit moment zijn 
er al aanzienlijke hoeveelheden nieu-
we middelen voor deze groepen be-
schikbaar gekomen. De Surinamers en 
Antil l ianen, die een deel van de groep 
culturele minderheden vormen, kun-
nen daarvan ook profiteren. 

In dit verband noem ik het bedrag 
van f 25 min. dat onlangs aan de vier 
grote steden is gegeven. Deze nieuwe 
middelen overtreffen in zeer belangrij-
ke mate de vermindering van de 
ICBM-faciliteiten, waarover de heer 
Nijhof sprak. Deze afbouw betekent 
echter dat men in 1980 50% van defa-
ciliteiten uit 1979 zal ontvangen. 

Ik wijs er nog eens op dat de ICBM-
faciliteiten een financiële voorziening 
van de vorige regering zijn geweest. 
Het ging om een tijdelijke financiële 
pot. De vorige regering had reeds be-
sloten dat dit moest worden afge-
bouwd. Het was een tijdelijke maatre-
gel om de eerste opvang van de Suri-
namers en Antill ianen in ons land mo-
gelijk te maken. De pot loopt langza-
merhand leeg. Dit betekent dat de 
ICBM-faciliteiten ook zullen moeten 
worden afgebouwd. Nu heeft deze Re-
gering er inmiddels al in bewill igd om 
de afbouwregeling wat geleidelijker te 
laten verlopen dan de vorige regering 
had voorzien. Er zal zelfs nog beraad 
plaatsvinden over de 50% voor 1980. 

Deze zaak moet echter worden afge-
bouwd. Men moet er ook rekening 
mee houden dat men de nodige mid-
delen heeft gekregen om aan deze cul-
turele minderheden de nodige aan-
dacht te schenken. 

Ik kom nu over de moties te spreken. 
De motie-Evenhuis c.s. op stuk nr. 72 
gaat over de inventarisatie naar de ar-
tikel 61-commissies. Ik heb uitdrukke-
lijk de restrictie gemaakt dat overleg 
moet worden gevoerd met Binnen-
landse Zaken. In de motie wordt ge-
sproken over 'inventarisatie van de 
mogelijkheden om tot instelling van 
bovenbedoelde commissies te ko-
men'. Ik interpreteer dit als volgt. Er is 
hier sprake van een enquête bij de ge-
meentebesturen. Een en ander is lou-
ter informatief bedoeld. Bij de ge-
meenten wordt geïnformeerd of zij de-
ze commissies hebben en waarom dit 
het geval is. 
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De heer Van Kemenade (PvdA): Vindt 
u dit in de verhouding tussen nationa-
le en lagere overheid, een taak van de 
nationale overheid? 

Staatssecretaris Hermes: Als het om 
informatie gaat, zie ik geen enkel pro-
bleem. Daarom zei ik ook dat een en 
ander informatief bedoeld is. 

De heer Mertens (D'66): Ik begrijp toch 
goed dat, behalve de mogelijkheden, 
ook de feitelijke stand van zaken wordt 
geïnventariseerd? 

Staatssecretaris Hermes: Ja, dat laten 
wi j verder aan die gemeentebesturen 
over. 

De motie-Deetman c.s. op stuk nr. 65 
is een leuke motie. Men stelt voor van 
het aangekondigde voorontwerp een 
wetsontwerp te maken. In eerste ter-
mijn heb ik erop gewezen dat wettelijk 
voorgeschreven overleg moet worden 
gevoerd. Ik wi l daarvoor echter nog 
wel begrip hebben, al brengt een wets-
ontwerp nog meer overleg met zich 
dan een voor-ontwerp. De Raad van 
State en de Onderwijsraad bij voor-
beeld zullen bij een definitief wets-
ontwerp ook gehoord moeten worden. 

Nu heb ik aangekondigd dat een 
voor-ontwerp kan worden verwacht 
omstreeks het eind van het jaar of in 
het begin van het nieuwe jaar. Het 
heeft mij verrast dat niet alleen de om-
tovering plaatsvindt van een voor-ont-
werp naar wetsontwerp, maar dat 
voor het wetsontwerp - dat meer werk 
met zich brengt - de termijn nog eens 
een keer wordt vervroegd. Dat vind ik 
het leuke in deze motie. Het is al moei-
lijk de datum van 1 januari te halen 
voor het voor-ontwerp, maar om er nu 
een wetsontwerp van te maken en de 
termijn te verkorten, lijkt mij een moei-
lijk punt. Overigens heb ik begrip voor 
de motie. 

De heer Deetman (CDA): Maar wordt 
zij ook uitgevoerd? 

Staatssecretaris Hermes: Natuurlijk 
wordt getracht - zeker wanneer een 
bepaalde intentie is uitgesproken -
een motie uit te voeren. Er kunnen bij 
wetsontwerpen allerlei dingen onder-
weg gebeuren. Zelfs de bewindslieden 
van Onderwijs kunnen geen garantie 
geven. Er moet een zekere voorzichtig-
heid worden betracht, maar ik zit een 
beetje met de datum van 1 november. 

Ik kom tot de motie-Mertens op stuk 
nr. 67. Dat is geen leuke motie, dat is 
een slechte motie. 

De heer Mertens (D'66): Daar ben ik 
helemaal stuk van! 

Staatssecretaris Hermes: Bij de stich-
ting van kleuter- en lagere scholen 
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worden twee criteria gehanteerd: de 
handtekeningen van de ouders en de 
prognoses die bij voorbeeld gebruikt 
kunnen worden voor nog niet be-
woonde nieuwbouwwijken. Hier kan 
de inschrijving in de burgerlijke stand 
geen rol spelen. 

De heer Mertens (D'66): Jazeker wel. 

Staatssecretaris Hermes: Het kan hier-
bij om scholen gaan, zonder dat de in-
schrijving bij de burgerlijke stand 
wordt gehanteerd. 

De heer Mertens (D'66): Die prognose-
cijfers - dat gezeur moet maar eens af-
gelopen zijn - die u hanteert zijn van het 
CBS. Het CBS hanteert landelijke bevol-
kingstellingsgegevens, die één keer in 
de tien jaar naar voren komen. 

Sommige gemeenten hebben dan 
nog eens eigen statistische diensten. 
Voor de praktijk van het ambtelijk han-
delen, hanteren zij daarbij heus wel een 
eigen bevolkingsregister. Gelooft u mij 
nu maar! 

Staatssecretaris Hermes: Ik bestrijd 
dit. Dat men het in de praktijk hier en 
daar doet, sluit ik niet uit. Het gaat er 
echter om of het een procedure is die 
wettelijk is voorgeschreven. Dat is 
geenszins het geval. 

De heer Mertens (D'66): Dat hebt u mij 
niet horen zeggen! 

Staatssecretaris Hermes: Akkoord. Het 
is dan echter aan de gemeenteraden 
om op te treden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
het volgende punt. Hiermee sluit ik de 
procedure met betrekking tot het kleu-
ter- en lager onderwijs af. Die be-
voegdheden met betrekking tot deze 
laatste categorie liggen niet op het ter-
rein van de centrale overheid, maar bij 
de desbetreffende gemeentebesturen. 
Het is dan aan de gemeenteraden om 
zelf te bepalen wat voor de prognose 
wel of niet geaccepteerd wordt. Over 
decentralisatie gesproken, meen ik dat 
die bevoegdheid aan de gemeentera-
den moet worden gelaten. 

De heer Mertens (D'66): Dat vind ik pri-
ma. Gezien de laatste resultaten van 
opiniepeilingen, meen ik, dat het wat 
dit betreft nog beter wordt. Ik bedoel 
dus eigenlijk de vervulling van de taak 
van de gemeenteraden. Wat ik nu ech-
ter niet snap, is waarom de Staats-
secretaris, belast met de zorg voor het 
voortgezet onderwijs, in zijn antwoord 
heeft verwezen naar de Staatssecre-
taris, belast met het basisonderwijs. 

Staatssecretaris Hermes: Begrijpt u 
dat niet? 
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De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal ü uitleggen waarom ik 
het niet snap. Immers, tot nu toe zijn 
de planningcijfers gebaseerd op juist 
het voedingsgebied (lees: basisonder-
wijs). Dat werd geëxtrapoleerd naar 
het voortgezet onderwijs. Overigens -
en dit merk ik tussen haken op - niet in 
nieuwbouwwijken, hoor! Daar wordt 
namelijk wel degelijk opnieuw gebruik 
gemaakt van gemeentelijke gegevens. 
Ik weet wel zeker, dat daarbij soms ge-
gevens van de burgerlijke stand wor-
den gehanteerd. 

Staatssecretaris Hermes: Ik kan mij le-
vendig voorstellen, dat de geachte af-
gevaardigde deze zaak niet heeft be-
grepen. Ik had namelijk nog niet gerea-
geerd op het voortgezet onderwijs. 
Daaraan wil ik nu beginnen. De geach-
te afgevaardigde is hierop echter al 
vooruitgelopen. Dit is overigens wel 
een merkwaardige volgorde bij een 
discussie. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Gezien 
het antwoord van de Staatssecretaris 
wordt toch wel heel duidelijk, dat al-
thans voor dit onderdeel, dat betrek-
king heeft op de motie, de motie niet 
had behoeven te worden ingediend. 
Dit zal de heer Mertens toch ook wel 
moeten concluderen. 

Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l graag verder gaan 
met mijn betoog, want ik kom nu op 
het laatste punt. Bij het voortgezet on-
derwijs zijn aanvragen voor opneming 
in het plan van scholen, geregeld in arti-
kel 66, eerste l id, van de Wet voortgezet 
onderwijs. Aanvragen kunnen worden 
ingediend door school- of gemeentebe-
stuur, die ook aangeven van welke de-
nominatie de aangevraagde school zal 
zijn. De prognoses komen inderdaad tot 
stand aan de hand van het materiaal 
van de commissie voor de planproce-
dure. Nu krijgen wi j het leuke bij het 
voortgezet onderwijs. Als aanvullend 
materiaal voor de toerekening met de 
nominatie zijn door O en W echter 
steeds de uitslagen aanvaard van de 
enquêtes onder de ouders. Dat kan en 
dat gebeurt dus ook. Men kan inder-
daad enquêtes houden en de resultaten 
daarvan op tafel leggen. 

De heer Mertens (D'66): Ha, ha, ha, ha! 

De heer Van Kemenade (PvdA): Kan 
de Staatssecretaris misschien even 
zeggen hoe vaak dat gebeurd is in de 
afgelopen tien jaar, dus sinds 1968? 

Staatssecretaris Hermes: Neen, want 
ik ken die aantallen niet. Sorry. 

De heer Mertens (D'66): Heel weinig! 

Staatssecretaris Hermes: Dat is ook 
meer het terrein van mijn collega. Het 
is wel voorgekomen. Wij zullen het be-
wijs hiervoor op tafel leggen. 

De heer Mertens (D'66): Graag! 

Staatssecretaris Hermes: Kennelijk 
heeft de Kamer behoefte aan zo'n be-
wijs. Zoals ik al zei, is het een enkele 
keer gebeurd. 

Mijnheer de Voorzitter! In de motie 
van de geachte afgevaardigde staat, 
dat, naast de huidige normen, ook de 
resultaten van onderzoek gehanteerd 
moeten worden. Als men echter vol-
doet aan de normen, heeft men recht 
op een school. Ik weet dan niet meer 
wat de 'resultaten van het onderzoek' 
in dat verband nog moeten doen. Het 
kan natuurlijk ook zijn, dat men een 
wetswijziging wi l . 

Als men echter aan de normen vol-
doet, heeft men recht op een school. 
Men kan dan wel enquêtes houden en 
resultaten van onderzoek op tafel leg-
gen, maar normen zijn nu eenmaal 
normen. Ik kom dan ook tot de conclu-
sie, dat deze motie niet uitvoerbaar is. 
Het betekent namelijk, dat er een wets-
wijziging noodzakelijk is. Als die wijzi-
ging nodig was geweest, zowel voor 
de Lager-onderwijswet, de Kleuteron-
derwijswet als de Wet voortgezet on-
derwijs, ware het correct geweest, als 
dat in de motie had gestaan. Daarom 
vind ik dit een slechte motie. 

De heer Mertens (D'66): Om dit ge-
deelte van de discussie kort te sluiten, 
merk ik het volgende op. Wat zou de 
Staatssecretaris ervan zeggen, als er in 
plaats van 'te bevorderen' zou staan 
'een onderzoek te doen naar de moge-
lijkheid'? In feite is dat hetzelfde. Ik 
meen namelijk te weten wat daar uit-
komt. Ik denk dat wij volgend jaar dan 
eenzelfde debat krijgen. 

Staatssecretaris Hermes: Als ik nu 
over de redactie van een motie moet 
praten met de geachte afgevaar-
digde 

De heer Mertens (D'66): Niets van re-
dacties! Het betreft een inhoudelijke 
wijziging. Er staat nu 'bevorderen'. Dat 
wi l zeggen, dat de Regering iets wordt 
gevraagd, in de zin van doe nu eens 
wat. Nu wordt er gevraagd: wat vindt 
u ervan om te onderzoeken of naast 
uw normen wellicht nog extra criteria 
voor scholenstichting kunnen worden 
gehanteerd, die meer corresponderen 
met de voorkeuren van de huidige be-
volking? Overigens verschillen wi j nu al 
van mening over uw normen. 

Staatssecretaris Hermes: Wat moet ik 
met al die overwegingen, als het dic-

tum al niet deugt? Daar gaat het uitein-
delijk om bij een motie. De geachte af-
gevaardigde vraagt mij iets te doen. In 
deze Kamer zegt men in moties niet 
'doe eens wat'. Een motie moet in het 
dictum concreet aangeven wat er 
moet gebeuren. Als de heer Mertens 
het correct had wil len formuleren, had 
hij om een wetswijziging moeten 
vragen. 

De heer Mertens (D'66): Binnen de 
mogelijkheden die de wet u biedt, zou 
u best die enquête kunnen houden en 
daarbij iedere keer opnieuw de voor-
keur van de ouders betrekken. 

Staatssecretaris Hermes: Wat heb ik 
aan de enquêtes als de wet uitdrukke-
lijk bepaalde normen voorschrijft? Als 
men aan die normen voldoet, heeft 
men recht op een school. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil mij aansluiten bij een opmerking 
die mevrouw Ginjaar-Maas aan het 
eind van haar tweede termijn heeft ge-
maakt, toen zijn sprak over de opbouw 
van de gedachtenwisseling over de 
begroting van Onderwijs en Weten-
schappen. Het overstelpend aantal vra-
gen, ongetwijfeld stuk voor stuk we-
zenlijke en zeer belangrijke vragen, 
heeft misschien toch het zicht op een 
aantal hoofdlijnen, die in een discussie 
over een begroting moeten worden 
getrokken, enigermate verduisterd. 

Ik heb ambtenaren van mijn depar-
tement gevraagd te becijferen hoeveel 
vragen, inclusief deelvragen, alleen al 
in de eerste termijn zijn gesteld. Ik 
kwam uit op bijna 400. Die vragen zijn 
schriftelijk of mondeling voor het 
grootste deel beantwoord. Door de tijd 
die daaraan werd besteed, ook aan de 
mondelinge beantwoording, was het 
niet meer mogelijk dezelfde tijd te be-
steden aan het bespreken van hoofdlij-
nen. 

Ik zou gaarne in overweging willen 
geven de vraag of het advies van me-
vrouw Ginjaar-Maas bij een volgende 
gelegenheid zou kunnen worden op-
gevolgd. Dat zou mij een lief ding 
waard zijn. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Het 
hangt natuurlijk ook af van de vraag of 
de Kamer het recht heeft, genoodzaakt 
is, veel vragen te stellen. Het hangt dus 
ook af van de omvang en de gedetail-
leerdheid van de memorie van toelich-
ting. 

Minister Pais: Als er nu hele verhalen 
worden gehouden over een, in de inter-
nationale literatuur, bekend begrip als 
'onderwijsconsumenten', als er hele 
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misvattingen rondom worden ge-
bouwd en als er een groot deel van de 
eigen spreektijd aan wordt besteed, 
dan vraag ik mij af of dit de hoofdlijnen 
zijn die aan de orde moeten zijn 
gesteld, voordat de heer Van Kemena-
de rustig kan slapen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Daar-
bij ging het overigens niet om afzon-
derlijke beantwoording van die 400 
vragen. 

Minister Pais: ledere afgevaardigde 
kiest natuurlijk zijn eigen thema's en 
geeft hoofdlijnen aan. Ik weet niet of 
die semantische kwesties, waarop de 
heer Van Kemenade zo uitvoerig is in-
gegaan, tot de hoofdlijnen behoren. 
Het is echter zijn discretie om dat te 
beslissen. Het is natuurlijk ook de dis-
cretie van de heer Van den Anker, die 
ik in eerste termijn met zijn maiden-
speech heb gefeliciteerd, om zijn the-
ma's te kiezen. Men houdt maar één 
keer een maidenspeech in de Kamer. 
Nu is het cellofaantje eraf. Nu mag ik 
misschien iets duidelijker ingaan op 
zijn tweede termijn. 

Ik moet toch wel constateren dat de 
hoogste wijsheid van alles wat hij naar 
voren bracht, is gelegen in het laten zit-
ten, wat zit; houden wat er was en 
'blijft wat gij waart, toen gij blonkt als 
een bloem'. Enfin, u kent die versre-
gels nog wel. Het goede is allemaal 
onder de vorige regering tot stand ge-
komen en elke verandering is uit den 
boze. 

De feiten ten aanzien van het hoger 
onderwijs zijn toch wel iets anders. Ie-
dereen die de objectieve feiten kent, 
kon constateren dat van het oorspron-
kelijke herstructureringsvoomemen 
van de vorige regering niets terecht is 
gekomen. Oorspronkelijk wi lde men 
misschien een heel eind gaan in de 
richting die ik wil gaan, maar men is 
teruggefloten door de eigen fractie. 
Men wilde nl. met bepaalde voorstel-
len komen, die de heer Van den Anker 
op het ogenblik met zoveel uitvoerig-
heid meent te moeten bediscussiëren 
en bestrijden. 

Wanneer wij werkelijk van plan zijn -
deze Regering is dat van plan - inte-
graal de verhoudingen, de structuur 
en de mogelijkheden van het hoger 
onderwijs, het hoger beroepsonder-
wijs en het wetenschappelijk onder-
wijs in Nederland te verbeteren, dan 
kunnen wij niet stil blijven staan bij za-
kendieal in 1974 of 1975 zijn mislukt. 
Wi j moeten met enige visie de jaren 
'80 ingaan. Deze Regering probeert 
daartoe een bijdrage te leveren, een 
geïntegreerde bijdrage die op het ge-
hele terrein van het hoger onderwijs 
betrekking heeft. 

De heer Van den Anker (PvdA): Ik wil 
de Minister twee vragen stellen. 

Minister Pais: Dan worden het er 402. 

De heer Van den Anker (PvdA): In de 
eerste plaats, was het niet zijn eigen 
keus zoals hij in eerste termijn heeft 
geantwoord, waarbij hij de nadruk 
heeft gelegd op de vele honderden 
vragen en kennelijk te weinig t i jd heeft 
overgehouden om de hoofdlijnen van 
het betoog van de afgevaardigden hier 
te beantwoorden. 

In de tweede plaats doet hij de be-
wering dat de herstructurering onder 
de vorige regering is mislukt. Wil hij 
die bewering adstrueren? 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
In antwoord op de tweede vraag kan ik 
zeggen dat ik dit al heb gedaan door te 
wijzen op het terugfluiten van de vori-
ge bewindslieden door de eigen frac-
tie. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Reali-
seert de Minister zich dat dit wets-
ontwerp kamerbreed is aangenomen? 

De Voorzitter: De Minister was bezig 
met de beantwoording van de twee 
vragen van de heer Van den Anker. 

Minister Pais: Ik realiseer mi j precies 
wat er is gebeurd. Ik stel dat even in al-
le objectiviteit vast. 

Vervolgens kom ik tot de eerste 
vraag van de heer Van den Anker. Zo-
als hij zich zal herinneren, ben ik het 
eerste deel van mijn betoog begonnen 
met het trekken van een viertal hoofd-
lijnen. Toen was het de heer Van den 
Anker - het kan ook een ander lid van 
zijn fractie zijn geweest - die opmerkte 
dat er nog zo veel detailvragen waren 
gesteld, die moesten worden beant-
woord. Ik heb toen gezegd dat men 
daarna alle detailvragen beantwoord 
zou krijgen. Dat heeft het grootste deel 
van het tweede deel van mijn betoog 
in beslag genomen. 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister gaat 
weer voorbij aan mijn vraag of hij zelf 
de keuze had om zijn betoog in te de-
len. Op dezelfde manier ging hij in eer-
dere interruptiegevallen aan mijn vra-
gen voorbij. Hij schakelde bij voor-
beeld over op de academische zieken-
huizen, waarbij hij een aantal vragen 
liet liggen over het onderwerp dat toen 
aan de orde was, terwijl daarin juist de 
essentie van de vragen was gelegen. 
Nu is het de essentie of het zijn eigen 
keuze was, zoals hij heeft geantwoord. 

Minister Pais: Wellicht is het de essen-
tie van het luisteren dat de heer Van 
den Anker even naar mijn antwoorden 
luistert. Daarin heb ik gewezen op het 
feit dat ik in eerste termijn het eerste 

deel van mijn betoog heel duidelijk 
aan de hand van een aantal hoofdli j-
nen heb gestructureerd. Toen is er 
vanuit de fractie van de heer Van den 
Anker luidkeels de behoefte geventi-
leerd om op elk van de gedetailleerde 
vragen antwoord te krijgen. Ik heb 
toen gezegd dat men die antwoorden 
zou krijgen en die heb ik dan ook gege-
ven. Mocht daaraan overigens nog iets 
ontbreken, dan krijgt men die alsnog. 
Ik stel het uiteraard op prijs, mijn eigen 
betoog te kunnen opzetten. Dat wil ik 
ook in deze termijn doen. 

De heer Vanden Anker (PvdA): Draagt 
de Minister daarmee de verantwoor-
delijkheid voor hetgeen hij in eerste 
termijn heeft gezegd of draagt hij die 
verantwoordelijkheid over aan de in-
terrumpanten? 

Minister Pais: Men kan natuurlijk aan 
één stuk door dit soort onnozele vra-
gen blijven stellen, maar het gaat er-
om dat ik heb geprobeerd - ook enkele 
anderen hebben dat geprobeerd - een 
aantal hoofdlijnen aan te geven. Wan-
neer de heer Van den Anker dan zegt 
dat allerlei detailvragen nog niet zijn 
beantwoord, dan is dat zijn eigen zaak 
en dan beantwoord ik die. 

Naar mijn mening is het verstandig, 
ons tot hoofdlijnen te beperken. Als 
zodanig kom ik tot de problematiek 
van de academische ziekenhuizen. 

Mijnheer de Voorzitter! U heeft mij 
aan het einde van de vorige vergade-
ring in de gelegenheid gesteld, een 
verklaring af te leggen over de situatie 
bij het Academisch Ziekenhuis Gronin-
gen. Uit persberichten van mijn depar-
tement is inmiddels bekend geworden 
welke aanzetten tot een oplossing zijn 
gegeven. Ik zal die niet herhalen, maar 
ik stel er wel prijs op, het volgende te 
kunnen zeggen. Wij moeten ons reali-
seren dat de problematiek bij het Aca-
demisch Ziekenhuis Groningen een 
aantal structurele trekken vertoont en 
dat het dus wenselijk is om een aantal 
van deze structurele problemen als zo-
danig te onderkennen en proberen op 
te lossen. 

Tot de structurele problemen die de 
afgelopen periode heel weinig in de 
publieke belangstelling zijn gekomen, 
maar daarom niet minder belangrijk 
zijn, behoren de voorzieningen ter za-
ke van de neuro-chirurgie. Het is pret-
t ig , te kunnen mededelen dat in goed 
overleg met de collega van Volksge-
zondheid en Mi l ieuhygiëne- mede ge-
let op de grote volksgezondheidsbe-
langen die voor het noorden van het 
land met een en ander zijn gemoeid -
deze zich bereid heeft verklaard, als 
eenmalig gebaar, dus zonder prece-
dent, een bedrag van 30 è 40 miljoen 
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gulden ter beschikking te stellen uit de 
middelen die voor ziekenhuisfinancie-
ring ter beschikking staan op het De-
partement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Dit bedrag wordt ter 
beschikking gesteld ten behoeve van 
de bouw van de chirurgische voorzie-
ningen in het Academisch Ziekenhuis 
Groningen. 

Uiteraard moet het voorbehoud 
worden gemaakt van beslissingen van 
de ministerraad terzake, dus ook ten 
aanzien van de andere mededelingen 
die ik ook dadelijk zal doen. Wij stellen 
ons voor dat aan een daadwerkelijke 
start van een en ander kan worden be-
gonnen in het jaar 1980. Daardoor zal 
het dus mogelijk zijn, de neuro-chirurgi-
sche voorzieningen in het Academisch 
Ziekenhuis Groningen op het gewenste 
peil te brengen. 

De andere structurele aspecten van 
de problematiek - ik denk vooral aan 
de betere spreiding van volksgezond-
heidsvoorzieningen in het noorden 
van het land - zullen op zo kort moge-
lijke termijn worden aangevat door de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne en ondergetekende, 
in samenspraak met het bestuur van 
het Academisch Ziekenhuis Gronin-
gen, het College voor ziekenhuisvoor-
zieningen en de Vereniging van Fries-
Drents-Groningse ziekenhuisdirec-
teuren. 

Wij hopen omstreeks de zomer van 
het volgende jaar hierover concrete 
plannen te kunnen formuleren. 

Mijn tweede opmerking over de aca-
demische ziekenhuizen maak ik uiter-
aard onder hetzelfde beding dat ik zo-
even heb gemaakt. Niet alleen bij het 
academische ziekenhuis Groningen is 
sprake van grote nood en dringende 
behoeften. Dit geldt ook voor een aan-
tal andere academische ziekenhuizen. 
In de eerste plaats noem ik in dit ver-
band het academische ziekenhuis 
Utrecht. Het is bekend dat de Regering 
enige tijd geleden het groene licht 
heeft gegeven voor nieuwbouw van 
het academische ziekenhuis in 
Utrecht. 

Er zijn zeker nog enkele andere si-
tuaties te noemen waarin zeer serieuze 
noden zijn. Twee van de belangrijkste 
noem ik. Allereerst kom ik bij het aca-
demische ziekenhuis van de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam. Ik ben van me-
ning dat de voorzieningen voor de po-
likliniek aldaar dringend aan verbete-
ring toe zijn. Ik hoop dat het mogelijk 
is, op korte termijn het groene licht te 
geven voor nieuwbouw van poliklini-
sche voorzieningen ten behoeve van 
het academische ziekenhuis van de 
Vrije Universiteit. 

Het tweede voorbeeld heeft betrek-
king op enkele klinieken van het acade-
mische ziekenhuis van de Rijksuni-
versiteit Leiden. Verscheidene klinie-
ken, zoals de interne kliniek en de kli-
niek voor oogheelkunde, zijn gehuis-
vest op een manier die voor zeer ingrij-
pende verbetering vatbaar is. Weder-
om refererend aan het voorbehoud dat 
ik zoeven maakte, stel ik mij voor dat 
op korte termijn het groene licht kan 
worden gegeven voor nieuwbouw ten 
behoeve van deze klinieken van het 
academische ziekenhuis Leiden. 

Ik hecht eraan, deze opmerkingen te 
maken ten einde duidelijk te maken 
dat de Regering met de afgevaardig-
den die deze zaken met grote nadruk in 
de Kamer naar voren hebben ge-
bracht, de zorg deelt voor een goed en, 
zo mogelijk, optimaal voorzieningen-
niveau in de academische ziekenhui-
zen. De zaken waarover ik zoeven heb 
gesproken, moeten naar mijn mening 
tot de topprioriteiten behoren. 

De heerMertens (D'66): Ik hoorde van 
de Minister dat de eerste tranche van 
de nieuwbouw voor het academische 
ziekenhuis Leiden zo spoedig mogelijk 
zal plaatsvinden. Kan hij toezeggen dat 
wi j de concrete datum waarop de eer-
ste spade de grond ingaat, te horen 
krijgen voor het kerstreces? 

Minister Pais: Dit hangt mede af van 
het overleg en de beslissing waaraan 
ik zoeven enkele malen heb gerefe-
reerd. Er is ons allen alles aan gelegen 
dat dit met de meest bekwame spoed 
wordt uitgevoerd. De datum waarop 
de eerste spade de grond ingaat of de 
eerste heipaal een tik krijgt, lijkt mij 
een uiterst interessant gegeven. Ik kan 
echter niet garanderen dat dit voor 25 
december aanstaande is of kan wor-
den meegedeeld. Wèl kan ik zeggen 
dat na het besluit van de ministerraad 
ter zake zo spoedig mogelijk met spa-
den, heipalen of dergelijke kan worden 
begonnen. Ik neem aan dat dit in de 
eerste maanden van 1980 zal zijn. 

De heer Lansink (CDA): Ik ben de Mi-
nister zeer erkentelijk voor wat hij over 
de academische ziekenhuizen heeft 
opgemerkt. Ik wil iets meer weten over 
het voorbehoud. Wat betekent dit, niet 
alleen in de t i jd, maar ook inhoudelijk? 
De heer Mertens sprak over de eerste 
tranche in Leiden, maar de grootte 
hiervan is niet aangegeven. 

Minister Pais: In de ti jd is het duidelijk 
dat ernaar zal worden gestreefd, be-
slissingen ter zake op de kortst moge-
lijke termijn te nemen. De gedachten-
wisselingen hierover tussen mijn de-
partement en andere hierbij betrokken 
departementen, in de eerste plaats dat 

van Financiën, zijn in een vergevor-
derd stadium. Zodra overeenstem-
ming is bereikt - ik hoop dat hierover 
duidelijkheid kan worden geschapen 
in de komende weken -za l het voor-
stel naar de ministerraad gaan, die 
naar ik aanneem, over deze zaken met 
grote voortvarendheid zal beslissen. 

Wat de inhoudelijke kant betreft, wil 
i kko r t i ngaanopdedr ieo fv ie rdoo r 
mij genoemde projecten. Ik ben van 
mening - ik geloof dat dit zonder meer 
duidelijk is - dat de neuro-chirurgische 
voorzieningen, waarover ik met be-
trekking tot het academisch ziekenhuis 
in Groningen heb gesproken, nauwe-
lijks aan twijfel of onzekerheid onder-
hevig behoeven te zijn. 

Wat het academisch ziekenhuis in 
Utrecht betreft, is op dit moment het 
wachten op het gereedkomen van de 
uitgewerkte plannen ter zake. Dit is, in 
het huidige stadium, geen zaak van de 
Regering, want zij heeft het groene 
licht gegeven. Het is een zaak van de 
betrokken bestuurders aldaar. 

Wat de poliklinische voorzieningen 
voor de Vrije Universiteit betreft, als-
mede de voorzieningen voor klinieken 
bij het academische ziekenhuis in Lei-
den, is het duidelijk, dat in de meerja-
renramingen bepaalde bedragen zijn 
opgenomen voor investeringen in de 
sfeer van het tertiair onderwijs. 

Wanneer ik zeg dat - deze voorzie-
ningen topprioriteiten hebben, zullen 
zij het eerste beslag kunnen leggen op 
de middelen die zijn aangewezen voor 
investeringen in deze sector. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel vast, dit antwoord 
gehoord hebbend, dat het schema dat 
de Minister maanden geleden aan de 
academische ziekenhuizen heeft voor-
gelegd hiermee van de baan is. 

