
22ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 135 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, Van den Broek, Buikema, Van 
der Burg, Buurmeijer, Castricum, G. M. 
P. Cornelissen, Couprie, G. C. van 
Dam, Dankert, Dees, Deetman, Van 
Dijk, Dijkman, Van Dis, Dolman, Duin-
ker, Engwirda, Epema-Brugman, Van 
Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Faber, Frinking, Gerritse, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Gualthérie van Wee-
zel, De Hamer, Hartmeijer, Van Heel-
Kasteel, Van der Hek, Hennekam, Her-
mans, Hermsen, Van Houwelingen, 
Van lersel, Jabaaij, Jansen, Joekes, 
Kappeyne van de Coppello, Keja, Van 
Kemenade, Keuning, Klein, Knol, Koe-
koek, Kolthoff, Kombrink, Konings, 
Korte-van Hemel, De Korte, Kosto, De 
Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, 
Langedijk-De Jong, Lansink, Lauxter-
mann, Van Leijenhorst, Lubbers, Mate-
man, Mertens, Mommersteeg, Moor, 
Van Muiden, Müller-van Ast, Nijhof, 
Nijpels, Nypels, Van Ooijen, Patijn, 
Ploeg, Poppe, Portheine, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Van Rooijen, Van Ros-
sum, Salomons, Van der Sanden, 
Schaapman, Schakel, Scherpenhui-
zen, Scholten, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, 
Terlouw, Van Thijn, Toussaint, Tripels, 
Den Uyl, Van de Ven, Verbrugh, Ver-
kerk-Terpstra, Voortman, B. de Vries, 
K. G. de Vries, Vrijlandt-Krijnen, Waal-
kens, Waltmans, Weijers, Wessel-
Tuinstra, Wisselink, Wöltgens, Wor-
rell, Wüthrich-van der Vlist, Van Zeil en 
Zijlstra, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Pais, Minister van Onderwijs en We-
tenschappen. Scholten, Ministervan 
Defensie, Ginjaar, Minister van Volks-
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gezondheid en Milieuhygiëne, Van 
Trier, Minister voor Wetenschapsbe-
leid, Van Lent, Staatssecretaris van De-
fensie, Van Eekelen, Staatssecretaris 
van Defensie, De Graaf, Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en mevrouw 
Veder-Smit, Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

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

Van der Linden, wegens persoonlijke 
verplichtingen; 

Konings en Eversdijk, wegens drin-
gende bezigheden elders; 

Pronk, Van der Doef en Voogd, we-
gens verblijf buitenslands de hele 
week; 

Haas-Berger, wegens ziekte, de hele 
week. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van 
verzoeken van de heer Van Kemenade 
in de vergaderingen van 6 en 8 novem-
ber 1979 ontving ik een brief van de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen! 
De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 19 november 1979 

In antwoord op uw brieven en in 
aansluiting op de brief van 7 novem-
ber, waarbij de concept-beleidsnotitie 
'insluizing Open School-werkwijze, al-
fabetisering en educatieve aktiviteiten 
voor culturele minderheden' werd toe-
gezonden, deel ik nog het volgende 
mee. 

De heer Van Kemenade vraagt om 
een nader uitgewerkte notitie m.b.t. de 
beleidsplannen t.a.v. de Open School-
projecten in 1980. Hij doelt hier waar-
schijnlijk op de uitvoeringsciculaire bij 
genoemde beleidsnotitie. Hiervan heb 
ik inderdaad tijdens het mondeling 
overleg van 20 september gezegd, dat 
ik verwachtte dat deze circulaire in de 
tweede helft van oktober zou verschij-
nen. Aan deze circulaire wordt op dit 
ogenblik met voortvarendheid ge-

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 

Dinsdag 20 november 1979 

Aanvang 14.00 uur 

werkt. Dezer dagen zal ik het concept 
van deze circulaire toezenden aan de 
organisaties aan wie door de bewinds-
lieden van CRM en mij nog overleg is 
toegezegd, zoals het Gestructureerd 
Overleg, het CCOO, de VNG en het 
IPO. 

Ik zal dit concept van de circulaire te-
gelijkertijd ter kennisneming aan u 
doen toekomen. 

Ik stel voor, deze brief niet te doen 
drukken en hem voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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. 

Regeling van werkzaamheden 

Ik bepaal, dat de openbare vergade-
ring van de vaste Commissie voor het 
Wetenschapsbeleid over de Nota 
Technologische Innovatie (15 855) zal 
worden gehouden op maandag 16 juni 
1980 van 11.15 uur tot uiterlijk 23.00 
uur. 

Ik bepaal, dat de openbare vergade-
ring van de vaste Commissie voor Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk over het functioneren van de ge-
meentelijke sociale diensten 
(15 800-XVI, nr. 11) zal worden gehou-
den op maandag 17 maart 1980 van 
11.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur. 

Ik bepaal, dat de openbare vergade-
ring van de vaste Commissie voor Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk over het sportbeleid (topsport, 
de sanering van het betaald voetbal en 
ontwikkelingen in het beleid voor 
overige vormen van sportbeoefening) 
zal worden gehouden op maandag 24 
maart 1980 van 11.15 uur tot uiterlijk 
23.00 uur. 
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V.l.n.r. de heer Brinkhorst (D'66), Minister-president Van Agt, mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) en 
de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, mevrouw Veder-Smit 

Voorzitter 

Ik stel voor aan de orde te stellen en te 
behandelen bij de aanvang van de ver-
gadering van donderdag 29 november 
a.s.: 

wetsontwerp Wijziging van Hoofd-
stuk XVI (Departement van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk) 
van de rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1977(15 427). 

Ook stel ik voor te stemmen over de t i j-
dens de openbare commissievergade-
ring over het Wetenschapsbudget 
1980 (15 801) ingediende moties - in-
dien voldoende ondersteund - t e we-
ten: 

de motie-Lansink over informatie-
verwerking en -verzorging (15 801, nr. 
6); 

de motie-Mertens over bewaking 
van de kwaliteit van het medisch han-
delen(15 801,nr. 7); 

de motie-Mertens over een mini-
mum-programma voor kernenergie 
(15 801, nr. 8), 

na de stemmingen over hoofdstuk 
VIII (Onderwijs en Wetenschappen) in 
de vergadering van dinsdag 27 no-
vember a.s. 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter worden besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van Houwelingen, die het 
heeft gevraagd. 

De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Namens de 
vaste Commissie voor Kernenergie 
zou ik de Kamer wil len verzoeken het 
debat over het kernongeval nabij Har-
risburg, dat thans op de agenda staat, 
ten minste met één week uit te stellen, 
omdat gebleken is dat nog aanvullen-
de informatie beschikbaar gesteld zal 
worden, welke door de commissie 
voor dit debat van belang wordt ge-
acht. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het ver-
zoek van de heer Van Houwelingen te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Wanneer het onder-
werp Harrisburg wél op de agenda kan 
terugkeren, laat zich op dit ogenblik 
nog niet helemaal overzien. Het is af-
hankelijk van het moment waarop de 
additionele informatie ter beschikking 
komt en uiteraard ook van de andere 
onderwerpen die de Kamer te behan-
delen heeft. Ik stel mij voor in ieder ge-
val, na raadpleging van het Presidium 
morgenavond, een voorstel te doen 
voor de agenda voor de week van 4 
december a.s. donderdagmiddag. 
Wellicht kan dit onderwerp daarin be-
trokken worden. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XVII 
(Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
van de rijksbegroting voor 1980 
(15 800-XVII 

en van: 
de motie-De Boois c.s. over de indie-

ning van een wetsontwerp Bodembe-
scherming (15 800-XVII, nr. 19); 

de motie-Lansink c.s. over voorko-
ming of beperking van luchtverontrei-
niging als gevolg van het wegverkeer 
(15 800-XVII, nr. 20); 

de motie-Lansink c.s. over opstelling 
van een Beleidsplan hergebruik afval-
stoffen (15 800-XVII, nr. 21); 

de motie-Couprie c.s. over de ont-
wikkeling van een integraal milieupro-
duktieplan (15 800-XVII, nr. 22); 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over de ondertekening van het BIPC 
(15 800-XVII, nr. 23); 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over maatregelen op het gebied van 
verpakkingen (15 800-XVII, nr. 24); 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over het milieubeleid als facetbeleid 
(15 800-XVII, nr. 25); 

de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over 
chloorfluorkoolwaterstoffen in spuit-
bussen (15 800-XVII, nr. 26); 

de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over 
de integratie van het milieubeleid in 
het totale kabinetsbeleid (15 800-XVII, 
nr. 27); 

de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over 
behandeling van beleidsvoornemens 
met mogelijke gevolgen voor het mi-
lieu in de ICMH (15 800-XVII, nr. 28); 

de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over 
consumentenvoorlichting en -vorming 

op het gebied van het milieu 
(15 800-XVII, nr. 29); 

de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over 
de stijging van het gehalte aan CO2 in 
de atmosfeer (15800-XVII, nr. 30); 

de motie-Rempt-Halmmans de 
Jongh c.s. over voorlichting op milieu-
gebied aan het midden- en kleinbedrijf 
(15 800-XVII, nr. 31); 

de motie-Jansen c.s. over opstelling 
van een algemeen milieuherstelplan 
(15 800-XVII, nr. 32); 

de motie-Jansen c.s. over een on-
derzoekprogramma bedrijfstakstudies 
ecologische gevolgen industriebeleid 
(15 800-XVII, nr. 33); 

de motie-Borgman c.s. over ruimten 
voor niet-rokers (15 800-XVII, nr. 37); 

de motie-Dees c.s. over toetreding 
tot de internationale verdragen inzake 
de bestrijding van het drugsmisbruik 
(15 800-XVII, nr. 38); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
de ziekenfondspremie bij deeltijdenar-
beid (15 800-XVII, nr. 39); 

de motie-Müller-van Ast c.s. over 
een functionele bedrijfsadministratie 
bij instellingen van gezondheidszorg 
(15 800-XVII, nr. 41); 

de motie-Müller-van Ast c.s. over de 
psycho-therapeutische gemeenschap 
in de Vondelstraat te Amsterdam 
(15 800-XVII, nr. 42); 

de motie-Kolthoff c.s. over het voor-
af aan de Kamer voorleggen van uit-
voeringsbeschikkingen inzake de kos-
tenontwikkeling in de gezondheids-
zorg (15 800-XVII, nr. 43); 

de motie-Kolthoff c.s. over het elimi-
neren van bovennorm-inkomens in de 
gezondheidszorg (15 800-XVII, nr. 44); 
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Voorzitter 

de motie-Lansink c.s. over de verde-
ling van het werk in de sector van de 
gezondheidszorg (15 800-XVII, nr. 45); 

de motie-Van Rooijen c.s. over appli-
caties bij fysiotherapie (15 800-XVII, 
nr.46); 

de motie-Wessel-Tuinstra c.s. over 
het systeem van goodwill-betalingen 
in de gezondheidszorg (15 800-XVII, 
nr. 47); 

de motie-Wessel-Tuinstra c.s. over 
optimale informatievoorziening en pri-
vacybescherming in de gezondheids-
zorg (15 800-XVII, nr. 48); 

de motie-Wessel-Tuinstra c.s. over 
het betrekken van verpleegkundigen 
bij het stellen van prioriteiten in de 
personele sfeer (15 800-XVII, nr. 49); 

de motie-Dees c.s. over de patiën-
tenbijsluiter (15 800-XVII, nr. 50); 

de motie-Vrijlandt-Krijnen c.s. over 
de menopauze (15 800-XVII, nr. 51); 

de motie Beckers-de Bruijn c.s. over 
de kraamzorg (15800-XVII, nr. 52); 

de motie-Nijhof c.s. over de verschil-
len in het inhoudingsregime m.b.t. de 
premies van sociale verzekeringen tus-
sen overheid en particuliere instellin-
gen (15800-XVII, nr. 53); 

de motie-Mertens c.s. over advise-
ring door het Nederlands Studenten 
Sanatorium (14 415, nr. 9); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
gezondheisvoorlichting en opvoeding 
(15 540, nr. 7). 

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

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor de spreek-
ti jd te bepalen op ten hoogste drie mi-
nuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Is het ooktoege-
staan, dat ik een stemverklaring afleg, 
voordat daartoe de gelegenheid is ge-
boden? 

De Voorzitter: Ik zou dat eventueel af-
zonderlijk kunnen toestaan. Als u het 
echter praktischer vindt, dat reeds in 
een derde termijn te doen, is het toe-
gestaan. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
neem aan, dat ik daarbij wel binnen de 
spreektijd moet blijven. 

De heer Borgman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het recht blijft toch onver-
let om stemverklaringen af te leggen, 
wanneer daartoe de gelegenheid is ge-
boden? 

De Voorzitter: Dat is de regel. 

De heer Borgman (CDA): Daaraan wi l 
ik mij houden. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Er hangt nog 
steeds een zeer dikke mist over het 
aantal arbeidsplaatsen in de sector 
van Volksgezondheid voor 1978,1979 
en 1980. Volgens het staatje op bladzij-
de 312 van de Handelingen, dat door 
de heer Andriessen is overhandigd en 
volgens het financieel overzicht, beho-
rende bij de begroting van Volksge-
zondheid, komen er per jaar 9000 nieu-
we structurele arbeidsplaatsen. Eerst 
wel en later weer niet, is door de 
Staatssecretaris erkend, dat daarbij 
5000 extra arbeidsplaatsen komen 
door de richtli jnverruiming van het 
COZ per 1 juli 1979. 

In de tweede termijn heeft de Staats-
secretaris gezegd, dat dit onjuist is. Dit 
moet zijn: 2500 van de 5C00in 1979 en 
2500 in 1980. Verder kunnen de 9000 
arbeidsplaatsen worden ingevuld öf 
door richtli jnverruiming öf door nieu-
we voorzieningen óf - en dat is het 
meest gevaarlijke in dat antwoord -
door andere autonome ontwikkelin-
gen. Nu weet iedereen in de volksge-
zondheidssector, dat met name de 
ontwikkeling van de medisch speci-
alisten en de para-medische beroepen 
ongelooflijk snel is gegaan. Dit bete-
kent dat de verpleegkundigen ook in 
die sector arbeidsplaatsen kwijt zou-
den zijn. In ieder geval zijn het 2500 ar-
beidsplaatsen minder dan wat wij eerst 
gedacht hadden. 

In het financieel overzicht staat, dat 
er 4000 arbeidsplaatsen zijn achterge-
bleven bij de invulling van de raming 
over 1978, voornamelijk weer die voor 
verpleegkundigen. 

Er zijn dus 4000 arbeidsplaatsen in 
1978 minder ingevuld. Overigens be-
weerde de heer Wiegel heel trots, dat 
de ombuigingen in het kader van de 
volksgezondheid voor Bestek '81 ge-
slaagd waren en dat er geen stijging 
van 18% maar 10% was. Dit komt on-
der andere doordat 4000 arbeidsplaat-
sen niet zijn ingevuld. Nu zijn wij ook 
2500 arbeidsplaatsen over 1979 kwijt. 
Die zijn doorgeschoven naar 1980. Dit 
alles laat nog onverlet, dat door Minis-
ter Albeda extra arbeidsplaatsen zou-
den zijn toegezegd voor de trendvol-
gers. Die plaatsen zijn nog helemaal 
niet ingevuld. Hoe denkt dit kabinet in 
's hemelsnaam het overleg over ar-
beidsvoorwaarden met de trendvol-
gers tot een goed einde te brengen op 
basis van deze niet waar gemaakte en 
niet waar te maken beloften ten aan-
zien van invullingen van arbeidsplaat-
sen? 

Vanmorgen stonden er weer berich-
ten in de krant over verruiming van de 
eigen bijdrage. Nu ging het weer over 
de kunstgebitten. Daarbij stond weer 
niets over koopkrachthandhaving of 
•veiligstelling en nog minder over het 
prijzenbeleid. Misschien kan de Staats-
secretaris hierover nog iets zeggen. 

D 
Mevrouw Vrijlandt-Krijnen (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De discussie 
over de arbeidsplaatsen heeft de frac-
tie van de Partij van de Arbeid aanlei-
ding gegeven om een derde termijn te 
vragen. Dat geldt ook voor mijn fractie, 
vooral vanwege het feit dat er in de 
sector verpleging het nodige te doen 
is. 

Mijn fractie heeft reeds in tweede 
termijn uitgesproken dat zij het ge-
wenst acht, dat aan de verpleegkundi-
gen de hoogste prioriteit wordt gege-
ven. De Staatssecretaris heeft daaraan 
in zekere mate voldaan door de verrui-
ming van de richtlijnen ook voor 1980 
in het vooruitzicht te stellen. Zij heeft 
zich verder niet uitgelaten over de pre-
cieze verdeling tussen de verschillen-
de beroepsgroepen. Mijn fractie hecht 
er toch aan ten aanzien van deze ver-
deling prioriteiten te stellen. Zij wi l 
door middel van een motie aangeven, 
dat zij de gedachte van de Staatssecre-
taris om tot herverkaveling te komen 
graag wil ondersteunen. Deze motie 
wordt mede ondersteund door het 
CDA. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijn 
fractie is nog niet in het bezit van die 
motie. 

Mevrouw Vrijlandt-Krijnen (VVD): Zij 
komt eraan. Het is niet mijn bedoeling 
om nu over deze motie te beslissen, 
maar om haar aan te houden tot vol-
gende week. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Vrijl-
landt-Krijnen, Lansink en Dees wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat van de in het finan-
cieel overzicht aangegeven arbeids-
plaatsen van 7000 voor de intramurale 
gezondheidszorg, er ± 3500 bestemd 
zijn voor de verplegingsdiensten; 

van oordeel, dat daarmee een goede 
aanzet wordt gegeven tot het opheffen 
van een ernstig tekort; 

van oordeel, dat aan de beroepsgroep 
verpleegkundigen de hoogste priori-
teit moet worden gegeven; 
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Voorzitter 

nodigt de Regering uit, te bevorderen 
dat een herverkaveling zal plaatsvin-
den tussen de verschillende beroeps-
groepen, opdat binnen de voorziene 
7000 arbeidsplaatsen extra plaatsen 
worden ingevuld voor de verpleegkun-
digen, en tevens te bezien op welke 
wijze een dergelijke herallocatie bij de 
extramurale zorg ten gunste van de 
verpleegkundigen kan worden toege-
past, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 54. (15 800-XVII). 

Ik stel voor, volgende week over deze 
motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Jansen (PPR): Als wi j zo over 
de moties moeten stemmen, is het 
prettig als deze juist zijn afgedrukt. Ik 
heb een motie ingediend over een on-
derzoekprogramma bedrijfstakstudies 
ecologische gevolgen industriebeleid. 
De tekst van deze motie, onder nr. 33, 
is op het stuk anders dan u in de Han-
delingen heeft voorgelezen. Uit de 
overwegingen van die motie blijkt wel 
wat mijn bedoeling is. Daarover kan 
ook geen misverstand bestaan. Voor 
de zekerheid wil ik dit toch wel ver-
meld zien. Ik verzoek u een herdruk te 
laten verschijnen, desnoods achteraf. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, heeft de 
Kamer er geen bezwaar tegen heden 
te stemmen over deze motie, zoals de-
ze in de Handelingen is afgedrukt. 

D 
Staatssecretaris Veder-Smit: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Müller-van 
Ast heeft gesproken over een mist die 
nog steeds hangt over het aantal ar-
beidsplaatsen dat beschikbaar is voor 
groei in de gezondheidszorg. Ik zal er 
niet in slagen mevrouw Muller uit die 
mist te halen. Ik heb én in mijn ant-
woord in eerste termijn én in mijn du-
pliek helemaal uitgelegd hoe het in el-
kaar zit. Kennelijk ziet mevrouw Mül-
ler geen kans door haar eigen mist 
heen te zien. 

Het gaat om 5000 extra arbeidsplaat-
sen die voortvloeien uit het plan-Albe-
da-Gardeniers. Daarvan krijgt volksge-
zondheid er duidend. Deze zullen bij 
voorbeeld worden besteed aan de cre-
atie van het onderzoekcentrum voor re-
validatie in Hoensbroek. De andere 
5000 arbeidsplaatsen die ter bespreking 
zijn geweest slaan op de verruiming 

van de richtlijn, die ik heb goedgekeurd 
met ingang van 1 juli. Die 5000 arbeids-
plaatsen vallen uiteen in tweemaal 
2500, omdat de ziekenhuizen geen kans 
zien die 5000 arbeidsplaatsen nog alle-
maal in 1979 in te vullen. Nu het toeval-
lig twee keer het getal 5000 betrof, was 
mevrouw Muller kennelijk niet in staat 
dat verschil te maken. 

Mevrouw Muller heeft gevraagd 
maar de mogelijkheid dat de Zieken-
fondsraad in zijn vergadering van aan-
staande donderdag de eigen bijdrage 
voor een kunstgebit verhoogt. Dit gaat 
over een concept-advies dat nog niet 
door de Ziekenfondsraad is vastge-
steld en waarover ik dus nog geen be-
slissing heb kunnen nemen. 