Minister Pais: Ik heb destijds een allo-
catieschema ter discussie gesteld. Dit 
schema heeft onderwerp van enige 
beraadslaging uitgemaakt tussen het 
departement en betrokkenen, maar 
ook interdepartementaal. Het lijkt mij 
geen kwade zaak, wanneer men het 
goede overleg laat resulteren in be-
paalde conclusies. Ik neem aan, dat dit 
de heer Lansink en de zijnen zeer zal 
aanspreken, zoals het mij ook aan-
spreekt. 

De heer Lansink (CDA): Zeker! 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd, 
te denken aan de eerste maanden van 
het volgende kalenderjaar. Ik zou hem 
nog wil len vragen: Wanneer komt de 
beslissing van het kabinet op dit punt 
af? Kan dit nog wel vóór 20 december 
aanstaande worden tegemoet gezien? 
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Minister Pais: Ik heb zoeven zo exact 
mogelijk gezegd, hoe de stand van za-
ken is. Op dit ogenblik vindt interde-
partementaal overleg plaats. Ik heb 
goede hoop dat dit in de komende we-
ken zal kunnen worden afgerond. Di-
rect daarna zal het worden voorgelegd 
aan het kabinet. Het kabinet zal, naar ik 
aanneem - gelet ook op de prioriteit 
die de Regering aan deze zaak toekent 
- zo spoedig mogelijk daarna tot het 
nemen van een beslissing komen. Of 
dit vóór Kerstmis zal zijn, tussen Kerst-
mis en oudjaar dan wel een aantal da-
gen na oudjaar, weet ik niet. Het lijkt 
mij belangrijk, dat deze mededelingen 
en met name deze prioriteitstelling 
hier, in 's lands vergaderzaal, zijn ge-
daan respectievelijk medegedeeld. Ik 
hoop dat hiermee een stuk duidelijk-
heid is geschapen. 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dring sterk aan op het 
verschaffen van duidelijkheid met be-
trekking tot door de Regering te ne-
men beslissingen. Waarom? Omdat 
wij anders van 20 december tot 20 ja-
nuari - door het kerstreces - buiten het 
beeld komen. Pas in maart volgend 
jaar is een openbare commissieverga-
dering voorzien over de kwestie van 
de academische ziekenhuizen. Ik denk 
dat het absoluut in strijd zou zijn met 
de urgentie van de problematiek, wan-
neer er opnieuw een maand uitstel 
kwam. Ik zou de Minister willen vra-
gen, zo enigszins mogelijk vóór 20 de-
cember de Kamer in te lichten. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik vind dit een uitermate legitiem ver-
zoek. Ik zal mèt dat ter 2ake besluiten 
zijn genomen, hiervan mededeling 
doen aan de Kamer, het uiteraard aan 
uw Kamer, mijnheer de Voorzitter, 
overlatend of men de in maart vastge-
stelde vergadering wil vervroegen of 
dat men voorshands een en ander 
voor kennisgeving wil aannemen. Ik 
zal mijn best doen om, in de geest van 
hetgeen de heer Mertens heeft ge-
zegd, de informatie zo spoedig moge-
lijk naar de Kamer te sturen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Regering 
spreekt uit één mond, dus de medede-
lingen terzake van de Ministervan On-
derwijs zijn mededelingen van de Re-
gering. Het betekent dus, dat het voor-
behoud van de beslissing van de mi-
nisterraad niet aanwezig kan zijn en 
dat - als ik het goed begrijp - het amb-
telijk overleg dat wordt gevoerd de 
modaliteiten betreft waaronder de f i-
nanciering moet worden vastgesteld 
en niet - neem ik aan - de beslissing 
zelf. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb nu in drie termijnen een zo 
groot mogelijke duidelijkheid ter zake 
geschapen. Ik weet niet of ik verder tot 
de duidelijkheid zou bijdragen door de 
opmerkingen die ik zojuist heb ge-
maakt te herhalen, want dat is wat ik in 
dit stadium kan en wil mededelen. 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! ... 

De Voorzitter: Ik zou de leden nu toch 
willen vragen, de Minister te laten 
doorspreken. Veel meer dan de helft 
van de tijd is heengegaan met inter-
rupties. Dat kan niet de bedoeling van 
een dupliek zijn. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Bovendien heb ik de interrupties niet 
bij de vragen-totalen meegeteld. 

Een tweede hoofdpunt is de Open 
School. Ik deel met alle afgevaardig-
den die daarover hebben gesproken 
de zorg voor de doelgroep waarom 
het hier gaat. Laten wi j een paar din-
gen vooropstellen. Ik citeer allereerst 
uit het tweede advies van de Comissie 
Open School: Het is nadrukkelijk niet 
de bedoeling een Open School als een 
soort nieuw multimediaal educatief 
imperium ten behoeve van volwasse-
nen van de grond te tillen (blz. 14). 

Wat was dan wel de bedoeling? Die 
is steeds geweest experimenteel be-
leid Open Scholen te maken tot conti-
nu beleid. Dat is de duidelijke doelstel-
ling geweest, opdat de verworvenhe-
den vanuit de experimentele situatie 
ten goede kunnen komen aan een veel 
bredere groep van gegadigden die wi j 
zo gaarne deelachtig willen laten zijn 
aan de verworvenheden van de vol-
wasseneneducatie. Het overdragen 
van die verworvenheden van de proef-
projecten is dan ook een uitermate be-
langrijke zaak. Het is niet voor niets dat 
dit een van de eerste en belangrijkste 
punten is in meergenoemde inslui-
zingsnotitie. 

Het stimuleren van de Open-School-
activiteiten en van de Open-School-
werkwijze bij activiteiten die op dezelf-
de doelgroepen zijn gericht, is voor 
ons een essentiële zaak, ten einde te 
komen tot de verbreding van het 
Open-Schoolachtige werk ten behoeve 
van degenen voor wie het bestemd is. 
Het overdraagbaar maken van de re-
sultaten is eveneens bijzonder belang-
rijk. Niet minder belangrijk is, wanneer 
wij de Open-Schoolwerkwijze toepas-
sen in bestaande vormen van volwas-
seneneducatie, dat wi j daarmee erva-
ringen kunnen opdoen die ons kunnen 
leren nog verder te werken aan de uit-
bouw ten behoeve van deze doelgroe-
pen. Ik geloof dat ook het projectplan, 

dat in de beleidsnotitie ter zake is .er-
meld, een waarborg biedt dat een en 
ander niet verloren gaat maar dat, als 
aan de hand van een aantal criteria 
een projectplan is opgesteld, kan wor-
den gewerkt aan de realisatie van dit 
primaire doel: zoveel mogelijk men-
sen uit groepen die in hun jeugd te 
weinig kansen hebben gehad, de kan-
sen te bieden op onderwijs, vorming 
en educatie waar zij naar mijn smaak 
recht op hebben. Ik geloof dan ook dat 
het een goede zaak is, dat wi j proberen 
met zoveel mogelijk waarborgen om-
geven, de insluizing, om dat germa-
nisme nog even te gebruiken, van de 
Open-Schoolwerkwijze in de instellin-
gen voor volwasseneneducatie te rea-
liseren. 

Het verheugt mij te kunnen meede-
len, dat een flink aantal gemeenten en 
instellingen al plannen hebben ge-
maakt ten einde zo goed mogelijk op 
het stimuleringsbeleid in dezen te kun-
nen inspelen. Het is een goede zaak, 
wanneer medewerkers die op dit 
ogenblik ervaringen opdoen of die de-
ze reeds hebben opgedaan met het 
Open-Schoolwerk, zich willen inzetten 
voor de verbreiding van de Open-
Schoolwerkwijze. 

Aan het eind van mijn betoog kom ik 
nog te spreken over amendementen 
en moties, maar ik zou nu alvast wil len 
zeggen dat de Regering met grote 
sympathie staat tegenover het amen-
dement van mevrouw Ginjaar, dat er-
toe strekt concreet middelen ter 
beschikking te stellen van de spontane 
groepen, die tot dusverre wel Open-
Schoolactiviteiten hebben geënta-
meerd, maar daarvoor nooit van de zij-
de van de rijksoverheid tegemoetko-
mingen of bijdragen hebben verkre-
gen. Het is duidelijk dat de Regering 
met het amendement van mevrouw 
Ginjaar en de haren weinig moeite 
heeft. 

Met de heer Van Kemenade vind ik 
het belangrijk dat er een landelijk coör-
dinatiepunt in het leven wordt geroe-
pen, ten einde de verschillende stimu-
leringsprojecten elkaar zoveel moge-
lijk te laten ondersteunen en op elkaar 
af te stemmen en de daarbij opgedane 
ervaringen uit te wisselen. Ik vind dat 
inderdaad een wezenlijk element in de 
voortgangsstrategie van een en ander. 

Tot de hoofdzaken die ik zou wil len 
bespreken, behoort niet de vogelkun-
dige discussie die wij de vorige keer 
zijn aangegaan. U zult mij toestaan, 
mijnheer de Voorzitter, dat ik de orni-
thosis pedagogica nu niet verder aan 
de orde stel. De heer Lansink, die een 
groter ornitholoog is dan ik ooit mag 
verhopen te worden, heeft daarover al 
het een en ander opgemerkt. 
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Ik wi l nog wel reageren op wat de 
heer Lansink, zij het niet in deze Ka-
mer, elders heeft opgemerkt. Ik trof het 
aan in een door mij uitermate hoog ge-
schat dagblad, namelijk Trouw, waarin 
het een en ander werd opgemerkt over 
de relatie van niet-CDA-onderwijsmi-
nisters tot het onderwijsveld. Het zijn 
mensen die wat wil len, zo vertaal ik 
het, en die dus onrust in het veld ver-
oorzaken. Het zou een goede zaak zijn, 
wanneer aan het niet-CDA-bewind op 
O en W binnen afzienbare tijd een eind 
zou komen. Die voorganger heeft er al 
wat van gemaakt en deze man heeft 
ook alweer mensen die het niet hele-
maal met hem eens zijn. 

Ik durf mij dus op het terrein van de 
vogelkunde niet met de heer Lansink 
te meten maar op het terrein van de 
historie durf ik het wel aan. Ik wijs er 
dan op dat onder de laatste bewinds-
man van CDA-huize op O en W een 
aanhankelijkheidsbetuiging door het 
onderwijsveld op touw is gezet, die het 
aantal deelnemers heeft overtroffen 
van de grootste demonstraties tegen 
de heren Van Kemenade en Pais sa-
men. 

Ik mag er vervolgens op wijzen dat 
daaraan vooraf is gegaan een Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen, die 
ook een aantal feestjes heeft meege-
maakt. Ik denk aan de Maagdenhuis-
bezetting en meer van dat soort za-
ken. Als we ons dus niet verliezen in 
een rozig historisch perspectief maar 
nog even de feiten op een rijtje zetten, 
kan toch wel worden gezegd, dat in dit 
opzicht de traditie wordt doorgetrok-
ken, namelijk dat het onderwijsveld 
een levendig veld is dat gaarne met de 
bewindslieden van gedachten wisselt, 
gaarne ook van gedachten verschilt. 
Het is een goede traditie, want het be-
wijst dat er nog leven in de brouwerij 
is. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn heel wat vreemde 
vogels in het veld, maar het gaat mij 
natuurlijk om het totale beleid en alles 
wat in die ti jd tot stand is gekomen. Ik 
heb het niet over een paar demonstra-
ties en ook niet over het aantal men-
sen dat daarbij aanwezig is geweest. 
Het gaat ook om wat hier naar voren is 
gebracht. Ik betreur het overigens dat 
de Minister op de vogelkundige aspec-
ten niet is ingegaan, omdat er een op-
merking bij was, die wel van belang 
was. Ik doel op wat ik heb gezegd over 
de functie van de volksvertegenwoor-
diger. 

De heer Evenhuis (VVD): Hoe zit het 
nu met dat CDA-achtige? 

De Voorzitter: Het woord is aan de Mi-
nister. 

Minister Pais: Op de vraag van de heer 
Lansink kan ik zeggen dat tussen zijn 
standpunt over de functie van de 
volksvertegenwoordiging en het mijne 
geen licht zit. 

In tweede termijn is nog een aantal 
detailvragen gesteld en ik hoop dat ik 
de heer Van den Anker niet vergram 
wanneer ik die allemaal probeer te be-
antwoorden. 

De heer Van Kemenade heeft ge-
sproken over overleg met het CIO-con-
tactpunt over de nota Onderwijsaan-
dacht Culturele Minderheden. Ik ben 
van plan om, zodra die nota Onderwijs-
aandacht Culturele Minderheden ge-
reed is, met alle belanghebbenden, dus 
de vertegenwoordigers van de diverse 
groepen, in overleg te treden. Dit voor-
nemen heb ik, namens mijzelf, al eni-
ge keren doen uitspreken in verschil-
lende overlegsituaties, bij voorbeeld 
met vertegenwoordigers van de Suri-
naamse landgenoten, van Molukse 
landgenoten en van diverse andere 
groepen. Datzelfde geldt uiteraard 
voor het CIO en andere groeperingen 
uit de verzorgingssector en de onder-
wijssector, die zich met grote inzet met 
de onderwijszorg voor deze anderstali-
ge en culturele minderheden bezig-
houden. 

De heer Lansink heeft mij naar de 
planningwet gevraagd. Bij de vorige 
begrotingsbehandeling heeft hij deze 
materie ook aan de orde gesteld. Het 
verheugt mij hem te kunnen meede-
len, dat in de opzet voor de kaderwet 
hoger onderwijs, waarover ik in eerste 
termijn heb gesproken, zoals die op dit 
moment in voorbereiding is, de plan-
ning voor het hoger onderwijs haar 
wettelijke basis zal krijgen. 

De heer Lansink heeft ook nog een 
aantal opmerkingen gemaakt over de 
studiefinanciering. Het overleg hier-
over tussen een aantal van de meest 
direct betrokken bewindslieden is aan 
de gang. Als zodanig noem ik de Mi-
nisters van Sociale Zaken, van Finan-
ciën, van CRM, van Justitie, van Land-
bouw en Visserij en ook van Onderwijs 
en Wetenschappen. 

Dat overleg is nog niet afgerond. 
Derhalve is het moeilijk op de resulta-
ten ervan vooruit te lopen. Ik wil er 
toch iets over zeggen. Sinds het ver-
schijnen van de Nota studiefinancie-
ring van mijn ambtsvoorganger heb-
ben zich toch nog wel de nodige maat-
schappelijke ontwikkelingen voorge-
daan. Ik denk aan ontwikkelingen in de 
sector van de overheidsfinanciën en 
de financiering - niet het minst belang-
rijke aspect - bij dit alles. Dat heeft er-

toe geleid, dat er een zekere bezinning 
moest plaatsvinden op de uitgangs-
punten van het stelsel van studiefinan-
ciering, dat door de vorige Regering in 
de nota is neergelegd. Er vindt nauw 
overleg plaats - ik zei het reeds - over 
dit onderwerp met de meest betrokken 
bewindslieden. 

Er wordt gepoogd dat overleg op zo 
kort mogelijke termijn af te ronden. 
Eerst dan kunnen concrete beleids-
voornemens openbaar worden ge-
maakt. Een aantal van de door de heer 
Dees genoemde essentialia zijn uit-
gangspunt van het stelsel van onder-
wijsfinanciering, dat op dit moment in 
discussie is bij de meergenoemde be-
windslieden. 

Er zal - ik spreek thans over de ver-
binding tussen de wet op de twee-fa-
senstructuur en studiefinanciering -
aandacht aan moeten worden ge-
schonken dat wet- en regelgeving op 
het gebied van tertiair onderwijs niet 
verbrokkeld en/of innerlijk tegenstrij-
dig tot stand komt. Het is dus wenselijk 
- dat is ook gebeurd bij de vooront-
werpen van wet en beleidsnota's - de 
consistentie in het regeringsbeleid 
duidelijk tot uitdrukking te brengen. 
Het is voorbarig de relatie tussen stu-
diefinanciering en twee-fasenstructuur 
stringent te leggen. Over de huidige 
relatie tussen studieduur/studievoort-
gang/ studiefinanciering zijn mij op dit 
moment geen gegevens bekend. Ik heb 
de Directie Studiefinanciering ge-
vraagd, of op dit punt misschien nog 
wat dieper kan worden gegraven, ten 
einde een en ander aan te boren. 

De heren Van Kemenade, Van Leij-
enhorst en Verbrugh hebben vragen 
gesteld over de overlegstructuur bij O. 
en W. Uitvoering van de beschikking 
COO zal tot een niet doelmatige struc-
tuur leiden. Ik geloof - ik heb dit wel 
eens aangeduid met de term 'kleine 
dorpen' - dat de opzet van een en an-
der geen wonder van efficiency zou 
zijn. Het is om die reden, dat nieuwe 
voorstellen over advies en overleg in 
voorbereiding zijn. Het is ook bekend, 
welke termijnen daarbij worden ge-
hanteerd. Voor de interimperiode, tot 
de inwerkingtreding van een nieuwe 
structuur, is het wel wenselijk, dat een 
wijziging van de beschikking COO tot 
stand komt, in die zin, dat het CCOO 
een formele basis krijgt. 

Ik zeg de heren Van Kemenade, Van 
Leijenhorst en Verbrugh gaarne toe, 
dat de komende beleidsvoorstellen in 
de betrokken overleg- en adviesorga-
nen aan de orde zullen worden gesteld 
en zullen worden besproken. Indien de 
Kamer daarop prijs stelt, is er alle gele-
genheid voor een gedachtenwisseling 
met haar. 
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Ik verwacht, dat de toekomstige 
structuur een regeling bij wet vereist. 
Ook in een eerder stadium kan hier-
over van gedachten worden gewis-
seld. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik zal 
niet uitvoerig ingaan op de voor- en 
nadelen van de structuur. In het cen-
traal overleg komt een aantal organi-
saties niet voor. Het tijdelijk laten 'sla-
pen' van sectorraden betekent, dat een 
aantal organisaties, ook op deelterrei-
nen, van overleg is uitgesloten. 

Minister Pais: Dat is voorkomen juist. 
Dat geldt overigens niet alleen voor 
het CCOO, maar ook voor het georga-
niseerd overleg. De besturenbonden 
dringen er sinds jaar en dag op aan, 
daaraan te kunnen deelnemen. Het zal 
duidelijk zijn dat in de voorstellen, die 
ik ter zake zal doen, met deze aspecten 
rekening moet worden gehouden. 

De heerVan Kemenade (PvdA): Dat 
begrijp ik. Overigens suggereert de 
Minister dat hij overweegt, de bestu-
renbonden tot het georganiseerd over-
leg toe te laten, meen ik. 

Minister Pais: Nee. Ik suggereer niet 
meer dan ik net gezegd heb. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ak-
koord. De Minister heeft gezegd dat er 
rekening mee zal worden gehouden. 
Het is voor de betrokken organisaties 
essentieel dat aan het overleg in een of 
andere vorm kan worden deelgeno-
men. Aan welke termijnen denkt de 
Minister? Onze ervaring met het spre-
ken met de Kamer over een zo gevoeli-
ge materie als overleg en advies -
Staatssecretaris De Jong heeft daar-
aan een interessante bijdrage gele-
verd, destijds - is, dat zulks niet even 
in een maand rond kan worden ge-
praat. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Het is mijn streven, voor 1 januari a.s. 
te komen met voorstellen, die ik aan 
betrokkenen gaarne ter discussie wi l 
aanbieden. Indien de Kamer er prijs op 
stelt, daarover van gedachten te wis-
selen, zijn de bewindslieden daartoe 
graag bereid, zoals ik al heb gezegd. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Is de 
Minister van plan, in de overgangsfase 
een of andere regeling te treffen, op-
dat de organisaties, die tot nu toe niet 
bij het overleg zijn betrokken, in een of 
andere structuur kunnen participeren? 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Er zijn wat dat betreft verschillende ca-
tegorieën organisaties te onderschei-
den, variërend van belangenbeharti-

gingsorganisaties tot en met kleinere 
koepels. Het gaat om een vrij com-
plexe problematiek, waarop ik nu niet 
met 'ja' of 'nee' durf te antwoorden. Ik 
hoop dat in het overleg over de voor-
stellen, die ik nog dit jaar hoop te 
doen, die aspecten ook aan de orde ko-
men. Veel hangt natuurlijk af van de 
termijnen, die men nodig denkt te heb-
ben om de nieuwe structuur - indien 
men die wenst - te effectueren. 

Als dat een korte termijn is, behoeft 
men misschien niet zoveel overhoop 
halen dan wanneer het ernaar uitziet 
dat het een werk van jaren wordt. Een 
en ander hangt ook een beetje af van 
het overleg met het veld zelf. Als wij de 
overtuiging hebben dat wi j het vrij 
snel samen eens worden, lijkt mij het 
nemen van interim-maatregelen iets 
minder urgent dan wanneer het ernaar 
uitziet dat nog veel gediscussieerd 
moet worden, waarmee menig 
maandje, zo niet jaartje heengaat. Dan 
wordt het natuurlijk uiterst urgent. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Voor 
de volledigheid wil ik toch even zeg-
gen dat het niet alleen om de kleine 
koepels of om categorale organisaties 
(belangenorganisaties, onderwijsor-
ganisaties en dergelijke) gaat, maar in 
bepaalde sectorraden zouden bij voor-
beeld de vakbeweging, de werkgevers-
organisaties en de leerlingenorgani-
saties een rol kunnen spelen. 

Minister Pais: Ja. Ik heb het idee van 
een Nationale Educatieve Raad, waar-
in ik met name ook voor de sectoren 
uit het bedrijfsleven (werkgevers en 
werknemers) bepaalde plaatsen zou 
wil len inruimen, destijds gelanceerd 
mede naar aanleiding van hetgeen de 
woordvoerdster van mijn partij in de 
Senaat naar voren heeft gebracht. 

De heer Verbrugh heeft gevraagd 
hoe zich dit tot de Onderwijsraad ver-
houdt, en of de laatste wordt afge-
dankt. Ik heb ook in de memorie van 
toelichting van het vorige jaar vol-
doende duidelijk opgemerkt dat dit 
niet het geval is en gezegd dat de On-
derwijsraad het orgaan voor de pacifi-
catie van het onderwijs is. Als zodanig 
is zij toch opgericht. De vraag van de 
heer Verbrugh is voor mij wat dat be-
treft niet in discussie. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik weet niet of de 
Minister over de Nationale Educatieve 
Raad gaat spreken. 

Minister Pais: Nee. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Ik wi l 
dan opmerken dat het ook één van de 
doelstellingen van de Onderwijsraad 
is om de Regering te adviseren om-

trent de ontwikkelingen van het onder-
wijs, en niet alleen met betrekking tot 
de pacificatie. 

Minister Pais: Dat is juist. Ik heb de 
ontstaansgeschiedenis van de Onder-
wijsraad in dat ene woord willen sa-
menvatten. De Onderwijsraad is im-
mers tot stand gekomen als hét pacifi-
catie-orgaan, of hét orgaan ter bewa-
king van de pacificatie, bij uitstek. Dat 
in de loop der ti jd de betekenis van de 
Onderwijsraad zich ook op een wijder 
terrein is gaan uitstrekken is duidelijk. 
De adviezen van de Onderwijsraad we-
gen terecht zwaar mee, althans dienen 
dat te doen in het beleid van de be-
windslieden. 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Als de Minister er-
kent dat het adviseren van de Regering 
omtrent onderwijskundige ontwikke-
lingen ook een doelstelling van de On-
derwijsraad is, dan is de nationale 
educatieve raad die de Minister in het 
leven wi l roepen helemaal niet rele-
vant. 

Minister Pais: Dat is toch niet helemaal 
juist. Wij dwalen nu een klein beetje af 
van de hoofdlijn van mijn betoog. 

De heer Evenhuis (VVD): De heer Van 
Leijenhorst was de educatieve aspec-
ten vergeten. 

Minister Pais: Mag ik even proberen 
de heer Van Leijenhorst te bedienen? 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Ik 
denk niet dat wi j afdwalen. 

Minister Pais: Neen, daar zullen wi j sa-
men voorzorgen. 

De functie van de nationale educa-
tieve raad houdt in mijn perceptie met 
name in, dat een aantal aspecten van 
raakvlakken tussen onderwijs en sa-
menleving nadrukkelijker of meer ex-
pliciet aan de orde zouden kunnen 
worden gesteld dan in de huidige ad-
viesorganen het geval is. Men heeft 
wel eens opgemerkt dat onderwijs te 
belangrijk is om alleen aan onderwijs-
mensen en onderwijskundigen over te 
laten. Ik laat de waarde van dit aforis-
me maar in het midden, want anders 
ontstaat straks weer een heel debat 
hoe ik zoiets heb kunnen zeggen. Het 
is in elk geval duidelijk, dat de relaties 
tussen het onderwijs en de rest van de 
samenleving een tweerichtingsverkeer 
impliceren, dat misschien niet in opti-
ma forma - ik durf het wel sterker te 
stellen: niet in optima forma - tot zijn 
recht komt in bestaande adviesorga-
nen. Het is dan natuurlijk de vraag of je 
de bestaande adviesorganen wat dat 
betreft beter kunt equiperen. Het is de 
vraag of je er een nieuw orgaan naast, 
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onder of boven moet zetten. Die struc-
turering is natuurlijk uitermate wezen-
lijk. 

Zoeven hadden wi j het over de lijn 
van het overleg in het CCOO en in het 
georganiseerd overleg over de rechts-
positie van de werknemers in het on-
derwijs. Ik zie natuurlijk de relatie tus-
sen beide gebieden, maar het is een 
iets andere materie dan die waarover 
de heer Van Kemenade bij wijze van 
interruptie zoeven een vraag stelde. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Eén 
ding is wel heel duidelijk. Zo'n proble-
matiek, die nog verder moet worden 
uitgewerkt door de Minister, in relatie 
tot het een en het ander, tot de SER-
commissie en het CCOO, zal nogal wat 
belangstelling genieten van binnen en 
buiten de Kamer, hetgeen niet onbe-
grijpelijk is, omdat het gaat om 
machtsvorming en om deelname aan 
besluitvorming in het onderwijs. Dan 
rijst natuurlijk in toenemende mate de 
vraag hoe lang men de tijd kan over-
bruggen waarin andere organisaties 
niet kunnen deelnemen. 

De Voorzitter: Willen de leden ervan 
afzien commentaar te leveren op het-
geen de Minister zegt? Willen zij zich 
bepalen tot korte, kan het zijn puntige 
interrupties? 

Minister Pais: De heer Deetman heeft 
met name gesproken over de wense-
lijkheid op een zo kort mogelijke ter-
mijn een overgangswet voor het basis-
onderwijs tot stand te brengen. Hij 
heeft een bepaald tijdschema aange-
geven, dat daarvoor naar zijn mening 
moet worden aangehouden. Ik zeg toe 
alles te zullen doen om ten aanzien 
van de overgangswetgeving voor het 
basisonderwijs het jaar 1983 te kunnen 
halen. Terugrekenend zouden er nog 
een paar maanden verschil kunnen 
zijn met de termijnen die de heer Deet-
man heeft genoemd. Meer dan een 
paar maanden zullen het niet zijn. Dat 
betekent dat ook in de planning ten de-
partemente, waar wi j van uitgaan en 
waar wi j op dit ogenblik naar toe wer-
ken, in grote lijnen het tijdschema 
wordt aangehouden dat de heer Deet-
man heeft gesignaleerd. 

De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Betekent dit dat in 1980 het 
ontwerp voor een overgangswet 
wordt ingediend? 

Minister Pais: In de regeringsverkla-
ring is destijds gezegd dat ernaar zal 
worden gestreefd nog tijdens deze ka-
binetsperiode, die naar ik aanneem 
veel langer nog dan 1980 duurt, een 
ontwerp van wet ter zake uit te bren-

gen. Er is mij veel aan gelegen om dit 
voor 1 januari 1981 te kunnen doen. Of 
dat zal slagen, is bij de tijdsplanning op 
dit ogenblik nog niet geheel zeker. In 
elk geval zal het dan in de eerste 
maanden van 1981 moeten zijn. Zo 
dicht mogelijk bij 1 januari 1981, dat is 
het doel waarnaar het departement 
met grote kracht toewerkt. 

De heer Deetman heeft vervolgens 
gesproken over de Stuurgroep lnnova-
tie Basisschool en de regionalisatie, 
twee uitermate belangrijke zaken, die 
een zekere, maar natuurlijk niet een 
één op één-relatie met elkaar hebben. 
Ik zou erover willen zeggen dat ik bete-
kenis toeken aan regionalisatie als mo-
gelijkheid het innovatieproces te be-
vorderen, te versterken. 

Ik heb dit ook opgemerkt in de be-
leidsnotitie over het innovatieplan van 
het ICB van vorig jaar zomer. Regiona-
lisatie is natuurlijk niet een absolute 
voorwaarde. Het kan een wenselijke 
voorwaarde zijn. De discussie daar-
over is nog maar juist aangevangen. Ik 
meen dan ook dat te zijner tijd regiona-
lisatie in de vorm die wenselijk wordt 
geacht, kan worden ingebouwd. Dit be-
hoeft echter geen uitstel van de SIB te 
betekenen. 

De discussie in de vaste kamercom-
missie over het concept instellingsbe-
schikking van de SIB heb ik in hoofd-
zaak positief ervaren. Ik hoop dat het 
mogelijk zal zijn, zo spoedig als maar 
enigszins denkbaar is, te starten met 
de SIB. Ik zie eventueel nader overleg 
met de Kamer tegemoet, als zij daarop 
prijs stelt. Ik meen echter dat het èn 
voor de duidelijkheid in het veld èn 
voor de voortgang van de werkzaam-
heden gewenst is, op zo'n kort moge-
lijke termijn met de SIB verderte gaan. 

De heer Deetman (CDA): Mijn opmer-
kingen met betrekking tot de regionali-
satie hielden verband met het vernieu-
wingsproces, dat inhoudelijk op gang 
moet worden gebracht. Kan de Minis-
ter die regionalisatie in dat kader zo 
sterk relativeren? 

Minister Pais: Ik wil dit niet sterk relati-
veren. 

De heer Deetman (CDA): U heeft het 
accent bij de SIB gelegd, terwijl dit 
wellicht verder van de school afstaat. 

Minister Pais: Ik wil herhalen dat ik de 
regionalisatie als een belangrijk hulp-
middel zie bij onderwijsinnovatie. Ik 
heb echter voorts gezegd dat het mo-
gelijk is, onze gedachten ter zake van 
de regionalisatie nog nader te ontwik-
kelen en deze te zijner t i jd, indien dat 
wenselijk wordt geacht, in te bouwen 
in de werkzaamheden van de SIB. De 
mededeling die ik over een en ander 

zou willen doen, is de volgende. Er is 
door de Innovatiecommissie Basis-
school een elfde advies ter zake van de 
regionalisatie aan de Minister uitge-
bracht. 

Ik stel mij voor, deze maand te ko-
men met een concept-beleidsnotitie 
ter zake, en deze voor te legggen aan 
de CCOO in de vergadering van 17 de-
cember a.s. Ik neem aan dat dan ook 
iets meer duidelijkheid kan worden 
verkregen over de wenselijkheden, zo-
als deze van de zijde van de Minister 
en van de onderwijskoepels worden 
gezien. Ik meen dat dit de mogelijkheid 
biedt om voort te gaan op de weg, die 
ik zoeven heb geschetst. Met de heer 
Deetman zie ik heel duidelijk de bete-
kenis van de regionalisatie voor het in-
novatiegebeuren. Ik zie echter een mo-
gelijkheid van een gefaseerd inbou-
wen van de regionalisatiecomponen-
tengedachte in de SIB, indien dat wen-
selijk en nodig wordt geacht. 

De heer Deetman heeft vervolgens 
een opmerking gemaakt over de conti-
nuering van de 13 taakuren op de pe-
dagogische academies en in de kleuter-
opleiding. Ik heb reeds meegedeeld 
dat deze taakuren voor één jaar, name-
l i jkvoor 1979-1980 zijn toegekend. Ik 
ben het met de heer Deetman eens dat 
verlenging op zich zelf een wenselijke 
zaak is. Ik meen de Kamer te hebben 
uitgenodigd de middelen binnen de 
begroting aan te wijzen. Tot de laatste 
f 1000 zijn de middelen in de ontwerp-
begroting verantwoord. 

Als de Kamer van mening is dat het 
wenselijk is iets meer middelen van de 
ene sector naar de andere sector over 
te hevelen, lijkt mij dit bespreekbaar. 
De Kamer heeft naar ik aanneem in 
goed vertrouwen op een positieve ac-
tie mijnerzijds, actie ter zake nagela-
ten. Men heeft toch al een aardig aan-
tal moties en amendementen inge-
diend. Ten einde een amendement of 
een motie op dit punt overbodig te 
maken wil ik toezeggen er met de 
grootste kracht naar te streven de re-
geling die voor 1979-1980 is getroffen 
voor 1980-1981 wederom voor één 
jaar sans préjudice en zonder prece-
dentwerking te verlengen. 

De heer Deetman, mevrouw Ginjaar 
en de heer Nijhof hebben verschillen-
de aspecten van de afschaffing van 
schoorsteenuren aan de orde gesteld. 
Daarover doen nogal wat indianenver-
halen de ronde. Ik heb al gehoord dat 
dit vele duizenden arbeidsplaatsen zou 
kosten en dat er rampspoed over Ne-
derland zou komen, door die betrekke-
lijk onschuldige maatregel. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): lkcon-
stateer dat de Minister een papegaai-
en-verhaal houdt! 
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Minister Pais: Ik geef - en nu citeer ik 
een bekend kamerlid -a l leen geluiden 
weer die tot mij komen uit het veld, die 
ik heb gezeefd en gefilterd en dan 
doorgeef. 

Ik wil hierbij drie aspecten aan de or-
de stellen. Het eerste is de kwestie die 
de heer Deetman aan de orde stelde: 
opbrengsten van de schoorsteenuren 
op lange termijn. Men moet bedenken 
dat de voorgenomen maatregel nog 
niet is gerealiseerd. Het georganiseerd 
overleg zal nog moeten worden ge-
voerd over dit voorstel. Daarbij zal te-
gelijkertijd aan de orde komen de nieu-
we garantiesystematiek voor docenten 
in het voortgezet onderwijs. Het is dui-
delijk dat de afschaffing van de 
schoorsteenuren hiermee heel nauw 
samenhangt. 

Over de totale financiële consequen-
ties van de nieuwe garantiesystema-
tiek vindt op dit ogenblik nog nader in-
terdepartementaal overleg plaats. Bij 
dat overleg worden uiteraard de op-
brengsten na 1980 van de afschaffing 
van schoorsteenuren voor nieuw be-
ginnende leraren, meegenomen. Op 
dit moment lijkt het mij bezwaarlijk, 
uitspraken te doen over die opbreng-
sten. 

De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! 

De Voorzitter: Ik zou de Minister even 
laten uitpraten totdat de drie punten 
zijn genoemd. 

Minister Pais: Het tweede punt stelde 
de heer Nijhof aan de orde toen hij 
vroeg of schoorsteenuren eventueel 
afgeschaft zouden moeten worden 
voor de zittende leerkrachten. Hij heeft 
ook een motie ter zake ingediend. 

Ik wijs erop dat de gevolgen - afge-
zien van rechtspositionele verworven-
heden - voor de werkgelegenheid van 
het voorstel van de heer Nijhof bedui-
dend aanzienlijker zouden kunnen zijn, 
dan wat de Regering ter zake heeft 
voorgesteld. Ik vraag mij ook af of het 
niet beter is om dit niet toe te passen 
op leerkrachten die op het ogenblik in 
het genot zijn van voornoemde uren, 
maar toe te passen op diegenen die 
nieuw het onderwijs binnenkomen. 

Mevrouw Ginjaar vroeg waarom de 
afschaffing van de schoorsteenuren in 
verband is gebracht met de nieuwe ga 
rantiesystematiek. Het is bekend - en 
ik meen dat ook uit haar fractie gelui-
den in het verleden in die richting klon 
ken - dat met de nieuwe garantiesys-
tematiek onder meer wordt beoogd, 
opheffing van het onderscheid tussen 
de zogeheten V.B.-leraren en de uren 
leraren. Ik voeg hieraan nog toe dat 

daardoor ook de deeltijdarbeid en 
emancipatoire aspecten worden be-
vorderd. Het is vanzelfsprekend dat de 
afschaffing van het voorrecht op 
schoorsteenuren voor sommige 
V.B.'ers in dit kader wordt geplaatst. Dit 
waren mijn drie opmerkingen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! .... 

De Voorzitter: De heer Deetman heeft 
dus als eerste het woord. 

De heer Deetman (CDA): De Minister 
kan nog geen uitspraak doen over de 
opbrengsten van de afschaffing van de 
schoorsteenuren op langere termijn. Ik 
kan dit wel enigszins billijken. Wan-
neer kan hij hierover wèl een uitspraak 
doen? 

Minister Pais: Dit hangt mede samen 
met een motie die is ingediend door 
de heer Van Kemenade over lange-ter-
mijnopbrengsten van een andere 
rechtspositionele maatregel. Gelet op 
de aard van de werkgelegenheid bij 
het onderwijs en de aard van de maat-
regelen wi l ik opmerken, dat in het on-
derwijs niet zelden ten behoeve van een 
bepaald financieel doel rechtspositi-
onele dekkingsmaatregelen worden 
getroffen die wel de eerste jaren aar-
dig aansluiten maar - zeker wanneer 
zij structurele aspecten vertonen als de 
onderhavige - op iets langere termijn 
meer opbrengsten plegen op te leve-
ren, die uitgaan boven de bedragen 
waarvoor zij kwantitatief in eerste aan-
leg waren aangewezen. 

De problematiek die de heren Deet-
man en Van Kemenade aan de orde 
stellen, is dus bepaald niet beperkt tot 
dat ene geval of die twee gevallen. Het 
ware dus wenselijk, daarover een 
meer algemene uitspraak te doen. Ik 
meen dan ook in dezen de volgende 
twee opmerkingen te kunnen maken: 

a. dat ik over deze materie in over-
leg ben getreden met mijn collega van 
Financiën en in dit stadium dus geen 
uitspraak kan doen; 

b. dat, wanneer de Kamer meent, 
ter zake een uitspraak te moeten doen, 
het uiteraard ter discretie van de Ka-
mer is om zulks te doen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik be-
grijp, dat de Minister om wijziging van 
mijn motie vraagt in derde termijn. 

De heer Deetman (CDA): Ik begrijp, dat 
de Minister om een motie vraagt. 

Minister Pais: Neen, u wilt mij de hele 
tijd interpreteren, maar ik meen dat ik 
de duidelijkheid zelve ben. 

De heer Deetman (CDA): Mijn vraag 
was: wanneer kunt u een uitspraak 
doen? 

Minister Pais: Zodra het overleg ter za-
ke met mijn collega van Financiën is 
afgerond. 

De heer Deetman (CDA): Wanneer 
denkt u, dat dit is afgerond? 

Minister Pais: Dat hangt voor 50% van 
mij af. 

De heer Van Kemenade (PvdA): De Mi-
nister heeft gesproken over de drie 
schoorstenen. Hij zei in het begin, dat 
er indianenverhalen zijn verteld over 
de werkgelegenheid. Kan de Minister 
zeggen hoeveel arbeidsplaatsen de af-
schaffing van de schoorsteenuren en 
een overgaan van een 'VB-situatie' 
naar bij voorbeeld 29 in plaats van 26 
op lange termijn, dus niet de eerste pe-
riode, kosten? 

Minister Pais: Een ieder heeft een ei-
gen manier van vraagstelling. Het is 
niet aan mij om die te beoordelen. Ik 
meen echter niet, dat dit een juiste 
probleemstelling is. In de eerste plaats 
is de lengte van een lange termijn niet 
helemaal oninteressant. Hoewel het 
een econoom was, wil ik toch wel even 

n refereren aan de uitspraak van Key-
nes: in the long run we are all dead. Ik 
wil dus graag weten ten aanzien van 
welke termijn de heer Van Kemenade 
een becijfering wi l ontvangen. 

Voorts lijkt het mij, gelet op een aan-
tal ontwikkelingen - hierbij denk ik bij 
voorbeeld aan deeltijdarbeid, die deze 
Regering met kracht bevordert - goed 
om onderscheid te maken tussen ar-
beidsplaatsen en mensen die werk-
zaam zijn in het onderwijs. 

Ook lijkt het mij ter zake van belang 
om goed onderscheid te maken tussen 
de verhoudingen, zoals die er op dit 
ogenblik zijn, en, in maatschappelijk 
verband, een groot aantal ontwikkelin-
gen in de komende jaren die noch de 
heer Van Kemenade noch ik kunnen 
voorzien, maar die zich wel kunnen 
voordoen. 

Het beste wat wij kunnen zeggen is: 
over een periode van x jaar zou, als er 
verder in de maatschappij niets veran-
dert, dit vermoedelijk het resultaat zijn. 
Graag vraag ik aan de heer Van Keme-
nade hoe groot 'x' is. Ik zal dan ambte-
naren ijverig aan het werk zetten om 
de daarbij behorende 'y' uit te reke-
nen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): 'X' is 
de periode van 1985 tot 1990. Dat is 
een kwalijke periode voor de werkge-
legenheid in het voortgezet onderwijs. 
'Y' is niet het aantal mensen dat werk-
zaam is in het onderwijs, maar man/ 
vrouwjaren. 

Minister Pais: Juist. Okay. Hoewel wi j 
nog een speling van vijf jaar hebben, is 
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dit ten minste een precisering van de 
periode. Ik ben graag bereid het door 
de heer Van Kemenade gevraagde te 
laten berekenen. Ik hoop echter, dat hij 
er begrip voor kan opbrengen, dat ik 
dit nu niet even op manchet kan uit-
rekenen. Ik kan wel een schatting ma-
ken, maar dat het in de vele duizenden 
loopt, is natuur l i jk- ik 'herzeg' h e t -
een indianenverhaal. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): lnte-
gendeel. Als het aantal deeltijdbanen 
toeneemt, kan het wel eens gunstig 
zijn. 

Minister Pais: Ook dat nog. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mag ik 
overigens van de Minister vernemen, 
wanneer de nieuwe garantieregeling 
met betrekking tot de rechtspositie on-
geveer rond is? 

Minister Pais: Er wordt naar een zeke-
re parallelliteit en zelfs een zekere syn-
chroniteit van beide zaken gestreefd. 
Dat wil zeggen, dat in de loop van het 
volgende jaar, als deze regeling van 
kracht wordt, ook de andere regeling, 
naar ik hoop, van kracht kan zijn. 

De Voorzitter: Mag ik ook nog een 
vraag stellen? Hoe lang denkt de Mi-
nister nog te spreken? 

Minister Pais: Dat hangt voor minder 
dan 50% van mij af. 

De Voorzitter: Uiteraard uitgaande 
van het feit, dat er nu niet meer geïn-
terrumpeerd wordt. 

Minister Pais: Ik wi l nog heel snel vier 
of vijf vragen beantwoorden. Daarna 
wil ik overgaan tot de behandeling van 
de ingediende amendementen en mo-
ties. Voor dit laatste heb ik 10 minuten 
è 15 minuten nodig. 

De Voorzitter: Wat de amendementen 
betreft, merk ik op, dat er straks inder-
daad een artikelsgewijze behandeling 
komt. Met betrekking tot de moties is 
gevraagd, eerst door de heer Nijhof en 
ik heb mij daarbij aangesloten, daarop 
schriftelijk commentaar te geven. Aan-
gezien over dit agendapunt pas vol-
gende week dinsdag zal worden ge-
stemd, lijkt het mij de beste procedure, 
als dat schriftelijke advies of commen-
taar alsnog komt. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zal proberen het in 7 minuten in 
plaats van in 10 minuten te doen. Ik 
moet dan echter wel snel gaan praten. 

Mevrouw Ginjaar-Maas heeft ge-
sproken over de concentratie van cul-
turele minderheden. Ik ben het met 
haar eens dat wij moeten voorkomen 
dat gettovorming door onderwijskun-

dige faciliteitenregelingen zou worden 
veroorzaakt. Dit is ook niet het geval. 
Er zijn natuurlijk andere factoren die 
hierbij een rol spelen. Het toekennen, 
ook aan kleinere concentraties, van be-
paalde faciliteiten, draagt ertoe bij dat 
gettovorming wordt voorkomen. 

De vraag over de open school van 
mevrouw Ginjaar-Maas heb ik al be-
antwoord. De heer Bakker heeft ge-
sproken over de toelating van meis-
jes met MAVO-diploma tot de nieuwe 
p.a.-KLOS. Er is natuurlijk een afwe-
ging nodig geweest van de positieve 
discriminatie ter wille van het bevor-
deren van de emancipatie tegenover 
de noodzaak tot het hooghouden c.q. 
bevorderen van de kwaliteit van het 
onderwijs. Mede gelet op het toela-
tingsbeleid voor het gehele HBO heb ik 
na rijp beraad gekozen voor het laat-
ste. Ik zeg de heer Bakker echter toe 
dat ik wel in het kader van het emanci-
patiebeleid en het tweede-kansonder-
wijs wil bezien, of bij voorbeeld voor 
vrouwen boven de 25 jaar, die op de 
nodige maatschappelijke ervaring 
kunnen bogen, een soepel toelatings-
beleid kan worden gesuggereerd. 

De heer Mertens vroeg of bestrijding 
van het analfabetisme alleen een zaak 
was van CRM. De projecten tot alfabe-
tisering vormen onderdeel van het 
ontwikkelingsbeleid, zoals dit in de 
meer genoemde concept-beleidsnoti-
tie is besproken. Dat is een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van de be-
windslieden van CRM, Sociale Zaken 
en Onderwijs en Wetenschappen. Ook 
de inhoudelijke samenhang van deze 
projecten wordt bewaakt. 

De vraag van de heer Van Leijen-
horst over de Nationale Educatieve 
Raad heb ik reeds beantwoord. De 
heer Worrell maakte een paar opmer-
kingen over de kwestie of het mogelijk 
is begrotingsmaatregelen op te voe-
ren, waarover nog geen overleg is ge-
voerd. Indien het Georganiseerd Over-
leg wijzigingen brengt in de financiële 
consequenties, dan zal een nota van 
wijzigingen op de al ingediende ont-
werp-begroting of een suppletoire be-
groting, bij de Kamer worden inge-
diend, zodat op deze wijze gewaar-
borgd is dat het Georganiseerd Over-
leg in elk geval voorafgaat aan de be-
grotingsbehandeling in het parlement. 

De heer Mertens (D'66): Ik heb nog 
een paar vragen gesteld over de biblio-
theekautomatisering. Die komen niet 
meer aan de orde? 

Minister Pais: De heer Mertens heeft 
hierover een amendement ingediend. 

De heer Mertens (D'66): Er komt ook 
nog een motie over. Er waren echter 

ook nog vragen over gesteld, zo lees ik 
in mijn Handelingen. 

Minister Pais: De automatisering ter 
zake is op voorstel van de gezamenlij-
ke universiteiten in 1975 aldus van de 
grond gekomen. De rijksuniversiteit 
Utrecht wenst zich thans niet aan deze 
regeling te conformeren. Waarom dit 
met 1,2 miljoen gulden of iets derge-
lijks moet worden gehonoreerd, ont-
gaat mij . Ik voel er dus niets voor om 
de suggestie van de heer Mertens ter 
zake over te nemen. 

De heer Mertens (D'66): Ik vind dit een 
tamelijk ondermaatse beantwoording 
van de betrokken vraag. 

Minister Pais: Ik kom toe aan de mo-
ties. De motie-Van Kemenade op stuk 
nr. 42 heeft betrekking op de bestem-
ming van de AJA-gelden. Bij interrup-
tie heb ik zoeven daarover al een op-
merking gemaakt. 

In de motie op nr. 43 van de heer 
Van Kemenade en de zijnen over verla-
ging van de groepsgrootte bij het LBO 
wordt qua financiering vooruitgelopen 
op een zaak die nog niet is geregeld, 
die pas in de Voorjaarsnota zal worden 
geregeld. Het is nog niet bekend hoe-
veel Onderwijs en Wetenschappen zal 
krijgen c.q. zal moeten betalen bij de 
Voorjaarsnota. Financiering van een 
en ander is dus niet geregeld. Het lijkt 
mij geen goede zaak op de verdeling 
vooruit te lopen. Ik wil aanvaarding 
van de motie ontraden. 

Wat de motie van de heer Van den 
Anker over een nieuw stelsel van stu-
diefinanciering betreft, moet het na 
mijn beantwoording van zoeven dui-
delijk zijn dat ik geen behoefte heb aan 
deze motie. De gecompliceerdheid en 
de veelomvattendheid van die materie 
verhinderen mij op dit ogenblik, in dit 
stadium van overleg, om meer toezeg-
gingen te doen. Bovendien staat de er-
varing van één mijner voorgangers mij 
duidelijk voor ogen. Ik wi l aanvaarding 
van deze motie dus ontraden. 

De heer Van den Anker heeft een 
motie ingediend, op stuk nr. 46, over 
de behandeling van de beleidsnotitie 
Open universiteit. 

In mijn beantwoording in eerste ter-
mijn heb ik daarop al enigermate gerea-
geerd door te stellen aan een koppe-
ling van een behandeling volgens de 
beleidsnota open universiteit en die van 
de beleidsnota volwasseneneducatie 
geen behoefte te hebben. 

De heer Mertens en mevrouw Wes-
sel-Tuinstra hebben een motie inge-
diend naar aanleiding van de situatie 
in volksgezondheidsopzicht in de 
noordelijke regio. Ik neem aan dat de 
mededelingen die ik ter zake van de de-
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marches in Groningen heb gedaan, tot 
een heroverweging van de noodzaak 
van deze motie aanleiding kunnen zijn, 
te meer daar ik heb gewezen op het 
overleg dat de Staatssecretaris van 
Volkgezondheid en Milieuhygiëne en 
ondergetekende met betrokkenen 
gaan voeren. 

De heer Waltmans heeft een motie 
ingediend - stuk nr. 49 - over de crite-
ria voor de spreiding van pedagogi-
sche academies en dergelijke. Die mo-
tie is op dit ogenblik naar mijn mening 
overbodig, want in mijn reactie op de 
motie van de heer Evenhuis- stuk nr. 
73 - heb ik al medegedeeld dat op 17 
december in de CCOO de beleidsvoor-
nemens over spreiding van de nieuwe 
opleiding voor onderwijsgevenden 
aan de orde zullen komen. In dat kader 
zullen die criteria mede in beschou-
wing worden genomen. 

De motie op stuk nr. 57 van de heer 
Van Kemenade gaat over de continu-
ering van stimuleringsprojecten. Er zal 
spoedig informeel overleg met de sti-
muleringsprojecten plaatsvinden. Het 
formele overleg over het stimulerings-
beleid wordt gevoerd met de CCOO. 
Daarna volgt het overleg met de vaste 
kamercommissie. De gedegen besluit-
vorming - met inachtneming van alle 
beschikbare informatie - leidt mij tot 
het volgende tijdschema: deze maand 
opstellen van de uitgangspunten, in ja-
nuari of februari overleg met de pro-
jecten over de uitgangspunten, in 
maart het opstellen van de concept-
beleidsnotitie, in april overleg met de 
CCOO en in mei het vaststellen van de 
beleidsnotitie - de Kamer moet beslis-
sen wanneer zij hierover wil gaan pra-
ten - en in juni/juli van het volgend 
jaar volgt inpassing van elk van de 
projecten in het beleidskader. Vanaf 1 
augustus 1980 is er dan een volstrekt 
helder perspectief voor elk project hoe 
het een jaar later - dus na 1 januari 
1981 - za l worden. 

De motie van de heer Van Kemena-
de over het OPVO bestempel ik als 
overbodig. Ik ontraad dan ook aan-
vaarding van deze motie. Het OPVO is 
niet alleen een blauwdruk met een 
projectie voor de toekomst, maar het 
is bovenal een kader dat de gewenste 
lijnen aangeeft waarbinnen ontwikke-
lingen zich in het onderwijs zullen kun-
nen voltrekken. Ik wijs bij voorbeeld op 
de proefprojecten voor het kort mid-
delbaar beroepsonderwijs, op de ex-
perimenten middenschool, op de aan-
sluitingsprojecten tussen lager onder-
wijs en voortgezet onderwijs en op de 
projecten MHNO/MSPO. Dat zijn voor-
beelden van lopend beleid. Om die re-

den lijkt het mij dus minder wensel i jk -
mede gelet op de discussie die wi j ter 
zake nog krijgen - dit alles aan te ne-
men in deze motie. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wijs bij voor-
beeld op de aansluitingsprojecten ele-
mentair onderwijs en algemene brug-
klasprojecten en op de wijziging van 
de adviesstructuur. Dat is ook allemaal 
aangekondigd in het OPVO. 

Minister Pais: De Kamer heeft beslist 
wanneer men over het OPVO wil spre-
ken. Het is duidelijk dat er een aantal 
zaken aan de orde zijn, die dat reeds 
waren of aan de orde zijn of waren 
gesteld, vóórdat de initialen van het 
OPVO in Nederland gemeengoed wer-
den. Er is geen enkele reden, daaraan 
niet verder te werken. Dat zou alleen 
maar frustratie in het veld en onzeker-
heid en onduidelijkheid voor alle be-
trokkenen opleveren. Het zou ook 
rechtspositionele narigheid veroorza-
ken. Wij moeten daaraan echt niet be-
ginnen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ak-
koord. De Minister zegt dus toe dat bij 
alle elementen - anders dan het nor-
maal doorvoeren van beleid - die be-
trekking hebben op nieuwe elementen 
uit het OPVO, en die in dat perspectief 
worden geplaatst, heel nadrukkelijk op 
de discussie in de Kamer wordt ge-
wacht? 

Minister Pais: Neen. Ik heb gezegd, de 
motie overbodig te achten en aanvaar-
ding daarvan te ontraden. Ik laat uiter-
aard het oordeel aan de Kamer. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik 
vraag naar de inhoud van de motie. Ik 
vraag wat de Minister doet ten aanzien 
van elementen die nieuwe aspecten 
van beleid inhouden. Ik vraag of hij 
ook van mening is dat hij daarmee niet 
kan beginnen. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb zoeven al gezegd dat in het 
OPVO in eerste instantie is aangegeven 
een beleidskader met concrete moge-
lijkheden voor de jaren '79, '80 enz. Wij 
hebben te maken met een groot aantal 
zaken die op dit ogenblik al op de rails 
staan. Wij hebben ook te maken met 
zaken die al werden aangekondigd 
voordat het OPVO werd gepubliceerd. 
Wanneer nu ten aanzien van een aan-
tal zaken in het OPVO een kader wordt 
geschetst waarbinnen een en ander 
een plaats zou kunnen krijgen wan-
neer dit allemaal realiteit wordt, dan is 
dat nog geen reden, verder pas op de 
plaats te maken met alles. Dat lijkt mij 
niet realistisch. 

Over motie nr. 60 van de heer Wor-
rell over het subsidiesysteem voor 
VJV merk ik op dat er nog zeer veel 
overleg moet worden gevoerd. Daar-
om is de datum 1 januari 1980 niet wel 
haalbaar. Dit is meer een kwestie van 
techniek dan van iets anders. 

De heer Worrell (PvdA): Bent u bereid, 
toe te zeggen dat de subsidieregeling 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 
1980 zal worden ingevoerd? 

Minister Pais: Dit is een gewetens-
vraag want het gaat over geld. 

De heer Worrell (PvdA): Het is budget-
tair neutraal. 

Minister Pais: Ik weet niet wat ik pre-
cies toezeg, als ik dit toezeg. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Mis-
schien zegt u iets gewetenloos toe. 

De heer Evenhuis (VVD): Misschien 
kunt u de informatie vóór de volgende 
week dinsdag verschaffen. 

Minister Pais: Bedankt voor de red-
ding. Als het mag, zal ik de informatie 
graag voor de volgende week dinsdag 
verschaffen. 

Ik kom nu bij de motie op stuk nr. 61 
van de heer Worrell en de zijnen over 
de uitvoeringscirculaire Open-School-
werkwijze en de verlenging van de ter-
mijn van de Commissie open school 
en de Commissie bevordering plaatse-
lijke educatieve netwerken. Over de 
uitgezonden circulaire wi l ik zo spoe-
dig mogelijk overleg met het veld be-
ginnen. Als de Kamer hierop prijs stelt, 
acht ik een gesprek met haar zeer ge-
wenst. 

In de nota over de volwassenenedu-
catie zal de Regering ingaan op de tal-
rijke goede adviezen van de COS en de 
PEN. De nieuwe adviesgroep, die uit 
zeven tot negen personen zal bestaan, 
zal de adviesarbeid voortzetten op ba-
sis van onderwerpen uit de nota, waar-
in de bewindslieden van CRM, Onder-
wijs en Wetenschappen en Sociale Za-
ken een gezamenlijk beleidskader zul-
len presenteren. 

Het is bekend dat de adviezen van de 
COS en de PEN elkaar tot op zekere 
hoogte overlappen. Deze commissies 
zijn zelf voorstandersvan één advies-
orgaan voor volwasseneneducatie. 
Hieraan voeg iktoe dat leden van bei-
de commissies die hiervoor in aanmer-
king komen, een plaats kunnen krijgen 
in de nieuwe adviescommissie. Ik 
meen dat er geen lacune in de advise-
ring op het terrein van de volwassenen 
educatie zal hoeven te ontstaan, ook 
gelet op de werkwijze die wi j tot op he-
den ter zake hebben gevolgd. 
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Ik geef de heer Worrell dan ook 
graag in overweging, de motie te her-
overwegen, want zij lijkt mij niet no-
dig. Zij lijkt mij overbodig en ten dele 
in strijd met de wensen van de COS en 
de PEN zelf. 

De heer Worrell (PvdA): Kortheidshal-
ve beveel ik de Minister mijn betogen 
in eerste en tweede termijn aan. Hierin 
hebben wij uitdrukkelijk stelling geno-
men tegen enkele zaken. Verder heb-
ben wi j gepleit voor een overgangsre-
geling met de huidige adviesorganen, 
die wij beter achten dan een nieuw ad-
viesorgaan van zeven leden. Dit is aan-
merkelijk minder dan de COS en de 
PEN hebben. 

Minister Pais: Het zijn er zeven tot ne-
gen. Ik merk nogmaals op dat de COS 
en de PEN zelf één adviesorgaan voor 
de gehele volwasseneneducatie prefe-
reren. Wanneer wij aansluiting weten 
te vinden tussen de beëindiging van 
de oude adviesorganen en het begin 
van de nieuwe, is er geen lacune. Ik 
meende dat het de heer Worrell erom 
begonnen was dat er geen discontinuï-
teit zou optreden in de advisering inza-
ke de volwasseneneducatie. 

De heer Worrell (PvdA): Hierom ging 
het ons in eerste instantie niet alleen. 
Ons ging het erom dat beide adviesor-
ganen de kans kregen, mede hun ad-
vies af te stemmen op de nota over 
volwasseneneducatie en door te wer-
ken, mede gelet op de door de Minis-
ter toegezegde termijn van half 1980 
voor de nota Volwasseneneducatie. 
Wij hebben geen behoefte aan zeven 
of negen nieuwe onafhankelijke advi-
seurs. Wij hebben op dit moment pri-
ma adviseurs. Deze moeten gewoon 
hun taak afmaken. 

Minister Pais: Ik meen dat u enigerma-
te voorbijgaat aan de wensen die uit 
de adviescommissies naar voren zijn 
gekomen. Nogmaals merk ik op dat ik 
van mening ben dat de oplossing die 
wij nu kiezen, in het belang is van de 
volwasseneneducatie en aansluit op 
suggesties die ter zake door de betrok-
kenen zelf naar voren zijn gebracht. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Dit is 
niet waar. Het gesprek van deze com-
missies met de vaste kamercommissie 
heeft duidelijk gemaakt dat de COS en 
de PEN het zeer zinvol achten, door te 
werken. 

Minister Pais: De informatie die ik uit 
gesprekken heb opgedaan, luidt wel 
iets anders. Ik meen dat het goed is dat 
wi j komen tot één adviesinstantie voor 
de gehele volwasseneneducatie. Dit 

sluit aan bij geluiden over de wense-
lijkheid van integratie ter zake, die met 
name ook uit de fractie van de PvdA 
naar voren zijn gekomen. 

Ik verbaas mij er enigszins over dat 
de fractie van de PvdA in een aantal 
stellingnames niet van de voortva-
rendheid blijk geeft die men van een 
vooruitstrevende partij mag verwach-
ten. Zij wil telkens uitstellen en vertra-
gen. 

De heerMertens (D'66): 'Vooruitstre-
vend' betekent dat je vooruit gaat! 

De Voorzitter: Ik zou willen vragen, nu 
niet meer met elkaar te discussiëren. 
De Minister geeft advies over moties. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
De motie op stuk nr. 62 van de heer 
Van Leijenhorst en mevrouw Ginjaar 
zie ik als een ondersteuning van mijn 
beleid. Ik ben bereid, hiertegen vol-
mondig ' ja' te zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! De motie op 
stuk nr. 64 van de heren Deetman en 
Evenhuis: ik heb het advies dat de On-
derwijsraad ter zake van het stimule-
ringsbeleid heeft u i tgebracht- de noti-
tie vernieuwd stimuleringsbeleid -
naar de Kamer gezonden. 

Ik zou willen vragen, op korte ter-
mijn mondeling overleg ter zake met 
de kamercommissie te mogen hebben 
en ik zou de beide geachte afgevaar-
digden willen vragen, de motie aan te 
houden tot na het mondeling overleg. 
Ik verwijs naar de brief van 19 novem-
ber j l . die ik aan de Kamer heb gezon-
den, waarin ik met nadruk zeg, dat het 
overleg met het parlement nog tot 
bijstelling van mijn beleidsvoorne-
mens kan leiden. Ik hoop dat het over-
leg nog in deze maand kan plaatsvin-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Lan-
sink heeft een motie ingediend met be-
trekking tot de bestemming van de 
gelden van het Smallenbroekfonds. Ik 
heb reeds in een eerder stadium laten 
blijken, dat de Regering deze motie be-
paald niet negatief waardeert. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Mer-
tens liep zojuist in een interruptie 
vooruit op zijn motie op stuk nr. 68. Ik 
wijs er nogmaals op, dat het besluit tot 
operationalisering van het gemeen-
schappelijk geautomatiseerd catalogi-
seersysteem in 1975 niet door het mi-
nisterie is opgelegd, maar dat de uni-
versiteiten autonoom hiertoe hebben 
besloten. 