Ik heb zojuist de motie van mevrouw 
Vrijlandt voor mij gekregen. Ik zie als 
de strekking van de motie dat de aan-
wezige groeimogelijkheden in de 
volksgezondheid zoveel mogelijk aan 
de verpleging ten goede komen. Hier-
tegen heb ik geen bezwaar. Integen-
deel, ik beschouw de strekking van de 
motie als een ondersteuning van mijn 
beleid om te komen tot een heralloca-
tie. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Vol-
gens u zijn de eerste 5000 arbeids-
plaatsen, die voorkomen in het plan-
Albeda/Gardeniers, extra. Dit is dus 
boven de 9000. Deze 5000 staan echter 
niet vast. Zij worden slechts bespreek-
baar als de trendvolgers inleveren. Het 
is nog helemaal niet zeker dat dit ge-
beurt. Hoe kunt u deze arbeidsplaatsen 
noemen, als zij er nog niet zijn? Ik be-
doel echt niet de andere 5000 arbeids-
plaatsen. Van de 5000 arbeidsplaat-
sen per 1 juli heeft u gezegd dat de 
helft naar 1980 gaat. De 3500 van de 
heer Albeda, oplopend tot 5000 in 
1982, is de ruil als de trendvolgers be-
reid zijn, over 1980 en 1981 de korting 
te accepteren. Het gaat dus niet om de-
zelfde 5000 arbeidsplaatsen. 

Staatssecretaris Veder-Smit: Ik heb 
juist voortdurend betoogd dat er ver-
schillende soorten van 5000 zijn. Ten 
eerste is er het arbeidsplaatsenplan-
Albeda/Gardeniers, dat in discussie is 
en waarover met de trendvolgers 
wordt overlegd. Ten tweede is er de 
richtl i jnverruiming binnen het eigen 
budget van volksgezondheid. Deze 
heb ik goedgekeurd en zij kan ingaan 
per 1 jul i . 

Mevrouw Muller zal het bekend zijn 
dat met de trendvolgers nog overleg 
gaande is over de invull ing. Zij zal ook 
weten dat via de 1 juli-wet is beslist 
over de trendkorting tot 1 januari. In de 
schriftelijke antwoorden is gesteld dat 
de Regering zich erover beraadt hoe 
de voortzetting na 1 januari zal zijn. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): U 
zegt dat er 5000 arbeidsplaatsen bij 
moeten. Nu zegt u ze l f - u geeft het 
dus toe - dat de heer Albeda nog on-
derhandelt. Dan kan men toch niet 
zeggen dat deze 5000 arbeidsplaatsen 
extra zijn en overigens voor 1980 3500 
arbeidsplaatsen. 

Ik weet het niet, maar misschien wil t 
u mij niet begrijpen. 

Staatssecretaris Veder-Smit: Als er 
sprake is van niet wil len begrijpen, 
vraag ik mij af bij wie. 

Het is duidelijk dat het aanbod van 
de 5000 extra arbeidsplaatsen is ge-
daan in het kader van het arbeidsplaat-
senplan-Albeda/Gardeniers. Door 
middel van de 1 juli-wet hebben trend-
volgers moeten matigen. De Regering 
beraadt zich erover hoe dit na 1 januari 
moet worden voortgezet. Het aanbod 
van de Regering blijft geldig. Mevrouw 
Muller heeft bij de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken alle gele-
genheid, te vragen hoe dit aanbod zal 
worden gefinancierd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt het wetsontwerp 
15-800-XVII, nr. 1. 

De artikelen 1 to ten met4van artikel I 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het amendement-De Boois c.s. (stuk 
nr. 15) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

Artikel 5 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen 6 tot en met 21 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-De Boois c.s. (stuk 
nr. 16) 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. 

Artikel 22 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen 23 tot en met 45 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 46, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-Schaapman c.s. 
(stuk nr. 36) en 

een amendement-Andela-Baur c.s. 
(stuknr. 35). 
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D 
Mevrouw Vrij landt Krijnen (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben dit 
amendement ingediend, omdat wij 
ons huiswerk voor de overdracht van 
de MBO-V opleidingen naar het Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen per 1 augustus 1980 netjes wilden 
afmaken. Tevens wil ik ten aanzien van 
post46N nog enkele kanttekeningen 
en wensen bij de Minister op tafel leg-
gen. Ik vraag van de Minister de garan-
tie dat hij bereid is al het mogelijke te 
doen om deze suggesties daarbij te 
verwerken. 

Ten eerste acht mijn fractie het ge-
wenst dat na de overdracht van de op-
leidingen per 1 augustus 1980 , het De-
partement van Volksgezondheid over 
voldoende mankracht zal kunnen be-
schikken om vanuit de invalshoek van 
Volksgezondheid de hele herstructure-
ring MHNO/MSPO en de ontwikkeling 
van de MBO-V op adequate wijze te 
kunnen begeleiden. De overdracht 
naar Onderwijs mag niet betekenen 
dat de bemoeienis van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne ophoudt te be-
staan. Kan de Minister deze verzeke-
ring geven? 

Ten tweede betekent de overgang 
van de MBO-V opleiding naar Onder-
wijs een vertraagde uitvoering van de 
uitbreiding van het aantal opleidingen. 
Dat houdt in dat er enige ruimte aan-
wezig is om ook de opleiding zieken-
verzorgenden meer te betrekken bij de 
opleiding van de MBO-V. Dat is ook de 
reden waarom mijn fractie bij deze be-
groting de aandacht van de Staats-
secretaris heeft gevraagd voor het ver-
volgproject studietoets en ziekenver-
zorgenden. Om op de juiste wijze uit-
voering te geven aan de motie van me-
vrouw Ginjaar-Maas over de even-
wichtige afbouw van de in-service-op-
leidingen en de wens om tot goed par-
tieel onderwijs te komen, kan dit ver-
volgproject van wezenlijke betekenis 
zijn. Dit vervolgproject samen met de 
evaluatie van de MBO-V in mei 1980, 
kunnen de Staatssecretaris en de Ka-
mer de gewenste gegevens leveren, 
om tot een pedagogisch verantwoorde 
opleiding voor verpleegkundigen te 
komen. 

Mijn fractie stelt het op prijs dat dit 
vervolgproject betrokken zal worden 
bij de uitbouw van de opleidingen 
MBO-V en vraagt de Minister dit te-
vens in zijn suppletoire begroting op te 
nemen. 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! De Kamer heeft de moties over de 
overdracht van de MBO-V van het Mi-

nisterie van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne naar dat van Onderwijs en 
Wetenschappen aangenomen. Die 
overdracht zal plaatsvinden. Uiteraard 
zullen de daarvoor benodigde midde-
len per 1 augustus 1980 worden over-
geheveld. Ik krijg een beetje het ge-
voel, nu er twee amendementen lig-
gen, dat de Kamer daar niet zo zeker 
van is. Dat betreur ik, want de Kamer 
kan er wel van verzekerd zijn. 

De wijze waarop de Regering gevolg 
zal geven aan de moties, zal blijken uit 
de suppletoire begroting die naar aan-
leiding van de moties zal worden inge-
diend. Het ligt in onze bedoeling die 
suppletoire begroting zo snel mogelijk 
in te dienen, zo mogelijk nog vóór de 
behandeling van dit begrotingshoofd-
stuk aan de overzijde van het Binnen-
hof. 

Ik ben gaarne bereid de opmerkin-
gen van mevrouw Vrijlandt over de 
voldoende mankracht in de toekomst 
bij het Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, de opleiding van de 
ziekenverzorgenden en de vervolgpro-
jecten, bij het opstellen van die supple-
toire begroting mee te nemen. 

Mevrouw Vrijlandt-Krijnen (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Mi-
nister voor de toezegging ten aanzien 
van mijn twee vragen. Wij wensen ons 
amendement echter graag te handha-
ven. Wij zullen te zijner ti jd de supple-
toire begroting met aandacht lezen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement-Schaapman c.s. 
(stuk nr. 36) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Het amendement-Andela-Baur c.s. 
(stuk nr. 35) wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

Artikel 46. zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Andela-Baur c.s. (stuk nr. 35), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 47 tot en met 105 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-De Boois c.s. (stuk 
nr. 17,1) 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 en de 
PSP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Artikel 106 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 107 to ten met 113 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-De Boois c.s. (stuk 
nr. 17, II) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met dezelf-
de stemverhouding als het vorige 
amendement. 

Artikel 114 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 115 tot en met 125 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp 15 800-XVII, nr. 4 
wordt, na goedkeuring van de onder-
delen, zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Mevrouw Wessel-Tuin-
stra heeft mij gevraagd, na motie nr. 
44 in stemming te brengen motie nr. 
47. Ik stel voor, aan dit verzoek te vol-
doen. 

Daartoe wordt besloten. 

De motie-De Boois c.s. (15 800-XVII, 
nr. 19) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-Lansink c.s (15 800-XVII, nr. 
20) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Lansink c.s. (15 800-XVII, nr. 
21) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Couprie c.s (15 800-XVII, nr. 
22) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
(15 800-XVII, nr. 23) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
(15 800-XVII, nr. 24) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
(15 800-XVII, nr. 25) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 
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De motie-Verkerk-Terpstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 26) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Verkerk-Terpstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 27) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-Verkerk-Terpstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 28) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige motie. 

De motie-Verkerk-Terpstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 29) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Verkerk-Terpstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 30) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Rempt-Halmmans de Jongh 
c.s. (15 800-XVII, nr. 31) wordt bij zitten 
en opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De motie-Jansen c.s. (15 800-XVII, nr. 
32) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Jansen c.s. (15 800-XVII, nr. 
33, herdruk) 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, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Borgman c.s. (15 800-XVII, 
nr. 37) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-Dees c.s. (15 800-XVII, nr. 38) 
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 PSP tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
(15 800-XVII, nr. 39) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Müller-van Ast c.s. 
(15 800-XVII, nr. 41) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Müller-van Ast c.s. 
(15 800-XVII, nr. 42) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-Kolthoff c.s. (15800-XVII, nr. 
43) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

De motie-Kolthoff c.s. (15 800-XVII, nr. 
44) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

De motie-Wessel-Tuinstra c.s. 
(15800-XVII, nr. 47) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige motie. 

De motie-Lansinkc.s. (15800-XVII, nr. 
45) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

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

De motie-Van Rooijen c.s. (15800-XVII, 
nr. 46) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

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

De motie-Wessel-Tuinstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 48) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Wessel-Tuinstra c.s. 
(15 800-XVII, nr. 49) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-Dees c.s. (15800-XVII, nr. 50) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-Vrijlandt-Krijnen c.s. 
(15 800-XVII, nr. 51) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
(15 800-XVII, nr. 52) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Nijhof c.s. (15800-XVII, nr. 
53) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

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

De motie-Mertens c.s. (14415, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

De motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
(15 540, nr. 7) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

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

Ik stel voor, de volgende stukken voor 
kennisgeving aan te nemen: 

verslag van een mondeling overleg 
over de Middelbare Beroepsoplei-
ding-Verpleegkunde (MBO-V) 
(14 800-XVII, nr. 35); 

brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten 
geleide van een advies genaamd 'Op-
zet en ontwikkeling van Gezondheids-
voorlichting en -opvoeding' 
(15 300-XVII,nr.42); 

brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten 
geleide van het Nefarmarapport 'Far-
maceutische Verstrekkingen' en het 
rapport van de Koninklijke Nederland-
se Maatschappij tot bevordering der 
Pharmacie (KNMP) 'Zin en onzin over 
geneesmiddelen' (15 300-XVII, nr. 49); 
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verslag van een mondeling overleg 
over de hartchirurgie (15 300-XVII, nr. 
50); 

verslag van een mondeling overleg 
over de orgaantransplantatie 
(15 300-XVII, nr. 52); 

verslag van een mondeling overleg 
over de acupunctuur (15 300-XVII, nr. 
53); 

verslag van een mondeling overleg 
over de toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van de tuberculosebe-
strijding (15 300-XVII, nr. 54); 

verslag van een mondeling overleg 
over de Gezondheidsvoorlichting en 
opvoeding (GVO) (15 300-XVII, nr. 55); 

verslag van een mondeling overleg 
over de inhoud en omvang van de in 
tramurale voorzieningen voor psychi-
atrische patiënten in het bijzonder in 
relatie tot de semimurale en extramu-
rale voorzieningen (15 300-XVII, nr. 
56); 

verslag van een mondeling overleg 
over: 
1. de uitvoering van de Wet chemi-
sche afvalstoffen; 
2. de uitvoering van de Afvalstoffen-
wet; 
3. hergebruik van afvalstoffen 
(15 300-XVII, nr. 57); 

brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
over de verbetering van de huisves-
ting van psychiatrische patiënten 
(15 546, nr. 7); 

verslag van een schriftelijk overleg 
over de Beschikking geldelijke steun 
huisvesting gehandicapten (15 714, nr. 
1); 

brief van de Ministervan Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en van de 
Staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken betreffende EG-milieuregelingen 
(15 729, nr.). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de motie-Bischoff van Heemskerck 

c.s. over een nieuwe onderhandelings-
ronde over grondstoffen, energie, han-
del, ontwikkeling, monetaire en f inan-
ciële zaken (15 800-V, nr. 22); 

de motie-Van den Bergh c.s. over 
het herstel van Vietnam en over de po-
litieke tegenstellingen in Zuidoost-Azië 
(15 800-V, nr. 23); 

de motie-Ter Beek c.s. over een olie-
boycot van Zuid-Afrika (15 800-V, nr. 
47); 

de motie-Scholten c.s. over een 
olie-embargo jegens Zuid-Afrika 
(15 800-V, nr. 43); 

de motie-Scholten c.s. over de eco-
nomische relaties tussen Nederland 
en Zuid-Afrika (15 800-V, nr. 42); 

de motie-Waltmans c.s. over het wa-
penembargo tegen Zuid-Afrika 
(15 800-V, nr. 51); 

de motie-Gualthérie van Weezel c.s. 
over het zelfbeschikkingsrecht van het 
volk van de Sahara (15 800-V, nr. 44); 

de motie-Waltmans c.s. over erken-
ning van de PLO (15 800-V, nr. 45); 

de motie-Brinkhorst c.s. overfeitel i j-
ke contacten met de PLO (15 800-V, nr. 
24); 

de motie-Ter Beek c.s. over de bezet-
ting van de Amerikaanse ambassade 
in Teheran (15 800-V, nr. 46); 

de motie-Dankert c.s. over het opne-
men van het Europees Ontwikkelings 
Fonds in de Gemeenschapsbegroting 
(15 800-V, nr. 48); 

de gewijzigde motie-Scholten c.s. 
over de eigen middelen van de Ge-
meenschap (15 800-V, nr. 53); 

de motie-Braks c.s. over verbetering 
van Nederlandse posities in internatio-
nale organisaties (15 800-V, nr. 50); 

de motie-Van der Spek c.s. over in-
trekking exportvergunning van aan ln-
donesië te leveren korvetten (15 800-V, 
nr. 52). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
ook de moties nrs. 22, 23 en 24, voor-
gesteld in de openbare commissiever-
gadering van 5 november 1979, vol-
doende worden ondersteund. 

Naar mij blijkt, bestaat er behoefte aan 
een derde termijn. Aangezien voorna-
meiijk gesproken zal worden over de 
moties, lijkt mij dit te passen in de af-
spraak, die wij verleden week hebben 
gemaakt om geen derde termijn te 
houden. 

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van de PvdA 
heeft mij gevraagd motie nr. 52 over 
de exportvergunning van aan lndone-
sië te leveren korvetten aan te houden 
omdat zij van mening is dat er onvol-
doende discussie is geweest bij de be-
grotingsbehandeling. Bovendien is zij 
van mening dat deze zaak beter in sa-
menhang met andere onderwerpen in 
discussie kan komen. Daaruit vloeit 
voort een verzoek van mijn kant aan de 
Regering om een brief of een notitie 
waarin zij haar visie neerlegt op een 
aantal met elkaar samenhangende 
punten. Ik denk aan de toestand op 
Oost-Timor, de daar heersende hon-
ger, de kwestie van de korvettenleve-
rantie als zodanig en de gehele situatie 
op het gebied van de mensenrechten 
in Indonesië waarbij ook gedacht kan 
worden aan de toestand op West-
Nieuw Guinea. Tenslotte denk ik aan 

de ontwikkelingsrelatie tussen Neder-
land en Indonesië. Als wi j deze notitie 
op vrij korte termijn kunnen ontvan-
gen, kan daarover in de Kamer worden 
gesproken over enkele weken. Bij die 
gelegenheid kan mijn motie, die ik nu 
wil aanhouden, in behandeling en in 
stemming komen. Ik ben echter alleen 
bereid deze motie aan te houden tot 
die gelegenheid als de Kamer besluit 
om een dergelijke brief of notitie aan 
de Regering te vragen. 

De Voorzitter: Heeft iemand er be-
zwaar tegen dat dit verzoek aan de Re-
gering wordt overgebracht? 

De heer Scholten (CDA): Ik wi l mij niet 
verzetten tegen het vragen om zo'n 
notitie, maar alvorens de Kamer daar-
toe besluit moet eerst de Minister van 
Buitenlandse Zaken in de gelegenheid 
worden gesteld zijn oordeel daarover 
te geven. Ik stem niet in met een der-
gelijk verzoek indien niet eerst de Mi-
nister in staat wordt gesteld zijn oor-
deel te geven over het doen vervaardi-
gen van zo'n notitie. 

De Voorzitter: Mag ik de Minister van 
Buitenlandse Zaken ad interim vragen 
of de Regering ermee instemt dat aan-
staande donderdag wordt geantwoord 
op de vraag of de Regering een derge-
lijke notitie aan de Kamer wil sturen? 
Mocht het antwoord negatief zijn, dan 
komt de motie van de heer Van der 
Spek alsnog aanstaande dinsdag in 
stemming. 

De heer Van der Spek (PSP): Ter voor-
koming van misverstanden wil ik er 
nog op wijzen dat uit de door mij op-
gesomde onderwerpen blijkt, dat het 
zou moeten gaan om een notitie van 
de Ministers Van der Klaauw en De Ko-
ning. 

De Voorzitter: Zoals gebruikelijk 
wordt het stenogram aan de Regering 
voorgelegd. 
Op verzoek van de heer Van der Spek 
stel ik voor, zijn motie (15 800-V, nr. 
52) van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De moties nrs. 22, 23 en 
24 zijn ingediend tijdens de openbare 
commissievergadering over de Ver-
enigde Naties. Nu hoor ik van de grif-
fier dat de Handelingen van die verga-
deri n g a l i n d i t huis zij n ;de leden heb-
ben ze echter nog niet ontvangen. Ik 
meen dat het een goede regel is, om 
die reden vandaag niet over deze mo-
ties te stemmen. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter: De motie op stuk nr. 24 heb 
ik uitdrukkelijk bij de behandeling van 
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Voorzitter 

de begroting van Buitenlandse Zaken 
aan de orde gesteld. Ook de andere 
moties zijn toen naar ik meen in over-
leg met u op de agenda geplaatst, op-
dat iedereen zou weten, dat deze mo-
ties aan de orde zouden worden 
gesteld. Wij hebben daarover toen een 
klein ordedebatje gevoerd. 

De heer Van Rossum (SGP): Ja, maar 
dat alles onder de voorwaarde dat 
vandaag de Handelingen van die 
openbare commissievergadering ver-
schenen zouden zijn. Dat zijn ze niet. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik meen dat 
de kamerleden die toen het woord 
hebben gevoerd mochten vertrouwen 
op de toezegging, dat de Handelingen 
zouden zijn verschenen. Met dat uit-
gangspunt is de behandeling ge-
schied. 

De heer Van Rossum (SGP): Dat 
kan wel wezen, maar ze zijn er niet. 

De Voorzitter: Dat is waar. Dit is toe-
gezegd, maar de Handelingen zijn niet 
in druk verschenen. Zij zijn blijkbaar 
wel in een of andere vorm gearriveerd. 
Ik heb ze echter inderdaad ook niet in 
druk gezien. Ik stel daarom voor, de 
stemming over deze drie moties vol-
gende weekte houden. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb toen gezegd, dat ik 
het zekere voor het onzekere zou ne-
men. Ik heb op het punt gestaan bij de 
behandeling van de begroting de mo-
tie alsnog in te dienen. Uitsluitend op 
grond van de expliciete toezegging dat 
het mogelijk was, de motie te behan-
delen, heb ik dat niet gedaan. Ik vind 
uw voorstel wel erg ver gaan. Ik wijs 
erop dat iedereen in de Kamer van de 
betrokken moties kennis heeft kunnen 
nemen. Zij zijn bij de begrotingsbe-
handeling ook uitvoerig besproken. 
Om nu uitsluitend op grond van dit 
technische punt - bovendien is vanuit 
de voorzittersstoel gesteld dat de Han-
delingen aanwezig zouden zijn - de 
stemming uit te stellen, lijkt mij erg ver 
gaan. Ik zie de grondslag van een der-
gelijk besluit niet goed in. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter. Ik zou de heer Brinkhorst 
wil len steunen. Het debat is verleden 
week zodanig verlopen, dat hij en ook 
de andere indieners zonder enige twi j-
fel de moties opnieuw zouden hebben 
ingediend, als bekend zou zijn geweest 
dat dit technische punt een belemme-
ring zou zijn geworden om de moties 
nu in stemming te brengen. Als de mo-
ties verleden week opnieuw waren in-
gediend, zouden zij onderwerp van be-
raadslaging hebben kunnen uitmaken 
en zouden zij vandaag in stemming 

hebben kunnen worden gebracht. Dat 
is uitsluitend niet gebeurd vanwege 
een stukje techniek. Als het reglement 
van orde zich hiertegen verzet, meen ik 
dat er een ontsnappingsclausule is. Op 
grond van uw voorstel kan de Kamer 
besluiten, van het reglement van orde 
af te wijken. Ik wil u vragen, dat even-
tueel te doen. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter. Ik ondersteun degenen die 
de moties nu in stemming gebracht 
wil len zien. Dat doe ik om de volgende 
reden. De motie van de heer Brink-
horst gaat met name over de PLO. Er 
zijn twee moties die op de PLO betrek-
king hebben. In het stemgedrag van 
mijn fractie is het van grote betekenis 
dat deze twee moties tegelijk aan de 
orde zijn. Ik zou niet graag zien dat de 
stemming over de beide moties in 
tweeën zou worden gehakt. 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter. Om u de zekerheid te geven 
dat de gedachten van de heren Brink-
horst, Scholten en Bakker op een bre-
de kamermeerderheid steunen deel ik 
u mede, dat wi j die opvatting ook de-
len. 