De heer Mertens (D'66): Dat kan toch 
nooit verplichtend zijn? In 1969 was er 
bij contract een onderzoeksamenwer-
kingsverband. In 1975 is slechts tot 
een 'kaartjesfabriek' besloten. Welke 

verplichting denkt de Minister op dit 
punt aan de instellingen te kunnen op-
leggen? Als er een instelling is die uw 
wijze van catalogiseren niet over-
neemt, wat dan? 

Minister Pais: Het is met name de 
heer Mertens die bij verschillende ge-
legenheden over de wenselijkheid van 
het bevorderen van efficiency in het 
automatiseringsproces behartigens-
waardige opmerkingen heeft gemaakt. 
In dit kader kan ik zijn motie, die in een 
tegenovergestelde richting gaat, niet 
goed plaatsen. 

De heerMertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat het gecoördineerde en 
samenhangende beleid betreft, vind ik 
het best, maar dan moet het wel in 
goed overleg gebeuren. Het gaat er-
om, dat beslist een misleidende term 
wordt gebruikt als wordt terug verwe-
zen naar 1975 en naar afspraken die 
destijds op basis van volledige vr i jwi l-
ligheid zijn gemaakt. Het wordt gepre-
senteerd alsof er contractbreuk is ge-
pleegd. Daar is geen sprake van. Het 
enige waarom doorlopend is ge-
vraagd, is: 

1. een nieuw contract; dat is nooit 
gekomen; 

2. het oude contract; dat strekte niet 
verder dan alleen maar onderzoeken. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
heer Mertens voor de motie is, doch 
de Minister ertegen.... 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kom tot de motie op stuk nr. 69 van 
mevrouw Ginjaar. Tot het gevraagde 
overleg was ik en ben ik volledig be-
reid. Ik zou het aannemen van de mo-
tie als een ondersteuning van mijn be-
leid beschouwen en sta er dan ook po-
sitief tegenover. 

Mijnheer de Voorzitter! De motie op 
stuk nr. 70 van mevrouw Ginjaar en de 
heer Van Leijenhorst. Hierin wordt ge-
vraagd om een overzicht van de uit-
voering van moties en amendementen 
in de memorie van toelichting. Ik wijs 
erop, dat in de memorie van toelich-
ting bij de begroting welke wi j nu be-
handelen - ik meen, dat dit voor de 
eerste maal het geval is - een over-
zicht is gegeven van de toezeggingen 
die de Regering bij de vorige begro-
tingsbehandeling heeft gedaan, en dat 
exact is aangegeven, wat hieraan in de 
tussenliggende periode is gedaan. Ik 
sta dan ook in principe uitermate posi-
tief tegenover de gedachte die me-
vrouw Ginjaar en de heer Van Leijen-
horst naar voren brengen. 

Ik vraag mij echter af of het mogelijk 
zou zijn, ook gelet op allerlei techni-
sche problemen, een overzicht ter zake 
- los van de memorie van toelichting -
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bij de behandeling van de begroting 
over te leggen. Ik vind het op zich zelf 
een goede zaak, dat men ziet wat de 
facto met moties gebeurt. Ik sta er dus 
positief tegenover. Als de indieners 
nog eens wil len overwegen, in welke 
vorm van uitvoering het precies moet 
worden gegoten, zou mij dat zeer wei-
kom zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Op zich 
zelf is de vorm van de uitvoering min-
der relevant. Het gaat om de inhoud en 
de informatie. Als de Minister het on-
der een apart nummer aan de stukken 
wil toevoegen, X.11 of zo, vind ik dat 
prachtig. 

Minister Pais: Als wij het daarover 
eens zijn, zijn wi j het ook inhoudelijk 
over deze materie eens. 

In motie nr. 73, van de heren Even-
huis en Deetman, wordt de Regering 
uitgenodigd voorstellen aan de Kamer 
voor te leggen inzake de nieuwe oplei-
ding van onderwijsgevenden in het 
basisonderwijs. Ik herhaal, volkomen 
ten overvloede, dat de Regering aan 
goed overleg ter zake hecht. Voorts 
hecht zij aan duidelijkheid op zo kort 
mogelijke termijn ter zake. Misschien 
is het goed een paar elementen naar 
voren te brengen. 

Ten eerste een beleidsnotitie ter za-
ke kan ik niet eerder dan in 1980 uit-
brengen, ook al wegens budgettaire 
consequenties. 

De heer Evenhuis (VVD): Dat is over 
drie weken. 

Minister Pais: Ten tweede, een eind-
termencommissie moet voor 1 april 
1980 advies uitbrengen. Ten derde, 
een concept-beleidsnotitie over het 
vlekkenplan zal op 17 december eerst 
in de CCOO komen, en dan moet ik 
nog advies vragen aan de HBO-raad 
en de Onderwijsraad. Ik moet ook in de 
loop van het volgend jaar nog advies 
vragen over aanpassing van de WVO 
in verband met wetgeving ter zake. 

Ik ben bereid toe te zeggen, dat ik op 
zo kort mogelijke termijn een en ander 
wil doen in overeenstemming met de 
motie, maar overleg en advies, die ook 
in menig opzicht verplicht zijn, dwin-
gen mij tot het in acht nemen van iets 
ruimere termijnen dan waaraan de in-
dieners van de motie in eerste instan-
tie dachten. Ik zal het zo spoedig mo-
gelijk doen. Ik beschouw het zetten 
van enige druk op de ketel ter zake be-
paald niet als illegitiem, maar ik zou 
begrip willen vragen voor de termij-
nen die in dit opzicht - ook ten aanzien 
van de adviserende instanties als 
HBO-raad en Onderwijsraad - in acht 
moeten worden genomen. 

De heer Dees heeft een motie inge-
diend over centrale registratie van 
aanmeldingen bij het hoger beroeps-
onderwijs. Ik sta daar positief tegen-
over. 

De Regering staat ook positief 
tegenover de motie op nr. 75, even-
eens van de heer Dees en de zijnen, 
over het brengen van meer harmoni-
satie in de aanmeldings- en toelatings-
procedures van het HBO. 

In de motie op stuk nr. 76 van de 
heren Dees en Mertens wordt de Rege-
ring gevraagd op korte termijn een be-
leidsnotitie 'Zwaartepuntenbeleid mu-
ziekvakonderwijs' in te dienen. Ik 
streef ernaar die notitie voor het einde 
van dit jaar bij de Kamer in te dienen, 
dus voor 1 januari 1980. Hieruit blijkt al 
dat ik met deze motie geen problemen 
heb. 

De heer Waltmans vraagt in zijn mo-
tie op stuk nr. 77 naar plannen met be-
trekking tot de Coördinatiecommissie 
opleidingen leraren basisonderwijs 
(COOP). Ik geloof dat deze motie eni-
germate prematuur is. Er is toegezegd 
dat in de CCOO van januari plannen 
hierover bekend zullen worden ge-
maakt. De motie loopt daarop vooruit. 
Ook om een andere reden is zij eniger-
mate voorbarig. De motie vraagt na-
melijk regels voor de uitvoering, ter-
wijl nog beslissingen over de invoe-
ringsstrategie moeten worden geno-
men. Om die reden zou ik aanvaarding 
van de motie wil len ontraden. 

Ten slotte kom ik bij de motie van de 
heer Nijhof over het verschil in behan-
deling van zittende en nieuwe onder-
wijsgevenden. Wij hebben daar zo-
even, naar aanleiding van de schoor-
steenuren, al het een en ander over 
opgemerkt. Ik zou tot enige voorzich-
tigheid willen manen wat betreft het 
aspect van verkregen rechten van 
mensen en vanuit dat gezichtspunt 
ook het standpunt wil len formuleren 
ten opzichte van deze motie. De basis-
gedachte, dat ernaar moet worden ge-
streefd niet twee in rechtspositioneel 
opzicht ongelijkwaardige bestanden 
aan onderwijsgevenden te laten ont-
staan, spreekt naar ik aanneem ieder-
een aan. In hoeverre deze grondge-
dachte bij het nemen van concrete 
maatregelen kan worden gehanteerd, 
zal van geval tot geval moeten worden 
bezien. 

Ik weet dus niet of een te algemene 
uitspraak hierover het doel niet voorbij 
zal schieten. Wat dat betreft zou ik er 
bezwaar tegen hebben. Als men 
vraagt het van geval tot geval te be-
zien, dan ben ik daartoe bereid en zie ik 
het als een ondersteuning van mijn be-
leid. 

Ik ben hiermee gekomen aan het 
eind van mijn behandeling van de mo-
ties. 

De heer Mertens (D'66): Volgens mij 
heeft de Minister nog niet de moties 
onder de nrs. 14415, 7 en 10, aan zijn 
oordeel onderworpen. 

Minister Pais: Ik dacht dat die primair 
tot het taakgebied van de Staatssecre-
taris behoorden, maar naar mij nu 
blijkt is dat niet het geval. De moties 
inziende zou ik het op prijs stellen, 
daar er een rechtspositionele proble-
matiek aan de orde is, op 11 december 
bij het begin van de stemmingen het 
standpunt van de Regering ter zake 
mede te delen. 

De Voorzitter:Het is mij gebleken, dat 
er behoefte bestaat aan een derde ter-
mijn. Ik stel voor, daartoe de gelegen-
heid te geven en de spreektijd daar-
voor te bepalen op ten hoogste drie 
minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

• 
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Omdat de Minister 
er zo nadrukkelijk om heeft gevraagd 
en mede in aanmerking nemend wat 
de heer Deetman heeft gezegd, wijzig 
ik de motie op stuk nr. 42. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Van Kemenade 
heeft zijn motie op stuk nr. 42 aldus ge-
wijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat in het midden van 
de jaren '80 ook de werkgelegenheid 
in het voortgezet onderwijs ernstig be-
dreigd wordt ; 

constaterende, dat veranderingen in 
de arbeidsvoorwaarden, zoals bij 
voorbeeld de zogenaamde AJA-maat-
regel, en de afschaffing van de z.g. 
schoorsteenuren, cumulatieve bespa-
ringen opleveren; 

van oordeel, dat op onderwijskundige 
en maatschappelijke gronden inzet 
van meer onderwijzend personeel met 
name in het basisonderwijs, de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs en 
de volwassenen-educatie alleszins ge-
rechtvaardigd is; 

spreekt als haar mening uit, dat de be-
sparingen ten gevolge van bovenbe-
doelde maatregelen, die uitgaan bo-
ven hetgeen daarvoor htans in de 
meerjarenraming is vastgelegd, bij 
voorrang zullen moeten worden be-
stemd voor de werkgelegenheid in en 
de verbetering van het onderwijs, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 83(15 800-VIII). 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil elk misverstand wegnemen als 
zou deze Minister met nadruk hebben 
gevraagd om moties op enigerlei wijze 
bij de formulering van een en ander te 
betrekken. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Het 
laatste is zeker niet het geval. 

Ik trek de motie op stuk nr. 57 inzake 
de stimuleringsprojecten in omdat de 
Minister een heel duidelijke, tijdsge-
bonden toezegging heeft gedaan. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Van Kemenade c.s. (15 800-VIII, nr. 57) 
is ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Staatssecretaris De 
Jong gaf over de motie ten aanzien 
van het ontwikkelingsplan voor het 
voortgezet onderwijs een aantal be-
schouwingen ten beste en zei daarna 
dat de Minister er nog verder over zou 
spreken. De Minister heeft daarover 
weer veel onduidelijkheid geschapen. 
Vandaar dat ik deze motie handhaaf. 

Wat de motie inzake het vak maat-
schappijleer betreft, heb ik niets over 
de bevoegdheden gehoord. Daarom 
zal ik die motie moeten aanhouden. 

Er is in het debat enkele malen ge-
sproken over de noodzaak van een 
meerjarenplan voor de werkgelegen-
heid. In tweede termijn heb ik, vanwe-
ge mijn t i jd, heel kort daaraan gerefe-
reerd. Daar is niet nader op ingegaan. 
De bewindslieden hebben nog steeds 
het voornemen het meerjarenplan bij 
de begroting voor 1981 in te dienen. 
Naar onze mening is dat duidelijk te 
laat, gelet op de noodzakelijke afwe-
ging van prioriteiten en financierings-
middelen. Ik verzoek u, alsnog de mo-
tie daarover aan de Kamer voor te leg-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van Ke-
menade, Worrell en Van den Anker 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat een meerjarenplan 
voor de werkgelegenheid in het onder-
wijs vereist is; 

van oordeel, dat daarover ti jdig met de 
onderwijsorganisaties en de Kamer 
overleg dient plaats te vinden, zodat 
een verantwoorde afweging van pri-
oriteiten en financieringsmiddelen 
mogelijk is; 

van oordeel, dat een dergelijk meerja-
renplan als bijlage bij de memorie van 
toelichting bij de begroting voor 1981 
te laat is met het oog op het hiervoor 
bedoelde overleg; 

nodigt de Regering uit, een dergelijk 
meerjarenplan zó tijdig op te stellen, 
dat daarover uiterlijk in april a.s. met 
de organisaties overleg kan worden 
gevoerd en het uiterlijk begin juni 1980 
aan de Kamer kan worden toegezon-
den, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 84 (15 800-VIII). 

D 
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! In tweede termijn 
heeft de heer Evenhuis een amende-
ment ter zake van het GEON inge-
diend. Het gaat om een bedrag van f 1 
min. De heer Evenhuis weet dat dit 
niet voldoende is om de resultaten in 
de komende jaren op een adequate 
manier over te dragen. Ik vraag hem 
met klem - niet om ons amendement 
te steunen; dat zou plezierig zijn, maar 
hij zal wel bezwaren hebben tegen de 
dekking - voor een periode van drie 
jaar f 2 è f 2,5 min. meer voor het 
GEON ter beschikking te stellen. Het is 
van groot belang voor het stimulerings-
beleid. 

Een enkel woord nog over de open 
school. De Minister heeft gezegd, dat 
hij het amendement van mevrouw 
Ginjaar van harte ondersteunt. De des-
betreffende post zal met f 1 min. wor-
den verhoogd. Wij weten, dat voor de 
insluizing, de noodzakelijke handha-
ving van deskundigheid van de 14 pro-
jecten en voor de subsidiëring van 
spontane groepen meer geld nodig is. 
Wij hebben een bedrag van f 10 min. 
voorgesteld. Ik verzoek mevrouw Gin-
jaar met klem een hoger bedrag dan 
f 1 min. uit te trekken. Anders zijn al 
onze woorden over de open school le-
ge woorden. In een periode van twee 
jaar is in feite 30% op het budget van 
de open school bezuinigd. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik 
neem dit verzoek van de heer Van Ke-
menade serieus. 

De Minister heeft er een en ander-
maal op gewezen, dat er geen gat zal 
ontstaan. De activiteiten gaan door. Ik 

versta dat aldus, dat als mocht blijken, 
dat er te weinig geld is, de Minister ad-
ditionele middelen ter beschikking zal 
stellen. Het klemmend beroep is der-
halve overbodig. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Wij 
spreken thans over de begroting, die 
volgende week zal worden vastge-
steld. Welke andere modaliteiten zijn 
er nog over? De Minister heeft al toe-
gezegd dat als in het georganiseerd 
overleg niet tot overeenstemming 
wordt gekomen en hij tot de conclusie 
komt, dat de begroting moet worden 
opgehoogd, hij een nota van wijziging 
zal indienen. Akkoord, maar men kan 
niet blijven vragen, of de begroting na-
derhand kan worden gewijzigd. Dat is 
toch wel een uiterst merkwaardig spel. 
Men kan toch niet steeds roepen: Er 
zal dan wel een nota van zijziging wor-
den ingediend! Thans zijn wi j bezig met 
het overleg. Thans wil ik een beroep op 
mevrouw Ginjaar doen. Natuurlijk weet 
ik dat er een mondeling overleg zal wor-
den gehouden over de uitvoeringscir-
culaire. Om dat mondeling overleg 
meer inhoud te geven zal meer nodig 
zijn dan hetgeen thans wordt voorge-
steld. 

Mijnheer de Voorzitter! De experi-
menteerscholen, de resonansscholen 
en de middenscholen hebben op 26 
november een concept-beleidsnotitie 
ontvangen, waarover zij op 27 novem-
ber moesten spreken. 

Ik wil hierover thans niet uitweiden. 
De Minister wil begin januari tot afron-
ding komen. Ik vind dat de Kamer 
daarover overleg moet kunnen voe-
ren. Het zal dus niet begin januari kun-
nen zijn. 

De Minister heeft vrij onverwacht en 
plotseling meegedeeld, dat hij het 
wetsontwerp 14 501 toch maar intrekt. 
Wij achten dat wetsontwerp erg 
belangrijk. Wij menen dat het voorlo-
pig verslag alle aanleiding geeft om 
steun - zij het met enkele wijzigingen -
voor dit wetsontwerp te verwachten 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hierbij 
de eer dit wetsontwerp als initiatief-
ontwerp in te dienen. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik had aan de Mi-
nister gevraagd, of hij ter zake van in-
trekking van het bedoelde wets-
ontwerp overleg zou voeren met de or-
ganisaties. Het ging mij dan om de 
rechtspositionele aspecten, die niet 
onbelangrijk zijn. De Minister is daar-
op niet ingegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb u het 
woord gevraagd naar aanleiding van 
het interruptiedebat dat ik met de 
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Ginjaar-Maas 

Staatssecretaris heb gehad. Als je in 
het voortgezet onderwijs iets wilt en 
de huidige wettelijke bepalingen daar-
toe onvoldoende mogelijkheden ge-
ven, wat moet je dan? Je kan artikel 25 
hanteren, een soort uitzonderingsarti-
kel voor projecten die beperkt van om-
vang en in aantal zijn. Je kan de Expe-
rimentenwet hanteren als het gaat om 
grote, structuurdoorbrekende experi-
menten, bij voorbeeld de midden-
school. Als dat allemaal niet lukt, kan 
je de wet wijzigen. 

Nu hebben wij te maken met de 
brugklas. Indertijd heeft de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de 
Mammoetwet duidelijke uitspraken 
over de brugklas gedaan. De Kamer 
heeft duidelijk gezegd dat in de brug-
klas bij voorbeeld Frans moet worden 
gegeven. Wij hebben tot nu toe een 
aantal brugklasprojecten gehad, die 
beperkt van omvang waren. Wat er nu 
op stapel staat.... Als ik de beleidsnoti-
tie over de brugklasprojecten en het 
OPVO lees, ik het mijns inziens op dit 
moment de bedoeling tot projecten te 
komen aan de hand waarvan de inrich-
ting van de brugklas aanzienlijk wordt 
gewijzigd; er komt een tweejarige 
brugperiode, heterogeen, meteen les-
sentabel, die afwijkt van wat wordt 
voorgeschreven in de Wet op hetvoort-
gezet onderwijs. Daarmee wordt dus 
lijnrecht ingegaan tegen de nadrukke-
lijke bedoeling van de wetgever van 
toen. Ik vind dat je dit niet langs een 
sluipweggetje kan doen. 

Ik heb daarover in de eerste en de 
tweede termijn gesproken. In de twee-
de termijn heb ik gezegd dat wij vin-
den dat artikel 25 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs 'niet bedoeld kan 
en mag zijn om op brede schaal onder-
wijsvormen in te voeren die in de re-
guliere wettelijke bepalingen uitgeslo-
ten zijn'. Voor ons is dat erg funda-
menteel. 

Ik zie achter de Regeringstafel te 
weinig begrip daarvoor. Als je via een 
omweg toch wil t bereiken wat de wet 
niet toelaat, vrees ik dat je op het pad 
gaat van gesjoemel met de wet. Ik 
denk dat wi j dat niet moeten doen. 
Daarom wil ik hieromtrent een uit-
spraak van de Kamer vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ginjaar-
Maas en Evenhuis wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat artikel 25 van de 
Wet op het voortgezet onderwijs afwij-
king van met name in de wet genoem-
de artikelen mogelijk maakt ten behoe-
ve van de bijzondere inrichting van het 
onderwijs; 

echter van oordeel, dat artikel 25 van 
de Wet op het voortgezet onderwijs 
niet bedoeld kan en mag zijn om op 
brede schaal nieuwe onderwijsvor-
men in te voeren, die in de reguliere 
wettelijke bepalingen uitgesloten zijn; 

overwegende, dat ten aanzien van 
structuurdoorbrekende experimenten 
de bepalingen uit de Experimentenwet 
van kracht zijn; 

tevens overwegende, dat voor wat be-
treft projecten die tot doel hebben 
nieuwe onderwijsvormen in te voeren 
wijziging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs dient plaats te vinden; 

spreekt uit, dat voor brugklasprojecten 
hetzij de Experimentenwet zal moeten 
worden gehanteerd dan wel een ont-
werp tot wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs bij de Staten-Ge-
neraal zal moeten worden ingediend 
en verzoekt de Regering dienovereen-
komstig te handelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 85 (15 800-VIII). 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik help er nog even 
aan herinneren dat wi j bij de behande-
ling van het kort middelbaar beroeps-
onderwijs over hetzelfde thema heb-
ben gesproken. Wij hebben ook toen 
gezegd dat het geen goede gang van 
zaken is dat er gans nieuwe onderwijs-
vormen worden ingevoerd door mid-
del van een klein artikeltje, dat toch be-
doeld is op beperkte schaal uitzonde-
ringen toe te laten. Wij hebben toen al 
gezegd dat de bewindslieden de vol-
gende keer met wetgeving moeten ko-
men. Dat moment is daar. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil enkele korte opmer-
kingen maken, met name om duidelijk-
heid te scheppen. De Minister heeft in 
het kader van de insluizingsnotitie ge-
sproken over overleg met het veld. Dat 
is uiteraard noodzakelijk. Een aantal 
regelingen gaat in op 1 januari 1980, 
terwij l andere ingaan op 1 augustus 
1980. Kan de Minister aangeven hoe 
de Kamer nog kan treden in het over-
leg ter zake? Wij zijn gewend, nadat 
overleg met het veld heeft plaatsge-
had, de definitieve notitie te krijgen. 

Een en ander houdt in, dat geweldig 
op het beleid vooruit wordt gelopen. Ik 
heb niet gehoord aan welke planning 
de Minister denkt. 

Ik wi l het vervolgens hebben over de 
beleidsbrief OVWJ. De Staatssecre-
taris heeft aangekondigd dat het over-
leg in het CCOO pas in januari a.s. 
plaatsvindt. Dat betekent, dat opnieuw 
een vertraging optreedt van een x-aan-
tal maanden. 

Kan de Staatssecretaris nu echt dui-
delijk toezeggen dat hij geen activitei-
ten op dat punt zal ontplooien voordat 
de Kamer met hem hierover gespro-
ken heeft? Ik herinner hem eraan, dat 
de Kamer inmiddels al weer negen 
maanden zit te wachten op het defini-
tieve beleid van deze Staatssecretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog even 
naar de 16-tot 18-jarigen, in het kort 
MBO. De Staatssecretaris heeft in vele 
termijnen geprobeerd duidelijk te ma-
ken dat wi j niet kunnen rekenen. Dat 
zal dan wel zo zijn, maar zijn opgave, 
zijn definitieve schema liep - zoals het 
in de memorie van toelichting is weer-
gegeven - van ongeveer 6400 terug 
naar 4500. 

Wij hebben niet met de Staatssecre-
taris gediscussieerd over de wijze 
waarop het onderwijs naar inhoud ge-
regeld en georganiseerd zou moeten 
worden. Wat dat betreft stemmen wij in 
met het standpunt van de Staatssecre-
taris. Waar gaat het echter om? Dat de 
middelen die de Staatssecretaris be-
schikbaar heeft inmiddels zo vermin-
derd zijn, dat die 1900 leerlingen in 
1981/1982 niet eens toegelaten zouden 
kunnen worden al zouden zij zich heb-
ben aangemeld. Daar gaat het om. 

Bovendien zijn de middelen van So-
ciale Zaken inmiddels verdwenen, zo-
als wi j hebben weergegeven in onze 
notitie. Het gaat over het uitsmeren 
van middelen van 1979/1980 en 
1980/1981 over meer jaren. Maar er 
komt geen extra geld bij en dat bete-
kent opnieuw , zoals wi j ook in onze 
notitie hebben aangegeven, dat de 
motie-Bakker met name niet uitge-
voerd wordt wat betreft een behoorlij-
ke uitbreiding. Zelfs bestaat de vrees 
dat de Staatssecretaris voor het huidi-
ge beleid nauwelijks voldoende mid-
delen heeft. 

Ik wil dit nog eens in de aandacht 
van de Staatssecretaris aanbevelen. 
Wellicht kan de Staatssecretaris de ge-
produceerde cijfers ook eens naast el-
kaar leggen, opdat hij hieruit kan con-
cluderen dat het hier niet gaat om een 
foute berekening, maar dat het hier 
gaat om het wegmoffelen van bijna 
2000 leerlingen. 
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Worrell 

Ik heb van de Staatssecretaris niets 
gehoord over motie nummer 44, inte-
grale invoering van deze proefprojec-
ten. Wellicht kan de Staatssecretaris 
de moeite toch nog nemen in derde 
termijn hierop in te gaan. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn erkentelijk voor de 
maatregelen inzake het academisch 
ziekenhuis in Groningen die zijn aan-
gekondigd, respectievelijk genomen. 
De Minister heeft op onze fractie een 
beroep gedaan, nog eens te overwe-
gen wat in de motie staat. Dat zal 
waarschijnlijk niet tot verandering van 
die motie leiden. Immers, de bedoe-
ling van de daarin neergelegde formu-
lering is, de bestuursproblematiek van 
de ziekenhuizen in het noorden des 
lands ook na het rapport-Weeda, in de 
vorm van een superregio-proefgebied, 
blijvend in een bepaalde greep te krij-
gen. 

Ik heb met erkentelijkheid gehoord 
dat de Minister in ieder geval bereid is 
- hij probeert uiteraard het kabinet 
mee te krijgen - op zo kort mogelijke 
termijn helderheid te scheppen voor 
de academische ziekenhuizen in Lei-
den, van de VU en in Utrecht. De situ-
atie in Leiden neemt op het punt van 
de interne geneeskunde en de psychi-
atrie wel extreme vormen aan. Dat 
heeft ons getroffen. Wij vragen de Mi-
nister, toe te zeggen dat wi j voor het 
reces duidelijkheid krijgen over het re-
geringsstandpunt wat die twee richtin-
gen betreft. 

Ik wi l vervolgens in een tweetal mo-
ties wijzigingen aanbrengen. De eerste 
motie is nr. 67. Weliswaar is mijn op-
vatting niet gewijzigd. De voorkeuren 
van de bevolking zouden meer als cri-
terium voor scholenstichting moeten 
worden gehanteerd. Ik gun het de Re-
gering echter wel, na te gaan hoe dit 
mogelijk is, in plaats van het regel-
recht te bevorderen. Daarom heb ik die 
motie een klein beetje omgebouwd. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Mertens heeft 
zijn motie op stuk nr. 67 gewijzigd in 
die zin, dat het dictum ervan thans 
luidt: thans luidt: 

De Kamer, 

'nodigt de Regering uit, na te gaan, 
hoe bij de stichting van nieuwe scho-
len, naast de huidige normen, ook de 
resultaten van onderzoek naar de 
voorkeuren van de betrokken bevol-
king als criterium voor scholenstich-

ting gehanteerd zullen kunnen wor-
den, en de Kamer hierover, zo spoedig 
mogelijk, en in ieder geval vóór 
1-10-80, verslag te doen'. 

Naar mij blijkt, wordt de gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 86 (15 800-VIII). 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De tweede wijziging betreft 
de motie op stuk nr. 68. Om iedere 
schijn van een centraliserende aanpak 
op het gebied van de automatisering 
te vermijden, acht ik het gewenst om 
in het dictum een zinsnede toe te voe-
gen om eventueel eigen initiatieven 
van de instellingen, die wel degelijk in 
een langer termijnbeleid zouden pas-
sen, mee te nemen. Deze wijziging kan 
een eventuele verdenking van centra-
listische neigingen wegnemen. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Mertens heeft 
zijn motie op stuk nr. 68 in die zin ge-
wijzigd, dat het dictum ervan thans 
luidt: 
'nodigt de Regering uit, in overleg met 
de instellingen, te komen met een sa-
menhangend plan voor de automati-
sering (inclusief de bibliotheken), 
waarin aan de eerdergenoemde facto-
ren recht wordt gedaan en eigen initia-
tieven van de instellingen ter zake zo-
veel mogelijk worden meegenomen, 
en dit plan zo spoedig mogelijk aan de 
Kamer voor te leggen,'. 

Naar mij blijkt, wordt de gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 87 (15800-VIII). 

D 
De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is naar ik meen 
terecht om erkentelijkheid aan de Mi-
nister te betuigen voor een aantal op-
merkingen, die hij over de academi-
sche ziekenhuizen heeft gemaakt. Ik 
heb ook geconstateerd, dat hij over 
Maastricht vanmiddag niet het woord 
heeft gevoerd. Ik wil hem daarover 
nog een vraag stellen. Gisteren is in de 
openbare commissievergadering over 
de Perspectievennota gesproken over 
de kwestie, of 1984 haalbaar is. Ik denk 
dat nog niet zo duidelijk naar voren is 
gekomen, dat er plannen klaar te ma-
ken zijn, zodat er in 1982 met de uit-
voering kan worden begonnen, mits er 
een voorbereidingskrediet ter beschik-
king wordt gesteld. Ik wi l er bij de Mi-
nister op aandringen, dit punt van het 
voorbereidingskrediet zo spoedig mo-
gelijk op te helderen. 

Wat de motie over de studiefinancie-
ring betreft, heb ik nog eens geconsta-
teerd dat er een duidelijk spannings-
veld is tussen het geen behoefte heb-
ben van de Minister (omdat er moei-
lijkheden zijn met de weerbarstige ma-
terie) en de grote behoefte die juist be-
staat aan de kant van de studenten en 
hun ouders om hieraan zo spoedig 
mogelijk iets te doen. Deze behoefte 
wordt nog vergroot, als de betrokke-
nen horen over plannen met betrek-
king tot het inschrijf" en het college-
geld en een onderzoek bij het Instituut 
van Overheidsuitgaven. Ik wil de Ka-
mer met nadruk aanbevelen, in dit 
spanningsveld juist wel het signaal in 
de motie op stuk nr. 45 te onderstre-
pen. 

De Voorzitter: Ik stel thans voor, de al-
gemene beraadslaging te schorsen en 
over te gaan tot het houden van de in-
terpellatie van de heer Cornelissen. 
Mij is verzekerd, dat de interpellatie 
binnen een half uur bekeken kan zijn. 
Ik houd de Kamer en de Minister daar-
aan. Minister Tuijnman is hier geko-
men, erop rekenende dat wi j om-
streeks deze ti jd ruim met de behande-
ling van de begroting van Onderwijs 
en Wetenschappen klaar zouden zijn. 
Ik kan het ook niet helpen dat, wanneer 
er oorspronkelijk maar twee leden een 
derde termijn willen hebben, er ten 
slotte vijf leden van de derde termijn 
gebruik maken en dat, wanneer de Mi-
nister zegt dat hij maar vijf minuten 
heeft te spreken, hij ten slotte 20 minu-
ten spreekt. Ik ben van mening dat Mi-
nister Tuijnman hiervan niet het 
slachtoffer mag worden. Vandaar dat 
ik mijn voorstel heb gedaan. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de interpellatie-P.A.M. 
Cornelissen, gericht tot de Minister 
van Verkeer en Waterstaat, over de be-
slissing Willemsspoorverbinding. 