De Voorzitter: Mij is verzekerd dat de 
Handelingen om half twaalf in de frac-
ties waren. Dat is rijkelijk laat. De leden 
hadden ook wel mogen worden ge-
waarschuwd. Wil de heer Van Rossum 
echter de stemming over de drie mo-
ties een half uur uitstellen, zodat wij 
andere stemmingen voor kunnen laten 

gaan of kan hij zich vinden in het nu 
toch maar laten doorgaan van de 
stemming over deze moties? 

De heer Van Rossum (SGP): Ik zal van 
de uitgebrachte Handelingen kennis 
gaan nemen. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, gaat de 
Kamer ermee akkoord dat nu eerst 
wordt overgegaan tot de stemmingen 
met betrekking tot de Defensiebegro-
ting. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van Hoofdstuk X (Defen-
sie) van de rijksbegroting voor 1980 
(15 800-X) 

en van 
de motie-Van der Spek c.s. over de 

opslag van militair materieel voor 3 
Amerikaanse divisies in Nederland 
(15 800-VenX, nr. 32); 

de motie-Stemerdink c.s. over het 
leeftijdsontslag van militairen 
(15 800-X, nr. 11); 

de motie-Stemerdink c.s. over het 
compensatiebeleid bij de aanschaf van 
defensiematerieel (15 800-X, nr. 12); 

de motie-Stemerdink c.s. over de 
meerjarenramingen per project 
(15 800-X, nr. 13); 

de motie-K. G. de Vries c.s. over de 
prioriteiten van het personeelsbeleid 
(15 800-X, nr. 14); 

de motie-K. G. de Vries c.s. over de 

Achter de regeringstafel v.l.n.r. Staatssecretaris Van Lent, Minister Scholten en Staatssecretaris 
Van Bekelen, tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie voor 1980 
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Voorzitter 

functionering van het centraal georga-
niseerd overleg militairen (15 800-X, 
nr. 15); 

de motie-Van der Spek c.s. over het 
informeren van Nederlandse dienst-
plichtigen over kernwapenobjecten 
(15 800-X, nr. 17); 

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

Daartoe wordt besloten. 

D 
DeheerVanderSpek(PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Er ligt een motie van mij 
op stuk 15800 Ven X, nr. 32, die be-
trekking heeft op de opslag van militair 
materieel voor 3 Amerikaanse divisies 
in Nederlandse probleemgebieden. 
Nu heeft de Ministervan Defensie toe-
gezegd, een notitie over deze proble-
matiek aan de Kamer toe te zenden, 
aan de hand waarvan wi j hierover wat 
uitvoeriger kunnen discussiëren dan 
bij de begrotingsbehandeling mogelijk 
was. Dat is voor mij een reden u te vra-
gen, de stemming over mijn motie aan 
te houden totdat de behandeling van 
de eenmaal verschenen notitie van de 
Minister van Defensie over dit onder-
werp heeft plaatsgevonden. 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Van der Spek stel ik voor, zijn motie 
(15 800-VenX, nr. 32) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen wij verleden week 
discussieerden over de motie-Blaauw 
c.s. met betrekking tot de maatschap-
pelijke raad voor de krijgsmacht heb ik 
aangekondigd, dat wi j het prijs op zou-
den stellen als er een uitspraak zou ko-
men over de vertegenwoordiging van 
de militaire organisaties. De heer 
Blaauw heeft daarna zijn motie inge-
trokken. Ik heb vervolgens alle leden 
van de Kamer een concept-motie doen 
toekomen en ik wil die, mede namens 
de heer De Vries, thans indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Brink-
horst en K. G. de Vries wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat een Maatschappelijke 
Raad voor de Krijgsmacht functioneel 
kan zijn voor het uitbrengen van advie-
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zen aangaande de maatschappelijke 
aspecten van het te voeren defensie-
beleid; 

tevens van oordeel, dat voor een opti-
male inhoud van dergelijke adviezen 
inbreng vanuit de belangenverenigin-
gen van militairen wenselijk is; 

nodigt de Regering uit, alsnog ook in 
de voorlopige Maatschappelijke Raad 
voor de Krijgsmacht ruimte te maken 
voor vertegenwoordigers uit de belan-
genverenigingen van militairen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie, die 
nr. 19 (15 800-X) krijgt, voldoende on-
dersteund en heeft de Kamer er geen 
bezwaar tegen, dat er aanstonds over 
zal worden gestemd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen vooraf. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens mijn fractie-
genoten Van den Anker, De Boois, De 
Graaf, De Hamer, Jabaaij, Keuning, 
Kolthoff, Konings, Langedijk-de Jong, 
Moor, Van Ooijen, Poppe, Schaapman, 
Toussaint, Voortman en Zijlstra, als-
mede namens collega H. de Boer, wi l 
ik de volgende stemverklaring afleg-
gen. Vanaf deze plaats zijn bij de jaar-
lijkse behandeling van de begrotings-
hoofdstukken V en X vele keren stern-
verklaringen afgelegd, waarin elk ge-
bruik van massavernietigingswapens, 
zoals kernwapens, werd afgewezen. Ik 
wil daar graag nog eens naar verwij-
zen en met name naar hetgeen ikzelf 
op 13februari j l . over deze wapens 
heb mogen opmerken. Juist nu, op het 
moment dat gevreesd moet worden 
dat, ondanks alle onderhandelingen 
en woorden gewijd aan hetterugdrin-
gen van de rol van de kernwapens, een 
nieuwe generatie kernwapens haar in-
trede zal doen, menen wi j weer een 
principieel neen te moeten laten horen 
tegen elk gebruik van kernwapens. Wij 
wensen daarom ook geacht te worden 
te hebben gestemd tegen de artikelen 
3, 7, 10,11, 22, 30, 32, 34, 41, 49, 51, 54, 
61,70, 72, 74 en 81 van hoofdstuk X 
van de rijksbegroting voor 1980. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Verleden jaar heeft de 
PPR-fractie tegen de begroting van De-
fensie gestemd. De defensie-uitgaven 
en de aard ervan en de toeneming van 
geweld binnen de begroting en binnen 
het regeringsbeleid zijn dusdanig dat 
wi j zeker nu weer tegen deze begro-
ting moeten stemmen. 

Defensie 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag een stemver-
klaring afleggen over de motie-Van 
der Spek op nr. 17. De Ministervan De-
fensie heef t - wij zijn hem daarvoor er-
kentelijk - een uitvoerige notitie ge-
stuurd over de vrijheid van meningsui-
t ing. De fractie van D'66 distantieert 
zich van verschillende overwegingen 
die de heer Van der Spek in zijn motie 
aan de orde stelt, maar stelt een maxi-
malisering van de vrijheid van me-
ningsuiting als uitgangspunt in de 
krijgsmacht zeer op prijs en zal daar-
om voor deze motie stemmen. 

In stemming komt het wetsontwerp 
15 800-X, nr. 1. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de ingediende amendementen vol-
doende worden ondersteund. 

De artikelen 1 tot en met 52 van artikel 
I worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het amendement-Stemerdink c.s. 
(stuk nr. 10,1) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

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

Artikel 53 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Stemerdink c.s. 
(stuk nr. 10, II) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met dezelf-
de stemverhouding als het vorige. 

Artikel 54 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen 55 tot en met 60 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Stemerdink c.s. 
(stuk nr. 10, III) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

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

Artikel 61 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 62 tot en met 112 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De leden Knol, Van den 
Anker, De Boois, De Graaf, De Hamer, 
Jabaaij, Keuning, Kolthof, Konings, 
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Voorzitter 

langedijk-de Jong, Moor, Van Ooijen, 
Poppe, Schaapman, Toussaint, Voort-
man. Zijlstra en H. A. de Boer wordt 
aantekening verleend.dat zij geacht 
wensen te worden te hebben gestemd 
tegen de artikelen 3, 7, 10,11, 22, 30, 
32, 34, 41, 49, 51, 54, 61, 70, 72, 74 en 
81. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

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

Het wetsontwerp 15 800-X, nr. 4 wordt, 
na goedkeuring van de onderdelen, 
zonder stemming aangenomen. 

De motie-Stemerdinkc.s. (15 800-X, 
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

De motie-Stemerdinkc.s. (15800-X, 
nr. 12) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

De motie-Stemerdink c.s. (15 800-X, 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

De motie-K. G. de Vries c.s. (15 800-X, 
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-K. G. de Vries c.s. (15800-X, 
nr. 15) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

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-Van der Spek c.s. (15 800-X, 
nr. 17) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen.» 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, D'66, de CPN en de PPR vóór 
deze motie hebben gestemd. 
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De motie-Brinkhorst c.s. (15 800-X, nr. 
19) over vertegenwoordigers van be-
langenverenigingen van militairen in 
de voorlopige Maatschappelijke Raad 
voor de Krijgsmacht wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

Ik stel voor, de volgende stukken voor 
kennisgeving aan te nemen: 

brief van de Minister en de Staats-
secretaris van Defensie ten geleide 
van een nota ter voorbereiding van de 
discussie over het dienstplichtbeleid 
(15 300-X, nr. 44); 

verslag van een mondeling overleg 
overUNIFIL(15441,nr.21). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de beraadslaging over het 
verslag van een mondeling overleg in-
zake Eurocontrol (13 419, nr. 11) inge-
diende moties, te weten: 

de motie-Van Zeil c.s. over het hand-
haven van de taken van het Eurocon-
tro lcentrumteBeek(13 419, nr. 12); 

de motie-Rienks c.s. over een com-
munautaire aanpak van de luchtver-
keersleiding in de EG (13 419, nr. 13); 

de motie-Rienks c.s. over nieuwe on-
derhandelingen met de Benelux-part-
ners en West-Duitsland inzake de 
luchtverkeersbeveiliging (13 419, nr. 
14); 

de motie-De Beer c.s. over Eurocon-
trol en de voortgang van de Perspec-
tievennota Zuid-Limburg (13 419, nr. 
15). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
er behoefte aan heropening van de be-
raadslaging. Ik stel voor, hiertoe de ge-
legenheid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In het dictum van mijn mo-
tie op stuk nr. 15 vraag ik de Regering, 
een nadere aankondiging te doen van 
te nemen maatregelen. Nu heeft de 
Regering afgelopen vrijdag mondeling 
ons een aantal maatregelen aangekon-
digd met betrekking tot Zuid-Limburg. 

Aangezien hiermee nog niet formeel 
is voldaan aan datgene wat ik in de 
motie vraag, maar feitelijk wellicht 
wel, verzoek ik de stemming over mijn 
motie aan te houden, totdat meer dui-
delijkheid over dit punt is ontstaan. 

Defensie 
Eurocontrol 
Buitenlandse Zaken 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
De Beer stel ik voor, zijn motie op stuk 
13 419, nr. 15 van de agende af te voe-
ren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Van Zeil c.s. (13 419, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, D'66, de CPN en de 
PSP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Rienks c.s. (13 419, nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV, de CPN en 
de PSP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Rienks c.s. (13 419, nr. 14) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik contateer, dat de aan 
wezige leden van de fracties van de 
VVD en de CPN tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

Ik stel voor, het verslag van een mon-
deling overleg inzake Eurocontrol 
(13 419, nr. 11) voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over: 
(de bij de behandeling van hoofdstuk 
V (Buitenlandse Zaken) van de rijksbe-
groting voor 1980 (15 800-V) voorge-
stelde moties. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van Rossum die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb inmiddels de Han-
delingen ontvangen. Zij zijn dus blijk-
baar wel in het gebouw aanwezig, zij 
zijn alleen niet onder de leden gedistri-
bueerd. De leden hebben er dus ook 
geen kennis van kunnen nemen. 

Bij openbare commissievergaderin-
gen kunnen de leden van kleine frac-
ties dikwijls moeilijk de hele vergade-
ring meemaken, doordat er twee ver-
gaderingen tegelijk zijn of omdat zij 
verplichtingen elders hebben. Ik heb 
nu van de Handelingen kunnen kennis-
nemen en ik zal mij in dit geval niet 
verzetten. Ik vind het echter in het al-
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Voorzitter 

gemeen een zeer juiste bepaling in het 
Reglement van Orde dat geen stern-
mingen worden gehouden, voordat de 
Handelingen zijn verschenen en de le-
den daarvan ook kennis hebben kun-
nen nemen. De Handelingen dienen 
dus niet op het laatste moment, terwijl 
ze net van de Griffie komen, op het 
bankje te worden gedeponeerd. Dat 
lijkt mij geen juiste gang van zaken. Ik 
heb dan ook ernstige bezwaren tegen 
deze handelwijze. 

Gelet echter op de brede instem-
ming om toch tot stemming over te 
gaan, zal ik mij als enig lid daartegen 
deze keer niet verzetten. Ik verzoek u 
echter wel in het vervolg hierop ern-
stig achtte slaan. 

De Voorzitter: De heer Van Rossum 
heeft volkomen gelijk. De moeilijkheid 
was dat ik heb beloofd - daar komt het 
op neer - dat de Handelingen aanwe-
zig zouden zijn. Ik heb dus gefaald. Ik 
zal mijn leven beteren. Verder is er ter 
zake van deze begroting geen amen-
dement ingediend. De heer Knol heeft 
mij verzocht, namens dezelfde leden 
namens wie hij zoeven heeft gespro-
ken, mede te delen dat zij geacht wen-
sen te worden te hebben gestemd te-
gen de artikelen 44 en 45 van hoofd-
stuk V. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen vooraf. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank u dat ik in de gele-
genheid word gesteld, een stemverkla-
ring vooraf af te leggen. Ik wil dit niet 
doen met betrekking tot alle moties, 
maar over deze twee: de motie-Walt-
mans c.s. op stuk nr. 45 en de motie-
Brinkhorst c.s. op stuk nr. 24. Deze mo-
ties hebben beide betrekking op de re-
laties met de PLO, de Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
meent dat beide moties aan een zekere 
onevenwichtigheid mank gaan, hoe-
wel wij tegelijkertijd van mening zijn 
dat dit voor de motie van de heer Walt-
mans in sterkere mate geldt dan voor 
de motie van de heer Brinkhorst. In de 
motie van de heer Waltmans wordt het 
vraagstuk van de erkenning van de 
PLO uit het proces naar een algehele 
vredesregeling gelicht en wordt zelfs 
de erkenning van de PLO als een voor-
waarde genoemd om tot die algehele 
vredesregeling te komen. Die gedach-
te achten wi j onjuist, omdat wi j van 
mening zijn dat ook een aantal andere 
elementen onmisbaar zijn wanneer 
het om die algehele vredesregeling 
gaat, zoals de erkenning van het be-
staansrecht van de staat Israël. 
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Met betrekking tot de motie van de 
heer Brinkhorst merken wi j op dat wij 
de hierin uitgesproken gedachte over 
de noodzaak van feitelijke contacten 
met de PLO steunen. Ook wi j verwer-
pen, zoals in de motie gebeurt, de be-
palingen uit het handvest van de PLO 
die zich tegen het bestaansrecht van 
de staat Israël keren. Wij menen ook 
dat deze bepalingen een blokkade zijn 
voor de totstandkoming van een vre-
desregeling. Evenzeer - wi j betreuren 
het dat dit element niet in de motie is 
verwoord - z i j n wij van mening dat ook 
de Israëlische politiek inzake de neder-
zettingen een blokkade naar een vre-
desregeling betekent. Wij veroordelen 
die politiek ten zeerste. 

Alles afwegende, ook mede tegen 
de achtergrond van de opvattingen 
van de PvdA zoals die bij voorbeeld zijn 
verwoord in een kortgeleden versche-
nen rapport onder voorzitterschap van 
fractiegenoot Van der Stoel, komen wij 
tot het oordeel dat wij voor de motie 
van de heer Brinkhorst kunnen stern-
men, doch tegen die van de heer Walt-
mans, zulks met inachtneming van de 
door mij gemaakte opmerkingen. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een korte stemverkla-
ring afleggen over de motie voorko-
mende op stuk nr. 51 van de heer Walt-
mans, over het wapenembargo tegen 
Zuid-Afrika. Mijn fractie zal tegen deze 
motie stemmen omdat de Minister van 
Buitenlandse Zaken het daarin gestel-
de mogelijk wil maken en deze motie 
dientengevolge naar ons oordeel ge-
heel overbodig is. 

De motie van de heer Brinkhorst, 
handelend over feitelijke contacten 
met de PLO en voorkomende op stuk 
nr. 24, zullen wij steunen, omdat wi j 
daarin een bevestiging en ondersteu-
ning zien van het beleid van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken ter zake 
waarvan wi j de vorige week onze in-
stemming geheel hebben betuigd. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie nr. 48 (15800-V) 
van de heren Dankert en Brinkhorst, 
die uitspreekt dat voor goedkeuring 
van de nieuwe Lomé-overeenkomst 
slechts noodzakelijke medewerking zal 
zijn te verlenen indien verzekerd is dat 
de EOF in de Europese begroting 
wordt opgenomen, lijkt ons een vol-
strekt oneigenlijk en eigenlijk een on-
oirbaar middel, een soort chantage ten 
opzichte van de goedkeuring van de 
nieuwe Lomé-overeenkomst. Om die 
reden zullen wij het overigens goede 

Buitenlandse Zaken 

doel van een opname in de gemeen-
schapsbegroting niet kunnen steunen. 

Ten aanzien van de motie van de 
heer Scholten op stuk nr. 53, die de Re-
gering uitnodigt een soort constituan-
te te ontwerpen voor een verdeling 
van bevoegdheden, taken en financiën 
tussen de Europese Gemeenschap en 
de lid-staten, lijkt het mij dat, afgezien 
van het feit dat het een monnikenwerk 
is waartoe ik deze Regering niet in 
staat acht omdat zij de bestuurlijke re-
organisatie van Nederland niet eens 
van de grond krijgt, deze motie een in-
houd heeft, die te ver uitgaat boven wat 
het middel motie onzes inziens inhoudt. 

Ten slotte zal het uit de debatten 
over de begroting van Buitenlandse 
Zaken, met name het NAVO-gedeelte, 
voldoende duidelijk zijn geworden dat 
wij ons principieel, praktisch en poli-
tiek in elk opzicht verzetten tegen de 
kernbewapening en derhalve ook af-
stand nemen van alle plannen en gel-
den die daarvoor in de begroting zijn 
opgenomen. 

D 
De heer Aarts (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn stemverklaring gaat 
over motie nr. 48 (15800-V). Tijdens 
het debat over de EG-verdragen in au-
gustus jongstleden heeft mijn fractie 
de motie van de heer Brinkhorst van 
harte mede ondersteund. Wij delen 
nog steeds het standpunt, dat de EG-
begroting de totaliteit van alle finan-
ciën moet bevatten. Toch zullen wij 
motie nr. 48 niet kunnen steunen. 

Het dictum van de motie is zo gefor-
muleerd, dat zonder de opname van 
het Europees ontwikkelingsfonds in de 
Europese begroting door de Kamer 
geen medewerking zal worden ver-
leend aan de goedkeuring van de nieu-
we Lomé-overeenkomst. Het komt ons 
onjuist voor om in een stadium dat de 
Nederlandse Regering geen voorbe-
houd heeft gemaakt ten aanzien van 
de EG-begroting 1980 en derhalve het 
hoogst onwaarschijnlijk moet worden 
geacht, dat aan de in de motie gestel-
de voorwaarde alsnog zal worden vol-
daan, een zodanig zware consequentie 
in de motie op te nemen. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben van plan om vóór 
de motie van de heer Brinkhorst op 
stuk nr. 24 te stemmen, gericht opfe i -
telijke contacten met de PLO, in de 
overtuiging dat onder de bepalingen 
die tegen Israël gericht zijn niet elk on-
derwerp in het PLO-handvest wordt be-
grepen, dat men zou kunnen uitleggen 
als gericht zijnde tegen Israël, zoals het 
recht op terugkeer. 
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Van der Spek 

Ik zal stemmen vóór de motie van de 
heer Waltmans over de erkenning van 
de PLO, ondanks de naar mijn mening 
veel te positieve aanduiding daarin 
van het Camp-David-akkoord. 

Ik ga stemmen tegen de moties van 
de heren Dankert en Brinkhorst op stuk 
nr. 48 en van de heer Scholten op stuk 
nr. 53 over de EG, omdat naar mijn 
mening beide in te grote mate de 
strekking hebben van het bevorderen 
van het verschuiven van bevoegdhe-
den naar communautair niveau. 

De motie-Bischoff van Heemskerck c.s. 
(15 800-V, nr. 22) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Van den Bergh c.s. (15 800-V, 
nr. 23) 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 deze motie hebben gestemd. 

De motie-Ter Beek c.s. (15 800-V, nr. 
47) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

De motie-Scholten c.s. (15 800-V, nr. 
43) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, met uitzondering van de leden 
De Korte, Verkerk-Terpstra en Vrij-
landt-Krijnen, de SGP en het GPV, als-
mede de leden Van Muiden, Van Leij-
enhorst, Schakel, Van Dijk, Mateman, 
Van Dam, Wisselink, Bremen en Van 
Heel-Kasteel tegen deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Scholten c.s. (15 800-V, nr. 
42) wordt bij bitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, met uitzondering van de leden 
Vrijlandt-Krijnen, Verkerk-Terpstra en 
De Korte, de SGP en het GPV, alsmede 
de leden Schakel, G.C. Van Dam, Mate-
man en Bremen tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Waltmans c.s. (15 800-V, nr. 
51) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

De motie-Gualthérie van Weezel c.s. 
(15 800-V, nr. 44) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

De motie-Waltmans c.s. (15 800-V, nr. 
45) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

De motie-Brinkhorst c.s. (15 800-V, nr. 
24) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV, alsmede het lid Van 
Leijenhorst tegen deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Ter Beek c.s. (15 800-V, nr. 
46) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Dankert c.s. (15 800-V, nr. 48) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De gewijzigde motie-Scholten c.s. 
(15 800-V, nr. 53) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de SGP, de PPR, de CPN, het 
GPV en de PSP tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Braks c.s. (15 800-V, nr. 50) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

Ik stel voor, de volgende stukken voor 
kennisgeving aan te nemen: 

brief van de Ministervan Buiten-
landse Zaken ten geleide van het rap-
port van de Commissie van Advies 
voorde Integratie (14 100-V, nr. 35); 

verslag van een mondeling overleg 
over Oeganda en over Hulp aan Tur-
kije (15 300-V, nr. 117); 

verslag van een mondeling overleg 
over de te houden Europese Raad 
(15 300-V, nr. 126); 

verslag van een mondeling overleg 
betreffende de situatie in het Midden-
Oosten en over het functioneren van 
UNIFIL (15 300-V, X, nr. 129); 

verslag van een mondeling overleg 
over de stand van zaken betreffende 
de discussie in de NAVO over kernwa-
pens (15 300-V, X, nr. 130); 

verslag van een hoorzitting 
(15 300-V, X, nr. 131); 

brief van de Ministers van Buiten-
landse Zaken, van Justitie en van Bin-
nenlandse Zaken over het verzoek van 
de VN inzake politiebijstand bij verkie-
zingen in Namibië (15 519, nr. 1); 

verslag van een mondeling overleg 
over het voornemen van de regering 
een Nederlands polit iedetachementte 
leveren voor politionele bijstandsfunc-
ties in het kader van de VN-vredes-
macht voor Namibië (15 519, nr. 2); 

brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken ten geleide van een 
Overzicht van EG-Raadsvergaderingen 
(15 730, nr. 1); 

verslag van een schriftelijk overleg 
betreffende de procedure bij overleg 
met kamercommissies over EG-raads-
zittingen (15 807, nr. 1); 

brief van de Ministervan Buiten-
landse Zaken over het Verdrag van 
Boedapest inzake de internationale er-
kenning van het depot van micro-orga-
nismen ten dienste van de octrooiver-
lening, met Uitvoeringsreglement; 
Boedapest, 28 april 1977 (Trb. 1978, 
90) (15 877, nr. 1), 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over de onderwerpen waarover zojuist 
is gestemd. 

D 
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij hebben tegen 
de motie-Dees (15 800-XVII, nr. 38) 
moeten stemmen, omdat de conse-
quenties van die moties onduidelijk 
zijn. Wij kennen geen van allen in de 
Kamer het advies van de ISD. Wij ken-
nen de repercussies van Nederland 
niet, noch voor het vervolgingsbeleid, 
noch voor de effecten op het soft-
drugsbeleid, noch weten wij of de hele 
handel misschien in strijd is met de 
Opiumwet. 

In de motie-Lansink (15 800-XVII, nr. 
45) werd wederom om een nota ge-
vraagd. Dit was de derde in de reeks. 
Eerst werd door de heer Lubbers om 
een nota gevraagd. Daarna kwam het 
actieplan van de heer Weijers. Nu 
vraagt de heer Lansink om een visie. 
Alle punten die zijn opgenoemd, zijn 
reeds duidelijk. Het CDA heeft daar-
over zelf een aantal moties ingediend. 
Wij hebben aan de vage formulering 
van deze motie geen enkele behoefte. 
Afgezien van alles, ondanks de kritiek 
van het CDA beschouwde de Minister 
dit als een ondersteuning van zijn be-
leid. Tel uit je winst! 

Wij hebben tegen de motie-van Roo-
ijen (15800-XVII, nr. 46) gestemd. Het 
betreft hier een nieuw gezichtspunt. 
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Muller van Ast 

namelijk de handelingen van de fysio-
therapeuten. 

Nu ineens blijkt dat de mogelijkhe-
den tot bezuinigen moeten worden 
aangedragen door de beroepsgroepen 
zelf. Wij menen dat, behalve dat pa-
tiënten hierin een stem moeten heb-
ben, zeker de Regering de grootste 
stem moet hebben en niet de beroeps-
groepen zelf. Daarom waren wij hierte-
gen. 

De motie op stuk nr. 49 van me-
vrouw Wessel-Tuinstra is wat ons be-
treft te vaag. Er wordt wel in gespro-
ken over de beroepsgroepen verpleeg-
kundigen. Weer moet echter met an-
dere beroepsgroepen overleg worden 
gepleegd. Over de vakbonden, die 
hierin een grote rol moeten spelen, 
wordt zelfs geen woord gezegd. Daar-
om moesten wij tegen de motie zijn. 

De motie op stuk nr. 50 van de heer 
Dees betreft medicijnen en farmacie. 
De vaste commissie had afgesproken, 
hieraan bij de behandeling van de be-
groting weinig te doen, omdat hier-
over een afzonderlijke openbare com-
missievergadering komt. Zoals gebrui-
kelijk is het echter een zeer ongevaar-
lijke motie van de VVD. Wij hebben 
dus geen reden gevonden om ertegen 
te stemmen. 

Ik kom ten slotte bij de motie van 
mevrouw Beckers-de Bruijn op stuk nr. 
52. Wij zijn uiteraard voor stimulering 
van thuis bevallen. Wij menen dat dit 
op den duur moet kunnen en dat dit in 
de prijs tot uitdrukking moet komen. 
Helaas zijn de woonomstandigheden 
van vele mensen dermate slecht dat 
de keuzemogelijkheid om thuis te be-
vallen, niet aanwezig is. Daarom heb-
ben wi j tegen de motie gestemd. 

D 
Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben te-
gen de motie van mevrouw Lambers-
Hacquebard c.s. op stuk nr. 24 
(15800-XVII) gestemd. Ik verklaar uit-
drukkelijk dat wi j menen dat de afspra-
ken die thans zijn gemaakt voor het 
overleg met de verpakkingenindustrie, 
niet moeten worden doorkruist door 
een eigenwijze motie vanuit de Kamer. 
Hierbij stel ik echter ook zeer duidelijk 
dat, als het overleg mislukt of niet de 
gewenste resultaten heeft, ook onze 
fractie volmondig zal instemmen met 
wettelijke regelingen die de verpakkin-
genstroom indamt. 

Onze fractie heeft tegen de motie op 
stuk nr. 25 gestemd. Zeker op dit mo-
ment kan de voorgestelde milieu-effect-
rapportage een instrument zijn om 
de ecologische gevolgen van econo-

misch handelen mee te wegen in de 
uiteindelijke beslissing. De motie lijkt 
ons niet helemaal uitvoerbaar en, voor 
zover zij wel uitvoerbaar is, lijkt zij ons 
volstrekt overbodig. 

De laatste motie waarover ik een 
stemverklaring afleg, is die van de 
heer Jansen op stuk nr. 33. Wij zijn het 
met de strekking ervan eens, maar wi j 
menen dat men niet enerzijds een be-
leid kan uitstippelen vanuit een nota 
die in feite het handelen op korte ter-
mijn behandelt en anderzijds dit beleid 
baseert op een onderzoek dat langdu-
rig kan zijn en veel meer de consequen-
ties op de lange termijn behandelt. 
Wi j achten de motie dus op dit ogen-
blik niet uitvoerbaar. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben tegen de mo-
ties van D'66 en PPR, respectievelijk 
voorkomend op de stukken nrs. 25 en 
33 en ingediend door mevrouw Lam-
bers en de heer Jansen, gestemd, om-
dat wi j van oordeel zijn dat de doelstel-
lingen van milieubeleid, economisch 
beleid en ander doelstellingen neven-
geschikt zijn. De moties spreken een 
andere taal. 

Verder geef ik een stemverklaring 
over twee moties waar wi j vóór heb-
ben gestemd, maar waarover ik in 
mijn betoog in zekere zin anders heb 
gesproken. Wij zijn het met de strek-
king van de motie op stuk nr. 27 van 
mevrouw Verkerk over de versterking 
van de positie van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
eens, maar zijn van oordeel dat er ge-
leidelijk aan eens beleid vanuit het mi-
nisterie zelf moet worden gevoerd. 
Niettemin kan een tegenstem verkeerd 
worden uitgelegd. 

Hetzelfde geldt voor de motie van de 
heer Jansen over het milieuherstel-
plan. Wij zijn van oordeel dat dit soort 
zaken in de begroting aan de orde 
moet komen en wellicht ook in andere 
stukken die worden geproduceerd. Het 
werken aan een nieuw plan kan vertra-
gend werken. Dit wil len wi j niet, maar 
wi j onderschrijven de strekking van de 
motie. 

D 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben nog steeds niet 
geheel bekomen van de verbijstering 
over zoveel moties bij Milieuhygiëne 
en over het feit dat dertien van de vijf-
tien nog aangenomen zijn ook. Ik weet 
niet welke conclusies wi j daaruit moe-
ten trekken. Ik denk dat een groot deel 
overbodig was en dat het beleid al-
lang inspeelde op wat in die moties 
werd gevraagd. Een volgende keer 

moeten wi j kritischer zijn en mijn frac-
tie zal dat ook zijn. Wij hebben er nu 
vóór gestemd omdat inhoudelijk op 
heel veel moties niets is aan te mer-
ken. 

Of moeten wi j het zo interpreteren 
dat de Minister de steun van de Kamer 
nodig had om in het kabinet een beleid 
te kunnen maken? Het zou een slechte 
zaak zijn indien de Minister zo zou 
moeten leunen op de Kamer. Ik trek 
geen conclusies maar ik vind het wel 
een rare gang van zaken. 

Wij moeten bij een aantal moties 
toch nog verklaren waarom wij ervóór 
hebben gestemd. Bij de motie-Lansink 
op stuk nr. 20 wi l ik een aanvullende 
opmerking maken om misverstanden 
te voorkomen. Het is genoegzaam be-
kend dat mijn fractie de dieselmotor 
als een relatief schone motor be-
schouwt, mits goed afgesteld natuur-
lijk. Een genuanceerde behandeling 
van de verschillende soorten brand-
stof kan dan ook het milieu ten goede 
komen. In die zin moet ons vóórstem-
men worden gezien. 

Wij hebben ook gestemd vóór de 
motie van mevrouw Verkerk op stuk 
nr. 26 over de spuitbussen. Het spreekt 
vanzelf dat een Europese oplossing 
voor de chloorfluor-koolwaterstoffen-
problematiek de voorkeur verdient. 
Het ziet ernaar uit dat een totaal ver-
bod de enige wenselijke oplossing is. 
Als dat Europees beleid niet mogelijk 
is, zal Nederland voor zichzelf die mo-
gelijkheid moeten openhouden en 
moeten kiezen. Dat staat niet in de mo-
tie. Deze aanvulling wi l ik er nog graag 
bij leveren. 

Het stemmen vóór de motie van me-
vrouw Verkerk op stuk nr. 29 heeft ons 
moeite gekost. In de motie staat echter 
niets waar wi j niet vóór zouden zijn. De 
context van de motie heeft ons doen 
aarzelen. De Minister heeft in het de-
bat onze ongerustheid niet weggeno-
men over de mogelijkheid dat de con-
sument op vri jwil l ige basis milieu-
vriendelijke keuzes maakt, terwijl ei-
genlijk door de overheid gezorgd moet 
worden dat milieubedreigende stoffen 
niet tot de consument kunnen door-
dringen. Voor zover etikettering nuttig 
is om milieuvervuil ing te voorkomen, 
vraag ik mij af of dat niet een Waren-
wet-zaak is. Ook dat kan dan meegeno-
men worden. Hoe via deze motie het 
milieubeleid van deze Minister beter 
verkocht wordt, zoals mevrouw Ver-
kerk bij de indiening suggereerde, is 
ons niet duidelijk. Ondanks alle bezwa-
ren stemden wi j toch vóór de motie. 

D 
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In deze korte verklaring van 
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het stemgedrag van de CDA-fractie bij 
Volksgezondheid zal ik mij beperken 
tot enkele moties waar wi j tegen ge-
stemd hebben. 

Over de motie-Beckers-de Bruijn op 
stuk nr. 39 over de ziekenfondspremie 
bij deeltijdenarbeid wi l ik zeggen, dat 
de CDA-fractie zelf krachtig gepleit 
heeft voor de invoering van een mini-
mumpremie bij de ziekenfondsverze-
kering. Met de Staatssecretaris wach-
ten wi j nader advies af voor de uitwer-
king hiervan. Daarbij zullen de door de 
Staatssecretaris genoemde bijzondere 
punten aan de orde komen, zoals on-
der meer de eventuele effecten op het 
part-timewerk. Overigens heeft onze 
fractie in haar overwegingen betrok-
ken dat wij nog geen ja tegen het be-
drag van 120 gulden hebben gezegd. 
Die beslissing zal later genomen wor-
den, waarbij de vaststelling van een la-
ger bedrag bepaald niet bij voorbaat is 
uitgesloten. 

Wij zijn het eens met de strekking 
van de motie-Müller-van Ast op stuk nr. 
41, maar ik wil erop wijzen dat die 
strekking dezelfde is als in de motie-
Lansink; een motie die overigens een 
ander karakter draagt dan de PvdA 
zoeven suggereerde. Wij hebben over-
wegend bezwaar tegen de in de mo-
tie-Müller-van Ast voorkomende da-
tum. 

In de tweede zin van de motie-Kolt-
hoff op stuk nr. 43 wordt een mening 
uitgesproken die de CDA-fractie be-
paald niet kan delen. 

Wij zijn het eens met de strekking 
van de motie-Kolthoff op stuk nr. 44, 
die ook in de motie-Lansink is neerge-
legd. De datum in deze motie lijkt ons 
echter te absoluut gesteld. 

De motie-Wessel-Tuinstra op stuk 
nr. 48 wordt door ons overbodig ge-
acht. Bij alle projecten wordt met de 
aanbeveling van de commissie-Privacy 
al reeds rekening gehouden. Boven-
dien komt in de motie deze onjuistheid 
voor, dat er wordt gesproken over het 
opnemen van patiëntengegevens zon-
der daarbij de scheiding aan te bren-
gen tussen identificeerbare en niet-
identificeerbare patiëntengegevens. 

De motie-Wessel-Tuinstra op stuk 
nr. 47 achten wi j overbodig. Boven-
dien wordt daar weer een te absoluut 
gestelde datum neergelegd. 

De motie-Mertens c.s. (15415, nr. 9), 
handelend over de advisering door het 
Nederlands Studenten Sanatorium, is 
op zich zelf heel sympathiek, maar wi j 
hebben juist in het kader van de be-
raadslagingen die wi j hebben gehad 
over het gehandicaptenbeleid ervoor 
gepleit, dat de Staatssecretaris bij 

voortduring in overleg zou kunnen tre-
den met de gehandicaptenraad. Wij 
zien het als een moeilijk te verdedigen 
ontwikkeling, als de Staatssecretaris 
gehouden zou zijn ook weer met ande-
re organisaties, hoe belangrijk die ook 
zijn, nader overleg te gaan voeren. Het 
doorkruist in feite de structuur, die wi j 
met elkaar hebben nagestreefd. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ongeveer vijf jaar geleden, 
in het najaar van 1974, is de fractie van 
de PPR in de Kamer begonnen met 
aandacht te vragen via het stellen van 
kamervragen voor de aantasting van 
de ozonlaag als gevolg van het gebruik 
van chloorfluorkoolwaterstoffen in 
spuitbussen. Het heeft ons verheugd 
dat de vele interventies er nu toe heb-
ben geleid dat een motie, waarin 
wordt aangedrongen om in Brussel te 
komen tot een aanzienlijke beperking 
van het gebruik van deze stof in de 
EEG, met algemene stemmen is aan-
genomen. Inmiddels blijkt dat de situ-
atie nog ernstiger is dan wij tot nu toe 
hebben vermoed. Recente berichten 
uit de Verenigde Staten laten zien dat 
het eigenlijk nog tweemaal zo snel 
gaat. 

Een totaal verbod ligt dan ook in de 
rede. Wij gaan ervan uit dat wij er - dat 
geldt ook voor de Regering - met de 
aanneming van deze motie niet zijn. 
Als deze motie niet snel kan worden 
uitgevoerd, moet Nederland het voor-
touw nemen, niet alleen vanwege de 
ernst van de situatie, maar ook vanwe-
ge het aandeel dat Nederland zelf 
heeft in de produktie van deze stoffen. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil alleen iets zeggen 
over de motie-Verkerk-Terpstra c.s., 
voorkomende op stuk nr. 27, omdat 
ons stemgedrag ter zake misschien 
enigszins onduidelijk is. 

Het doet op zich zelf sympathiek aan 
om de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne overal in te betrek-
ken - het klinkt ook goed - , maar dat 
kan natuurlijk ook zijn kwalijke kanten 
hebben, zeker als ik denk aan de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, 
die duidelijk onder de verantwoorde-
lijkheid valt van een politieke vriend 
van deze Minister, Minister Tuijnman. 
Ik meen dat er een duidelijke scheiding 
van verantwoordelijkheden is. Water 
is water; daarin kan men moeilijk een 
scheiding brengen. Er is een groot 
aantal rijkswateren, waarvoor de Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat ver-
antwoordelijk is; er is een aantal pro-
vinciale kanalen en een aantal water-

schappen, voor wier handelwijze in 
het kwaliteitsbeheer goedkeuring 
wordt gegeven door de provincies en 
het Rijk. Het is heel moeilijk in te bou-
wen in de huidige wetgeving, zonder 
de hele zaak op zijn kop te zetten, om 
in alles de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne te betrekken. 
Wij dachten dat dit kon leiden tot een 
desintegratie. Om die reden hebben 
wij tegen deze motie gestemd. 

D 
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst een stern-
verklaring afleggen over de moties-
Scholten c.s. (15800-V, nrs. 43 en 42! . 
Enige leden van mijn fractie hebben 
vóór deze moties gestemd, omdat zij 
zich kunnen vinden in de dicta, hoewel 
zij reserves hebben ten aanzien van 
enige overwegingen. 

Wat de motie-Waltmans c.s. 
(15800-V, nr. 51) betreft, verklaar ik na-
mens mijn fractie dat zij tegen deze 
motie heeft gestemd, maar dat zij dui-
delijk wenst te maken, dat dit niet 
moet worden uitgelegd in die zin, dat 
zij tegen het wapenembargo tegen 
Zuid-Af rika op zich zelf zou zijn. 

Wat betreft motie nr. 44 inzake de 
westelijke Sahara heeft mijn fractie 
vóór gestemd omdat zij de elementen 
'zelfbeschikkingsrecht' en 'vreedzame 
en definitieve oplossing' hoog waar-
deert. Zij wenst de motie echter niet in 
die zin op te vatten, als zou zij het toe-
komstig stemgedrag van Nederland in 
de VN ter zake geheel vastleggen. 

Ten slotte de motie van de heer 
Brinkhorst over de PLO, voorkomend 
op stuk nr. 24. Wij hebben vóór deze 
motie gestemd maar mijn fractie wi l 
daarbij drie kanttekeningen maken. 

Zij blijft gekant tegen officiële con-
tacten met de PLO zolang deze organi-
satie haar handvest niet wijzigt. Zij is 
óók gekant tegen de opening van een 
PLO-kantoor in Den Haag. Zij vat de 
woorden 'niet langer' in het dictum 
niet op als duidend op een verande-
ring in het regeringsbeleid. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal u niet zijn ontgaan 
dat mijn fractie, nadat mijn motie nr. 
47 betreffende een olie-embargo voor 
Zuid-Afrika was verworpen, haar stem 
gaf aan de motie-Scholten, nr. 43. Ik 
stel er prijs op, de redenen voor dit 
stemgedrag nader uiteen te zetten. 