Tot het houden van deze interpellatie is 
verlof verleend in de vergadering van 
29 november 1979. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]1 

D 
De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! 'Driemaal is scheeps-
recht', luidt een goed Nederlands ge-
zegde. Dit geldt kennelijk niet voor de 
Willemsspoorverbinding. Immers, tot 
drie maal toe heeft de Minister van 
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De heer P. A. M. Cornelissen (CDA) 

Verkeer en Waterstaat een dutum ge-
noemd, waarop de beslissing ver-
wacht mocht worden. Dat gebeurde in 
antwoord op mondelinge vragen, ver-
leden jaar mei. De Minister antwoord-
de dat hij dat jaar - dus in 1978 - een 
beslissing van het kabinet hoopte te 
kunnen uitlokken. Dat gebeurde ook in 
antwoord op schriftelijke vragen in het 
voorjaar van 1979, gesteld door colle-
ga Kombrink. Het gebeurde tevens in 
antwoord op schriftelijke vragen die ik 
met collega Van Zeil heb gesteld, deze 
zomer. De Minister antwoordde toen 
dat nog deze zomer de beslissing ver-
wacht mocht worden. 

De Minister zal als oud-lid van deze 
Kamer het zeker met mij eens zijn dat 
hij ongetwijfeld niet in aanmerking 
komt voor de schoonheids-prijs, nu hij 
de parlementaire haan drie maal tever-
geefs heeft laten kraaien. 

Het gaat om een belangrijke zaak. 
Hierop wordt niet alleen al zo'n 20 jaar 
gestudeerd, maar het gaat ook om een 
verbinding die ligt in een zeer belang-
rijk spoorvak: een van de drukste van 
het hele land. De huidige brug die per 
twee uur gedurende 15 a 20 minuten 
open moet kunnen voor de scheep-
vaart, betekent een groot knelpunt zo-
wel voor het treinverkeer binnen de 
Randstand, tussen de Randstad en het 
zuiden van het land, als voor het inter-
nationale verkeer Amsterdam/Brussel/ 
Parijs. Hierbij spreek ik dan nog niet 
over het goederenvervoer per spoor 
en over het belang van het waterver-
keer, waarbij ik wijs op de werkgele-
genheid bij de bedrijven die achter de 
brug liggen. 

De spoorbrug vormt de Achillespees 
voor het trein- en het waterverkeer. Als 
je in aanmerking neemt dat de bouw-
tijd van een nieuwe verbinding ge-
schat wordt op 7 a 10 jaar, menen wi j 
dat een verder uitstel van de beslissing 
op gespannen voet staat met de ook 
door de Regering voorgestane bevor-
dering van het openbaar vervoer en de 
werkgelegenheid. 

Hierbij komt ook de onmogelijke si-
tuatie waarin Rotterdam komt te ver-
keren bij het nemen van noodzakelijke 
planologische beslissingen, indien de 
onzekerheid over de inhoud van de te 
nemen beslissing voortduurt. Mocht 
de Minister dit alles met ons eens zijn, 
maar vinden dat ik dit pleidooi beter 
tot een van zijn ambtgenoten kan rich-
ten, dan wijs ik hem erop dat hij, als 
Minister van Verkeer en Waterstaat, ui-
teraard de eerst verantwoordelijke be-
windsman is voor de noodzakelijke 
verkeers- en vervoersbeslissingen. Dit 
houdt overigens voor ons ook in dat 
de Minister zich met overtuiging inzet 
voor de keuze van een viersporige tun-
nel, gelet op de grote voordelen nier-
van boven een brug. Een brug zal 
steeds een kwetsbaar en kwaliteit druk-
kend element in het verkeersgebeuren 
zijn. Voor de kwetsbaarheid verwijs ik 
naar de aanvaring van de Koningsha-
venbrug, verleden voorjaar, waardoor 
het treinverkeer vele weken gestremd 
was. Voor het kwaliteit drukkende as-
pect wijs ik erop dat de brug als het 
ware twee heren moet dienen en dat is 
zelfs voor een brug niet mogelijk. Het 
scheepvaartverkeer wi l de brug open 
hebben en het spoorverkeer wi l haar 
uiteraard steeds gesloten hebben. 
Mijn t i jd is, evenals die van de Minis-
ter, om. Ik hoop dat de Minister na zijn 
vele toezeggingen nu ten langen leste 
het verlossende woord gaat spreken. 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Cornelissen heeft mis-
schien wat mij betreft nog eens ten 
overvloede gewezen op het belang 
van de spoorwegverbinding die hierbij 
in het geding is. Hij heeft daaraan de 
vraag verbonden: er is wel een paar 
keer toegezegd, dat er ter zake een be-
slissing zou worden genomen, maar 
waar blijft die beslissing nu? Ik heb in-
derdaad gezegd, dat die nog deze zo-
mer zou worden genomen. 

De heer Cornelissen (CDA): DeMinis-
ter is begonnen met de vorige zomer. 

Minister Tuijnman: Ja, ik heb zelfs 
'mei ' genoemd. Het betreft nu een-
maal een uitermate moeilijke beslis-
sing. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde heeft gezegd, dat een 
snelle beslissing zeer gewenst is. Dat 
beaam ik volledig. Hij heeft ook ge-
zegd, dat een verder uitstel ongewenst 
is, zowel voor de verbetering van de 
treinverbindingen als voor de noodza-
kelijke stedebouwkundige voorzienin-
gen in Rotterdam. Ook dat kan ik 
slechts beamen. Gezien de ontwikke-
lingen die zich op het gebied van de 
spoorwegen voltrekken, is het bijzon-
der nadelig, wanneer in de dienstrege-
ling rekening moet worden gehouden 
met de mogelijkheid van een gesloten 
zijn van de brug van 20 a 30 minuten 
op twee uur diensttijd. Dit blijft een 
moeilijk punt. Op de oude lijn van Am-
sterdam naar Rotterdam, maar ook 
verder, is deze brug een sta in de weg. 

Bovendien is het noodzakelijk Rot-
terdam een planologische zekerheid te 
geven, hetzij ten aanzien van een brug, 
hetzij ten aanzien van een tunnel. Im-
mers, ook Rotterdam moet verder. Te-
gen deze achtergrond ben ik het dus 
wat dit betreft helemaal met de geach-
te afgevaardigde eens. 

Het feit dat er zo'n grote vertraging 
in de besluitvorming is opgetreden 
heeft twee oorzaken. In de eerste 
plaats betrof de afweging een giganti-
sche zaak. Immers, het gigantische 
werk dat ter zake moet worden ver-
richt, is in technisch opzicht verre van 
eenvoudig. Daarover heeft dus nogal 
wat overleg plaatsgehad. 

In de tweede plaats was gedurende 
het laatste halfjaar een van de grote 
problemen, dat het geheel inpasbaar 
moest zijn in de totale budgettaire af-
weging. Ik behoef het eigenlijk niet in 
deze Kamer te zeggen, maar de speel-
ruimte in budgettair opzicht is ook 
voor de jaren '80 van dien aard, dat ter 
zake een zeer zorgvuldige afweging 
moet plaatsvinden. Bij de behandeling 
van de Almere-lijn heb ik ook al ge-
zegd, dat alle afwegingen moeten ge-
beuren in het licht van drie grote 
spoorwerken, namelijk de Willems-
spoorverbinding, de Westbaan van 
Amsterdam en de versnelling van de 
realisatie van de Almere-lijn. De leden 
van de Kamer zullen zich dat wel herin-
neren. 

In vraag 4 wordt de gecommitteerde 
van Rijnmond geciteerd. Hij zou het 
woord 'onverantwoordelijk' in de 
mond hebben genomen. Het is natuur-
lijk niet mijn tank om commentaar te 
geven op uitlatingen van bestuurders 
van regionale overheden. Overigens 
weet ik wel, dat de heer Laan het niet 
zo scherp heeft gezegd, als in de krant 
is overgekomen. Zijn uitgesproken 
tekst was bepaald anders. 
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De heer Cornelissen heeft ook de 
vraag gesteld welke varianten in over-
weging zijn genomen. Dat zijn er zes. 
Allereerst noem ik het vervangen van 
de bestaande brug, waarmee een be-
drag van 175 miljoen gulden was ge-
moeid. 

Zou deze op Rijnvaarthoogte wor-
den gebracht, dan werd het tien mil-
joen meer. Zou deze in verband met de 
belangen van de Rijnvaart een grotere 
omspanning krijgen, dan kwamen wi j 
op een totaalbedrag van 200 miljoen. 
Het zou ook denkbaar zijn een twee-
sporige brug te bouwen met voorzie-
ningen om deze later eventueel u i t te 
bouwen tot een versporige. Dan kwa-
men wi j op een bedrag dat weer 50 
miljoen hoger lag. Zouden wi j direct 
een viersporige brug bouwen, dan zou 
dit 330 miljoen kosten. Het bouwen 
van een viersporige brug is afgewo-
gen tegen de bouw van een tunnel, 
wat 450 miljoen zal kosten, met bijko-
mende kosten van 25 miljoen. 

Ik hoop dat het de Kamer duidelijk is 
dat het bij dit soort grote bedragen om 
een uitermate moeilijke afweging 
gaat. Daarbij speelt het gehele beleid 
van de Minister van Financiën een niet 
geringe rol. 

De geachte afgevaardigde heeft ge-
vraagd of ik de opvatting deel dat zo-
wel voor het spoorwegverkeer als 
voor het scheepvaartverkeer een tun-
nel beter is en dat de lawaaioverlast 
niet gering is. Ik kan dit slechts in be-
vestigende zin beantwoorden. Al deze 
zaken hebben zeer sterk meegewogen. 

Ik had een afspraak met de Minister 
van Financiën. Wij hebben allebei een 
stampvolle agenda. Wij hebben afge-
sproken 20 december hierover een de-
finitief besluit te nemen. Gisteren heb-
ben wi j kans gezien hierover een 
gesprek met elkaar te hebben. 

Vandaag heb ik van de Ministervan 
Financiën het groene licht gekregen 
om in de Ministerraad de bouw van 
een viersporige tunnel aan de orde te 
stellen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Cornelissen (CDA ): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister gaar-
ne voor zijn antwoord. Ik vraag mij af 
of ik zijn antwoord zo mag verstaan, 
dat hij inderdaad het verlossende 
woord heeft gesproken. Wil hij nu be-
vestigen dat inderdaad het kabinet op 
20 december gaat beslissen een vier-
sporige Willemstunnel te bouwen? Als 
dit zo is, zie ik af van het woord. An-
ders ga ik nog even door. 

Minister Tuijnman: De Ministervan Fi-
nanciën en de Minister van Verkeer en 
Waterstaat - dit bedrag moet ten slotte 
toch op de begroting en binnen de 
meerjarencijfers van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat worden gevon-
den - zijn het erover eens geworden 
om deze beslissing aan de Minister-
raad voor te leggen. Dit behoeft niet te 
wachten tot de 20ste. Ik wil het deze 
week nog doen. Waar het echter om 
dusdanig grote investeringsbedragen 
gaat, zou het onheus zijn geweest om, 
zonder dat ik het aan de Ministerraad 
heb voorgelegd, hier te zeggen dat het 
voor elkaar is. Nu wi j dit budgettair 
hebben opgelost, zonder dat het tot 
een andere belasting komt, zie ik niet 
in waarom het niet zou gebeuren. 

Het gaat er eigenlijk om - dat is het 
belangri jkste- dat Rotterdam zeker-
heid heeft. Wij moeten nu de zaken uit-
werken. Ik weet niet op welke termijn 
het kan. De heer Cornelissen noemde 
een termijn van zeven a tien jaar. Het 
gaat er echter om dat er een voorzie-
ning moet komen. Door de twee ver-
antwoordelijke Ministers is besloten 
dat het dan een tunnel zal worden. 

De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu de Minister mijn 
spreektijd inmiddels heeft volgemaakt, 
dank ik hem hartelijk voor de medede-
ling over de op handen zijnde beslis-
sing van het kabinet dat er een vier-
sporige tunnel komt. 

D 
De heer Ftienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een normale vervangings-
investering van de Nederlandse 
Spoorwegen heeft aanleiding gegeven 
tot deze interpellatie. De toezegging is 
bevredigend. Kan nog schrijnender 
worden aangetoond hoe het rege-
ringsbeleid ten aanzien van het open-
baar vervoer - en vooral de spoorwe-
gen - faalt? De heer Cornelissen kan 
gemakkelijk nagaan hoeveel andere 
soorten spoorweginvesteringen zich 
voor een identieke behandeling in de-
ze Kamer lenen. Dat doet mij na de 
toezegging van de Minister toch de 
vraag stellen hoe dit probleem budget-
tair is opgelost. Waar wordt het geld 
vandaan gehaald? Komt het niet uit 
zijn eigen begroting? Graag horen wij 
daarover nu wat meer. Voor de rest za-
delen wi j onze grieven op totdat wi j 
het structuurplan verkeer en vervoer, 
het meerjarenplan personenvervoer 
en de begroting behandelen. 

De heer De Beer (VVD): Wat bedoelt u 
met 'grieven'? Dat is een raar woord 
na hetgeen de Minister heeft gezegd. 

De heer Rienks (PvdA): De grieven 
hadden niet meer betrekking op deze 
zaak, maar op het feit dat veel investe-
ringsbeslissingen bij de spoorwegen 
ontzettend lang moeten wachten voor-
dat het groene licht door de Regering 
wordt gegeven. Daarover hebben wi j 
grieven en deze zaak is er een voor-
beeld van. 

De heer Cornelissen (CDA): Ik stel vast 
dat sommige mensen - dat geldt ook 
voor politici - heel moeilijk tevreden te 
stellen zijn. Ziet de heer Rienks nu wer-
kelijk niet eens aanleiding, de Minister 
te prijzen voor deze belangrijke beslis-
sing, waar het vorige kabinet nooit uit 
is gekomen? 

De heer Rienks (PvdA): Ik ben gewend 
de dag niet te prijzen voor het avond 
is. Ik heb dus nog enige vragen. 

De viersporige tunnel komt er, maar 
hij is er pas over tien jaar. De voorzie-
ne reconstructie van de Hofpleinlijn en 
het eindstation zal onzes inziens bij de-
ze werken moeten worden betrokken. 
Aansluitingen op de Hofpleinlijn zijn 
naar onze mening wenselijk voor de 
flexibiliteit van het net. Moet ook niet 
nagegaan worden of het werk niet een 
tunnel voor fietsers moet omvatten? 
Zal de tunnel voorts betekenen dat de 
snelheid op het traject Rotterdam-IJs-
selmonde kan worden opgevoerd en 
dat het seinwezen op dit traject wordt 
gemoderniseerd? Zal de tunnel ook be-
tekenen dat de werken zodanig worden 
uitgevoerd dat bij een eventuele komst 
van hoge-snelheidstreinen een door-
voer door dit parcours mogelijk wordt 
gemaakt? Na een bevredigende beant-
woording van die vragen kan ik de Mi-
nister dan wellicht om zijn beslissing 
prijzen, zoals de heer Cornelissen zo 
graag wi l . 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De laatste tijd zijn er wat de NS 
betreft nogal wat investeringen vrijge-
geven. Ik denk daarbij aan de loc's - d e 
40 nieuwe bakken - die zullen worden 
besteld. Dat is niet niks; het moet alle-
maal ergens vandaan komen. Het lijkt 
mij het beste dat wij daarover bij de 
begrotingsbehandeling praten. 

De heer Rienks vroeg naar de aan-
passing van de Hofpleinlijn. Voorts 
heeft hij gevraagd hoe de zaak in de 
meerjarencijfers zit. Het zal bekend zijn 
dat de meerjarencijfers niet zover lo-
pen dat dit hele project kan worden ge-
dekt. Dat kan natuurlijk niet. Om die re-
den houdt de Ministervan Financiën in 
zijn hele projectie op langere termijn 
rekening - met alles wat er nog aan 
andere zaken van overheidszorg is -
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met het feit dat de zaak in zijn denken 
moet passen. Het is volkomen redelijk 
dat de Minister van Financiën dit heeft 
gedaan' wetende dat er op het gebied 
van de spoorwegen nog meer verbete-
ringen en wijzigingen moeten plaats-
vinden. Wat deze cijfers betreft heeft 
de Ministervan Financiën dus tegen 
de Minister van Verkeer en Waterstaat 
gezegd dat de laatste kan doorgaan, 
omdat de Minister van Financiën be-
reid is - vanuit de visie van het Minis-
terie van Financiën gezien — dit in latere 
jaren mee te nemen in de begroting 
van Verkeer en Waterstaat. 

Bij de Hofpleinlijn moeten nog heel 
wat meer werken gebeuren. Ik heb al 
gezegd dat er boven de voorzieningen 
die moeten worden getroffen voor de 
tunnel, nog een bedrag van 25 of 30 
miljoen gulden nodig is. Er moet dus 
nog wel het een en ander gebeuren. 

Het is inderdaad de bedoeling, een 
behoorlijke snelheid te behouden. Dit 
zal moeten, omdat de tunnel een vri j 
steile klim heeft. Er moet snelheid 
worden behouden, wil de trein niet tot 
staan komen. Dit is een van de rede-
nen voor het aanleggen van een vier-
sporige tunnel. 

Het is bekend dat wij bezig zijn met 
de modernisering van het seinwezen. 
Het tempo hiervan wordt niet budget-
tair bepaald, maar in hoofdzaak door 
het beschikbaar zijn van technici die 
dit zeer moeilijke werk kunnen uitvoe-
ren. 

Over de fietsers kan ik op dit mo-
ment geen toezeggingen doen of ver-
wachtingen wekken. Deze zaak zal op-
nieuw moeten worden bezien. Ik zie op 
het ogenblik niet goed hoe bij de 
bouw van de tunnel een fietstunnel 
kan worden aangelegd, omdat er spra-
ke is van bijzonder sterke vervallen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer dank 
ik de Regering voor de verstrekte in-
lichtingen. 

De vergadering wordt van 18.31 uur 
tot 20.15 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VIII (On-
derwijs en Wetenschappen) van de 
rijksbegroting voor 1980, met uitzon-
dering van het gedeelte Wetenschaps 
beleid (15 800—VIM) en van de hierbij 
voorgestelde moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
De heer Van Kemenade heeft ge-
vraagd of het mogelijk zou zijn, per 
1 april aanstaande met een meerjaren-
planning met betrekking tot de werk-
gelegenheid in het onderwijs te ko-
men. Ik heb in eerste termijn reeds ge-
zegd, dat de omvang en de complexi-
teit van deze materie het bepaald on-
mogelijk maken, in een periode van 
goed drie maanden te komen tot een 
grondige voorbereiding en uitwerking 
hiervan. Dit betekent dan ook dat het 
niet wel doenlijk is, het tijdstip aan te 
houden dat de heer Van Kemenade 
heeft genoemd. 

Ik heb inmiddels wel een opdracht-
brief getekend aan een onderzoekin-
s tant ie - het Nederlands Economisch 
lns t i tuu t - ten einde het onderzoek, dat 
reeds in het actieplan 1979 was aange-
kondigd, te doen uitvoeren, maar ik 
neem aan - ik hoop het althans - dat 
de heer Van Kemenade er begrip voor 
kan hebben, dat een grondige aanpak 
c.q. een grondige analyse, alsmede 
het aandragen van oplossingen die 
ook financieel enigermate onder-
bouwd moeten zijn, in de eerste plaats 
niet mogelijk zijn in een periode van 
enkele maanden en in de tweede 
plaats ook gelet op de financiële voor-
bereidingen, zoals zij over het kalen-
derjaar zijn verdeeld, onmogelijk vóór 
1 april te leveren zijn. Met andere 
woorden: ik moet met grote nadruk 
om begrip voor deze praktische en 
zeer wezenlijke moeilijkheden vragen. 

De Voorzitter: De Minister knikt zo, 
maar een derde termijn is er niet voor 
om weer volledig met elkaar in discus-
siete gaan. 

Ik stel voor, het aantal interrupties 
nu beperkt te houden tot het aantal 
vingers van één hand, en dan niet per 
persoon. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Er zijn graden van 
grondigheid. Het gaat mij met name 
erom - dit wordt ook in de motie tot 
uitdrukking gebracht - dat in de loop 
van de maand april - en in juni - over-
leg in de Kamer plaatsvindt over pri-
oriteiten met betrekking tot de werkge-
legenheid en over alternatieve moge-
lijkheden van financiering, zodat wi j 
niet weer in een situatie verzeild raken 
dat er achteraf over moet worden ge-
sproken. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb begrip voor de motivering die 
de heer Van Kemenade - ook nu weer 
via een interruptie - naar voren 
brengt, maar ik moet wijzen op de on-

overkomenlijke problemen welke ik 
zojuist heb geschetst. Ik meen dat die 
prohibitief zijn. Ik meen ook niet, dat 
het in het belang van een grondige dis-
cussiegrondslag voor de jaren tachtig 
en daarna is wanneer wi j proberen, 
deze zaak af te raffelen. 

Wij hebben nu een aantal malen er-
varing opgedaan met het opstellen 
van actieplannen - verbetering van het 
onderwijs, gepaard gaande met het 
scheppen van arbeidsplaatsen - en wi j 
hebben kunnen nagaan, hoeveel ti jd 
voor een grondige voorbereiding 
noodzakelijk is. Het waren plannen die 
deelsectoren betroffen en die dus een 
iets minder ambitieuze opzet hadden 
dan datgene, waarvan nu sprake is, 
hoewel zij wel belangrijke structurele 
elementen in zich borgen. Al met al 
vind ik het onrealistisch te menen dat 
het sneller kan. 

Over de kwestie van de zogeheten 
Entzinger-problematiek, het wets-
ontwerp 14501, wi l ik het volgende 
meedelen. De onderwijskundige en 
rechtspositionele voorstellen - mis-
schien was het wel verstandig ge 
weest het antwoord daarop af te wach-
ten, voordat men een bestaand ont-
werp als een soort initiatiefontwerp 
had ingediend - die ik wel wens te ver-
wezenlijken, houden onder meer een 
sanering in van de bijlagen bij de over-
gangswet WVO. Deze sanering houdt 
in, dat in principe de bevoegdheid ver-
bonden aan akten versmald c.q. ver-
breed wordt tot de gehele sector waar-
voor die akte adequaat is. Bovendien 
zal ik aan het georganiseerd overleg 
een voorstel voorleggen dat, globaal 
samengevat, inhoudt dat de consequ-
enties van de bevoegdheidsoptrekking 
voor de bezoldiging wèl worden gere-
aliseerd. Dat betekent dat uit een oog-
punt van de kwaliteitsbewaking van 
het onderwijs, waarover ik in eerste 
termijn heb gesproken, ik een aantal 
elementen van dat wetsontwerp niet 
wens over te nemen, en de parlemen-
taire behandeling ervan niet wens te 
continueren, maar dat de rechtspositi-
onele aspecten wel in de zin, zoals ik 
zoeven heb aangegeven, worden 
voortgezet. 

Ik neem aan dat de Kamer, dit ge-
hoord hebbend, één initiatief-wetsont-
werp armer wordt. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Neen. 
Ik heb nog maar vier vingers aan mijn 
hand; die spaar ik even. 

Minister Pais: Eens kijken of het lukt 
met het GEON. De middelen die ge-
vraagd zijn in het amendement van de 
heer Evenhuis lijken mij ruimschoots 
toereikend voor de doelstelling die er-
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mee wordt beoogd. Ik moge erop wi j-
zen dat ik reeds middelen ter beschik-
king heb gesteld ten einde de verbrei-
ding van een en ander te bevorderen. 
Ik heb er ook op gewezen dat het niet 
wel aangaat om bij het ene project een 
bepaalde gedragslijn te volgen, zonder 
dat er veel reden is dat bij andere ook 
niet te doen, en daarvoor ontbreken 
ten enenmale de middelen, afgezien 
nog van het feit dat het allerminst 
noodzakelijk is om het op die schaal en 
basis op te zetten. Ik hoop dat degenen 
die spreken over verbreiding van een 
en ander - ik noem het beschikbaar 
stellen van resultaten die nog een 
meer volledige evaluatie moeten on-
dergaan - beseffen dat dit bepaald niet 
uitsluitend met vele miljoenen te f i -
nancieren is, maar dat het ook met de 
middelen, zoals door de heer Evenhuis 
gevraagd, ruimschoots kan worden 
gedaan. 

De heer Evenhuis (VVD): Wij krijgen 
nog wel een artikelsgewijze toelich-
t ing. 

Minister Pais: Wat de Open School be-
treft, heb ik er al eerder op gewezen 
dat de rekensommen die de heer Van 
Kemenade heeft genoemd niet hele-
maal opgingen. Ik wil er weer op wi j -
zen dat het amendement, dat me-
vrouw Ginjaar ten behoeve van de 
spontane groepen heeft voorgesteld, 
in zoverre een volslagen nieuwe situ-
atie schept, dat deze spontane groe-
pen thans voor de eerste maal in de 
gelegenheid zouden worden gesteld -
althans indien de Kamer met dat 
amendement akkoord gaat -z ich in 
het genot van de nodige geldmiddelen 
te weten, ten einde wat leermiddelen 
enz. te kunnen aanschaffen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Wat 
bedoelt u nu met het niet rekenkundig 
goed zijn? 

Minister Pais: Ik heb willen zeggen dat 
de rekensommen die u hebt gemaakt 
over het enorme inzakken van de uit-
getrokken gelden ten behoeve van 
Open-Schoolarbeid niet juist zijn. Ik 
heb dat met cijfers weergegeven in 
mijn beantwoording in eerste termijn. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Kan 
de Minister meedelen, hoeveel voor 
de open school in 1980 in de meerja-
renraming 1978 was gereserveerd? 

Minister Pais: Dat getal heb ik niet in 
mijn hoofd. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik kan 
u dat wel meedelen. Het was f 15,6 
min. 

Minister Pais: Als u dat zegt heb ik 
geen reden daaraan a priori te twijfe-
len. Ik wijs erop dat de middelen voor 
1980 moeten worden vergeleken met 
die voor 1979. Als wij het hebben over 
reële vooruitgang of reële achteruit-
gang, dan moeten wi j kijken naar de 
middelen, die voor het lopende kalen-
derjaar ter beschikking zijn gesteld en 
de middelen, die het volgend jaar ter 
beschikking zullen komen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik heb 
gezegd: Over een periode van twee 
jaar 30% bezuinigingen. 

Minister Pais: Niettemin geloof ik dat 
de cijfers van de heer Van Kemenade 
niet juist zijn. Men moet niet kijken 
naar bedragen voor 1980, die in een of 
andere oude raming hebben gestaan. 
Het gaat erom wat in 1978 en 1979 is 
uitgegeven en wat voor 1980 voorge-
steld wordt uit te geven. Dan komt de 
heer Van Kemenade niet tot die per-
centages. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Zeker. 

De heer Evenhuis (VVD): Is het waar 
dat de middelen van verleden jaar niet 
zijn uitgegeven? 

Minister Pais: Het budget, dat door de 
Kamer is vastgesteld, is het raamwerk 
geworden waarbinnen de activiteiten 
van de open school zijn gerealiseerd. 
Er is geen sprake geweest van een on-
aanvaardbare inperking van werk-
zaamheden. Er is nu sprake - en voor 
de eerste maal - van experimenten, 
die ten goede komen aan een breder 
onderwijsveld. Wij zullen trachten dat 
met kracht te realiseren. 

Tot de heer Worrell kan ik zeggen, 
dat in de komende weken grondig 
overleg zal worden gepleegd over de-
ze materie. Ik verwijs naar het overleg 
met de VNG, dat op 14 december zal 
plaatsvinden, het overleg met de 
CCOO op 17 december, gestructureerd 
overleg met CRM op 20 december, be-
handeling in het georganiseerd over-
leg: zo spoedig mogelijk. Desgewenst 
vindt ook nog overleg met de vaste ka-
mercommissie plaats. 

De heer Mertens heeft nog vragen 
gesteld over het academisch zieken-
huis te Leiden. De situatie in enkele kli-
nieken, waaronder de interne, maakt 
grondige verbeteringen op korte ter-
mijn noodzakelijk. De psychiatrie is 
een wat ander verhaal. Dat onderdeel 
is ondergebracht in de Jelgersmakli-
niek. De renovatie van die kliniek is 
naar mij is meegedeeld in behandeling 
bij het ministerie van Volksgezond-
heid. Het gaat hier in eerste instantie 
niet om een verantwoordelijkheid, die 
onder het departement van O en W 

ressorteert. Het is een gedeelde verant-
woordelijkheid van de gemeente Lei-
den als beheerder-eigenaar en van 
het meergenoemde departement. Ik 
heb begrepen, dat deze renovatie de 
grondige aandacht heeft van mijn col-
lega van Volksgezondheid. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
maak de Minister erop attent, dat het 
gaat om 10 bedden, onder andere 
van prof. Rooijmans. De renovatie van 
de Jelgersmakliniek gaat prof. Basti-
aans aan. Prof. Rooijmans heeft duide-
lijk te maken met activiteiten van het 
academisch ziekenhuis. Prof. Rooij-
mans is aangetrokken, doch heeft 
nog steeds niet de beschikking over 
bedden. Er is sprake van een noodsitu-
atie. Nu kan de Minister wel instem-
mend knikken, maar er is werkelijk 
sprake van een noodsituatie. Deze 
bedden zijn bestemd voor mensen, die 
acute suïcidepogingen hebben onder-
nomen. Op het moment is daarvoor 
geen opvang. 

De Voorzitter: Is dit de vierde termijn 
van mevrouw Wessel? 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Mijn 
eerste termijn. 

De Voorzitter: Als men niet aan het 
debat heeft deelgenomen, moet men 
wel de nodige beperkingen in acht ne-
men. 

Minister Pais: De heer Van den Anker 
heeft een vraag gesteld over voorbe-
reidingskredieten ten behoeve van de 
planning van het Academisch Zieken-
huis te Maastricht. Ik kan daarover het 
volgende meedelen: bij het nadere 
overleg in het kabinet over de financie-
ring van de nieuwbouw zal uiteraard 
aandacht worden geschonken aan de 
voorbereidingskosten. Wat het aan-
deel hierin van het Ministerie van On-
derwijs en Wetenschappen betreft, 
kan ik toezeggen dat aan de beschik-
baarstelling daarvan vanaf 1980 wordt 
gewerkt. Bij de nadere verdeling van 
de investeringsmiddelen voor 1980 zal 
hiermee rekening worden gehouden. 

Wat de vraagstelling ter zake van ar-
beidsplaatsen en schoorsteenuren be-
treft, mag ik kortheidshalve verwijzen 
- d a t is mij nog even gesuggereerd 
- naar het schriftelijke antwoord dat 
op vraag 110 reeds is gegeven, waarin 
de beste ramingen ter zake zijn ver-
meld die op dit ogenblik beschikbaar 
zijn. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Die 
gaan tot 1984! 

Minister Pais: Nee, die zijn gericht op 
het komende decennium als geheel. 

Ten slotte wil ik antwoord geven op 
een vraag die door de heer Worrell is 

Tweede Kamer 
4 december 1979 Onderwijs en Wetenschappen 1751 



Pais 

gesteld met betrekking tot het vor-
mingswerkvoor jong-volwassenen. In 
zijn motie over de wijziging van het in-
terimbekostigingssysteem per 1 janu-
ari 1980 is gevraagd of invoering van 
een gewijzigd systeem metterugwer-
kende kracht mogelijk zou zijn. Ik heb 
mij daarover even beraden en ik kan 
daarover het volgende zeggen: tenzij 
zich bijzondere omstandigheden voor-
doen in het overleg, lijkt mij invoering 
met terugwerkende kracht tot de door 
de heer Worrell genoemde datum in 
principe aanvaardbaar, zeker als het 
gaat om niet meer dan enkele maan-
den. Ik acht het bepaald haalbaar dat 
het overleg ter zake binnen enkele 
maanden kan worden afgerond. 