Dat wi j vóór stemden houdt verband 
met de omstandigheid, dat het oordeel 
dat in de motie wordt uitgesproken -
maatregelen die een olie-embargo 
zouden inhouden, zouden getroffen 
moeten worden - door ons wordt on-
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derschreven. Wat betreft het verzoek 
aan de Regering om formeel overleg 
te voeren met de EG-partners en over 
de uitkomsten daarvan vóór 1 juni 
1980 aan de Kamer te rapporteren, wi l -
len wi j de heer Scholten graag houden 
aan de nadere uitleg, die hij gaf toen 
hem werd gevraagd naar het ant-
woord op de hamvraag, wat er zou ge-
beuren in juni 1980 wanneer zou blij-
ken dat er bij de EG-partners géén be-
reidheid zou zijn om tot een dergelijk 
besluit te geraken. 

De heer Scholten heeft daarop een 
aantal casus-posities geschetst, waar-
in wi j hem kunnen volgen. Wij hebben 
vervolgens geconstateerd, dat de Re-
gering twee van die casus-posities van 
zich heeft geworpen door zich op het 
standpunt te stellen dat men alleen 
zou meewerken aan een dergelijk 
olie-embargo indien alle andere lan-
den van de EG hetzelfde zouden doen. 
Welnu, het feit dat een belangrijke re-
geringsfractie en de Regering zodanig 
verschillend oordelen over deze pro-
blematiek vormde voor ons een extra 
stimulans om onze stem aan deze mo-
t iete geven. 

Vervolgens wil ik nog een opmer-
king maken over de gewijzigde motie-
Scholten, nr. 53. Wij stemden daarte-
gen om de navolgende redenen. Zijn 
fractie heeft de vorige week, in navol-
ging van zijn Minister van Financiën, 
geen uitspraak willen doen over de 
noodzaak van een op korte termijn te 
nemen eigen-middelenbesluit. Mijn 
fractie heeft in het debat gesteld, dat 
een dergelijk besluit - gelet op de f i-
nanciële crisis in de Gemeenschap -
op korte termijn noodzakelijk is, bij 
voorbeeld om voortzetting van een op 
uitwassen gecorrigeerd landbouwbe-
leid mogelijk te maken. 

De motie van de heer Scholten biedt 
echter twee mogelijkheden om een 
nieuw eigen-middelenbesluit uit te 
stellen. Hoewel wij voorstanders zijn 
van de in de motie gevraagde onder-
zoekingen naar de mogelijkheden van 
een vervangend beleid op Europees 
niveau, hebben wi j daarom besloten, 
tegen de motie stemmen. 

D 
De heer Blaauw (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik onze stem 
verklaren ten aanzien van motie nr. 48 
over het EOF. Hoewel wij het volledig 
eens zijn met de gedachte dat het EOF 
gebudgetteerd moet worden - dat 
bleek ook in het verleden toen wij vóór 
de motie-Brinkhorst op stuk nr. 4 van 
15 644 stemden - zijn wij het niet eens 
met het gekozen middel. Wij vinden 

dat dit middel bijna contraproduktief is 
en in feite tegen het belang van de ont-
wikkelingslanden ingaat aangezien de 
procedure bij aanneming hiervan niet 
is te overzien. Vandaar dat mijn fractie 
zich geroepen voelde, tegen deze mo-
tie te stemmen. 

Wij hebben vóór motie nr. 53 ge-
stemd aangezien wi j het van uitermate 
groot belang vinden dat het gevraagde 
onderzoek wordt uitgevoerd en dat 
naar alle facetten van de financiële 
toestand van de Gemeenschap wordt 
gekeken. Wij hadden problemen met 
het eerste oordeel, aangezien dat iets 
te snel in de richting kan wijzen van 
een eenzijdige in plaats van een twee-
zijdige benadering van de problema-
tiek van de eigen middelen. Deze be-
zwaren waren echter niet zo groot dat 
wij onze stem aan deze motie moesten 
onthouden. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben tegen de motie 
van de heer Ter Beek op stuk nr. 47 ge-
stemd. Het is bekend dat de fractie van 
D'66 niet eenzijdige maatregelen uit de 
weg wenst te gaan. Tijdens de behan-
deling van de begroting hebben wij 
ons uitdrukkelijk uitgesproken voor 
een eenzijdige olieboycot omdat wij 
betekenis hechten aan de politieke sig-
naalfunctie die daarvan kan uitgaan; 
in zo'n situatie zou één van de geïn-
dustrialiseerde landen tot uitdrukking 
brengen tegenover de Derde Wereld 
dat men concrete maatregelen wil 
treffen om het apartheidsregime te be-
strijden. 

Wij geven er echter uiteraard de 
voorkeur aan dat multilaterale maatre-
gelen worden getroffen, met name in 
het kader van de Benelux en van de 
EEG. Om het gesprek daarover met de 
partners niet te belasten maar tegelij-
kertijd duidelijk te maken dat wi j die ei-
gen verantwoordelijkheid vanaf 1 juni 
1980 niet uit de weg zullen gaan, heeft 
mijn fractie gemeend tegen de motie 
van de heer Ter Beek te moeten stern-
men en vóór de motie van de heer 
Scholten. Wij gaan er hierbij van uit 
dat de heer Scholten in zijn toelichting 
tevens tot de conclusie is gekomen dat 
vanaf 1 juni 1980 de maat vol is en dat 
dan ook daadwerkelijk eenzijdige 
maatregelen moeten worden getrof-
fen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft zeer van harte vóór de motie van 
de heer Scholten op stuk nr. 53 ge-
stemd. Bij het waarschijnljke ontbre-
ken van eenstemmigheid in de EEG-
raad over de uitbreiding van de eigen 
middelen, is de enige realistische weg 

om toch de activiteiten van de Ge-
meenschap op andere terreinen ui t te 
breiden het instellen van een onder-
zoek naar een mogelijkheid van ver-
vanging van nationaal beleid door Eu-
ropees beleid. Omdat een dergelijke 
vervanging op termijn noodzakelijk is, 
vinden wi j dat dit onderzoek moet 
plaatsvinden. Wij hopen dat de Rege-
ring voor de begroting 1981 gevolg wil 
geven aan datgene wat in de motie is 
verwoord. 

D 
Mevrouw Korte-van Hemel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben te-
gen motie nr. 15 (15 800-X) van de heren 
De Vries en Brinkhorst gestemd omdat 
de betrokken Staatssecretaris ons in 
zijn antwoord dermate heeft geïnfor-
meerd over de gesignaleerde knelpun-
ten dat wij op dit moment aan deze 
motie geen behoefte hebben. 

Motie nr. 17 van de heer Van der 
Spek behandelt twee belangrijke pro-
blemen, namelijk de ruime en open-
hartige informatie aan dienstplichtige 
militairen die betrokken zijn bij kern-
wapentaken en bewaking van kernwa-
penopslagplaatsen en aan de andere 
kant de vrijheid van meningsuiting 
over nucleaire oorlogvoering en de 
rol van de betrokken militair hierin. 

Gelet op de brede discussie die 
thans wordt gevoerd over de proble-
matiek van de kernbewapening, ach-
ten wi j beide punten van groot belang. 
Wij hebben onze stem echter niet aan 
deze motie gegeven, omdat de brief 
van de Minister van Defensie dd. 19 
november dezer dagen geen aanlei-
ding heeft kunnen geven om in te 
stemmen met de overwegingen en het 
dictum van deze motie. 

Ten slotte wi l ik verklaren, waarom 
wij hebben gestemd tegen de motie 
op stuk nr. 18. Ook wij hebben in eer-
ste en tweede termijn van de begro-
tingsbehandeling gesproken over het 
belang dat wi j hechten aan een goede 
relatie tussen de voorlopige maat-
schappelijke raad voor de krijgsmacht 
en de belangenorganisaties. Wij heb-
ben de motie-Blaauw dan ook mede 
ondertekend. Nadat de Staatssecre-
taris in de discussie concrete toezeg-
gingen heeft gedaan, hebben wi j de 
motie mede ingetrokken. Wij hebben 
nu geen behoefte aan een motie, die 
vaag is, omdat zij immers slechts 
ruimte vraagt voor vertegenwoordi-
ging uit de belangenorganisaties. Dat 
is een derde reden, waarom wij tegen 
deze motie waren. 

Tweede Kamer 
20 november 1979 

Buitenlandse Zaken 
Defensie 1329 



D 
De heerVan der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gestemd tegen de 
motie-Stemerdink (stuk nr. 12), waarin 
wordt gevraagd om een verschuiving 
naar de civiele sfeer van compensatie-
orders voor de Nederlandse industrie 
bij militaire bestellingen in het buiten-
land. Op het eerste gezicht zitten daar 
goede kanten aan. Ik ben echter van 
mening dat het effect van een dergelij-
ke ontwikkeling is, dat meer bedrijven 
afhankelijk worden van militaire or-
ders in het buitenland. Bovendien ben 
ik van mening dat compensatie-orders 
in het algemeen de economie afhanke-
lijker maken van militaire orders. Die 
overwegingen hebben mij geleid tot 
het stemmen tegen deze motie. 

D 
De heer Van Zeil (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben voor de motie-
Rienks (13419, nr. 13 en 14) gestemd 
omdat het ambtelijk rapport dat aan de 
Kamer is overgelegd tot een kwalita-
tieve en kwantitatieve aantasting van 
het thans in het Eurocontrolcentrum te 
Beek aanwezige pakket werkzaam-
heden en de door middel daarvan nu 
bestaande Europese samenwerking 
leidt. Wij wensen die aantasting niet. 
Integendeel, er moet worden gespro-
ken over uitbreiding van de Europese 
samenwerking op dit gebied en uit-
breiding van de taakstelling van het 
centrum in Beek. 

Wij vinden extra argumenten voor 
deze stelling in de brief dd. 19 dezer 
van de Vereniging van Nederlandse 
Verkeersvliegers alsook in de brief van 
dezelfde datum van de Staatssecre-
taris aan de voorzitter van de vaste 
Commissie voor Verkeer en Water-
staat, met name in de passage waarin 
zij impliciet stelt dat een zakelijke af-
weging van voor en tegen met betrek-
king tot het afzonderlijk bezien van de 
beveiliging in het hoger luchtruim tot 
de mogelijkheden behoort. Bovendien 
zijn er enkele recente uitspraken vanuit 
de kring van de Westduitse regering, 
die aangeven dat ook de Westduitse 
regering zich positief opstelt waar het 
gaat om de uitbreiding van de taakstel-
ling van Eurocontrol, althans ten 
minste om handhaving daarvan. 

Het in de motie op stuk nr. 13 gebo-
den EEG-perspectief spreekt ons aan. 
Daarbij maken wi j wel de kanttekening 
dat dit een zaak voor de langere ter-
mijn is en dat wij de mogelijkheid van 
het meedoen van niet-EEG-landen 
desgewenst aanwezig willen doen zijn. 

Wat de motie op stuk nr. 14 betreft, 
merk ik op dat de wezenlijke elemen-
ten uit die motie ook onderdeel uitma-

ken van de motie van onze fractie op 
stuk nr. 12. Uit dien hoofde zou deze 
motie overbodig kunnen zijn. Tegen-
stemmen zou echter onduidelijkheid 
teweeg brengen. Onduidelijkheid wen-
sen wi j zeker op dit terrein niet. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van de vaste 
Commissie voor Financiën: 

wetsontwerp Verlenging van de gel-
dingsduur van de tijdeijke maatrege-
len in de vermogensbelasting voor het 
kalenderjaar 1980 (15 904); 

wetsontwerp Wijziging van de ver-
mogensbelasting (15 905). 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet en de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (invoering ge-
lijke uitkeringsrechten voor mannen 
en vrouwen) (15 706). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het moment van aanvaar-
ding van het voorliggende wets-
ontwerp dat, naar zich laat aanzien, 
volgende week zal plaatsvinden, kan 
met recht en rede een historisch mo-
ment genoemd worden. Historisch 
niet alleen vanwege de ingewikkelde 
en langdradige voorgeschiedenis, 
maar vooral vanwege het feit dat voor 
de eerste keer in onze sociale zeker-
heid het beginsel van gelijke behande-
ling van man en vrouw uitdrukkelijk in-
gang heeft gevonden. 

Een eerste stapje is gezet op het lan-
ge pad dat uiteindelijk zal moeten lei-
den tot de volledige uitvoering van de 
EG-richtlijn inzake gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het ge-
bied van de sociale zekerheid. Het ver-
dient daarbij lof dat de Regering pro-
jectgroepen aan het werk heeft gezet 
die de positie van de vrouw in de werk-
loosheidregelingen en in de AOW na-
der zal bestuderen en met voorstellen 
zullen komen om de wettelijke regelin-
gen aan te passen aan de EG-richtlijn. 

Mijn fractie zou het op prijs stellen 
als de Regering de Kamer van tijd tot 
t i jd op de hoogte zou wil len houden 
van de vorderingen van deze project-
groepen, zodat de Kamer kennis kan 
nemen van zich voordoende knelpun-
ten. Wellicht dat de memorie van toe-
lichting bij de komende begrotingen 
daartoe jaarlijks een goede gelegen-
heid bieden. Ten aanzien van dit punt 

dring ik er bij de Regering tevens nog 
op aan , de wetsontwerpen die betrek-
king hebben op de gelijke behandeling 
van man en vrouw op die andere ter-
reinen van de sociale zekerheid ti jdig 
aan de Kamer te doen toekomen, zodat 
de Kamer op evenwichtige wijze een 
beslissing kan nemen over deze ons te 
wachten staande ingrijpende verande-
ringen. 

Een belangrijke kwestie in de voor-
gestelde regeling wordt gevormd door 
de beperking van de terugwerkende 
kracht. Was het in de eerste opzet van 
de Regering nog de bedoeling een te-
rugwerkende kracht tot 1 januari 1978 
te hanteren, in het wetsontwerp is nu 
gekozen voor een terugwerkende 
kracht tot 1 oktober 1975. 

In het voorlopige verslag heb ik na-
mens mijn fractie laten weten, met de 
beperking van de terugwerkende 
kracht tot 1 oktober 1975 akkoord te 
kunnen gaan. Het argument van de 
Staatssecretaris dat het voor de bij be-
nadering 4000 vrouwen heel moeilijk 
zou zijn, het moment van de intreden-
de arbeidsongeschiktheid en daardoor 
de bepaling van het refertejaar vastte 
stellen, vind ik echter nog steeds niet 
overtuigend. Niettemin heb ik begrip 
voor het bezwaar tegen de zeer moei-
lijke bewijsrechtelijke positie die zou 
ontstaan bij een verder terugwerkende 
kracht. 

Een ander heikel punt in het wets-
ontwerp wordt gevormd door het al 
dan niet toekennen van het recht op 
een AAW-uitkering aan invalide ge-
worden, in het huishouden van naaste 
bloedverwanten werkzaam zijnde on-
gehuwde vrouwen. Een van de belang-
rijkste argumenten van de Regering 
rechten is dat de betrokkene de juridi-
sche vrijheid heeft om al dan niet een 
che vrijheid heeft om al dan niet een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan. 

Ik geloof dat de Staatssecretaris met 
deze redenering toch voorbij gaat aan 
de zich in dit opzicht voordoende fami-
liesituaties. Het komt zeker bij de cate-
gorie waarover wi j praten niet in het 
hoofd op om met de familieleden, 
waarvoor huishoudelijke diensten 
worden verricht, een arbeidsovereen-
komstaf te sluiten. Voorshands moet ik 
daarom vaststellen dat de Staatssecre-
taris met zwaardere argumenten moet 
aankomen om mijn fractie te overtui-
gen. 

In het eindverslag heeft mijn fractie 
nog een opmerking gemaakt over de 
vraag of de kosten welke verbonden 
zijn aan het aantrekken van een vreem-
de kracht een juist uitgangspunt kun-
nen vormen voor het bepalen van het 
inkomen van de meewerkende echtge-
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noten van zelfstandigen. Wij hadden 
daar problemen mee, omdat in de 
praktijk die zelfstandige met veel 
kunst- en vliegwerk zal proberen te 
voorkomen dat hij een extra arbeids-
kracht moet aantrekken. De Staats-
secretaris probeert licht in de duisternis 
te laten schijnen door te verwijzen naar 
het antwoord dat hij de PvdA-fractie in 
de memorie van antwoord had gege-
ven. Ik ben helaas niet door de lichtstra-
len van de Staatssecretaris getroffen en 
ik wil daarom van hem nadere uitleg. 

Dat het met deze haast vrijwel on-
mogelijk is, de concept-uitvoeringsbe-
schikkingen aan de Kamer voor te leg-
gen, ondervindt bij mijn fractie begrip. 
Deze onmogelijkheid behoeft echter in 
mijn visie niet in te houden dat de toe-
komstige algemene maatregelen van 
bestuur niet t i jdig ter inzage aan de Ka-
mer zouden kunnen worden gegeven. 
Bij een aantal wetten is op dit moment 
al een clausule ingebouwd, die erin 
voorziet de algemene maatregel van 
bestuur twee maanden voor de in-
werkingtreding aan de Kamer voor te 
leggen. Ik geef de Staatssecretaris in 
overweging, een dergelijke aanvulling 
via een nota van wijzigingen in de wet 
op te nemen. 

Ten slotte nog één opmerking over 
de periodieke heroverweging waar-
voor door de Staatssecretaris wordt 
gedacht aan een termijn van drie jaar. 
In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag lag min of meer een ver-
wijt aan de VVD-fractie besloten, dat 

wi j enerzijds vreesden voor moeilijk-
heden bij de uitvoeringsbeschikkingen 
en dat wi j anderzijds toch een peri-
odieke heroverweging wilden, eens in 
de twee jaar. Onder dit verwijt van de 
Staatssecretaris ga ik niet of nauwe-
lijks gebukt. 

Als wi j regelingen ten aanzien van 
de sociale zekerheid willen treffen, dan 
zullen wij er ook voor moeten zorgen, 
dat er mankracht is, om die regelingen 
uit te voeren. Er mogen naar mijn me-
ning geen ongewenste situaties ont-
staan in het uitkeringsvlak door gebrek 
aan mankracht. Voorlopig blijf ik daar-
om de voorkeur geven aan een her-
overweging, eens in de twee jaar. 

D 
De heerHermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals zij bij de schriftelijke 
voorbereiding van de behandeling van 
dit wetsontwerp reeds liet blijken, zal 
de CDA-fractie gaarne bereid zijn, haar 
stem aan dit ontwerp te verlenen. Met 
het regelen van de uitkeringsrechten 
van de gehuwde, zelfstandig of in het 
bedrijf of beroep van haar man mee-
werkende vrouw, indien zij geheel of 
ten dele arbeidsongeschikt wordt, zal 
een ook door ons steeds als gerecht-
vaardigd en juist erkend verlangen 
worden ingewil l igd. 

Bij het tegemoetkomen aan verlan-
gens die het budget van de sociale ze-
kerheid verder belasten, moeten wij in 
de gegeven, bepaald ook weinig per-
spectief biedende omstandigheden 

die dwingen tot een ombuigingsbe-
leid, bijzonder voorzichtig zijn. Maar er 
moeten - de gevolgen daarvan dienen 
we dan in dat ombuigingsbeleid te be-
trekken - enige ruimte zijn om ten slot-
te een algemeen noodzakelijk geachte 
verbetering daarin aan te brengen, ze-
ker als die feitelijk door een bestaande 
wet al enige jaren reëel in vooruitzicht 
is gesteld. 

Uitstel van invoering was vorig jaar 
nodig, maar de uitkeringsaanspraken 
gaan in op dezelfde datum, te weten 
1 januari 1979, als steeds kon worden 
voorzien door betrokkenen. Behalve 
dat zij in een aantal gevallen pas ach-
teraf de hun toe te kennen uitkering zul-
len ontvangen wordt hun niet tekort ge-
daan. 

Aan de thans voorgestelde regeling 
ligt een gedegen advies van de SER 
ten grondslag, dat de Staatssecre-
taris ertoe gebracht heeft, zijn aanvan-
kelijke beleidsvoornemensten aanzien 
van de inhoud van de regeling los te 
laten en dat advies vrijwel geheel te 
volgen. Dat zulks in deze bepaald niet 
onbelangrijke zaak is gebeurd, zal de 
leden van dat belangrijke college stel-
lig tot voldoening stemmen, evenals 
ons. 

Instemming met dit wetsontwerp 
betekent niet dat er voor ons geen aan-
leiding meer is, na de schriftelijke 
voorbereiding, waarbij de Staatssecre-
taris uitvoerig op onze vragen en op-
merkingen is ingegaan, tot het plaat-
sen van enige kanttekeningen, het stel-
len van enige vragen en het bepleiten 
van een door ons bepaald gewenst ge-
achte uitbreiding van de werkingssfeer 
van de wet. Alvorens dat laatste punt 
nader uit te werken, eerst mijn andere 
kanttekeningen en vragen. 

De beperking van de terugwerkende 
kracht tot 1 oktober 1975 heeft ons bij 
de bestudering aan het wetsontwerp 
met gemengde gevoelens bezigge-
houden. Bij de behandeling van de wet 
waarbij de opschorting van de oor-
spronkelijke regeling op dit stuk werd 
vastgelegd, hebben wi j - op 28 no-
vember van het vorig jaar - hier duide-
lijk laten blijken, niet overtuigd te zijn 
door de argumenten van de Staats-
secretaris om de toen door hem ge-
dachte definitieve regeling niet verder 
terug te doen werken dan 1 januari 
1978. 

Mede gelet op informaties van de 
uitvoeringsorganen, dat het wel dege-
lijk mogelijk zou zijn, ook over eerdere 
jaren betrouwbare voor toepassing 
van de wet noodzakelijke gegevens 
over concrete gevallen te verzamelen, 
heb ik toen voor onze fractie de hoop 
uitgesproken dat de Staatssecretaris 
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zich nog eens ernstig op dat vraagpunt 
zou bezinnen alvorens het thans voor-
liggende wetsontwerp in te dienen. 

Het verheugt ons daarom vanzelf-
sprekend bijzonder dat nu niet alleen 
zij die op of na 1 januari 1978 arbeids-
ongeschikt geworden zijn, uitkerings-
aanspraken krijgen, maar in ieder ge-
val ook zij die dat geworden zijn na 1 
oktober 1975, waardoor het refertejaar 
een jaar voor de invoering van de oor-
spronkelijke wet op 1 oktober 1976 kan 
beginnen. 

Dat neemt niet weg dat door de be-
perking van de terugwerkende kracht 
tot 1 oktober 1975 toch een niet onbe-
langrijke groep arbeidsongeschikte 
gehuwde vrouwen die vroeger ofwel 
zelfstandig werkten dan wel meewerk-
ten in het bedrijf of beroep van hun 
man, van uitkeringsrechten verstoken 
zal blijven. Terwijl wi j met voldoening 
constateren dat dankzij ook ons plei-
dooi nu wellicht plusminus 3000 vrou-
wen uitkering zullen krijgen, die zij 
zonder die terugwerkende kracht zou-
den hebben moeten missen, blijven er 
- als ik de cijfers goed interpreteer op 
blz. 2 van de memorie van antwoord 
door de Staatssecretaris gegeven -
wellicht 4000 over voor wie dat niet 
het geval is, omdat de datum waarop 
hun arbeidsongeschiktheid aanving 
verder terugligt in het verleden dan 
1 oktober 1975. 

Ofschoon ook de Staatssecretaris 
moeilijk zal kunnen volhouden dat het 
in een aantal van de hier bedoelde ge-
vallen toch niet uitgesloten is voldoen-
de - aan de eisen die onze Nederland-
se wetgeving ook elders daaraan wel 
pleegt te stellen - objectief bewijsma-
teriaal te produceren om de datum van 
arbeidsongeschiktheid, daarmee het 
refertejaar en vervolgens de inko-
mensderving vast te stellen, moet ik 
erkennen dat zulks naarmate die da-
tum verder weg ligt toch moeilijker zal 
zijn. De archieven van de bedrijfsver-
enigingen bieden daarbij dan onvol-
doende hulp; die van de fiscus in ieder 
geval pas voor gevallen vanaf 1973. 

Ik moet helaas erkennen dat een en 
ander alleen oplosbaar zou zijn in die 
gevallen waarin men zelf of via de 
boekhouding van het bedrijf van de 
man dusdanig relevante gegevens 
heeft bijgehouden en bewaard, zodat 
de situatie duidelijk kan worden vast-
gesteld. Dat leidt ook tot een zekere 
willekeur, omdat men in die jaren niet 
kon weten dat dit soort gegevens nog 
eens van groot belang zou kunnen zijn. 
Zij, die daarover dan nu niet meer be-
schikken, zouden er buiten blijven. 

De Staatssecretaris zal het verstaan, 
waar wi j beiden - zij het dat hij toen t( 
die zaak vanuit de vakbeweging volg- s 
de - herinneringen hebben aan het ten d 
slotte met moeite opgeloste probleem h 
van de inpassing van de groep zoge- t< 
naamde oude rentetrekkers in de W A O s 
- dat ik nu toch met enige pi jn afzie d 
van een verdere pog ing hem te over- d 
tuigen van de wenselijkheid de terug- ri 
werkende kracht verder uit te strekken. d 
In elk geval is hij door op dit punt het j ; 
SER-advieste volgen, ten dele aan e 
ons verlangen tegemoetgekomen en C 
ik moet hem toegeven: de gekozen da- E 
turn van 1 oktober 1975 is minder arbi- d 
trair dan wi j aanvankelijk gesteld heb- r 
ben. h 

Gelet óók op de hier dan reeds direct l 
optredende in de gegeven situatie be- r 
paald niet gering te noemen financiële t 
consequenties - een aantal jaren gele- r 
den zouden wi j daar wellicht wat an-
ders over hebben kunnen denken - t 
zien wij dan ook af van een poging tot £ 
amendering op dit punt. r 

Uitvoering van de voorgestelde rege- r 
ling door de bedrijfsvereniging waar- c 
bij de echtgenoot is aangesloten, bete- i 
kent dat niet tegemoetgekomen wordt c 
aan het door belangrijke vrouwenor- c 
ganisaties geuite verlangen deze uit- ( 
voering te centraliseren of gecentrali- I 
seerd te houden bij de Bedrijfsvereni-
ging voor Detailhandel en Ambachten. r 
Overigens is er echter in de memorie < 
van antwoord op gewezen dat niet alle t 
vrouwenorganisaties zich daarvoor < 
hebben uitgesproken. De onder meer < 
op ons verzoek door de Staatssecre- ; 
taris gegeven argumentatie voor uit- ( 
voering door de bedrijfsvereniging die ( 

ook het bedrijf van de echtgenoot ver- i 
zekerd heeft - om het zo samen te vat- I 
ten - heeft ons van de juistheid van < 
zijn opvatting op dit punt wel over-
tuigd. Dat sluit beter aan op de be-
staande uitvoeringssystematiek. De ' 
regeling is eenvoudiger uitvoerbaar en 
voor wezenlijke verschillen in de uit- ' 
voering behoeft, gelet op zowel de on-
derlinge afstemming op eikaars beleid 
door de bedrijfsverenigingen als op 
het toezicht van de Sociale Verzeke-
ringsraad op de bedrijfsverenigingen 
niet zo sterk te worden gevreesd. 

De emancipatie van de vrouw ver-
eist nu ook weer niet, dat zij per se 
voor deze verzekering allen te zamen 
bij één en dezelfde bedrijfsvereniging 
verzekerd dienen te worden. Dat blijft 
overigens terecht wel het geval voor 
die grote groepen gehuwde vrouwen 
die alleen aanspraak kunnen maken op 
de verstrekkingenregeling van deze 
wet: de groep huisvrouwen. 

Periodieke herbeoordeling van de 
toegekende uitkeringen en de aan-
spraken daarop zal voorshands om de 
drie jaar plaatsvinden. Dit kan - zie ik 
het goed, wellicht wil de Staatssecre-
taris mij dat nog verduidelijken - in 
sommige gevallen tot gevolg hebben 
dat men ook nadat de omstandighe-
den gewijzigd zijn een te hoge uitke-
ring geniet, en in andere gevallen ge-
durende de lopende termijn van drie 
jaar reeds aanspraak zou hebben op 
een hogere uitkering dan men al heeft. 
Ofschoon wi j de argumenten van de 
Staatssecretaris aanvaarden, die dui-
delijk maakt dat het vooral om uitvoe-
ringstechnische redenen niet mogelijk 
is reeds direct die periode van drie jaar 
te bekorten, zijn wij het eens met dege-
nen die in de schriftelijke stukken pleit-
ten voor een kortere periode van met 
name twee jaar. 

Van de uitvoeringsorganen zal ech-
ter in de aanloopperiode veel worden 
gevraagd. De wet moet hier rekening 
mee houden en de Sociale Verzeke-
ringsraad heeft in zijn rapport daar-
over ook reeds op dat vele werk gewe-
zen. De Staatssecretaris acht het niet 
ondenkbaar dat na die aanloopperi-
ode, als de nodige ervaring is opge-
daan, die periode tot twee jaar zou 
kunnen worden teruggebracht. 

Ik zou hem willen vragen - wi j die-
nen in de veelheid van ons werk daar-
op bedacht te blijven - of hij niet be-
reid is toe te zeggen dat de Kamer over 
drie a vier jaar - in dat laatste geval is 
ook bekend wat de eerste ervaringen 
zijn met die periodieke herziening -
daarover een notitie zal kunnen ont-
vangen, eventueel middels toezending 
aan ons van een door hem speciaal 
aan de Sociale Verzekeringsraad te 
vragen hierover uitgebracht rapport. 

Vroegtijdige publikatie van alge-
mene maatregelen van bestuur en uit-
voeringsbeschikkingen is zeker wat de 
zaken betreft die nog ge regeld moeten 
worden voordat de wet op 1 januari a.s 
kan effectueren, niet mogelijk. Als de 
Kamer in een groot aantal gevallen 
waarin dat eenvoudig noodzakelijk is, 
de nadere regeling van een aantal za-
ken delegeert aan de betrokken be-
windslieden, dan moet zij zich ook be-
perkingen opleggen ten aanzien van 
een regeling waarbij wij dan een zoda-
nig vroegtijdige publikatie wensen, dat 
wi j de gelegenheid hebben over de in-
houd daarvan nog weer mee te spre-
ken. Toch kan dat in sommige gevallen 
bepaald als mogelijkheid gewenst zijn. 

Het amendement van mevrouw Sa-
lomons voorkomend op stuk nr. 11, 
duidt op een paar van die gevallen en 
heeft daarom wel onze sympathie. 
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Daarnaast hebben wij de indruk dat ook 
het door haar al ingediende amende-
ment op stuk nr. 13 een zekere verbe-
tering betekent. 

Ik kom thans tot het laatste punt van 
mijn betoog en wel op een kwestie 
waarover in de schriftelijke gedachten-
wisseling over dit wetsontwerp tussen 
ons en de Staatssecretaris nog geen 
overstemming kon worden verkregen: 
de kwestie van de ongehuwden werk-
zaam in de gezinshuishouding van 
ouders, broers en zusters. 

Wij hebben daarbij gepleit voor het 
toekennen van uitkeringsrechten in die 
gevallen waarin een ongehuwde doch-
ter of zuster uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend werkzaam is in de gezins-
huishouding van verzorging behoe-
vende ouders of grootouders dan wel 
broers of zusters, waarbij zij, indien zij 
in die taak geheel of in belangrijke ma-
te arbeidsongeschikt worden, geen 
aanspraak op een uitkering krachtens 
de AWW verkrijgen. 

Dat zou mogelijk kunnen worden ge-
maakt door hen bij algemene maatre-
gel van bestuur, uitgevaardigd op 
grond van het nieuw voorgesteld arti-
kel 6, lid 3, uitkeringsrechten toe te 
kennen. 

Bij de artikelsgewijze toelichting on-
der onderdeel A van artikel I van het 
wetsontwerp schrijft de Staatssecre-
taris op blz. 22 van de memorie van 
toelichting, daar waar hij in punt 2 ook 
het nieuw voorgestelde lid 3 van arti-
kel 6 van de AAW behandelt, ten slotte 
de volgende zin: 

'Tevens kunnen op deze wijze ande-
re groepen van verzekerden, voor wie 
het bij nader inzien een bijzondere hard-
heid zou blijken te zijn hun het recht op 
uitkering te ontzeggen, op deze wijze 
aan een uitkering worden geholpen.'. 

Zoals ik reeds in de schriftelijke stuk-
ken heb aangeduid menen wi j dat het 
in dit geval duidelijk om zulk een groep 
gaat. En ik bevind mij in goed gezel-
schap, want vrijwel alle fracties die 
aan de schriftelijke voorbereiding van 
deze behandeling hebben deelgeno-
men hebben het voor deze groep op-
genomen. 

Waar gaat het om? Er is een groep 
ongehuwde vrouwen en meisjes - dat 
is niet direct aan leeftijd gebonden, er 
kunnen ook vrij jeugdige personen on-
der zijn, zo leren waarnemingen - die 
zich vanuit de bestaande gezins- en fa-
milieverhoudingen geheel of vri jwel 
geheel wijden aan de huishoudelijke 
arbeid in het gezin van hun verzorging 
behoevende ouders of grootouders, 
dan wel die de taak op zich hebben ge-
nomen in het gezin waaraan de moe-

der dan wel beide ouders zijn ontval-
len, de achtergebleven nog op weg 
naar zelfstandigheid zijnde jongere 
broers en zusjes te begeleiden en te 
verzorgen. Ten slotte komt het voor 
dat het betreft ongehuwde vrouwen 
en meisjes, die nog ongehuwd zijnde 
of ongehuwd blijvende reeds volwas-
sen broers en zusters verzorgen, hun 
huishouding doen. 

Ten dele zijn hun aanspraken, indien 
zij, terwijl zij die taak vervullen, geheel 
of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wor-
den, niet ongeregeld gebleven. In een 
aantal gevallen, waarin het inkomen 
van betrokkenen die verzorging be-
hoeven onvoldoende is voor het be-
kostigen van huishoudelijke hulp, kan 
een beroep worden gedaan op instel-
lingen van gezinsverzorging die dan 
zulk een vrouw normaal in loondienst 
kunnen nemen, waarmee zij via de 
WAO verzekerd is tegen de geldelijke 
gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 
Die instellingen kunnen dat echter 
slechts in beperkte mate doen. Dat is 
bekend en dan moet eventueel wor-
den verwezen naarde Bijstandswet, 
die aan de desbetreffende verzor-
gingsbehoevenden een extra uitkering 
toekent. 

Degene die de verzorging geeft, dus 
dat familielid, die dochter of kleindoch-
ter, is daarmee echter niet verzekerd 
in de zin van de sociale verzekerings-
wetgeving. Zij is weliswaar verzekerd 
krachtens de AAW wat de verstrekkin-
genregeling betreft, maar krachtens de 
nieuwe regeling is zij niet meer verze-
kerd wat de uitkeringsrechten betreft. 
Er is dan ook geen arbeidsverhouding 
in de zin van het arbeidsrecht en geen 

- verzekeringsplicht ingevolge de WAO. 
Nogmaals, indien zij arbeidsonge-
schikt worden, kunnen zij geen aan-
spraak maken op uitkering krachtens 
de AAW, tenzij er een algemene maat-
regel van bestuur komt, zoals door ons 
is bepleit. 

In nog andere gevallen waarin, gelet 
op het inkomen van betrokkenen, zij 
geen beroep kunnen doen op gezins-
verzorging of op uitkering krachtens 
de Bijstandswet is het geheel aan de 
onderlinge regeling van de verhoudin-
gen overgelaten of zulk een ongehuw-
de, de huishouding verzorgende vrouw 
al dan niet een eigen inkomen in geld 
ontvangt méér dan kost en inwoning, 
kleding en enig noodzakelijk zakgeld. 

Daarbij doen zich - ik erken dat - na-
tuurlijk situaties voor waarin veel beter 
voor zulk een zuster, dochter of klein-
dochter gezorgd zou dienen te worden 
dan in werkelijkheid gebeurt. 

Gaat het om ongehuwden die - zo-
als in het agrarisch bedrijf overigens 

niet zo vaak meer pleegt voor te ko-
mem dan vroeger - in een onverdeel-
de boedel samen het familiebedrijf in 
stand houden, dat zal, ook al omdat 
zulks fiscaal van betekenis is, als regel 
een maatschapcontract aanwezig zijn. 
Dan is er duidelijk sprake van een zelf-
standigein eigen bedrijf werkzame 
vrouw en kan zij in beginsel aanspraak 
maken op uitkering via AAW. 

Maar zelfs al is er voor een deel van 
de groep waarvoor ik hier pleit met be-
hulp van bestaande regelingen die ik 
zojuist aanstipte, hetzij via wettelijke 
verplichtingen, hetzij op andere wijze 
onverplicht een regeling te treffen, die 
voorkomt dat zij bij arbeidsongeschikt-
heid zijn aangewezen op de gunsten 
van de door hen verzorgde familiele-
den, feit blijft dat er op dit punt geen 
sluitende regeling is. 

Dat men in een aantal gevallen zon-
der meer is aangewezen op uitkering 
krachtens de Bijstandwet. Ik erken dat 
wi j dit sluitstuk van onze sociale zeker-
heid bepaald op hoge prijs dienen te 
stellen en niet mogen vergelijken met 
de oude Armenwet die wi j gelukkig 
vergeten zijn, maar dat moet werkelijk 
sluitstuk blijven en groepen die op an-
dere wijze in onze sociale zekerheid 
hun plaats kunnen en ik dacht in dit ge-
val ook wezenlijk verdienen te krijgen, 
moeten wi j niet laten terugvallen op 
dit sluitstuk. 

Er is hierbij wel degelijk sprake van 
een verschil met de gehuwde, het 
huishouden van man en kinderen ver-
zorgende vrouw. Zij heeft krachtens 
huwelijksrecht bij invaliditeit hoe dan 
ook volledige aanspraak behouden op 
levensonderhoud en wat dies meer zij 
van de zijde van haar echtgenoot. 

Ik erken graag de morele verplichting, 
met name als het geldt het geval 
waarin ongehuwde volwassenen bij 
elkaar wensen te blijven, van het aan-
gaan van een normale loondienstver-
houding, althans een verhouding 
waarbij dit soort zaken beter geregeld 
zijn. Die is echter afdwingbaar, die is in 
tal van gevallen niet wettelijk gere-
geld. Zolang wij daarvoor geen slui-
tende regeling hebben, zitten wij met 
dit probleem. 

Ik merk daarbij bovendien op dat in 
de thans nog geldende wet deze 
groep, omdat niet kan worden uitge-
gaan van het beginsel van inkomens-
derving, wél aanspraken heeft op uit-
kering. Dat zal nu na 1 januari aan-
staande voor nieuwe gevallen niet 
meer zo zijn. Dat gaat ons toch alles af-
wegend, te ver. 

Natuurlijk kan men het door mij in 
het eindverslag genoemde voorbeeld 
verder doortrekken en stellen dat, in-
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dien een vroeggehandicapte die vanaf 
zijn 18e jaar uitkering geniet later her-
stelt en vervolgens weer arbeidsonge-
schikt wordt, ook moet voldoen aan de 
inkomenseis. 

Maar ik heb slechts willen wijzen op 
het schrijnende verschil dat kan ont-
staan tussen de vroeggehandicapte 
met uitkering en de jonge vrouw die in 
plaats van in loondienst te gaan, haar 
ouders of jongere broers en zusjes 
heeft willen verzorgen en die omdat zij 
in die periode invalide wordt geen en-
kele aanspraak op uitkering heeft. In 
theorie - ik hoop dat het theorie zal 
blijven, maar het kan gebeuren - is het 
zelfs mogelijk dat zij invalide wordt ter-
wijl zij onder meer een gehandicapte 
broer of zus verzorgt die als vroegge-
handicapte wel aanspraak op AAW-
uitkering heeft. 

Ik erken gaarne dat gelet op de sa-
menstelling van de groep waarom het 
gaat, een samenstelling die niet een-
duidig is in de omstandigheden waar-
onder men die verzorgende arbeid 
verricht, zich de mogelijkheid zal voor-
doen dat wij personen uitkeringsrech-
ten toekennen, liever gezegd laten be-
houden, want zij hadden die rechten al 
onder de huidige wetsbepalingen, 
waarin degenen die zij verzorgen op 
andere wijze behoren te voorzien. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De heer 
Hermsen zegt dat deze situatie vol-
strekt anders is dan de positie van de 
gehuwde niet-buitenshuis werkende 
vrouw. Hij verwijst dan naar het Bur-
gerlijk Wetboek. Voor de nauwe groep 
van verwanten waarvan hij verwacht 
dat de inwonende dochter ervoor 
zorgt, kennen wij ook onderhoudsver-
plichtingen, die de facto misschien 
minder worden geëffectueerd, maar 
die evenzeer bestaan als die ten aan-
zien van huwelijkspartners. 

De heer Hermsen (CDA): Uiteraard zul-
len juridische verplichtingen altijd die-
nen te worden nagekomen, ook in dit 
soort gevallen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Het zijn 
verplichtingen uit de wet. Wij zijn het 
erover eens dat er morele verplichtin-
gen bestaan. 

De heer Hermsen (CDA): Ja, maar het 
gaat erom dat in een groot aantal ge-
vallen die juridische verplichtingen 
niet aanwezig zijn. Die juridische ver-
plichting is met name niet aanwezig, 
wanneer het gaat om de huishoudelij-
ke verzorging van een meisje dat even-
tueel in de huishouding van haar 
broers of zusters werkt. Dan is er geen 
onderhoudsverplichting. Daarop doel-
de ik. 

Nogmaals, ik erken gaarne dat gelet 
op de samenstelling van de groep 
waarom het gaat, een samenstelling 
die niet eenduidig is in de omstandig-
heden waaronder men die verzorgen-
de arbeid verricht, zich de mogelijkheid 
zal voordoen dat wij personen uitke-
ringsrechten toekennen, liever gezegd 
laten behouden want zij hadden die 
rechten onder de huidige wetsbepalin-
gen, waarin degenen die zij verzorgen 
op andere wijze behoren te voorzien. 
Het gaat mij echter om die vrouwen en 
meisjes zelf. Zij kunnen op die andere 
wijze van verzorging, zo zij al mogelijk 
en moreel verwacht zou mogen wor-
den, geen enkele juridische aanspraak 
maken. 

Ik kan hen ook daarom moeilijk uit-
zonderen van de groep die dan wel in 
alle opzichten valt te rekenen tot hen 
voor wie het een bijzondere hardheid 
zou blijken, om de woorden van de 
Staatssecretaris in de memorie van 
toelichting te gebruiken, hun het recht 
op uitkering te ontzeggen. 