Ik zeg vervolgens dat een en ander 
vanzelfsprekend budgettair neutraal 
zal moeten verlopen, zoals ik trouwens 
op eerdere vragen schriftelijk heb ge-
antwoord en zoals ook de heer Worrell 
bij interruptie naar voren heeft ge-
bracht. Onder het voorbehoud, dat ik 
zoeven heb gemaakt, zou ik dus posi-
tief wil len antwoorden op de vraag die 
de heer Worrell over de terugwerken-
de kracht heeft gesteld. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Minister toch nog 
willen vragen wat hij precies bedoelt 
met eventuele problemen die er kun-
nen ontstaan. De discussie over deze 
problematiek is al maanden aan de 
gang. 

Minister Pais: Ik hoop dat het mogelijk 
is het overleg binnen een paar maan-
den af te ronden. Alsdan zie ik geen 
grote problemen om die terugwerken-
de kracht in te voeren. Mocht blijken 
dat er voor ons allemaal volslagen on-
verwachte problemen opdoemen in 
dit overleg, dan kan natuurlijk een 
volslagen nieuwe situatie ontstaan, 
die ik op dit ogenblik niet kan voorzien. 
Als alles echter een redelijk voorspel-
bare koers zal volgen, zie ik geen be-
zwaren tegemoet te komen aan het 
verlangen dat de heer Worrell te ken-
nen heeft gegeven. 

De heer Worrell (PvdA): Ik zal mijn me-
deleden adviseren de motie in te trek-
ken. Ik heb genoeg vertrouwen in het 
antwoord van de Minister, nl. dat het 
beoogde per 1 januari 1980 zal worden 
bereikt. 

D 
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l eerst ingaan op de mo-
tie van mevrouw Ginjaar over projec-
ten, circulaires en wetgeving. Ik neem 
niet aan dat mevrouw Ginjaar, wellicht 
afgaande op bepaalde kranteberichten, 

van mening is dat ik van plan ben, wat 
w i j in het ontwikkelingsplan voor het 
voortgezet onderwijs nastreven, te re-
aliseren zonder de Wet op het voortge-
zet onderwijs te wijzigen. Dat zij verre 
van mi j ! 

In het ontwikkelingsplan is met be-
trekking tot de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs voorzien in het 
op een rij zetten, voortzetten en uit-
breiden van projecten die een besluit 
over vormgeving, structuur en inrich-
t ing van de eerste fase van het voort-
gezet onderwijs voorbereiden. Wij 
staan in het ontwikkelingsplan voor, 
daarover in 1985 een parlementaire 
beslissing te nemen. Deze zal dan ze-
ker wetswijziging met zich brengen. 
Het lijkt mij onjuist, daarop vooruit te 
lopen. 

In de experimentenwet, die in 1970 
is gewijzigd, is artikel 25 van de Wet op 
het voortgezet onderwijs uitgebreid. 
Het maakt afwijkingen mogelijk op een 
ruimere schaal dan voordien. Artikel 
26 voor scholengemeenschappen be-
vatte al ruime mogelijkheden. Op ba-
sis van deze mogelijkheden hebben bij 
voorbeeld scholengemeenschappen 
voor AVO en beroepsonderwijs toe-
stemming gevraagd en, de Onderwijs-
raad gehoord, verkregen, af te wijken 
van brugklasartikelen ten einde een 
gemeenschappelijke brugperiode van 
een of twee jaarte kunnen invoeren. 

Deze afwijkingen zijn samengevat in 
een soort standaardafwijking. Als 
scholen in het kader van artikel 25 ge-
zamenlijk vragen, op basis van artikel 
25 ieder te mogen afwijken, ten einde 
gezamenlijk een gemeenschappelijke 
brugperiode in te richten, zie ik niet in 
op grond waarvan ik zo'n verzoek zou 
mogen afwijzen. Artikel 25 biedt na-
melijk ruime mogelijkheden. Men mag 
bij voorbeeld afwijken van de artikelen 
7 tot en met 12 van de mammoetwet, 
waarin sprake is van de brugklassen 
en de hogere leerjaren. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Juist 
omdat de afwijkingsmogelijkheden zo 
ruim zijn, is de toepassing naar mijn 
mening beperkt tot enkele situaties. 
Als de afwijkingsmogelijkheid ruim is 
en bovendien op brede schaal wordt 
toegepast, kunnen wi j de hele mam-
moetwet op zolder leggen en alleen ar-
tikel 25 handhaven. 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik het eens heel duide-
lijk zeggen, en ik zal er straks nog ver-
der op ingaan: in feite komt het erop 
neer dat mevrouw Ginjaar-Maas dan 
met een voorstel zal moeten komen 
om artikel 25 te wijzigen. Want artikel 
25 geeft op dat punt ruime mogelijkhe-

den. Ik pas gewoon de wet toe. Ik ge-
bruik bij de projecten geen sluipwe-
gen, maar de officiële wettelijke weg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er nog 
eens op wijzen: het zijn en blijven voor 
deze scholen experimenten, projecten 
om na te gaan hoe de doelen die zij in 
bij voorbeeld deze brugperiode wil len 
bereiken ook werkelijk bereikt kunnen 
worden. De beslissing over een even-
tuele invoering van deze verande-
ringen vindt pas na het project plaats. 

Dan ook pas zal er het nodige inzicht 
bestaan in wat er in de desbetreffende 
wet opgenomen moet worden. 

In de motie van mevrouw Ginjaar 
wordt ervan uitgegaan dat nu al, dus 
nog voordat een project begint, defini-
tief besloten zal worden tot invoering 
van een nieuwe onderwijsvorm. Dat is 
zij, dacht ik, toch niet van mening. Met 
de motie wordt van een onjuiste ver-
onderstelling uitgegaan. Ik zou het 
zelfs nog sterker willen zeggen. Haar 
motie, die wat dat betreft overeenkomt 
met de motie van de heer Mertens -
maar dat is een heel ander soort mo-
tie; die gaat over een geheel ander on-
derwerp - maakt eigenlijk wetswijzi-
ging noodzakelijk. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Daar 
bent U toch niet bang van? 

Staatssecretaris De Jong: Het lijkt mij 
toch merkwaardig om in te stemmen 
met een motie die eigenlijk wetswijzi-
ging noodzakelijk maakt. U kunt zich 
dus goed voorstellen dat ik nogal af-
wijzend sta tegenover deze motie. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Vindt u 
dat nu zelf geen merkwaardige rede-
nering? U, als bewindsman mede ver-
antwoordelijk voor de wetgeving in dit 
land, zegt nu tegen de Kamer: Aan een 
motie, die betekent dat de wet moet 
worden gewijzigd, begin ik niet. Ik zou 
bijna zeggen: Mijnheer, daar wordt u 
voor betaald. Los daarvan,er is een 
nieuwe situatie met het OBVO ingetre-
den. Daarbij wordt gesproken over een 
stimulerend groeimodel. Dat betekent 
dat er projecten in gang worden gezet, 
die niet geïsoleerd moeten worden ge-
zien. Deze projecten worden gestimu-
leerd om te groeien. 

De Staatssecretaris heeft zelf een 
vergelijking met het onverdeeld VWO 
getrokken. Dat is ook een situatie, die 
is gestimuleerd en is gegroeid totdat 
meer dan de helft van de scholen daar-
mee werken. Vervolgens gaat men 
daaraan een wettelijke basis geven. 
Als meer dan de helft van de scholen 
daarmee bezig is, is er geen sprake 
van dat de wetgever ooit nog kan zeg-
gen, dat zij dit eigenlijk niet heeft ge-
wi ld. Dat is nu precies mijn bezwaar te-
gen het circulairebeleid. 
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De Voorzitter: Nu krijgt de heer Van 
Leijenhorst gelegenheid voor het ma-
ken van een interruptie. En dan is het 
afgelopen! 

De heer Van Leijenhorst (CDA): Heb ik 
goed begrepen dat de Staatssecretaris 
heeft gezegd dat de Onderwijsraad 
voor elk van de projecten, waarmee 
wordt begonnen, een advies uit-
brengt? Ik meen dat de Onderwijsraad 
de wetgeving ook duidelijk bewaakt. Ik 
kan mij niet voorstellen dat men via 
deze projecten, die door de Onderwijs-
raad positief worden geadviseerd, bui-
ten het boekje kan gaan. 

Staatssecretaris De Jong: Ik wi l één 
misverstand uit de weg ruimen. Me-
vrouw Ginjaar doet het voorkomen 
alsof het gaat om tientallen scholen. 
Neen, het gaat bij voorbeeld bij het 
brugproject om tien combinaties van 
scholen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Waar is 
het eind? 

Staatssecretaris De Jong: Daar spre-
ken wij nu over. Het gaat om tien com-
binaties van scholen. Artikel 25 van de 
wet geeft aan de Minister de bevoegd-
heid om, de Onderwijsraad gehoord, 
de scholen op de punten, waarmee zij 
in de projecten bezig zijn, van de WVO 
af te laten wijken. Op een bepaald mo-
ment moet de Minister beoordelen of 
er verder wordt gegaan dan wel of er 
kan worden afgeweken van de artike-
len 7 tot en met 12. Ik ben van mening 
dat dit hier het geval is. De Onderwijs-
raad steunt mij daar ook in . Als er nu 
wordt gesteld dat, als ik deze artikelen 
toepas, ik dan veel te ver ga, moet men 
naar mijn mening een motie indienen, 
waarin wordt gevraagd om wetswijzi-

ging. 
Wat het gebruik van enquêtes be-

treft, is mij gevraagd hoe dit eigenlijk 
zit. Ik wi l daarover geen onduidelijk-
heid laten bestaan. Er zijn enkele ge-
vallen bekend, waarin het bevoegd ge-
zag met succes gebruik heeft gemaakt 
van een enquête. Dat betreft met name 
een PC-scholengemeenschap in Mi j-
drecht en een PC-scholengemeen-
schap te Middelharnis. Er zijn een aan-
tal andere gevallen geweest, waarin 
van mijn kant is geprobeerd tot een 
enquête te komen. Dat is echter niet 
gelukt, omdat een gedeelte niet wilde 
meewerken. 

Ik wijs erop dat in de tiende Publika-
tie van de commissie-Planprocedure 
een schriftelijk en mondeling model 
wordt weergegeven van een enquête 
ter bepaling van de voorkeur van de 
ouders voor een bepaalde denomina-

tie. Met andere woorden, wij hebben 
het gereedschap er duidelijk voor 
klaar. Ik sta er bepaald niet huiverig 
tegenover om dat op een bepaald mo-
ment te gebruiken. 

De heer Mertens (D'66): Kunt u ook 
voorbeelden geven van gevallen, 
waarin dit niet is gebeurd? 

De Voorzitter: Wij hadden besloten 
om niet meer te interrumperen! 

Staatssecretaris De Jong: Daar is mij 
niet naar gevraagd. 

De heer Worrell sprak over getallen 
bij het kort middelbaar beroepsonder-
wijs. Hij spreekt voortdurend over geld 
dat verdwenen zou zijn. Dat begrijp ik 
niet. Er is nog precies evenveel geld. U 
kunt dat lezen in de stukken. Boven-
dien is er de mogelijkheid dat ook So-
ciale Zaken enige extra gelden four-
neert. 

Een ander punt betreft het aantal 
leerlingen. Dit is inderdaad minder 
dan aanvankelijk was geraamd, maar 
niet in die omvang als de heer Worrell 
suggereert. Om nu aan alle misver-
standen een einde te maken, wi l ik de 
heer Worrell het volgende toezeggen. 
Ik zal zo spoedig mogelijk een nieuwe 
berekening maken en deze hem doen 
toezenden. Hierin zal ook de uitbrei-
ding worden meegenomen. Ik moet 
toch nog antwoorden op schriftelijke 
vragen van de heren Konings en Van 
Kemenade over de aantallen leerlin-
gen bij de proefprojecten. De heer 
Worrell krijgt de allerlaatste cijfers. 

D 
Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog reageren op de 
gewijzigde motie van de heer Mertens. 
De verandering is ontegenzeglijk een 
verbetering, maar wi j hebben toch 
geen behoefte aan deze motie. In het 
dictum staat 'nodigt de Regering uit na 
te gaan hoe bij de stichting van nieuwe 
scholen, naast de huidige normen, ook 
de resultaten van onderzoek naar de 
voorkeuren van de betrokken bevol-
king als criterium voor scholenstich-
ting gehanteerd zullen kunnen wor-
den..'. Waar gesproken wordt over 
'huidige normen' neem ik aan dat die 
normen gehandhaafd mogen blijven. 
Daar zit iets tegenstrijdigs in. Wanneer 
men aan de normen voldoet, heeft 
men recht op een school. Maar wei-
licht kan men daar nog overheen stap-
pen. 

Hier wordt echter duidelijk gevraagd 
hoe dit kan. Daar heb ik echter geen 
onderzoek voor nodig dat tot 1 oktober 
1980 behoeft te duren. Dat antwoord 
kan ik meteen geven. Er zijn twee ma-
nieren. Het kan gebeuren op basis van 

vri jwil l igheid. Wat het stichten betreft 
van lagere en kleuterscholen is dat de 
verantwoordelijkheid van de gemeen-
teraden. Met betrekking tot het voort-
gezet onderwijs, verwijs ik naar wat 
collega De Jong zojuist naar voren 
heeft gebracht. Dat gebeurt namelijk al 
op basis van vri jwil l igheid. Hij wees op 
twee modellen die in de planprocedu-
re worden opgenomen. 

Dan is er nog de mogelijkheid dat 
het verplicht wordt gesteld. Op het ge-
vaar af dat de heer Mertens voor de 
derde keer zijn motie zal wijzigen, wijs 
ik erop dat het dan een wetswijziging 
moet worden. Maar dan is het correct, 
dat in de motie uitdrukkelijk wordt ver-
meld dat de wet moet worden gewij-
zigd. De Kamer kan de Regering daar-
toe uitnodigen. Ik blijf er echter bij dat 
van onze kant geen behoefte bestaat 
aan deze motie. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
15800-VIII, nr. 21. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat alle 
op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende worden 
ondersteund. 

Over de artikelen 1 tot en met 41, arti-
kel 42 en de daarop voorgestelde 
amendementen, artikel 43 en het daar-
op voorgestelde amendement en de 
artikelen 44 tot en met 59 van dit arti-
kel wordt geen beraadslaging ge-
voerd. 

Beraadslaging over artikel 60, waarop 
is voorgesteld een amendement-Van 
Kemenade c.s. (stuk nr. 24, II). 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
In mijn betoog heb ik al naar voren ge-
bracht, dat ik dit amendement-Van Ke-
menade c.s. (stuk nr. 24, II) niet aan-
vaardbaar vind. Ik wil dit dan ook met 
grote nadruk afwijzen. 

Ik kan evenmin akkoord gaan met 
het amendement-Van Kemenade c.s. 
(stuk nr. 24, III) op artikel 61, het amen-
dement-Van Kemenade c.s. (stuk nr. 
16,1) en het amendement-Van Keme-
nade c.s. (stuk nr. 24, IV) op artikel 63, 
het amendement-Van Kemenade c.s. 
(stuk nr. 25,1) op artikel 65, het amen-
dement-Van Kemenade (stuk nr. 26,1) 
op artikel 66, het amendement-Van Ke-
menade (stuk nr. 26, II) op artikel 67, 
het amendement-Van Kemenade (stuk 
nr. 26, III) op artikel 69, het amende-
ment-Van Kemenade (stuk nr. 26, nr. 
IV) en het amendement-Evenhuis c.s. 
(stuk nr. 71,1) op artikel 70, het amen-
dement-Van Kemenade c.s. (stuk nr. 
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25, II) op artikel 78, het amendement-
Van Kemenade c.s. (stuk nr. 22,1) op 
artikel 79 en het amendement-Van Ke-
menade c.s. (stuk nr. 25, III) op artikel 
81. 

Ik kan wel akkoord gaan met het 
amendement-Van Leijenhorst c.s. 
(stuk nr. 39, II) op artikel 63. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 61 en het daarop voorge-
stelde amendement, artikel 62, artikel 
63 en de daarop voorgestelde amen-
dementen, artikel 64, artikel 65 en het 
daarop voorgestelde amendement, ar-
tikel 66 en het daarop voorgestelde 
amendement, artikel 67 en het daarop 
voorgestelde amendement, artikel 68, 
artikel 69 en het daarop voorgestelde 
amendement, artikel 70 en de daarop 
voorgestelde amendementen, de arti-
kelen 71 tot en met 77, artikel 78 en het 
daarop voorgestelde amendement, ar-
tikel 79 en het daarop voorgestelde 
amendement, artikel 80, artikel 81 en 
het daarop voorgestelde amende-
ment, de artikelen 82 tot en met 84 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 85, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-Andela-Baur c.s. 
(stuk nr. 13) en 

een amendement-Worrell c.s. (stuk 
nr. 15). 

D 
De heer Worretl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In het amendement van 
mevrouw Andela-Baur wordt een be-
drag van 5 miljoen genoemd. Wij heb-
ben daartegenover een bedrag gezet 
van f 5.766.250. Acht de Staatssecre-
taris het aannemelijk, dat voor een be-
drag van 5 miljoen de MBO-V in het 
cursusjaar 1980-1981 kan worden uit-
gevoerd? Mijn berekening komt uit op 
een tekort van bijna 7 ton. 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Volgens mijn informatie 
heeft dat bedrag van 5 miljoen betrek-
king op de periode van 1 augustus 
1980tot 1 januari 1981. Daarmee kun-
nen die vijf scholen worden betaald, 
alsook de herstructurering. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
die 7 ton dus niet nodig? 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Een uitbreiding kan door 
mij in 1980 nog niet worden gehono-
reerd, want dat is in het kader van de 
procedure niet mogelijk. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij trekken dan ons amen-
dement op artikel 85, voorkomend op 
stuk nr. 15, in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Worrell c.s. (stuk nr. 15) is inge-
trokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 86 tot en met 88, arti-
kel 89 en het daarop voorgestelde 
amendement, de artikelen 90 tot en 
met 92, artikel 93 en het daarop voor-
gestelde amendement, artikel 94, arti-
kel 95 en het daarop voorgestelde 
amendement, de artikelen 96 tot en 
met 99, artikel 100 en het daarop voor-
gestelde amendement wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ga niet akkoord met het amende-
ment-Van Kemenade c.s. (stuk nr. 25, 
IV) op artikel 89, het amendement-
Worrell c.s. (stuk nr. 23,1) op artikel 93 
en het amendement-Worrell c.s. (stuk 
nr. 28) op artikel 95. 

Beraadslaging over artikel 101, waar-
op is voorgesteld een gewijzigd-amen-
dement-Waltmans c.s. (stuk nr. 88,1) 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet akkoord gaan met dit amen-
dement. 

De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister zegt dat hij niet 
akkoord kan gaan. Ik heb echter een 
wijziging in mijn amendement aange-
bracht. Nummer II vervalt. Het bedrag 
dat wordt genoemd onder I, wordt ver-
hoogd met 2 mil joen. Het bedrag on-
der artikel 186 wordt slechts verlaagd, 
mede in aanmerking genomen de dis-
cussie van gisteren over de Perspectie-
vennota Zuid-Limburg over de open 
universiteit, met 2 mil joen. Misschien 
wil de Minister dan zijn standpunt her-
zien. 

De Voorzitter: Is dit amendement 
rondgedeeld? 

De heerWaltmans (PPR): Nee. 

De Voorzitter: Aangezien het gewijzig-
de amendement van de heer Walt-
mans niet is rondgedeeld, lijkt het mij 
beter dat de Minister daarover zijn oor-
deel geeft, voorafgaande aan de stern-
mingen volgende week. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 102, waar-
op zijn voorgesteld: 

een amendement-Van Kemenade 
c.s. (stuk nr. 11,1); 

een amendement-Ginjaar-Maas c.s. 
(stuknr. 35,1). 

een amendement-Mertens c.s. (stuk 
nr. 50,1). 

De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat ik, 

gezien mijn eigen amendement, geen 
dekking over zou hebben als ik het 
amendement-Van Kemenade op stuk 
nr. 11,1 steunde. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement-Van Kemenade op stuk 
nr. 11,1. Ik kan wel akkoord gaan met 
de amendementen van de leden Gin-
jaar-Maas en Leijenhorst op stuk nr. 
35,1. Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement-Mertens op stuk nr. 50,1. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 103 tot en met 105 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 106, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Van Leijenhorst c.s. (stuk nr. 38,1). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan akkoord gaan met het amende-
ment van de heer Van Leijenhorst en 
mevrouw Ginjaar-Maas op stuk nr. 
38,1. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Minister en me-
vrouw Ginjaar-Maas iets vragen. Er 
ligt een SER-advies. CRM is bezig met 
het maken van een afbouwregeling 
voor de huishoudelijke voorl ichting. 
Vervolgens wi l deze Kamer er 0,2 mil-
joen bijstoppen. Dat is volgens mij een 
verkeerde situatie. De Minister heeft 
ons duidelijk gemaakt dat het SER-ad-
vies door hem zal worden gewogen en 
dat er een beslissing komt. Nu komt er 
weer 0,2 miljoen bij, terwij l de zaak 
moet worden geherstructureerd. Mis-
schien kan de Minister of mevrouw 
Ginjaar-Maas een betere motivatie ge-
ven. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Dit amendement 
past heel goed binnen de prioriteiten 
die de Minister zelf aangeeft in het ka-
der van de volwasseneneducatie. Dit 
zijn vrouwen die juist in het kader van 
de volwasseneneducatie behoefte 
hebben aan de basiskennis van huis-
houdelijkeen consumenten voorlich-
ting. De heer Worrell zou juist dat ar-
gument van ons heel goed kunnen 
aanvaarden. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
De opmerkingen die mevrouw Andela-
Baur heeft gemaakt, geven mijn stand-
punt goed weer. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Juist in het SER-advies 
wordt in dit geval gesproken van me-
desubsidiëring van Economische Za-
ken. Als er in dit land iets te emancipe-
ren valt, is de Partij van de Arbeid altijd 
voor. Als er nu toevallig een SER-ad-
vies is dat betrekking heeft op Econo-
mische Zaken, dat over een herstructu-
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rering en herverdeling van middelen 
en uitgaven gaat, lijkt het mij vreemd 
dat wi j 0,2 erbij stoppen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik begrijp niet hele-
maal dat de Partij van de Arbeid zo ne-
gatief doet. Vanuit emancipatie-oog-
punt is het een goede zaak dat men 
probeert deze stichting nu enige ver-
sterking te geven. Ik vrees, als wij 
moeten wachten tot Economische Za-
ken over de brug komt, dat er kans is 
dat het niet meer nodig is. Als de her-
structurering rond is, kunnen wij altijd 
nog bezien wat de gevolgen zijn. Het 
amendement wi l op dit moment de 
stichting een iets sterkere positie ge-
ven, in afwachting van hetgeen er nog 
komen gaat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 107 tot en met 113 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 114, waar-
op zijn voorgesteld: 

een gewijzigd amendement-Dees 
c.s. (stuk nr. 89,l); 

een amendement-Mertens c.s. (stuk 
nr. 51,1). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan akkoord gaan met hetgeen 
wordt voorgesteld door de heren Dees 
en Lansink. Ik kan niet akkoord gaan 
met hetgeen door de heer Mertens ter 
zake is voorgesteld. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 115toten met 119 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 120, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Dees c.s. (stuk nr. 36,1). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ga akkoord met hetgeen door de he-
ren Dees en Lansink is voorgesteld in 
hun amendement op stuk nr. 36,1. 

De heer Vanden Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Kunnen de indie-
ners hun toelichting nog iets uitbrei-
den om ons iets meer inzicht te ver-
schaffen in hun bedoelingen? 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat zou erg eenvoudig zijn 
door te verwijzen naar de gedachten-
wisseling die wij hierover verleden 
jaar hebben gehad. Toen is een soort-
gelijk amendement ingediend. Het 
slaat op het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Ik deel de heer Van den 
Anker mee dat het punt was dat dit 
conservatorium in Den Haag door een 
budgettaire maatregel van enkele ja-
ren geleden en door een administratie 

ve maatregel van een aantal jaren 
daarvoor relatief vrij zwaar was getrof-
fen. In het kader van de noodzaak van 
een zwaartepuntenbeleid voor het mu-
ziekvakonderwijs achtten wi j dat niet 
wenselijk. 

In afwachting van een discussie over 
het zwaartepuntenbeleid in het mu-
ziekvakonderwijs wilden wij de pijn die 
relatief zwaar drukte op het Koninklijk 
Conservatorium, een beetje verlichten. 
Daarover is ook verleden jaar gespro-
ken. Zo lang er nog geen notitie van de 
Minister is over het zwaartepuntenbe-
leid is het naar onze mening consis-
tent, de kamerbeslissing van verleden 
jaar vooralsnog voor éên jaar door te 
zetten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 121 to ten met 124 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 125, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Dees c.s.fstuk nr. 36, II). 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ga akkoord met het amendement 
van de heren Dees en Lansink (stuk nr. 
36, II). 

De Voorzitter: De Minister heeft 
steeds gezegd dat hij 'akkoord' gaat. 
Hij heeft op geen enkel moment ge-
zegd, een amendement over te ne-
men. Dat had ik wel eens mogen vra-
gen. Ondervinden alle amendementen 
bestrijding? In dat geval kunnen zij na-
melijk niet worden overgenomen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): 'Alle 
amendementen' is overdreven, maar 
bij dit amendement is dit bij voorbeeld 
wél het geval. 

Minister Pais: Het lijkt mij het verstan-
digst dat ik het standpunt van de Rege-
ring ter zake van de amendementen 
meedeel en dat dan de Kamer uitein-
delijk uitmaakt hoe men op het rege-
ringsstandpunt wenst te reageren. 

De Voorzitter: Dat kan altijd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 126 tot en met 130 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 131, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Mertens c.s. (stuk nr. 56,1). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement van de heer Mertens. 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer denkt de Minister 
de betrokken blokkering van het be-
drag van f 1,13 miljoen dan op te hef-
fen? 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Deze vraag heeft niet te maken met het 
amendement dat hier is voorgesteld. 
De vraag hangt er een beetje los bij. Ik 
heb gezegd dat het ontwikkelen van 
een centraal automatiseringssysteem 
voor bibliotheken van universiteiten 
een zaak is die door de universiteiten 
zelf in 1975 is geëntameerd en voorge-
steld. Dat is een goed besluit geweest 
van de universiteiten. Ik zou het niet 
verstandig achten, premies te gaan 
zetten op het doorbreken van deze 
centrale automatisering. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 132 tot en met 161 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 162, waar-
op zijn voorgesteld: 

een amendement-Van Kemenade c.s. 
(stuknr. 16, II); 

een amendement-Van Leijenhorst 
c.s. (stuknr. 38, II); 

een amendement-Van Leijenhorst 
c.s. (stuknr. 39, III); 

een amendement-Mertens c.s. (stuk 
nr. 51,11); 

een amendement-Mertens c.s. (stuk 
nr. 52,1); 

een subamendement-Mertens c.s. 
(stuk nr. 54) op het amendement-Van 
Kemenade c.s. (stuk nr. 17,1) op artikel 
289. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement dat is ingediend door de 
leden Van Kemenade, Worrell en Van 
den Anker. Ik kan akkoord gaan met dat-
gene wat is voorgesteld door de leden 
Van Leijenhorst en Ginjaar-Maas op 
stuk nr. 38. Ik kan eveneens akkoord 
gaan met datgene wat is voorgesteld 
door de leden Van Leijenhorst, Even-
huis en Abma op stuk nr. 39. Ik kan ech-
ter niet akkoord gaan met datgene wat 
op stuk nr. 51 door de heer Mertens is 
voorgesteld. Hetzelfde geldt voor dat-
gene wat op de stukken nrs. 52 en 54 
staat. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag degenen die - an-
ders dan ik - een aanmerkelijk bedrag 
te buiten gaan ten aanzien van dit arti-
kel hoe zij dit voor zich zelf ten aanzien 
van de andere instellingen denken te 
rechtvaardigen? Dit betreft een post 
die alleen maar betrekking heeft op de 
universiteiten Groningen, Utrecht en 
de twee Amsterdamse, omdat immers 
de computerbijdrage bij de andere in-
stellingen van wetenschappelijk on-
derwijs rechtstreeks in de rijksbijdrage 
is verwerkt. 
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Ik heb mij zorgvuldig beperkt tot 'n 
plafonnering van het bedrag ter zake. 
Hoe denken de indieners van het ande-
re amendement de rechtsgelijkheid 
van de andere instellingen voor we-
tenschappelijk onderwijs te behou-
den? 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 163A, waar-
op zijn voorgesteld: 

een amendement-Van Kemenade 
c.s. (stuk nr. 24, VI); 

een gewijzigd amendement-Dees 
c.s. (stuk nr. 89, II). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Mag ik ook in de prijzen vallen? Ik heb 
het gewijzigde amendement niet ont-
vangen. 

De Voorzitter: Het is zojuist rondge-
deeld. De Minister kan hierover advies 
geven, voorafgaand aan de stemmin-
gen. 

Minister Pais: Ik zal graag mijn advies 
over de motie op stuk nr. 41 geven, 
voorafgaand aan de stemmingen. 

Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement van de leden Van Keme-
nade, Van den Anker en Worrell op 
stuknr. 24. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 164 tot en met 174 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 175, waarop 
voorgesteld is 

een amendement-Lansink c.s. (stuk 
nr. 34,I); 

een amendement-Waltmans c.s. 
(stuk. 55, II). 

D 
De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb moeite met het 
amendement op stuk nr. 34, I van de 
leden Lansink en Deetman. Ik krijg 
graag een nadere toelichting op hun 
opmerking dat de financiële steun aan 
de kerkelijke opleidingen in Nederland 
meer gelijkwaardig moeten worden. 
Dit duidt erop dat zij op het ogenblik 
niet gelijkwaardig zijn. ik stel graag de 
kwalitatieve en kwantitatieve omvang 
hiervan vast om mijn fractie te advise-
ren voor de stemming. 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik vraag de indie-
ners eveneens een nadere toelichting 
op hun bedoelingen. 

D 
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over deze zaak is bij de be-
grotingsbehandeling van het vorige 
jaar uitvoerig van gedachten gewis-

seld. De Minister heeft toen toegezegd 
dat in verband met een achterstand in 
de bekostiging de zaak voor 1 augus-
tus van dit jaar zou worden recht ge-
trokken. Deze achterstand zou al eer-
der zijn weggewerkt op grond van toe-
zeggingen van de heer Klein, die toen 
Staatssecretaris was. Door allerlei om-
standigheden is dit niet geëffectueerd. 

Nu het niet gelukt is, voor 1 augus-
tus van dit jaar de zaak rond te krijgen, 
lijkt het ons geboden, deze zaak het 
volgende jaar in het reine te brengen. 
Het gaat om een achterstand in bekos-
tiging van de theologische faculteiten 
van de rijksuniversiteiten. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan akkoord gaan met het amende-
ment dat ter zake door de leden Lan-
sink en Deetman is ingediend. Mijn 
standpunt over datgene wat de heer 
Waltmans heeft voorgesteld, ligt in de 
lijn van de eerdere opmerkingen die ik 
heb gemaakt. Hiermee kan ik niet ak-
koord gaan. Ik heb begrepen dat ik la-
ter nog een bijgewerkt exemplaar zal 
krijgen. Men moet het mij ten goede 
houden dat ik mijn oordeel heb gege-
ven op basis van het oude stuk. Graag 
zal ik voorafgaand aan de stemmingen 
mijn mening geven over de herziene 
amendering van de heerWaltmans. 