Ook in het advies van de SER wordt 
daarvoor unaniem gepleit. Ook is on-
omstreden duidelijk, dat indien wij de 
hier bedoelde groep vergelijken met 
de andere door de Staatssecretaris op 
blz. 3 van de memorie van antwoord 
(derde alinea) genoemde groepen, die 
bij de nieuwe opzet van de wet niet 
voor een uitkering in aanmerking ko-
men, deze groep er uitspringt bij wijze 
van spreken. 

Het gaat hier voorlopig - het immers 
gaat in feite om nieuwe gevallen na 1 
januari 1980 - om een, blijkens blz. 4 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, gering aantal gevallen. 
De kosten zullen zeker de eerste paar 
jaar gering zijn. Een evenwichtssitu-
atie zal eerst na verloop van een niet 
gering aantal jaren - ik taxeer dat zeker 
niet binnen tien jaar - bereikt wor-
den. Hoezeer ik ook verplicht ben de f i-
nanciële gevolgen van een regeling 
voor deze groep in mijn overwegingen 
te betrekken, die zijn ook dan nog te 
overzien. Bovendien kan intussen wor-
den bestudeerd of er geen mogelijkhe-
den zijn om door wijziging van bij 
voorbeeld het arbeidsrecht en/of an-
dere sociale verzekeringswetten, de 
positie van die vrouwen voor wie in al-
le redelijkheid beter gezorgd zou die-
nen te worden dan tot nu toe kennelijk 
het geval is, te versterken. 

Daarop echter te wachten, lijkt ons 
voor hen die krachtens de nu voorge-
stelde bepalingen na 1 januari a.s. 
geen aanspraken op uitkering meer 
zouden kunnen maken, tenzij zij aan-
spraken ontlenen aan de bestaande 
wettekst, niet juist. 

Nu in de schriftelijke voorbereiding 
van deze behandeling, bij alle waarde-
ring die wi j overigens voor dit wets-
ontwerp hebben, dit voor ons niet on-
belangrijke geschilpunt ook reeds is 
belicht zowel door verschillende frac-
ties als door de Staatssecretaris en de-
ze zaak niet bij amendement, doch per 
motie kan worden geregeld, zal de be-
windsman het mij niet euvel duiden 
als in dit geval reeds in eerste termijn 
onze kaart op tafel wordt gelegd. Ik 
heb dan ook de eer daartoe een motie 
in te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Hermsen 
en Nijpels wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat ongehuwden, uit-
sluitend dan wel vrijwel uitsluitend 
werkzaam in de gezinshuishoudingen 
van ouders, broers of zusters, bij ar-
beidsongeschiktheid geen recht op uit-
kering ingevolge de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet zullen ver-
krijgen; 

overwegende, dat deze ongehuwden, 
vaak door omstandigheden gedwon-
gen, afgezien hebben van het verrich-
ten van werkzaamheden buitenshuis 
en in de plaats daarvan, soms met 
opoffering van eigen gezondheid vaak 
vele jaren hun beste krachten hebben 
gewijd aan de verzorging van hun 
naaste familieleden; 

overwegende voorts, dat de Sociaal-
Economische Raad blijkens zijn advies 
van 20 april 1979, nr. 5, van mening is, 
dat aan deze ongehuwden ook uitke-
ring dient te worden verleend; 

van oordeel, dat ruimte moet worden 
geschapen om bedoelde personen in 
geval van arbeidsongeschiktheid recht 
op uitkering te verlenen; 

dringt er bij de Regering op aan, met 
gebruikmaking van de mogelijkheid, 
welke het nieuw voorgestelde artikel 6, 
derde lid, van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet daartoe zal bie-
den, te bewerkstelligen dat de onge-
huwden, die uitsluitend dan wel vrij-
wel uitsluitend werkzaam zijn in de ge-
zinshuishoudingen van ouders, broers 
of zusters, bij arbeidsongeschiktheid 
recht op uitkering zullen kunnen ver-
krijgen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 16(15 706). 
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De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aanvaarding van dit wets-
ontwerp betekent een eerste stap op 
weg naar verwerking in onze wetge-
ving van het beginsel van de verzelf-
standiging van de positie van de 
vrouw in ons stelsel van sociale zeker-
heid, waartoe wi j krachtens de door de 
EG vastgestelde richtlijnen vóór 1 ja-
nuari 1984 verplicht zijn. Met de veel-
omvattende studies die nodig zijn om 
op grond daarvan noodzakelijke wets-
wijzigingen in ons bestaande stelsel 
voor te bereiden, waarbij ook nog be-
langrijke adviesaanvragen aan de SER 
zullen moeten worden gericht, is zoals 
de Staatssecretaris in de stukken mee-
deelt, een aanvang gemaakt. Het 
vraagstuk van de premieheffing zal, al 
zijn er méér zeer belangrijke kwesties 
in dat verband te regelen, daarbij on-
getwijfeld een grote rol spelen en het 
is daarom juist, ofschoon er wellicht 
enige aanleiding toe zou zijn daar ook 
dit keer naar om te zien, dat vraagstuk 
tot zolang te laten rusten. 

Wel zou ik de Staatssecretaris nog 
wil len vragen of het hem niet mogelijk 
lijkt, de Kamer binnen afzienbare t i jd, 
laten wij zeggen nog in de loop van dit 
zittingsjaar een zekere tijdsplanning te 
doen toekomen, waarbinnen die de-
partementale studies zover kunnen 
zijn voltooid dat een of meer advies-
aanvragen aan de SER zullen kunnen 
uitgaan. Verder vragen wi j hem bin-
nen welke termijn hij hoopt dat de SER 
zijn adviezen zal kunnen uitbrengen 
en wanneer daarna de noodzakelijke 
wetsvoorstellen kunnen worden ver-
wacht. Dat lijkt mij voor een goede rol-
verdeling, het instuderen en op elkaar 
afstemmen van onze taken wel van be-
lang. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! 

Het thans te behandelen wets-
ontwerp is gepresenteerd als een eer-
ste stap op weg naar de verzelfstandi-
ging van de vrouw. Vier jaar geleden 
sprak de Kamer via het amendement-
Barendregt/Rietkerk uit, dat de uitslui-
ting van de gehuwde werkende vrouw 
die in het AAW-ontwerp opgesloten 
zat, onwenselijk was en dat er uiterlijk 
1 januari 1979 een regeling ook voor 
die categorie moest zijn. 

Het onderwerp emancipatie is in die 
tijd welhaast nog populairder gewor-
den en in ieder geval in bredere kring 
aanvaard geraakt. Dus, zo moet de 
Staatssecretaris gedacht hebben, als ik 
het wetsontwerp, dat veel meer regelt 
dan alleen aanspraken van de gehuw-

de vrouw en veel van de uit de huidige 
AAW voortvloeiende rechten voor ar-
beidsongeschikten niet meer verleent 
voor nieuwe gevallen, nu maar zo pre-
senteer dat het een sensationele stap 
is in het kader van het emancipatiebe-
leid, dan lijkt het nog heel wat. 

Wat brengt deze wetgeving immers? 
De AAW, een volksverzekering tegen 
arbeidsongeschiktheid waaraan een 
ieder die arbeidsongeschikt was, on-
geacht het moment waarop de 
arbeidsongeschiktheid was ingetre-
den, een recht kon ontlenen - met uit-
zondering van de gehuwde vrouw -
wordt nu teruggebracht tot een risico-
verzekering tegen inkomensderving. 
Het is een risicoverzekering tegen in-
komensderving waaraan dan formeel 
wel al diegenen die aan de entree-eis 
voldoen, namelijk dat zij in de 52 weken 
voorafgaande aan de arbeids-
ongeschiktheid minimaal 3600 gulden 
- hiervan gingen wij uit bij de schrifte-
lijke behandeling - hebben verdiend, 
een recht op uitkering ontlenen, maar 
waarop meteen weer vele uitzonderin-
gen gemaakt worden die vanuit de ge-
dachte van die inkomensdervingsver-
zekering niet begrijpelijk zijn en die 
weer tot nieuwe ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen leiden. 

Ik meen dat zowel bij het verkrijgen 
van het recht op AAW-uitkering als in 
de realisering van de rechten op uitbe-
taling weer ongelijkheden zijn gescha-
pen. Nu worden naar de toekomst toe 
aan gehuwde vrouwen en mannen ge-
lijkelijk rechten op uitkering krachtens 
deze verzekering verleend, maar het 
blijft natuurlijk uitermate merkwaardig 
dat de man of ongehuwde vrouw die 
nooit gewerkt heeft of bij voorbeeld 
zeer lang geleden gewerkt heeft, rech-
ten blijft ontlenen aan de vorige wet-
geving maar dat de gehuwde vrouw 
die vóór 1 oktober 1975 arbeidsonge-
schikt is geworden en aan kan tonen -
ik besef dat dit echt noodzakelijk zou 
moeten zijn - dat zij werkzaam is ge-
weest in bedrijf of beroep en aan even-
tueel gecorrigeerde minimuminko-
mensvereisten voldeed op het mo-
ment van arbeidsongeschikt worden, 
hieraan geen enkel recht ontleent. Wij 
krijgen in wezen weer - de heer Herrrv 
sen heeft het ook al gezegd - een cate-
gorie oud-invaliden. Ik vraag mij af, als 
er gewezen wordt op het eerst recent 
voorhanden zijn van fiscale gegevens 
van gehuwde meewerkende echtge-
noten, waarom dan niet ten minste dat 
ti jdstip was gekozen. 

Mijn fractiegenote mevrouw Haas 
heeft vorig jaar bij het uitstelwetje al 
gesproken over de gewekte verwach-
tingen bij deze categorie vrouwen. Het 

leek ons toen en het lijkt ons thans nog 
steeds een rechtvaardige zaak - dat is 
zelfs mild gezegd, een zaak van be-
hoorlijk bestuur - dat gewekte ver-
wachtingen door de overheid worden 
gehonoreerd. De Staatssecretaris zei 
toen dat er natuurlijk door de Detam 
een voorbehoud zal zijn gemaakt naar 
de uitwerking van de regeling - ik 
spreek nu over november 1978 - waar-
van immers ten tijde van de bespre-
king van het amendement-Baren-
dregt-Rietkerk reeds gesteld werd, dat 
mogelijk een iets ander systeem ge-
hanteerd zou moeten worden. 

Dat klopt. Mijn fractie meent echter, 
dat het wezenlijk anders is om eventu-
eel op basis van het niet kunnen vol-
doen aan de strengere toetsingscrite-
ria van dit thans gekozen systeem 
geen recht op uitkering te geven, dan 
dat men dit recht niet verleent door 
eenvoudig een tijdstip in de wet in te 
voeren. 

Wat gebeurt er bij voorbeeld met de-
genen die, op basis van het systeem 
van de wet, verwachtten dat zij, zo dit 
ooit zou spelen, wel voor een uitkering 
in aanmerking zouden komen? Zij vol-
deden immers aan de vroegere crite-
ria, op het moment van het nemen van 
een beslissing. Derhalve hebben zij een 
nihil beding gemaakt bij echtscheiding 
op grond van de toenmalige wettekst. 
Volgens die tekst vielen zij immers on-
der de uitkeringsgerechtigden. 

Het lijkt ons onredelijk om mensen, 
die ten tijde van het sluiten van een 
echtscheidingsconvenant uitgingen 
van deze rechten, nu naar de bijstand 
te verwijzen. 

Dit probleem klemt onzes inziens bij 
gescheiden vrouwen in het algemeen, 
maar vooral bij weduwen, die geen 
recht op uitkering hebben. Daarbij is 
immers geen sprake van een zelfstan-
dige rechtshandeling waarbij men af-
stand deed van rechten. Het aantal van 
deze vrouwen die arbeidsongeschikt 
zijn is weliswaar klein, maar hun toe-
stand kan vrij schrijnend zijn. Wij vin-
den dat in de schriftelijke voorberei-
ding over deze aspecten te gemakke-
lijk heen wordt gelopen. Er blijft, zeker 
wat de oude gevallen betreft, een 
schrijnende ongelijkheid. Voor vrou-
wen die bij voorbeeld tot 1974 altijd 
gewerkt hebben, is die moeilijk te aan-
vaarden. 

De SER heeft in zijn advies een aan-
tal categorieën genoemd die tussen de 
wal en het schip dreigen te raken door 
het nu gekozen systeem, waarbij de 
volksverzekeringsgedachte is losgela-
ten. Het betreft hier ook categorieën 
die in alle discussies, welke zich sinds 
de adviesaanvrage van 1972 hebben 
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voltrokken, nooit onderwerp van over-
wogen uitsluiting zijn geweest. Het is 
voor ons moeilijk dat wi j de regeling 
voor deze restcategorieën, die bij alge-
mene maatregel van bestuur moet ko-
men, nog niet kennen. Voorzover wi j 
er al iets over vernamen, moeten wi j 
constateren dat bepaalde groepen er-
buiten blijven vallen. Wij denken in dit 
geval wederom aan arbeidsongeschik-
te vrouwen die weduwe zijn geworden 
en die geen recht op AWW hebben. Zij 
kunnen nu geen aanspraak op AWW 
meer doen gelden, terwijl dat onder de 
oude regeling wel kon. Zij derven inko-
men in de vorm van een mogelijke ali-
mentatie. 

Vrouwen en mannen die als raadslid 
in een grotere gemeente hebben ge-
leefd van hun inkomen als raadslid -
hetzelfde geldt in sommige gevallen 
ook voor statenleden - zitten ook in 
zo'n situatie. Deze groep heeft geen 
aanspraken omdat zij niet in bedrijf of 
beroep hebben gewerkt. 

Zij zijn echter wel op arbeid aange-
wezen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Als zij arbeidsongeschikt 
zijn, achten wij uitsluiting na de ge-
wekte verwachtingen bij de totstand-
koming van deze eerdere wetgeving in 
dezen niet aanvaardbaar. 

Wij menen ook dat er voor met na-
me ouderen, werkzaam in gezinshuis-
houding bij familie, een soortgelijke 
problematiek is. In tegenstelling tot de 
heer Hermsen vinden wi j deze situatie 
zozeer ongewenst, dat wij dit in wetge-
ving die ook naar de toekomst geacht 
wordt te werken niet wensen te bevor-
deren. Het is natuurlijk wel gebeurd 
dat op deze manier vooral van meisjes 
gebruik is gemaakt. Het zal in de grote-
re groepen allochtonen, met een iets 
ander patroon nog dan wi j hier heb-
ben in de samenleving ten aanzien van 
meisjes in een gezin, vaker blijven ge-
beuren. 

De heer Hermsen (CDA): Ik denk dat 
mevrouw Salomons bij allochtonen 
denkt aan de gezinnen van buitenland-
se werknemers, werkneemsters, Suri-
namers enzovoort. Zou mevrouw Sa-
lomons minder willen pleiten voor de-
ze groep, die volkomen legaal in ons 
land verblijft? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat heb ik 
helemaal niet gezegd, maar wel dat 
het patroon van een meisje dat voor 
een gezin blijft zorgen en geen rol bui-
tenshuis speelt hier misschien wat aan 
het slijten is. Ik constateer ook dat voor 
andere mensen met een enigszins an-
der cultureel patroon dat slijten wat 
trager gaat en dat die groepen erbij 

zullen komen. Ik heb daar verder geen 
enkele conclusie uit getrokken en ge-
zegd dat in ons land in het algemeen 
de gezinsgrootte iets afnemend is en 
dat er categorieën zijn waarbij dit zich 
frequenter zou kunnen voordoen. Het 
was een neutrale constatering. 

De heer Hermsen (CDA): Erkent me-
vrouw Salomons dat er voor deze 
groep een zekere urgentie moet zijn, 
dat voor deze gevallen er een zekere 
zorg moet zijn en dat er voor hen een 
regeling moet komen? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Er zijn si-
tuaties, waarin de arbeidscapaciteit 
van inwonende meisjes zonder tegen-
prestatie wordt benut. Dat vind ik on-
gewenst, gezien de mogelijkheden van 
ontwikkeling voor de meisjes. In het 
verleden was de situatie volstrekt an-
ders. Toen waren er geen voorzienin-
gen in de vorm van gezinsverzorging 
en geen mogelijkheden voor de op-
vang van kinderen etcetera. In de hui-
dige situatie blijf ik het onjuist vinden, 
als ouders, grootouders of wie dan 
ook een zodanig beslag op kinderen 
leggen, dat zij niet in vrijheid tot een 
beslissing kunnen komen. 

Als zij in vrijheid - dat zou dan een 
mogelijke oplossing kunnen zijn - na 
reeds ruim tot de jaren des onder-
scheids te zijn gekomen, tot zo'n be-
slissing komen en hun baan opgeven, 
dan zou er een vrijwil l ige beslissing 
verondersteld kunnen zijn. Er is dan 
sprake van het vri jwil l ig afstand doen 
van werkzaamheden en van het bui-
tenshuis gaan werken. 

Als men die vri jwil l igheid niet kan 
veronderstellen, omdat de afhankelijk-
heid van ouders of grootouders nog 
zodanig is dat er geen eigen beslissing 
is, dan moet men geen wetssysteem 
creëren, waarin wi j die afhankelijkheid 
in wezen ook naar de toekomst toe 
gaan legitimeren. Voor de gevallen - ik 
denk aan een hardheidsclausule - die 
zijn ontstaan in een situatie, waarin de 
andere voorzieningen niet aanwezig 
waren en ook niet het hele vangnet 
van voorzieningen, dat wij min of 
meer in de loop van de jaren hebben 
opgebouwd voor dit soort calamitei-
ten en waarin de positie van de vrouw 
een volstrekt andere was, zou ik mij 
kunnen voorstellen dat er een aflopen-
de regeling wordt gecreëerd. Ik vind 
het onaanvaardbaar dat men nu nog 
weer jonge meisjes in die situatie 
brengt. 

Uw hele betoog geeft al aan waarom 
dit niet aanvaardbaar is. U schetst heel 
zielige, arme meisjes, die op hun der-
tigste ontdekken dat zij alle ontwikke-
lingskansen hebben gemist en dan 

ook nog arbeidsongeschikt zijn. Moe-
ten wi j dergelijke nieuwe categorieën 
gaan kweken? Ik vind dit onaanvaard-
baar. 

De heer Hermsen (CDA): U erkent 
daarmee toch dat zij er zijn en dat zij er 
ook op 2 januari zullen zijn. Zij hebben 
op dat moment geen recht op uitke-
ring. Die regeling zal er intussen voor 
deze meisjes niet zijn. U laat die groep 
dus 'zwemmen'. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Voor der-
gelijke calamiteiten, die wi j in het alge-
meen niet kunnen voorzien, functi-
oneert de Bijstandswet. 

De heer Hermsen (CDA): Daar zijn zij 
dan hun hele leven op aangewezen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat geldt 
ook voor de AAW. Ik kan mij voorstel-
len, dat ook wordt gezocht naar moge-
lijkheden van bij- en herscholing. Wei-
licht kunnen wi j daar wat meer aan 
doen wat betreft de voorzieningen. 

De heer Hermsen (CDA): Als u het zó 
gaat bezien, komt deze groep in feite 
op dezelfde lijn te zitten als alle andere 
gehandicapten. Daar gaat het nu niet 
om. Het gaat erom dat deze meisjes 
écht aanspraak moeten kunnen maken 
op een uitkering. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik consta-
teer dat u dit ook in de toekomst wilt 
blijven bevorderen en dat u daarmee 
in wezen de ongelijkheidssituatie met 
wetgeving wenst te sanctioneren. 

De heer Hermsen (CDA): Ik heb met 
nadruk gezegd: zolang er geen andere 
regeling is. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat bete-
kent toch dat er voorlopig verwachtin-
gen worden gewekt en dat mensen -
in tegenstelling met wat wi j wenselijk 
vonden - in een afhankelijkheidssitu-
atie contracten met verplichtingen 
aangaan, waarvan zij de gevolgen niet 
kunnen overzien. In feite realiseren wi j 
dan sociale voorzieningen voor één lid 
van het gezin, gelet op de faciliteiten 
voor de gezinsverzorging. 

De heer Nijpels (VVD): U gaat er toch 
niet echt van uit dat het creëren van 
uitkeringsrechten in het kader van de 
AAW aan deze groep tot gevolg zal 
hebben dat in de toekomst mensen in 
die bepaalde gezinssituatie zullen den-
ken dat zij een en ander maar niet die-
nen te regelen bij arbeidscontract om-
dat zij, als zij invalide worden, toch een 
uitkering krijgen? Het gaat erom, voor 
de groepen, die er nu buiten vallen, 
een regeling te scheppen. Dat heeft 
niets te maken met de zaken, die u 
aangeeft. U weet net zo goed als ik, dat 
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de heer Hermsen en ik op dit terrein 
een volstrekt andere mening zijn toe-
gedaan. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Daarom 
is het ook zo merkwaardig dat u tot de-
ze opstelling komt. 

De heer Nijpels (VVD): Dat is niet zo 
merkwaardig. Wij wensen de mensen, 
die in nood dreigen te komen een zeke-
re garantie te geven en wi j hopen met 
u dat al die mensen in de toekomst 
niet in die afhankelijke gezinssituatie 
terechtkomen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Kuntu 
mij duidelijk maken waarom de inko-
mensderving - dat element ontbreekt 
hier volstrekt - voor gehuwde vrou-
wen in het gezin wèl als argument 
voor uitsluiting wordt gebruikt? 