De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Deelt de Minister het stand-
punt van de heren Lansink en Deet-
man dat de bekostigingssystemen op 
het ogenblik niet gelijkwaardig zijn en 
dat deze met f 4 miljoen gelijkwaardig 
worden gemaakt? Dit geldt dan voor 
Tilburg, Amsterdam, Heerlen, Utrecht 
en Kampen bij voorbeeld. 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik vraag de heren 
aan de overkant waarop de f 4 miljoen 
is becijferd. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Deze zaak loopt al vanaf 1969, toen Mi-
nister Witteveen voor de eerste maal 
in een brief aan het parlement ter zake 
toezeggingen heeft gedaan. Deze 
kwestie centreert inderdaad om een 
achterstandspositie van bij voorbeeld 
de KIWTO's, de voormalige groot-se-
minaries. Er is een studiecommissie 
geweest onder leiding van de plaats 
vervangend directeur-generaal voor 
hoger en wetenschappelijk onderwijs, 
de heer Hoffman. Deze commissie 
heeft de nodige becijferingen gedaan. 

Ik meen dat het bedrag dat hier 
wordt genoemd in staat is om de gelijk 
waardigheid, of, zo men wi l , de grote-
re gelijkwaardigheid waarvan in het 
amendement sprake is, te realiseren. 
Dit is mijn antwoord op de vraag van 
de heerWaltmans. 

De vraag van de heer Van den Anker 
was gesteld aan 'de heren aan de over-
zijde' en dat ben ik in dit geval niet. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 176 tot en met 185 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 186, waar-
op zijn voorgesteld: 

een amendement-Van Kemenade 
c.s. (stuk nr. 11, II); 

een amendement-Ginjaar-Maas 
(stuknr. 31,1); 

een amendement-Deetman c.s. (stuk 
nr. 32,1); 

een amendement-Deetman c.s. (stuk 
nr. 33,1); 

een amendement-Lansink c.s. (stuk 
nr. 34, II); 

een amendement-Van Leijenhorst 
c.s. (stuk nr. 39, IV); 

een gewijzigd amendement-Walt-
mans c.s. (stuk nr. 88, II); 

een amendement-Evenhuis c.s. 
(stuknr. 71,11). 

D 
De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij niet duidelijk, wat 
wordt bedoeld met het mogelijk ma-
ken van humanistisch vormingsonder-
wijs bij de lerarenopleidingen. Het is 
mij nog minder duidelijk, hoe ik dit in 
kwantitatieve zin - in aantallen en for-
matieplaatsen - moet verstaan, en het 
is mij evenmin duidelijk, waar deze 
formatieplaatsen zouden moeten wor-
den gerealiseerd. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ook dit 
is een oude kwestie. Zij loopt, denk ik, 
even lang als de kwestie van de kerke-
lijke opleidingen. 

In de discussie van verleden jaar 
hebben wi j meteen gezegd: als de ker-
kelijke opleiding wordt geregeld, moet 
ook het humanistisch vormingsonder-
wijs worden geregeld, op dezelfde ma-
nier. Het gaat om vormingsonderwijs 
in humanistische zin (geestelijke stro-
mingen). Wij hebben op dit moment 
hiervoor een 2e- en een 3e-graads op-
leiding in Driebergen. Het is de bedoe-
ling van mijn amendement, dat er ook 
een le-graads opleiding komt. Leerlin-
gen die dit wil len, moeten dit onder-
wi js kunnen volgen. Er moeten moge-
lijkheden voor zijn, evenzeer als er mo-
gelijkheden moeten zijn voor het vol-
gen van godsdienstonderwijs. 

De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp hieruit, dat me-
vrouw Ginjaar zal stemmen voor het 
amendement betreffende de kerkelijke 
opleidingen. Ik zou haar wil len vragen, 
waarom dan niet beide fracties - die 
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van de VVD en die van het CDA- el-
kaars amendementen hebben onder-
schreven. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik meen dat wij zelf 
mogen bepalen, onder welke amende-
menten wi j onze handtekening zetten. 
Hiervan behoef ik toch geen verant-
woording af te leggen? 

De heer Waltmans (PPR): Ik heb u niet 
gevraagd, verantwoording af te leg-
gen. Wie ben ik om dit te doen? U bent 
geen minister, maar ik mag u toch wel 
om een inlichting vragen? 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zal dan graag verantwoording afleg-
gen.... 

Ik wil eerst iets zeggen over de kwes-
tie van het humanistisch vormingson-
derwijs. Er is ter zake overleg geweest 
met het Humanistisch Verbond, wat de 
wenselijkheid betreft van opleidingen 
tot leerkracht ten behoeve van het hu-
manistisch vormingsonderwijs. Er is 
afgesproken, dat in een gemengde 
commissie van het departement en 
van het Humanistisch Verbond wen-
sen ter zake nader zullen worden be-
studeerd en gecatalogiseerd. Het is 
duidelijk dat er op bepaalde punten 
dringende wensen zijn, wensen die 
van de zijde van het Humanistisch Ver-
bond naar voren zijn gebracht en wor-
den gebracht. 

De wensen betreffen zowel de be-
staande 2e-graadsopleiding bij het 
Humanistisch Opleidings Instituut (het 
HOI) als universitaire opleidingen en 
mogelijke 3e-graadsopleidingen. Ik 
meen dat in dit geval sprake is van een 
gelijkberechtiging van kerkelijke oplei-
dingen en van de opleiding van het 
Humanistisch Verbond, wanneer het 
betreffende amendement wordt aan-
genomen. Ik ga dan ook gaarne ak-
koord met het amendement op stuk nr. 
31. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet 
akkoord gaan met het amendement op 
stuk nr. 11,11. Wel kan ik akkoord gaan 
met het amendement op stuk nr. 32,1, 
evenals met het amendement op stuk 
nr. 33,1 en ook met het amendement 
op stuk nr. 34, II. Ik ga ook akkoord met 
het amendement op stuk nr. 39, IV. 

Ten aanzien van het amendement 
op stuk nr. 55, III, ingediend door de 
heer Waltmans, maak ik hetzelfde 
voorbehoud als ik heb gedaan ten aan-
zien van een eerder stuk van de heer 
Waltmans dat hiermee samenhangt. 

Ik heb geen bezwaar tegen het 
amendement op stuk nr. 31,1 van de 
heren Evenhuis en Deetman. 
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De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb nu gehoord 
waarmee de Minister wel en niet ak-
koord gaat. Hij gaat min of meer ak-
koord met een verlaging van dit artikel 
van 8 a 9 miljoen ten behoeve van ker-
kelijke opleidingen, schipperskinde-
ren, muzisch vormingsonderwijs, lan-
delijke pedagogische centra en niet 
met de verlaging, door mij voorge-
steld, van 10 miljoen ten behoeve van 
de Open School. Waarom gaat de Mi-
nister daarmee akkoord; gaat het om 
de hoogte van het bedrag, om het 
structureel karakter van de verschillen-
de bedragen, of gaat het om de be-
stemming, als hij in het ene geval wel 
en in het andere niet akkoord gaat? 

Minister Pais: Ik kan daar zeker op ant-
woorden... 

De heer Van Kemenade (PvdA): Of de 
naam van de indiener, dat kan natuur-
lijk ook. 

Minister Pais: Nee, die zijn mij allen 
even dierbaar. Het gaat erom in hoe-
verre bepaalde amendementen in 
overeenstemming zijn met het beleid 
dat de Regering voert en de prioritei-
ten die zij stelt. Wanneer vanuit de Ka-
mer bepaalde prioriteiten naar voren 
komen, dan ligt het voor de hand dat 
de Regering toetst of de prioriteiten 
die worden voorgesteld, aansluiten bij 
de prioriteiten die de Regering meent 
te moeten stellen. Is dat het geval, dan 
antwoordt de Minister dat hij ermee 
akkoord gaat; is dat niet het geval dan 
moet hij helaas een negatief antwoord 
geven. Zo simpel is dat. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Dus in 
de bestemming, dat is duidelijk. Voor 
de volledigheid nog even het volgen-
de. In eerste termijn heeft de Minister 
over ons amendement gezegd: 'dat 
kan niet, dat is structureel'. Deze be-
stemmingen zijn natuurlijk ook struc-
tureel. 

Minister Pais: Ten dele wel , maar ik 
weet niet of dat voor allemaal geldt. 
Wij moeten naar verschillende aspec-
ten kijken, dus de prioriteitstelling, de 
financieringswijze en de noodzakelijk-
heid van een en ander. 

In het vrij langdurige debat, dat wij 
nu in drie of vier termijnen hebben ge-
voerd, is duidelijk geworden welke pri-
oriteiten de Regering meent te moeten 
stellen, bij voorbeeld ter zake van de 
gelijkberechtiging van het humanis-
tisch vormingsonderwijs, ten behoeve 
van de kerkelijke opleidingen, ten be-
hoeve van de schipperskinderen enz. 
Dat zijn prioriteiten waarmee de Rege-
ring akkoord kan gaan. Zonder te zeg-
gen dat andere doelstellingen per defi-
nitie slecht of inherent verkeerd zijn, 
wijs ik erop dat men - aangezien men 
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een gulden maar één keer kan uitge-
ven - moet kiezen. Ik heb onze keuze 
zoeven toegelicht. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Dat 
begrijp ik. Ik constateer dat de Minister 
akkoord gaat voor deze bestemming 
met een structurele verlaging van het 
artikel voor de Open Universiteit van 8 
min. a 9 min. De opmerking van de Mi-
nister in ander verband aan het adres 
van de heer Konings over een structu-
rele verlaging van het artikel was dus 
niet terecht, aangezien hij nu zelf ak-
koord gaat met een structurele verla-
ging, zij het met een andere bestenv 
ming. 

Minister Pais: Hier wreekt zich waar-
schijnlijk dat de heer Van Kemenade 
gisterenavond niet aanwezig kon zijn 
bij de behandeling van de Perspectie-
vennota Zuid-Limburg, waar dit punt 
vrij uitvoerig aan de orde is geweest. Ik 
heb daarover toen een paar opmerkin-
gen gemaakt, die ik kort zou wil len sa-
menvatten. 

a. Ik hecht ten zeerste aan het goed 
tot stand komen van een Open Univer-
siteit in Nederland. Ik vind het een es-
sentieel onderdeel van het tweede-
kans- en tweede-wegonderwijs en het 
totale gebouw van het hoger onder-
wijs en de volwasseneneducatie. 

b. Het is om die reden dat in de 
meerjarenramingen van mijn departe-
ment een bedrag is opgenomen dat 
binnen enkele jaren reeds oploopt tot 
tussen de 40 min. en 50 min. 

c. Ik heb de bedragen voor 1980 zo-
danig opgevoerd, dat ware de Kamer 
akkoord gegaan met de instelling van 
een Open Universiteit per 1 januari 
a.s., de middelen volledig aanwezig 
zouden zijn geweest om een en ander 
ook waar te maken. Ik heb inmiddels 
een beleidsnota naar de Kamer ge-
stuurd, die de Kamer naar ik hoop 
spoedig - als het kan nog voor de zo-
mer - , maar in elk geval niet per 1 ja-
nuari a.s. zal hebben afgehandeld. Dat 
impliceert dat er eerst in de loop van 
het jaar sprake zal kunnen zijn, zo heb 
ik gisteren verteld, van het starten van 
de Open Universiteit. 

d. Men moet ermee rekening nou-
den dat een aantal van de ingediende 
amendementen structureel is, een 
aantal niet. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Welke 
niet? 

Minister Pais: Kijk het maar na! 

De heer Van Kemenade (PvdA): Het 
GEON niet, maar de theologische op-
leidingen bij voorbeeld wél. 

Minister Pais: Ik heb ook gezegd: een 
aantal wel en een aantal niet. 
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Datgene, wat op dit ogenblik ge-
beurt, kan worden gezien als het in de 
tijd naar voren schuiven, met een be-
paalde periode, van de realisatie van 
een en ander. Nogmaals, ik hoop vurig 
dat de Kamer zal instemmen met mijn 
beleidsnota ter zake van de Open Uni-
versiteit en dat dit zal gebeuren voor 
de aanstaande zomer. Ik zal er alles 
aan doen om ervoor te zorgen dat de 
Open Universiteit in Nederland een 
succes wordt. 

Wat op het ogenblik gebeurt is het 
volgende: gelet op het feit dat wij nog 
niet op 1 januari kunnen starten, wordt 
de hele meerjarenplanning een fractie 
van het jaar vooruitgeschoven. Dat is 
in korte trekken hetgeen ik gisteravond 
aan de heer Konings heb meegedeeld, 
en waarnaar de heer Van Kemenade 
thans weer vraagt. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik heb 
begrepen dat de Minister gisteren 
heeft gezegd, dat hij er alles aan zal 
doen - a l s de Kamer daaraan mede-
werking verleent - dat de open univer-
siteit per 1 augustus aanstaande zal 
kunnen starten. Het lijkt mij goed, dat 
de Minister dit hier in deze groep van 
onderwijsmensen herhaalt. 

Minister Pais: Zo heb ik dat niet kun-
nen zeggen. De start van de open uni-
versiteit vergt een voorbereidingsperi-
ode, die ik ook in de beleidsnota heb 
aangegeven. Ik heb gezegd, dat wan-
neer de Kamer positief wil reageren op 
mijn voorstel en wanneer zij - ik hoop 
vurig, dat zij dit doet - dit vóór de zo-
mer doet, ik alles op alles zal zetten om 
bij voorbeeld de benoeming van een 
directeur, het aantrekken van perso-
neel enz. zo spoedig mogelijk te doen 
plaatsvinden. Kortom, ikzal alles op al-
les zetten om een zo voorspoedig mo-
gelijke en een zo spoedig mogelijke 
start van de open universiteit mogelijk 
te maken, opdat het in de beleidsnota 
genoemde starttijdstip voor de open 
universiteit zal kunnen worden gereali-
seerd. 

Daarop hebben de open universiteit, 
het hoger onderwijs, de volwassenen-
educatie en Zuid-Limburg recht. 

De Voorzitter: Ik merk op dat hier niet 
een groepje van onderwijsmensen 
vergadert, maar de Kamer. 

De heer Evenhuis (VVD): Kan de Minis-
ter meedelen, hoe de meerjarenra-
ming voor de open universiteit eruit 
ziet? 

Minister Pais: Die bedragen staan ver-
meld in de stukken, die ik de Kamer 
heb toegestuurd. Binnen vier jaar ti jd 

zal het bedrag, gereserveerd in de 
meerjarenraming voor dit doel, oplo-
pen tot naar ik meen f 44 min. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 187 to ten met 224 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 225, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Mertens c.s. (stuk nr. 56, II). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet met dit amendement ak-
koord gaan. 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is een samenhang met 
het amendement op artikel 131. Welke 
techniek kan een Kamer hanteren om 
een blokkering van een bepaalde post 
op te heffen, een blokkering, die de Mi-
nister zelf heeft aangekondigd? De Ka-
mer is het niet eens met de achter-
grond van die blokkering. 

De Voorzitter: De Kamer kan de Minis-
ter, tenzij de Minister door een andere 
wet wordt gedwongen - een zoge-
naamde basale wet - tot het doen van 
uitgaven, bij de begrotingswet niet 
dwingen tot het doen van uitgaven. 
Het is slechts een machtiging. 

De heer Mertens: (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan zal ik elders dekking 
zoeken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 226 tot en met 231 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 232, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Van Kemenade c.s. (stuk nr. 24, VII). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Het gaat bij deze post om wetenschap-
pelijke commissies van de NAVO. Het 
is gebleken, dat de fractie van de Partij 
van de Arbeid hierover niet eenstem-
mig denkt. Ik ben het eens met de min-
derheid in die fractie, die dit artikel wil 
handhaven. Ik kan niet akkoord gaan 
met dit amendement. 

DeheerWorrel l (PvdA): A lsd iemin -
derheid niet meestemt, gaat u dan wel 
akkoord? 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 233 tot en met 242, 
artikel 242A, de artikelen 243 tot en 
met 280, artikel 281 en het daarop 
voorgestelde amendement, het amen-
dement-Ginjaar-Maas c.s. tot invoe-
ging van een artikel 281A, de artikelen 
282 tot en met 285 wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ga niet akkoord met het amende-

ment-Van Kemenade c.s. (stuk nr. 24, 
VIII) op artikel 259. 

Met het amendement-Deetman c.s. 
(stuk nr. 32, II) op artikel 281 kan ik mij 
akkoord verklaren. Ook kan ik akkoord 
gaan met het amendement-Ginjaar-
Maas c.s. (stuk nr. 31, II) tot het invoe-
gen van een nieuw artikel 281A. Het 
gaat daar om cursussen humanistisch 
vormingsonderwijs. 

Beraadslaging over artikel 286, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Mertens c.s. (stuk nr. 53,1). 

Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! Was het alleen maar een 
kwestie van wel of niet akkoord, dan 
ware ik blijven zitten. De toelichting 
noopt mij echter te reageren, omdat in 
de toelichting een suggestie wordt ge-
wekt alsof het afbouwen van de IOWO 
bij f 3,2 min. zou ophouden en alsof dit 
amendement een geleidelijke over-
gang naar deze f 3,2 min. wi l bewerk-
stelligen. 

De afbouw naar IOWO gaat niet naar 
f 3,2 min., die gaat nog veel lager. Ik 
wi l , om geen misvattingen te krijgen, 
de suggestie wegnemen dat het af-
bouwen van het IOWO niet naar een 
lager bedrag gaat dan die f 3,2 min. 
Het gaat om een gefaseerde afbouw 
tot f 1 min. Dat is het bedrag dat over-
blijft; bekeken moet worden of daar-
van een onderzoekseenheid in stand 
kan worden gehouden. Ik wi l de mis-
vatting, die er eventueel zou kunnen 
zijn, wegnemen. 

Ik ga overigens met het amende-
ment niet akkoord. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 286A, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Mertens c.s. (stuk nr. 53, II). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Het zal duidelijk zijn in het verlengde 
van wat de heer Hermes zojuist heeft 
opgemerkt, dat de Regering niet ak-
koord kan gaan met het amendement-
Mertens op stuk nr. 53, II. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 287, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Van Kemenade c.s. (stuk nr. 25, V). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement, voorkomende op stuk 
nr. 25, V. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 288, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Deetman c.s. (stuk nr. 33, II). 
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D 
Minister Pais: Dit is het amendement 
van de heren Deetman en Evenhuis. 
De Regering kan hiermee akkoord 
gaan. Ik voeg daar wel aan toe, dat ik 
van mening ben dat dit de betrokken 
instellingen de mogelijkheid biedt, 
met name uitvoering te geven aan een 
aantal taken op het gebied van de inte-
gratiebevorderende herscholing, be-
vordering van stimuleringsarbeid en 
wellicht ook nog bepaalde taken ter za-
ke van het buitengewoon onderwijs. 

De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Met de toevoeging die de 
Minister zoeven maakte over de beste-
ding van de gelden, kunnen wij niet in-
stemmen. Ik heb daarop ook al in de 
tweede termijn gewezen. Het gaat om 
instandhouding van het activiteiten-
programma van de betrokken instellin-
gen. Wanneer de Minister zegt dat hij 
de gelden voor een aantal nieuwe acti-
viteiten wil bestemmen - zo heb ik het 
begrepen - gaat hij voorbij aan de be-
doeling van het amendement. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Dat is het risico wanneer je je beknopt 
uitdrukt. Ik meen dat de zojuist opge-
somde taken behoren tot het integrale 
takenpakket van deze instellingen. Ik 
meen dan ook dat de instellingen via 
aanvaarding van dit amendement be-
ter in staat worden gesteld deze taken 
ui t te voeren. 

De heer Deetman (CDA): Ik begrijp dat 
de Minister met f 1 min. akkoord gaat 
om het totale takenpakket dat de lan-
delijke centra hebben beter uit te voe-
ren zonder dat het om een specificatie 
gaat ten aanzien van die f 1 min. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb een aantal elementen naar vo-
ren gehaald waaraan de betrokkenen 
zeer bijzondere aandacht zouden kun-
nen, naar mijn smaak zouden behoren, 
te schenken bij de opstelling van hun 
activiteitenplan. Ik meen dat dit amen-
dement het hun mogelijk maakt de ge-
noemde taken nog beter te vervullen 
dan op dit ogenblik. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 289, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Van Kemenade c.s. (stuk nr. 17,1). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik kan niet akkoord gaan met het 
amendement op stuk nr. 17,1. 

De heer Van Ooijen (PvdA): Kunnen 
wij kortheidshalve niet eerst alle 
amendementen, ingediend door CDA 
en VVD, aan de orde stellen en vervol-
gens die van de oppositie? Dat lijkt mij 
veel handiger. 

De Voorzitter: Helaas voorziet het 
reglement van orde niet alleen in kort-
heid, maar ook - en zelfs in de eerste 
plaats - in correctheid. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 290, waar-
op zijn voorgesteld: 
twee amendementen-Van Kemenade 
c.s. (stukken nrs. 24, II en 27); 

een amendement-Mertens c.s. (stuk 
nr. 52, II). 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Met de amendementen, voorgesteld 
op artikel 290, kan ik niet akkoord 
gaan. 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Ginjaar-Maas 
heeft het vorige jaar het in onze ogen 
goede initiatief genomen, een bedrag 
van f 500.000 toe te voegen aan deze 
post ten bate van het schoolmaat-
schappelijk werk in de vier grote ste-
den. Mijn amendement poogt die goe-
de lijn door te trekken. Wij vernemen 
graag wat de mening van de leden aan 
de andere zijde van de Kamer is. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij zullen onze me-
ning aanstaande dinsdag bekend ma-
ken, nadat wij in de fractie ons erover 
beraden hebben. Wij zullen dan het 
standpunt van de Minister meewegen. 
Daarom zou het goed zijn als de Minis-
ter probeert nader uiteen te zetten 
waarom hij niet akkoord kan gaan met 
het amendement van de heer Mertens. 
Het is de bedoeling door dit amende-
ment het schoolmaatschappelijk werk 
een betrekkelijk kleine extra financiële 
steun te geven. Ik moet eerlijk zeggen 
dat mij dit heel sympathiek voorkomt. 
Ik zou daarom de motie warm willen 
aanbevelen. 

Het punt waar het natuurlijk om gaat 
is de dekking. De heer Mertens wil dek-
ken uit de post computeronderwijs. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is een vrij 
oude discussie hier. De heer Mertens 
heeft hier al een aantal keren gezegd 
dat die pot vrij ruim is en dat daar wel 
uit geput kan worden; dat er de afgelo-
pen jaren ook geld overgebleven is. 

Ik denk dat het goed is dat de Minis-
ter daar nu even op ingaat. 

Minister Pais: Ik zou erop wil len wijzen 
dat de maatregelen die de Regering 
heeft genomen en nog zal nemen ten 
behoeve van de culturele minderhe-
den naar mijn smaak inhoudelijk veel 
verder gaan dan hier wordt beoogd. 
Juist het totaal aan maatregelen dat de 
Regering met name op onderwijsge-
bied ten behoeve van de culturele min-
derheden entameert, maakt dit amen-
dement overbodig. 

De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het amendement is niet ge-
richt op de culturele minderheden. Het 
is gericht op het schoolmaatschappe-
lijk werk in de vier grote steden en de 
groeikernen en groeisteden. Het is be-
scheiden van vorm. 

De benodigde gelden worden geput 
uit artikel 162. De Minister zal zich her-
inneren, dat ik er het vorig jaar reeds 
op wees dat hier ruimte in zat. Dat wi l -
de hij toen niet van mij aannemen. Ik 
geef een voorbeeld. Voor 1978 was be-
groot een bedrag van ongeveer f 24 
min. Er is in 1978 een uitgave van f 18 
min. gerealiseerd. Er is dusf 6 min. 
ergens blijven liggen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): En dat 
is de moeite! 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
In aansluiting op hetgeen ik zojuist heb 
opgemerkt over de sterk vergrote aan-
dacht van de Regering voor het onder-
wijs aan culturele minderheden - het 
is zonder twijfel juist dat de gevraagde 
gelden voor een belangrijk deel daar-
voor waren bestemd - moet met be-
trekking tot de dekking nog worden 
opgemerkt, dat men niet naar believen 
met de aangewezen post kan omgaan, 
indien en voor zover er sprake is van 
verbintenissen in financieel opzicht. 
Juist bij grotere investeringen, waar-
van hier sprake is, komt het voor dat 
men in een bepaald jaar op kasbasis 
overhoudt, maar op transactiebasis 
niet. Daarom sta ik met enige scepsis 
tegenover de soort dekking die door 
de heer Mertens wordt aangegeven. 

Ik ben ten eerste van mening dat die 
dekking niet mogelijk is, gelet op de 
aangegane verplichtingen. Ten twee-
de vind ik haar niet zo noodzakelijk, ge-
let op de prioriteit die de Regering 
geeft aan en de grote bedragen die de 
Regering uit andere hoofde ter 
beschikking stelt in deze sector. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In motie nr. 87 vragen wi j 
niet voor niets, in overleg met de in-
stellingen te komen tot een samenhan-
gend beleid op het stuk van de investe-
ringen in vooral computerapparatuur. 
Er is echter nog iets belangrijks. Wie 
de markt van computerapparatuur be-
ziet, kan constateren dat praktisch per 
maand de prijzen omlaag gaan, door-
dat de concurrentie zo groot is. De 
ruimte in artikel 162 wordt vri jwel per 
maand groter. De Minister kan dat zo 
door zijn staf laten nazien. 

De heer Lansink (CDA): De heer Mer-
tens en zijn fractievoorzitter zeggen al-
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t i jd, dat wi j het informaticabeleid in het 
onderwijs enz. moeten stimuleren. Nu 
zoekt de heer Mertens dekking door uit 
zo'n postte putten. 

De heer Mertens (D'66): Mevrouw Gin-
jaar sprak abusievelijk over computer-
onderwijs. Daarvan is geen sprake. 
Artikel 162 biedt faciliteiten voor com-
puterapparatuur. 

Voorts hunkeren wi j , zoals ik zojuist 
al zei, naar een samenhangend beleid 
op dit punt. Via artikel 162 worden ech-
ter cadeautjes uitgedeeld, terwij l van 
een samenhangend beleid geen spra-
ke is. Het tweede effect is dat de markt 
zodanig is dat uitgestelde huur of aan-
koop aanmerkelijke voordelen kan op-
leveren. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 291 wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 292, waar-
op zijn voorgesteld: 

een amendement-Van Kemenade 
c.s. (stuk nr. 17, II); 

een amendement-Van Kemenade 
c.s. (stuk nr. 22, II); 

een amendement-Worrell c.s. (stuk 
nr. 23, II); 

een amendement-Ginjaar-Maas c.s. 
(stuk nr. 37, II); 

een amendement-Mertens c.s. (stuk 
nr. 50, II); 

een amendement-Evenhuis c.s. 
(stuk nr. 71 , III). 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben een amende-
ment ingediend op het artikel betref- * 
fende het GM-project (artikel 292). Wij 
menen dat dit moest gebeuren. Het 
departement heeft daaraan in het af-
gelopen jaar te weinig gedaan. 

Verleden jaar hebben wi j bij de be-
grotingsbehandeling een motie inge-
diend, waarin wij uitspraken dat het 
beleid bij de overdracht moest worden 
getoetst. Wij hebben hierover twee 
maal schriftelijke vragen gesteld. Het 
antwoord was onvoldoende. De resul-
taten van de evaluatie, waarom wij 
hebben gevraagd, kennen wi j niet. Wij 
menen daarom dat een amendement 
gerechtvaardigd is om in elk geval de 
kern van het project overeind te nou-
den ten einde als waarborg te functi-
oneren voor de overdracht van het-
geen in de afgelopen jaren is bereikt. 
Het departement stelt zich voor een 
bedrag van f 60.000 beschikbaar te 
stellen. Ons amendement wijzigt dit in 
f 1 min. Wij verwachten dat het depar-
tement hieraan alle medewerking zal 
geven. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Kent u 
de evaluatie van het GM-project niet? 
Ik word hier moedeloos van. 

De heer Evenhuis (VVD): Niet hetgeen 
wi j verleden jaar in de motie hebben 
gevraagd. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Er is op artikel 293 een aantal amende-
menten ingediend. Met het arnende-
ment van de heer Van Kemenade op 
stuk nr. 17 kan ik niet akkoord gaan. 
Hetzelfde geldt voor de amendemen-
ten op de stukken nrs. 22 en 23. Voorts 
is er op stuk 37 het amendement van 
de leden Ginjaar-Maas en Van Leijen-
horst. Daarmee kan ik akkoord gaan. 
Met het amendement van de heer 
Mertens op stuk nr. 50 kan ik niet ak-
koord gaan. 

Wat het amendement van de heren 
Evenhuis en Deetman op stuk nr. 71 
betreft, wil ik, verwijzend naar de toe-
lichting op dat amendement, waarin 
staat dat wordt beoogd de nodige faci-
liteiten ten behoeve van de evaluatie 
en de overdracht van de resultaten van 
het bedoelde project aan te brengen, 
zeggen dat ik mij daarin kan vinden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel 293. 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Met het op dit artikel door de heren 
Dees en Lansink ingediende amende-
ment kan ik akkoord gaan. 

De Voorzitter: Dit amendement is naar 
ik meen ingetrokken. Daarvoor is in de 
plaats gekomen het amendement in 
herdruk, dat ik zoeven noemde. 

Minister Pais: Dan behoud ik mij daar-
over graag het oordeel voor, totdat de 
stemming over de begroting plaats-
vindt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 294 tot en met 322 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

De behandeling van artikel I wordt ge-
schorst. 

Over de artikelen II, III en de beweegre-
den wordt geen beraadslaging ge-
voerd. 

De behandeling van het wetsontwerp 
wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met dit begrotings-
hoofdstuk aanstaande dinsdag te nou-
den. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de inkom-
stenbelasting en de loonbelasting als-
mede van de Algemene Ouderdoms-
wet en de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet in verband met de regeling 
voor gemoedsbezwaarden (15 583). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heerVanDis(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het doet mij genoegen dat 
ik mij alweer tegenover de Staats-
secretaris van Financiën bevind. Het 
leek mij gewenst in mijn bijdrage aan 
de behandeling van dit wetsontwerp 
aandacht te besteden aan een enkel al-
gemeen aspect, alvorens in te gaan op 
het voorstel zelf, dat overigens best 
behandeld had kunnen worden bij het 
wetsontwerp over de reparatiewetge-
ving. In wezen behoort deze materie 
tot dezelfde soort. 

Men kan op de vraag wat een demo-
cratie is, verschillende antwoorden ge-
ven. leder zal datgene noemen wat hij 
het meest kenmerkend acht. Bij onze 
fractie bestaat - zoals bekend is - een 
enigszins ambivalente waardering van 
de democratie. Dat komt doordat wij 
democratie niet alleen in formele ca-
tegorieën omschreven wil len zien. De-
mocratie is niet slechts een zaak van 
procedures, spelregels, staatsrechtelij-
ke verhoudingen, en dergelijke. Veel 
belangrijker acht ik de materiële invul-
ling van de democratie. Van welke be-
ginselen en waarden gaat zij uit? Dat is 
de belangrijke vraag. Zo verwachten 
wij geen heil van een goddeloze de-
mocratie. Luister goed naar wat ik zeg! 

Het voorgaande neemt niet weg dat 
ook de formele kanten van de demo-
cratie belangrijk zijn. Eén van die, ook 
in onze ogen, uiterst waardevolle ken-
merken is dat in een democratie reke-
ning gehouden wordt met minder-
heidsopvattingen. Op die wijze kan 
worden voorkomen dat democratie 
ontaardt in een meerderheidsdicta-
tuur. 

De Nederlandse wetgever heeft van 
oudsher een zeker zwak gehad voor 
het individuele geweten. Dat geldt bij 
voorbeeld voor de militaire dienst-
plicht al zolang als wij een leger van-
dienstplichtigen hebben; het geldt ook 
voor de sociale verzekeringswetge-
ving. Dat blijkt uit de onder detoenma-
lige minister van Arbeid, de heer Aal-
berse, tot stand gekomen wijziging 
vandelnval id i te i tswetvan 1919/1920. 
Ofschoon het getal van de gemoeds-
bezwaarden sedertdien sterk is afge-
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nomen, kon mede dank zij een meer-
derheidsbeslissing van het parlement 
- b i j voorbeeld in 1976 n o g - d e w e t t e -
lijke voorziening tot stand komen, wel-
ke erkenning en vrijstelling van ge-
moedsbezwaarde rechtspersonen 
mogelijk maakte. 

Nu zou ik een vraag willen stellen 
aan de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken die ik helaas niet achter de rege-
ringstafel zie zitten. Wij hebben echter 
begrepen dat de Sociale Verzekerings-
raad zijn advies over die nadere uit-
werking van de regeling van mei van 
dat jaar, in mei 1979 aan de Staats-
secretaris van Sociale Zaken heeft aan-
geboden. Wanneer valt een beslissing 
te verwachten? Wordt daarbij ook het 
advies betrokken dat van onze kant ter 
zake van die uitwerking is gegeven? 
Vindt de Staatssecretaris niet dat het 
meer dan ti jd wordt ter zake een 
beschikking te geven? Het is nu eind 
1979, bijna 1980. Ik neem aan dat deze 
opmerkingen, indien zij niet beant-
woord kunnen worden door deze 
Staatssecretaris, worden doorgegeven 
aan zijn ambtgenoot. 

Ook bleek het mogelijk, kort gele-
den, bij de wet van 10 mei 1978, om de 
positie van de gemoedsbezwaarden 
opnieuw enigszins te verbeteren. Juis-
ter uitgedrukt, moet ik zeggen: om de 
positie van deze mensen meer recht te 
doen wedervaren. 

Thans is een wetsontwerp van wat 
andere aard aan de orde. 

De verbetering van de financiële po-
sitie van de gemoedsbezwaarden was 
het gevolg van de uitspraak van de Ho-
ge Raad van 10 mei 1978. Dit is exact 
dezelfde datum als waarop het wets-
ontwerp 14499 van kracht is gewor-
den. Dat wordt thans bij dit wets-
ontwerp ongedaan gemaakt. De uit-
spraak van de Hoge Raad is, begrijpe-
lijk, gebaseerd op interpretatie van de 
wet en is niet gedaan met het voorop-
gezette doel om deze groep te bevoor-
delen. Het gevolg was echter wel een 
zekere bevoordeling. Immers, die ver-
hoogde inkomstenbelasting was wel 
krachtens die resolutie van 1958 af-
trekbaar, terwijl de uitkering die in de 
plaats komt van het AOW-pensioen 
onbelast zal blijven. 

Mijn fractie heeft zich, ondanks het 
feit dat zij zich toch min of meer als de 
pleitbezorgster, zij het niet exclusief, 
en op zijn minst als spreekbuis van deze 
gemoedsbezwaarden beschouwt, niet 
tegen wegneming van dat voordeel ver-
zet. Wij hebben slechts van onze lichte 
verbazing blijk gegeven over het feit, 
dat twee maanden na het arrest van de 
Hoge Raad het Ministerie van Financiën 

via de pers reeds aankondigde, dat wet-
telijke maatregelen genomen zouden 
worden. Dan te bedenken dat de nota 
naar aanleiding van het verslag leert, 
dat zelfs bij inwerkingreding van de 
voorgestelde wijziging op 1 januari 
1980 het bedrag aan te derven inkonv 
stenbelasting ten hoogste enige tien-
duizenden guldens zal bedragen! 

Aan die mededeling wordt nog de 
volgende opmerking toegevoegd, 
waaruit blijkt, dat men de instelling 
van de gemoedsbezwaarde toch wel 
enigszins kent: Bovendien is het 
geenszins ondenkbaar, dat de desbe-
treffende belastingplichtigen niette-
genstaande het arrest van de Hoge 
Raad inkomstenbelasting wensen te 
betalen over de AOW-vervangende 
uitkeringen. 

Wij hebben in het verslag gevraagd, 
of er voorbeelden genoemd kunnen 
worden van gevallen waarin even snel 
van de zijde van het departement is 
gereageerd op door de wetgever niet 
bedoelde belastingvoordelen. De eer-
ste ondertekenaar is meer in het alge-
meen de mening toegedaan, dat de zo-
genaamde reparatiewetgeving opf is-
caal terrein een voortvarende aanpak 
vergt. Als voorbeeld noemt hij het on-
langs ingediende wetsontwerp tot wij-
ziging van de Wet op de loonbelasting 
1964 en de coórdinatiewet inzake de 
sociale verzekering. Hij vermeldt er 
echter niet bij hoeveel t i jd is verstre-
ken tussen het moment waarop de eu-
velen die in dat wetsontwerp bestre-
den worden aan het licht zijn gekomen 
en het moment van aankondiging van 
het wetsontwerp. 

Wij hebben het idee, dat die termijn 
toch heel wat langer is geweest dan 
het geval was bij het nu in behande-
ling zijnde wetsontwerp. Bovendien 
gaat het bij het door de Staatssecre-
taris bedoelde wetsontwerp toch wel 
om andere bedragen, welke gederfd 
zijn. Ik noem iets heel anders. Hoe la-
gen de zaken met betrekking tot de 
koopsompolissen? 

Mijn fractie zal, ondanks het feit dat 
zij zich niet tegen wegneming van het 
belastingvoordeel verzet, er overigens 
ook vrede mee gehad hebben, indien 
de situatie, ontstaan door het arrest 
van de Hoge Raad, had voortgeduurd. 
Voor dat standpunt beroepen wij ons 
dan niet op dat ene facet van de uitke-
ring genietende gemoedsbezwaarde 
als belastingplichtige, maar op zijn 
totale positie. De bewindslieden geven 
het zelf in de nota naar aanleiding van 
het verslag toe: Niet ontkend kan wor-
den, dat die gemoedsbezwaarden bij 
een beschouwing buiten het terrein 
van de belasting- en premieheffing in 

bepaalde opzichten in een nadelige, f i -
nanciële positie kunnen verkeren ten 
opzichte van de niet-gemoedsbe-
zwaarde. 

Het meest in het oog springend 
daarbij is het feit, dat deze groep haar 
recht op uitkering ingevolge de volks-
verzekeringswetten niet geldend 
maakt. De bewindslieden staan op het 
standpunt, dat het geheel of gedeelte-
lijk niet geldend maken van uitkerings-
rechten niet moet worden beschouwd 
als een extra solidariteitsbijdrage. 

Strikt formeel geredeneerd hebben 
zij nog gelijk ook. Het niet geldend ma-
ken van uitkeringsrechten is een aan-
gelegenheid die in beginsel alleen de 
gemoedsbezwaarden aangaat. Is ech-
ter hetgeen de bewindslieden bewe-
ren ook materieel waar? Wij menen 
dat die stelling niet helemaal is vol te 
houden. De totale solidariteitsbijdrage 
gaat verder dan alleen het feit, dat ter 
zake van een aantal verzekeringen 
door de gemoedsbezwaarden wel een 
bijdrage moet worden opgebracht, ter-
wijl zij niet in de voordelen van deze 
verzekering delen. 

Veel problemen en geschilpunten 
over de al dan niet gelijke positie van 
de gemoedsbezwaarden ten opzichte 
van hen die dat niet zijn, vloeien voort 
uit het feit dat algehele vrijstelling, 
welke in onze ogen zonder schade 
voor de overheid en de gemeenschap 
mogelijk zou zijn, en dan ook behoort 
tezi jn, van den beginne af aan gewei-
gerd is. Of het ooit anders zal worden 
betwijfel ik sterk, nu wij bij dit wetsont-
werp op ons verzoek in het verslag 
om, behalve de heffing en invordering 
van de premievervangende belasting, 
ook de uitvoering van de uitkerings-
regeling aan de rijksbelastingdienst op 
te dragen, een onomwonden 'nee' te 
horen kregen. Het motief van de Rege-
ring is enerzijds de doelmatigheid. An-
derzijds is het dat de indruk zou kun-
nen ontstaan dat de AOW ten aanzien 
van de gemoedsbezwaarden vrijwel 
volledig buiten toepassing wordt gela-
ten. Dit staat op bladzijde drie van de 
nota naar aanleiding van het verslag. 

Nu breekt toch wel mijn klomp. Im-
mers, zij betalen die premievervan-
gende belasting en kunnen, op grond 
van de wet van 1978, aanspraak ma-
ken op terugbetaling in termijnen, ter 
grootte van het pensioen. Daar veran-
dert toch niets in? 

Wij blijven toch de indruk houden 
dat er ten aanzien van deze mensen 
een heel wat strenger standpunt wordt 
ingenomen dan bij voorbeeld ten aan-
zien van de gewetensbezwaarden te-
gen militaire dienst. Dan doelen wij 
nog niet eens op de vrijstellingsgron-
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den en de vrijstellingsvoorwaarden, 
maar op de vervangende dienstplicht. 
Deze is enkele jaren geleden overge-
heveld van het Ministerie van Defensie 
naar het Ministerie van Sociale Zaken. 
Kunnen daartegen niet met evenveel 
gemak en gewicht dezelfde bezwaren 
worden aangevoerd, als thans door de 
bewindslieden wordt gedaan tegen de 
overheveling van de uitvoeringsrege-
ling van de Sociale Verzekeringsraad 
naar de rijksbelastingdienst? Is niet uit-
eindelijk bepalend wat men werkelijk 
wil? 

Men zou bovendien nog kunnen 
aanvoeren, uit principieel oogpunt, dat 
vanuit de betrokkenheid van staatsbe-
langen bezien, de bezwaren tegen de 
overheveling van de gemoedsbe-
zwaarden tegen de sociale verzeke-
ringswetten veel minder zwaar zouden 
behoeven te wegen, dan die tegen de 
overheveling van de gewetensbe-
zwaarden tegen de militaire dienst, 
ook al wil len wi j in het algemeen vast-
houden aan het uitgangspunt dat een 
gewetensbezwaar een gewetensbe-
zwaar is, en dat het de overheid niet 
toekomt daarin onderscheid aan te 
brengen. 

Het niet totaal wil len vrijstellen van 
de gemoedsbezwaarden heeft tot ge-
volg dat er wellicht nog geruime tijd 
punten van al dan niet vermeende on-
gelijkheid ter sprake zullen worden ge-
bracht. Wij zouden echter niet de stel-
ling voor onze rekening willen nemen 
dat pas dan een bevredigend resultaat 
is bereikt, wanneer voor deze mensen 
geen centje pijn meer voortvloeit uit 
het feit dat zij erkend gemoeds-
bezwaard zijn. Nog minder mogen wi j 
zonder meer de eis stellen dat deze 
mensen eventuele nadelen, die uit hun 
gemoedsbezwaard-zijn voortvloeien, in 
geld gecompenseerd moeten krijgen. 
Zij wensen dat ook niet. Integendeel, 
zijn zijn bereid offers te brengen. Wij 
zouden de grenzen van het oirbare ab-
soluut overschrijden wanneer door toe-
doen van de overheid het gemoeds-
bezwaard-zijn financieel voordelig zou 
worden. 

Dat zou - ondanks de schijn van het 
tegendeel - de ernstigste devaluatie 
van het gemoedsbezwaar zijn welke 
zich laat denken. Bij diverse gelegen-
heden waarbij de positie van deze 
mensen ter sprake was, is ons echter 
gebleken dat de vrees dat het zover 
zou komen als hiervoor geschetst, 
voorlopig ongegrond is. De ratio van 
dit wetsontwerp is nu immers juist dat 
de gemoedsbezwaarde in fiscaal op-
zicht niet in een voordeliger positie 
wordt geplaatst dan degene die zijn 
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recht op AOW-pensioen geldend 
maakt. Gelet op de oorsprong en de 
aard van de problematiek is dit stand-
punt te verdedigen. 

De bewindslieden zullen er toch oog 
voor hebben dat de gemoedsbezwaar-
de niet alleen fiscaal een interessant 
persoon is. Het gaat om zijn totale f i -
nanciële positie, voor zover die door 
het zijn van gemoedsbezwaarde wordt 
beïnvloed. Wij vroegen daarvoor aan-
dacht toen wi j de vraag stelden of de 
bewindslieden het als redelijk ervaren 
dat de rente-aangroei van het spaarte-
goed belast is. Het antwoord luidt dat 
voor de inkomstenbelasting geen on-
derscheid kan worden gemaakt naar 
het doel waarvoor een spaartegoed is 
gevormd. Dat antwoord klinkt logisch 
en lijkt daarmee afdoende. Wordt ech-
ter in de belastingwetgeving niet op al-
lerlei manieren rekening gehouden 
met individuele en groepsgewijze ver-
schillen en omstandigheden welke de 
draagkracht beïnvloeden? Denk alleen 
maar aan de aftrek van lijfrentepre-
mies. Daarbij komt dan de overweging 
dat de erkende gemoedsbezwaarde -
ruwweg geschat een 2000 in getal, 
hoewel het er wat meer kunnen zijn -
toch al in een uitzonderingspositie ver-
keert en een speciale behandeling ge-
niet. 

Wij maken graag van de gelegen-
heid gebruik, de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken - ik neem aan dat de 
Staatssecretaris van Financiën als 
doorgeefluik wil fungeren - nog een 
tweetal aspecten voor te houden waar-
over wi j gaarne zijn standpunt verne-
men. 

De huishoudster in een gezin waarin 
de huisvrouw ontbreekt is het eerste 
punt. Ten onrechte is onzes inziens de 
DETAM van oordeel dat hier sprake is 
van een arbeidsovereenkomst. De f i-
guur van de huishoudster vertoont 
grote overeenkomst met die van de 
koster welke blijkens een beslissing 
van de Centrale raad van beroep van 8 
april 1952 geacht wordt, zijn werk-
zaamheden niet te verrichten in het ka-
der van een gezagsverhouding. De 
'werkgever' van de huishoudster 
wordt aangeslagen voor de premies 
van Ziektewet en dergelijke. Wij zien 
dat probleem graag uit de wereld ge-
holpen. 

In de tweede plaats kent de Pen-
sioenwet 1922 geen vrijstell ingsmoge-
lijkheid. Is de gedwongen deelname 
volgens de Staatssecretaris een argu-
ment om vrijstelling wegens ge-
moedsbezwaar tegen alle verzekerin-
gen te weigeren? 

Ten slotte spreken wi j ook hier onze 
waardering uit voor het voorstel om 
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aan gemoedsbezwaarden rechtsmid-
delen inzake premievervangende be-
lasting toe te kennen. Het antwoord in 
de nota naar aanleiding van het ver-
slag op de vraag waarom dit voorstel 
zo lang op zich heeft laten wachten, is 
op ons helaas wat f lauw overgeko-
men, al nemen wij graag aan dat het 
niet zo is bedoeld. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik stem in met de 
opmerkingen van de heer Van Dis en 
geef daaraan ook een uitbreiding nu 
hij zegt dat hij tegen een God-loze de-
mocratie is. De uitbreiding zit hem 
daarin dat ik ook tegen een goddeloze 
democratie ben. 

Binnen het kader van de democrati-
sche verhoudingen zou het niet afhan-
kelijk moeten zijn van de levensbe-
schouwelijke visie of men minderhe-
den al dan niet goed doet die zich om 
des gewetens wille niet kunnen nou-
den aan bepaalde structuren die de 
meerderheid der democratie vergt. 

Het is naar mijn mening het kenmerk 
van de democratie dat men zich dient 
te houden aan een besluit binnen de 
formele setting van de democratie. Het 
is even inherent aan de democratie, 
zoals wij deze interpreteren in Neder-
land, de minderheid die zich in gewe-
ten bezwaard voelt, zoveel mogelijk 
het gevoel te laten behouden dat zij 
existentieel deel uitmaakt van de de-
mocratie en het land dat deze demo-
cratie huldigt. 

De vraag aan de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken over het advies van 
de Sociale Verzekeringsraad kan ik op 
drie korte punten beantwoorden. Voor 
zover dit niet voldoende is, zal ik het 
doorgeven. 

Het advies van de Sociale Verzeke-
ringsraad over de gemoedsbezwaarde 
rechtspersonen is inderdaad in mei 
jongstleden ontvangen. Binnenkort is 
de totstandkoming van de desbetref-
fende maatregel van bestuur te ver-
wachten. Hierbij wordt uiteraard het 
advies van de heer Van Dis betrokken. 

Ik meen dat in dit huis de humor niet 
geheel behoeft te ontbreken, zeker niet 
als wi j hier staan met een 'wolk van 
getuigen' om ons heen. Gisteravond 
werd mij voorgehouden dat ik sneller 
op arresten van de Hoge Raad dien in 
te spelen en hierop wetgeving moet 
maken. Ik moet toegeven dat deze op-
merking niet afkomstig was van de-
zelfde afgevaardigde die zojuist over 
de snelheid van het wetsontwerp 
sprak, noch van zijn geestelijke of poli-
tiek denominatie. 
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De aftrekbaarheid van de extra in-
komstenbelasting was gebaseerd op 
een resolutie. Ofschoon dit geen for-
mele wet is, is het op grond hiervan 
met een misschien zeer materiële op-
vatting van de uitvoering toegestaan 
dat er aftrek wordt toegepast. Ik meen 
dat het onderhavige wetsontwerp de 
juiste gelegenheid was tot formele 
wetgeving. Dit behoort namelijk tot de 
formele democratie. Hiertegenover 
staat dat tevens wordt gerepareerd 
wat de Hoge Raad in zijn arrest van 10 
mei 1978 geconstateerd heeft. 

Deze twee kanten van de spiegel 
moesten, ook als het om weinig geld 
gaat, worden hersteld. Dit heb ik gis-
teravond ook gezegd. Toen zei men dat 
er andere belangrijke wetsontwerpen 
waren, die zelfs over een miljard gulden 
gaan. Het behoort mijns inziens tot het 
wezen van de democratie dat ook zaken 
die om kleinere bedragen gaan, zeker 
wanneer zij beeld vormend zijn voor de 
democratie in Nederland, niet achter-
wege mogen blijven. 

De heer Van Dis heeft gezegd dat ten 
aanzien van gemoedsbezwaarden een 
wat strakker standpunt wordt ingeno-
men. Dit is moeil i jkte beantwoorden. 
Het hangt van het vertrekpunt af. Wan-
neer ik de situatie in Nederland fiscaal 
vergelijk met wat voor de meerderheid 
van de gewetensbezwaarden geldt, 
kan ik mij moeilijk aan de indruk ont-
trekken dat Nederland behoorlijk han-
delt ten opzichte van gewetensbe-
zwaarden. 

De heer Van Dis heeft gezegd dat hij 
mij toestaat dat ik de vraag over de pa-
rallellie of het verschil tussen de huis-
houdster en de koster doorgeef. 

Persoonlijk zou ik het niet wagen, 
hierbij een andere opmerking te ma-
ken dan deze: dat de lokatie waarin de 
dienstbetrekking of niet-dienstbetrek-
king wordt vervuld enig optisch ver-
schil vertoont, kwantitatief gemeten, 
maar dit is dan ook de enige opmer-
king die ik over deze zaak kan maken. 

Ten slotte de vraag over de Pen-
sioenwet 1922. Deze vraag zal ik ook 
aan de heer Staatssecretaris van So-
ciale Zaken doorgeven. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De behandeling wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.05 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. vijf Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende wetsontwer-
pen: 

Goedkeuring van twee overeenkom-
sten vervat in op 12 september 1978 te 
's-Gravenhage tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Verenigd Ko-
ninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-lerland respectievelijk op 29 
mei 1978 te Parijs tussen het Konink-
rijk der Nederlanden en de Franse Re-
publiek gewisselde brieven inzake de 
eventuele terugzending van het na op-
werking van bestraalde reactorbrand-
stof resterend radioactief afval (Trb. 
1978, 143 en 1979,116) (15920); 

Wijziging van de Algemene wet in-
zake rijksbelastingen (15921); 

Opheffing van de gemeenten Beu-
ningen en Ewijk en vorming van een 
nieuwe gemeente Beuningen, gepaard 
gaande met wijziging van de grens der 
gemeente Nijmegen (15923); 

Opheffing van de gemeenten Heu-
men en Overasselt en vorming van 
een nieuwe gemeente Heumen, 
gepaard gaande met wijziging van de 
grenzen der gemeenten Nijmegen en 
Wijchen (15924); 

Voorzieningen met betrekking tot ar-
beidsvoorwaarden in arbeidsverhou-
dingen, waarvoor geen collectieve 
arbeidsovereenkomst geldt (Wet op de 
niet-c.a.o.-inkomens) (15935). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. de volgende brieven: 
een, van de vice-Minister-President, 

Minister van Binnenlandse Zaken, met 
een afschrift van zijn brief aan de heer 
H. Salassa te Roermond met betrek 
king tot het Zuidmolukse vraagstuk; 

twee, van de Minister van Buiten-
landse Zaken, t.w.: 

een, met betrekking tot de overeen-
komst. inzake een internationaal ener-
gieprogramma; 

een over een wijziging van het proto-
col bij de overeenkomst inzake het in-
ternationaal wegvervoer; 

een, van de Minister van Justitie, 
met het rapport 'Explicatif de M. Ph. 
W. Amram' met betrekking tot het ver-
drag verkrijging bewijs in het buiten-
land in burgerlijke en handelszaken; 

een, van de Staatssecretaris van Fi-
nanciën, ten geleide van het verslag 
Muntwezen 1978; 

een, van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, over de wijziging van het Besluit 
huurprijzen woonruimte; 

een, van de Minister van Landbouw 
en Visserij, ter toezending van de her-

ziene raming van het Landbouw-Egali-
satiefonds, Afdeling A, per 1 oktober 
1979; 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
met een afschrift van haar brief aan de 
Ziekenfondsraad over de uitvoering 
van de adviezen van 27 september 
1979. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te doen drukken en ze voor kennis-
geving aan te nemen; de bijgevoegde 
stukken liggen op de griffie ter inzage; 

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, ter toezending van het ad-
vies van de Commissie inzake Volken-
rechtelijke Vraagstukken (15 800-V en 
X, nr. 56); 

een, van de Ministers van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening en 
van Sociale Zaken, over de stimule-
ringsregeling Groepsopleiding Bouw-
nijverheid (15800-XI, nr. 52); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, inzake de dieseltoeslag 
(15932); 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
met een afschrift van de aan de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken gezonden 
brief over het Grondwetswijzigings-
ontwerp inzake de begroting (14226, 
nr. 13); 

Deze brieven zijn ai gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. de volgende adressen: 
een, van G. Faassen te Rotterdam, 

met betrekking tot het voeren van een 
titel en toelating tot examens van de 
TH te Delft; 

een, van mevr. M. F. Lion-Plijnaer te 
Sao Paulo, met betrekking tot overma-
king van vendu- en spaargelden door 
ambtenaren van de Nederlandse Ver-
tegenwoordiging te Djakarta naar Ne-
derland. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

5°. de volgende brieven e.a.: 
een groot aantal, over de modemi-

sering van kernwapens; 
een tweetal, inzake de paralympics 

1980; 
een, van het Landelijk Comité Zuid-

Molukken, over de dreigende uitwij-
zing van een Moluks jongetje; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging Landelijke Kontakt-Groep Ver-
zetsgepensioneerden 1940-1945, over 
de 5-mei-viering; 

een, van het Havenschap Delfzijl, ter 
toezending van een aantal vergader-
stukken; 
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een, van het gemeentebestuur van 
Hoensbroek, met een motie tot be-
houdvanGLOBONB.V.; 

een, van het provinciaal bestuur van 
Noord-Holland, over het gedeelte van 
rijksweg 7 tussen Purmerend en Am-
sterdam; 

een, van het informatiecentrum mil i -
taire dienst Hengelo (O), over de pro-
blemen inzake dienstplichtvervulling; 

een, van de directeur van de Vereni-
ging Nederlandse Kerftabakindustrie, 
over de verhoging van de belasting op 
kerftabak; 

een, van het Hoogheemraadschap 
van Delfland, met een nota over de 
toestand van Delflands zeewering; 

een aantal over de rechtspositie van 
ex-KNIL-militairen; 

een aantal, over de verhoging van 
de aardgasprijs; 

een aantal, over het aanpassingsme-
chanisme minimumloon en sociale 
uitkeringen. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

Noot 1 (zieblz. 1747; 

Oe vragen van het lid P. A. M. Cornelis-
sen luiden: 

1. Huldigt de Minister nog steeds de 
op 25 mei 1978 weergegeven opvat-
ting 'dat een snelle beslissing over de 
aanleg van de Willemsspoortunnel in 
Rotterdam zeer gewenst is'? 

2. Deelt de Minister de mening dat 
een verder uitstel van deze beslissing 
ernstige gevolgen kan hebben voor: 

a. de verbetering van de treinver-
bindingen binnen de randstad en tus-
sen de randstad en het zuiden van het 
land omdat hiervoor de brug een ern-
stig knelpunt vormt o.m. vanwege de 
noodzaak om het scheepvaartverkeer 
naar en van de achter de brug liggen-
de scheepswerven regelmatig door te 
kunnen laten? 

b. de uitvoering van diverse nood-
zakelijke stedebouwkundige plannen 
in Rotterdam omdat belangrijke plano-
logische beslissingen worden opge-
houden door de onzekerheid over de 
inhoud van de te nemen regeringsbe-
slissing? 

3. Wil de Minister uiteenzetten 
waarom in strijd met eerder gedane 
toezeggingen nog steeds geen beslis-
sing is genomen? 

4. Wil de Minister commentaar ge-
ven op de uitlating van de Rijnmond-
gecommitteerde voor verkeer en ver-
voer, dat de Minister 'zich onverant-
woordelijk gedraagt als hij zijn beslis-
sing nog langer uitstelt'? 

5. Kan de Minister meedelen welke 
varianten thans voorliggen en wat het 
prijsverschil is tussen een tunnel en 
een brug met dezelfde capaciteit? 

6. Deelt de Minister de opvatting 
dat zowel voor het spoorverkeer als 
het scheepvaartverkeer en ook gelet 
op de geluidsoverlast voor de omwo-
nenden een tunnel grote voordelen 
biedt boven een brug? 

7. Kan de Minister toezeggen dat de 
in de voorgaande vraag genoemde as-
pecten zwaar zullen wegen bij de ko-
mende beslissing? 

8. Wil de Minister meedelen in wel-
ke fase van voorbereiding de kabinets-
beslissing nu precies is en wanneer 
deze ten langen leste genomen zal 
worden? 

Toelichting 

Vraag 1 en 3: Handelingen 25 mei 
1978, blz. 2572. 

Vraag 4: Algemeen Dagblad 20 no-
vember 1979. 
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Noot 2 (zieblz. 1795) 

De vragen van het lid Scholten luiden: 

1 
Is het de Minister bekend dat in 

Zuid-Afrika tegen James Mangé het 
doorvonnis en tegen elf van zijn zwar-
te medegevangenen gevangenisstraf-
fen van veertien tot negentien jaar zijn 
uitgesproken wegens hoogverraad? 

2 
Zo ja, wat zal de Minister dan onder-

nemen om de uitvoering van het 
doodvonnis te voorkomen en ten gun-
ste van de andere veroordeelden te in-
terveniëren? 

Noot 3 (zie blz. 1796) 

De vragen van het lid Scholten luiden: 

1 
Heeft de Minister kennis genomen 

van berichten1 uit Johannesburg, die 
melden, dat premier Botha, gesteund 
door de Ministervan Buitenlandse Za-
ken P. Botha, gedreigd heeft met mili-
taire interventie in Rhodesië, indien de 
gang van zaken aldaar de Regering 
van Zuid-Afrika daartoe zou nopen? 

2 
Indien deze berichten juist zijn, is de 

Regering dan bereid stelling te nemen 
tegen deze uitspraken, ook via het 
EPS-overleg? 

1 Zie 'de Volkskrant' van 17 november j l . 

De vragen van de leden Scholten, Gu-
althérie van Weezel en Aarts luiden: 

1 
Heeft de Minister kennis genomen 

van de mobilisatie van het leger in 
Zambia als reactie op Rhodesische 
aanvallen op strategische doelen in 
Zambia? 

2 
Hoe beoordeelt de Minister de uit-

spraak van President Kaunda, dat Rho 
desië deze aanvallen onderneemt om 
langs deze weg het Patriottisch Front 
op de conferentie te Londen tot con-
cessies te dwingen? 

3 
Is het waar, dat President Kaunda 

materiële en andere hulp heeft ge-
vraagd aan bevriende landen? 

Noten 

4 
Vloeit uit de toezeggingen van de 

Nederlandse Regering naar aanleiding 
van de conferentie van Arusha voort, 
dat Nederland een concreet aanbod 
doet om Zambia te helpen bij herstel 
van aangebrachte schade, bij voor-
beeld van voor het transport onmisbaJ 

re spoor- en brugverbindingen? 

5 
Is de Regering bereid, de benarde 

positie van Zambia binnen de EG aan 
de orde te stellen en een actieplan tot 
hulp voor te stellen? 

De vragen van de leden Knol en Ter 
Beek luiden: 

1 
Deelt u de mening, dat Zambia, me-

de gelet op eerdere door Rhodesische 
commando's uitgevoerde aanvallen 
op Zambiaanse objecten èn bij de door 
de regering van Zimbabwe-Rhodesië 
afgekondigde maatregel welke in-
houdt, dat geen mais meer naar Zam-
bia zal worden doorgevoerd, thans in 
een onmogelijke positie is komen te 
verkeren en, door de mobilisatie af te 
kondigen, tracht eventuele verdere 
Rhodesische aanvallen te weerstaan? 

2 
Heeft u ook kennis genomen van de 

reactie van Bisschop Muzorewa op de-
ze afgekondigde mobilisatie?1 Wat is 
uw oordeel over deze reactie? 

3 
Bent u bereid, gelet op de zeer ex-

plosieve situatie in dat deel van Zuide-
lijk-Afrika onverwij ld contact op te ne-
men met de Britse regering ten einde 
deze te bewegen alle mogelijke in-
vloed op de regering van Zimbabwe-
Rhodesië ui t te oefenen opdat een ge-
wapend conflict kan worden voorko-
men en Zambia in staat gesteld wordt 
verder te kunnen bouwen aan de ont-
wikkeling van het land? 

4 
Bent u tevens bereid, ook dit aspect 

van deze zaak met EG-partners te be-
spreken aangezien het hier gaat om 
een Lomé-lidstaat welke zich in grote 
moeilijkheden bevindt? 

' Zie de Volkskrant dd. 21 november 1979. 
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