De heer Nijpels (VVD): Dat heeft u dui-
delijk in het voorlopig en in het eind-
verslag kunnen lezen. Daar staat, dat 
hier in feite wèl sprake is van arbeids-
prestatie in morele zin, maar niet in juri-
dische zin. 

Mevrouw Salomons (PvdA): En dat 
geldt niet voor een vrouw in een ge-
zin? Ik heb het idee, dat u het toch 
méér met de heer Hermsen eens bent 
dan u wilt doen voorkomen óók wat be-
treft de arbeidsprestatie en de rol van 
de vrouw. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij vragen 
ons af, wat verder bij de invulling van 
de algemene maatregel van bestuur 
aan de orde moet komen. Wat wordt 
er bij voorbeeld onder studerenden 
verstaan? Hoe staat het met degenen, 
die uitgeloot zijn bij universiteiten, met 
partieel-leerplichtigen enz.? Wij drin-
gen aan op een ruime interpretatie. 

Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat 
het probleem van de categorieën zich 
ook in de toekomst zal voordoen. Wij 
menen dan ook dat de totstandkoming 
van de algemene maatregel van be-
stuur, zoals ook bij de wisseling van 
stukken is aangegeven, grondig moet 
worden besproken in deze Kamer en in 
een brede kring in de samenleving. 

Wij menen daarom dat de algemene 
maatregel van bestuur op grond van 
artikel 6, lid 3, onderwerp van discus-
sie in de Kamer en in de samenleving 
dient te zijn. Wij menen ook dat keu-
zen, die daar gedaan worden, van be-
tekenis kunnen zijn voor het volume-
beleid. Ook daarom moet de Kamer in 
de inhoud gekend worden en daar zeg-
genschap over hebben. 

Wij constateren met ergernis, dat 
ondanks het feit dat het SER-advies, 
op basis waarvan dit ontwerp inge-
diend is, al in april uitgebracht werd. 

en dat ondanks aandringen van de Ka-
mer, er nu nog geen concept-algeme-
ne maatregel van bestuur overgelegd 
kon worden. Wij menen dat dit een 
droevige zaak is omdat het nu een 
sprong in het duister wordt. Wij willen 
nu echter niet de consequentie van 
verder uitstel nemen door bij de invoe-
ring een goedkeuringsprocedure in te 
voeren, zoals wi j bij delegatie van zo 
wezenlijke bevoegdheden noodzake-
lijk vinden. Voor wijzigingen zal echter 
een behoorlijke zeggenschap van de 
Kamer gewaarborgd moeten zijn, juist 
in relatie met het volumebeleid. lnvoe-
ring en dan pas een reactie van de Ka-
mer werkt hier niet goed, omdat we 
dan mogelijk met het probleem van 
verworven rechten komen te zitten. 
Wij betreuren het dat we daar nu toe 
gedwongen worden. 

Daarom bepleiten wij een systeem 
waarbij wijzigingen eerst op termijn in 
werking treden, zodat er naar aanlei-
ding van een publieke discussie zo no-
dig bijstelling mogelijk blijft. Zowel 
voor deze algemene maatregelen van 
bestuur alsook voor eventuele 
koninklijke besluiten. De uitzonderin-
gen op de regel van artikel 6 zijn te 
belangrijk om hier grote gaten te laten 
vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik consta-
teerde al dat er nu gekozen is voor een 
systeem van risicoverzekering tegen 
inkomensderving ten gevolge van 
arbeidsongeschiktheid en dat ten ge-
volge van deze keuze weer heel nieuwe 
categorieën buiten de boot dreigen 
te vallen. Maar, zo wordt beklerrv 
toond, de gehuwde vrouw heeft nu de-
zelfde rechten! 

Is dit systeem, dat met name voor 
zelfstandigen de enige aanspraak op 
een uitkering is bij arbeidsongeschikt-
heid, nu ook consequent doorge-
voerd? Ook daar moet ik grote vraag-
tekens zetten. 

Vraagtekens bij de verzelfstandiging 
vanwege: 

1. het maximum voor gehuwden; 
2. de verdeling van de uitkering bin-

nen het maximum; 
3. de anticumulatiebepaling met 

AOW. 
Vraagtekens ook bij het karakter van 

de inkomensdervingsverzekering van-
wege: 

4. het gehanteerde maximum voor 
gehuwden; 

5. de uitsluitingsbevoegdheid van 
de bedrijfsvereniging als de arbeids-
ongeschiktheid al bestond toen men 
het inkomen ging verwerven; 

6. anticumulatiebepalingen met 
AWW. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen 
ons niet onttrekken aan de indruk, dat 

de Regering een nogal hybride wets-
ontwerp heeft ingediend. Allereerst 
wil ik iets zeggen over het gehan-
teerde maximum van de gehuwden-
uitkering en de verdeling daarbinnen. 
De Regering zegt individualisering te 
brengen. Het wetsontwerp maakt het 
tegelijk mogelijk de verkregen rechten 
op basis van verzelfstandiging terug te 
nemen als er een tweede persoon 
rechten verwerft binnen dezelfde ge-
zinseenheid. Het enige wat er gebeurt 
is dan in wezen herverdelen binnen de 
gezinseenheid, met een beslag. 
Waarbij het nog zo kan zijn, dat door 
het effect van de verschillende belas-
tingvrije sommen voor man en vrouw 
er heel merkwaardige uitkomsten bin-
nen die eenheid kunnen komen. 

Verzelfstandiging moet onzes in-
ziens toch betekenen dat er niet alleen 
zelfstandig aanspraken verworven 
kunnen worden - j e moet ze ook in 
uitkeringsrechten kunnen omzetten -
maar dat deze ook gehandhaafd kun-
nen blijven als de partner onverhoopt 
ook door arbeidsongeschiktheid ge-
troffen wordt. Er zullen dan zelfstandig 
rechten en uitkeringen verworven 
moeten kunnen worden, waarbij het 
draagkrachtelement niet primair in de 
uitkerings- maar in de fiscale benade-
ring van het samenlevingsverband 
naar voren dient te komen. Op deze 
manier hebben we slechts een partieel 
element van de inkomensvorming te 
pakken. 

Wij kunnen er begrip voor opbrengen 
dat hier gekozen is voor het uitgangs-
punt van de ongehuwdenuitkering 
met een toeslag als er geen nevenin-
komsten zijn. De keerzijde hiervan — de 
korting als er twee uitkeringsgerech-
tigden zijn die gehuwd zijn - zien wi j 
niet als een uitgangspunt dat verder 
als richtsnoer bij de verzelfstandiging 
van de positie van gehuwde vrouwen 
mag dienen. Dan is het schone schijn. 
Bovendien met het kwalijke nevenef-
fect, dat er weer een heel rare discon-
gruentie is met de WAO die immers 
beiden uitkeert op basis van het laatst-
genoten inkomen. Ergens probeer je 
door middel van een inkomensder-
vingsverzekering toch tot een zekere 
parallel te komen. 

De vlucht in een BV als men ziekte 
vreest en één van beiden reeds afge-
keurd is, wordt nog bevorderd. Een 
nog arbeidsgeschikte vrouw kan beter 
in loondienst gaan bij een ander of 
omgekeerd de man. Zo bevorder je 
niet-voortzetting van een bedrijf. Een 
praktisch punt dat met neme voor het 
midden- en kleinbedrijf vaak werd 
gesteld was, dat dankzij de AAW er 
een mogelijkheid kwam voor kleine 
zelfstandigen om hun bedrijf voort te 
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zetten met een werknemer erbij als 
men zelf minder kon werken. 

Bovendien brengt dit stelsel ons 
geen stap dichter bij gelijke behande-
ling van verschillende samenlevings-
patronen voor de wet. Hier is het 
evenwicht weer eens verstoord, nu in 
het nadeel van het gehuwd zijn. Ik mag 
toch niet verwachten dat het CDA zo-
ver doorslaat dat ze nu echtscheidin-
gen wenst te bevorderen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij menen 
dat zowel een reële verzelfstandiging 
van de vrouw pleit tegen deze korting, 
alsook het inkomensdervingsverzeke-
ringsuitgangspunt. Verzelfstandiging in 
een inkomensdervingsverzekering 
dient in te houden, dat niet het arbeids-
inkomen in relatie tot het inkomen van 
de ander gewogen wordt, maar dat er, 
als een volledige arbeidsprestatie gele-
verd werd vóór het arbeidsongeschikt 
worden, dan ook een volledige uitke-
ring, desnoods (aangezien we met bud-
gettaire en premiebeperkingen te ma-
ken hebben) op een vast maximum uit-
keringsniveau dient te worden gege-
ven. 

Een volgend punt waarbij de verzelf-
standiging weer geheel verdwenen is, 
is de anti-cumulatiebepaling met de 
AOW. Uitgangspunt van de wet is een 
inkomensdervingsverzekering voor 
degene die arbeidsongeschikt wordt. 
Het is voor ons onbegrijpelijk waarom 
bij voorbeeld een 55-jarige vrouw die 
altijd een eigen bedrijf heeft gedreven 
bij het arbeidsongeschikt worden in-
eens geen recht op uitkering heeft, als 
haar man bij voorbeeld 67 is. 

Wij hebben het gevoel dat alleen is 
uitgegaan van het meewerken in het 
bedrijf van de man en dat, nu de man 
op zijn vijfenzestigste is gestopt, zij 
ook maar moet stoppen. Hoewel wij 
het idee van het aftoppen van twee 
AAW-uitkeringen moeilijk vinden, me-
nen wij dat hier helemaal het zelfstan-
dig recht van de vrouw wordt doorbro-
ken. Het is toch uiterst merkwaardig 
dat opgebouwde ouderdomspensioe-
nen kunnen leiden tot een korting op 
de uitkeringsrechten bij de partner. 
Voor die verzekering is toch ook pre-
mie betaald. 

In geen enkel opzicht wordt bij de 
AOW verder gekeken, welke inkom-
sten er zijn, of de vrouw ouder of jeug-
diger is, enz. Het uitgangspunt is dat 
bij het 65 jaar worden van de man de 
rechten ontstaan. Deze zouden er dan 
toe moeten leiden, dat aanspraken uit 
een eigen inkomensdervingsverzeke-
ring door de vrouw niet verworven 
kunnen worden? Wij achten dit heel 
moeilijk te verteren. 

Hier speelt weer het probleem dat 
de vrouw, die via de uitkering het be-
drijf zou kunnen voortzetten door par-
tieel iemand aan te trekken, daar-
toe niet gelegenheid krijgt, alleen om-
dat haar partner boven de 65 jaar is. 
De zelfstandigheid van de vrouw 
wordt zo wel heel raar doorbroken. Bo-
vendien vragen wi j ons af, hoe het 
loopt als er een echtscheiding nadien 
volgt. Herleven de rechten dan weer? 

Bij het vorige punt was de verzelf-
standiging helemaal zoek, bij de uit-
sluiting van de AAW in het geval er 
sprake is van AWW, is het inkomens-
dervingselement weer helemaal zoek. 

Het logisch verband met eerdere op-
merkingen van de Staatssecretaris 
trouwens ook. In een mondeling over-
leg op 15 september 1978 zei de 
Staatssecretaris dat de leeftijdsgrens 
waarbij een weduwe met een 18-jarig 
kind minder ging ontvangen in de 
AWW bewust gekozen was, omdat de 
weduwe dan in staat was om eigen in-
komsten te verwerven naast het ver-
laagde pensioen. Stel nu dat ze dat 
doet maar arbeidsongeschikt wordt. 
Wat is dan de ratio van die volledige 
uitsluiting van samenloop? 

Het lijkt ons dat er met name voor 
weduwen met studerende kinderen 
toch wel grote problemen kunnen rij-
zen. Hoewel wi j wil len erkennen dat 
wij in zijn algemeenheid begrip heb-
ben voor de noodzaak van het beper-
ken van meerdere uitkeringen gericht 
op één persoon, blijft dit echter merk-
waardig nu de inkomensderving zo 
centraal is gesteld! 

Vervolgens nog een punt waar wi j 
het inkomensdervingscriterium verla-
ten zien. De bedrijfsverenigingen krij-
gen de bevoegdheid om een aantal ca-
tegorieën buiten aanmerking te laten 
voor aanspraken. Wij hebben begrepen 
dat het natuurlijk zinvol is een dam op 
te werpen tegen mogelijk misbruik en 
kunnen ons voorstellen dat daartoe het 
enkele entree-criterium van in 52 weken 
voorafgaand aan de arbeidsongeschikt-
heid minimaal 15% van de gehuwden-
grondslag verdienen niet voldoende 
kan zijn. 

Wij kunnen wel vrede hebben met 
enige nadere criteria, maar hebben 
grote moeite met uitsluitingsmogelijk-
heden van degene die altijd gewerkt 
heeft, nu nog steeds in beroep of be-
drijf werkzaam is, maar bij wie op het 
moment van arbeidsongeschikt wor-
den blijkt, dat die arbeidsongeschikt-
heid al bestond op het moment dat 
men het inkomen ging verwerven. Het 
lijkt ons dat dit mensen die eenmaal 
een vorm van arbeidsongeschiktheid 
hebben of minder valide zijn bepaald 

niet zal stimuleren om ooit nog iets te 
beginnen. 

Wij vinden dat niet wenselijk. Als ge-
durende een lange periode inkomen is 
verworven, menen wi j dat uitsluiting 
niet meer mogelijk behoort te zijn. Het 
komt ons uitermate onredelijk voor 
om naast de uitsluiting van de geval-
len van voor 1975 ook nog eens een 
extra zeef in te bouwen voor degenen 
die op dit moment feitelijk al arbeids-
ongeschikt zijn, maar nog steeds wer-
ken. 

Wij voelen veel voor schrapping van 
die eis, maar wij kunnen ons voorstel-
len dat dit leidt tot mogelijk misbruik. 
Deze bepaling zal zonder nadere in-
structies aan bedrijfsverenigingen tot 
eindeloze jurisprudentie aanleiding 
geven. De ervaringen die wi j met dit 
soort bepalingen bij voorbeeld in de 
ziektekostenverzekeringen hebben, 
zijn daar een afschuwelijk voorbeeld 
van. Nu verwacht ik bepaald niet dat 
bedrijfsverenigingen zich ook zo zullen 
gedragen, maar wij als wetgever moe-
ten voorkomen dat wij met een té 
open normstelling werken, zeker bij 
een wet waarin het eigen karakter zo 
weinig duidelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Resumerend: 
in de nu voorgestelde regeling vinden 
wi j een aantal positieve aspecten ten 
aanzien van de positie van de gehuw-
de werkende vrouw, maar wij menen 
dat de prijs die ervoor betaald moet 
worden door anderen die er nu buiten 
komen te vallen en ook arbeidsonge-
schikt zijn hoog is. Bovendien blijft bij 
nadere beschouwing van de verzelf-
standiging weinig over, ook in de zin 
van het verwerven van een aanspraak 
op uitkering. 

Als men kijkt naar voortzetting van 
het bedrijf in een persoonlijke onder-
nemingsvorm, zeker als beiden arbeids-
ongeschikt dreigen te worden, dan 
blijft dat een verduveld onaantrekkelij-
ke zaak. Men kan dan beter naar de 
b.v.-vorm uitwijken. De willekeur bij 
het toepassen van de verzelfstandi-
ging maakt dat wi j veel moeite hebben 
met een aantal elementen. Toch is het 
een eerste stap die wij als zodanig 
waarderen. 

Er zal echter nog veel meer moeten 
gebeuren, zowel in de sociale verzeke-
ringssfeer waartoe wi j ook krachtens 
Europese richtlijnen gehouden zijn, als 
in de fiscale sfeer, wil len wi j tot een 
rechtvaardige individualisering komen 
die ook rekening houdt met de draag-
kracht. Wij menen dat de Staatssecre-
taris wat dit betreft bij de bekendma-
king in zijn nota en in het wetsontwerp 
enige valse illusies heeft gewekt. Het is 
weer het oude liedje: de vrouw mag 
zelfstandig zijn, maar het moet niet te 
veel kosten! 
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De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Met de thans voorgestelde 
wijziging van de AAW komt het einde 
in zicht van een vrij uniek monstrum 
van amendering. Ik bedoel hiermee ui-
teraard het aannemen van het amen-
dement-Barendregt bij de behandeling 
van de AAW. Het voorstellen en aan-
vaarden van wetsbepalingen waarvan 
men de consequenties niet kan over-
zien en om die reden het uitstellen van 
de ingangsdatum van de bepalingen is 
niet bepaald de fraaiste methode van 
wetgeving. Alleen daarom al is wijzi-
ging van de AAW noodzakelijk. 

Mijn fractie heeft erop gewezen dat 
wijziging wenselijk is op grond van het 
feit dat vrouwen die geheel of gedeel-
telijk het gezinsinkomen verdienen, 
niet voor een AAW-uitkering in aan-
merking komen en mannen in een ver-
gelijkbare positie wel en op grond van 
de inmiddels gewekte verwachtingen. 

De aandrang om de AAW op dit punt 
te wijzigen, werd bovendien nog ver-
sterkt door de EG-richtlijn inzake gelij-
ke behandeling van mannen en vrou-
wen. Het beginsel van gelijkheid voor 
de wet is een groot goed in ons rechts-
bestel. Er zal echter wel op gelet moe-
ten worden dat er voor gelijke behan-
deling ook wel degelijk sprake zal 
moeten zijn van gelijke gevallen. De in-
druk bestaat nu dat dit niet altijd het 
geval is. 

Er is een vrij principiële keuze ge-
daan voor het beginsel van verzelf-
standiging. Daaraan ligt de gedachte 
ten grondslag dat iedere man of 
vrouw, gehuwd of ongehuwd, zijn of 
haar eigen kostwinner is. Sommigen 
gaan nog verder en stellen dat eigen-
lijk iedere man of vrouw zijn eigen 
kostwinner moet zijn. Dat wordt dan 
een normatief gegeven, waarop de 
wet gebaseerd gaat worden. Die norm 
is mijns inziens echter ingegeven door 
een individualistisch mensbeeld. De 
bewindsman weet ook wel dat zo'n in-
dividualistisch beeld in tegenspraak is 
met de Bijbel. 

In de meeste samenlevingsrelaties 
is er sprake van een huwelijk, al dan 
niet wettelijk bekrachtigd - dat moet 
men er tegenwoordig wel bij zeggen -
en de Bijbel spreekt over het huwelijk 
op dezelfde wijze als van een biolo-
gisch organisme. Ook de uitdrukking 
wat God heeft samengevoegd, mag de 
mens niet scheiden, is duidelijk rich-
tinggevend ten aanzien van de verhou-
ding. Inderdaad zijn in een huwelijk de 
partners wederzijds van elkaar afhan-
kelijk, maar afhankelijkheid is in strijd 
met het humanistische individualisti-
sche mensbeeld. Is dat niet de reden 

dat men het principe van de verzelf-
standiging kiest en daardoor de we-
derzijdse afhankelijkheid verwerpt? Af-
gezien van het feit dat ik dus de norm 
waarop het principe van verzelfstandi-
ging is gebaseerd afwijs, past deze 
norm ook nog niet eens op de feiten. 

In 1971 werd toch nog altijd 70% van 
de Nederlandse huishoudens ge-
vormd door echtparen en echtparen 
met kinderen. De alleenstaanden 
vormden ruim 17% en de 'alternatieve 
relaties' vormden slechts 2,5%. De 
overige 10% betrof de categorieën één-
ouder-gezinnen. De motivering voor 
de verzelfstandiging zoals die in de 
memorie van toelichting werd gege-
ven, namelijk dat het traditionele rol-
patroon steeds meer wordt doorbro-
ken, is dus een redenering die op 
grond van de cijfers aanvechtbaar is. 

Van 'steeds meer wordt doorbroken' 
gaat natuurlijk de suggestie uit, dat dat 
rolpatroon al lang is doorbroken. Let-
terlijk genomen kan dat percentage 
van 2,5 3,5 geworden zijn, maar daar-
mee is het nog geen 50. Wordt daar-
mee dus niet het in bepaalde elitaire 
kringen gangbare levenspatroon 
normgevend gemaakt voor dat van de 
gemiddelde Nederlander? 

Nu is de bewindsman niet onbekend 
met een partij die zegt dat het gezin 
bescherming behoeft, omdat het een 
hoeksteen van de samenleving is. 
Maar de wetgeving die thans wordt 
voorgesteld, is neutraal ten opzichte 
van de keus tussen een gezin en een 
alternatieve relatie. Afgezien van het 
feit dat dit alleen kwantitatief al te veel 
eer is voor deze alternatieve relaties, 
wi l ik de bewindsman toch het volgen-
de vragen. Kenmerkend voor veel al-
ternatieve relaties is dat men de we-
derzijdse verantwoordelijkheden wil 
minimaliseren. 

Immers, wanneer een van de part-
ners het goeddunkt, kan de relatie 
worden beëindigd. Bij een gezin is de 
juridische band sterker. Denken de be-
windslieden niet dat als de wetgever 
de mensen de vrije keus laat, dus als 
de wet 'neutraal' is, omdat de rechts-
gevolgen gelijk zijn, de keuze van het 
huwelijk veel minder vaak gedaan zal 
worden? 

In de memorie van antwoord wordt 
over dit punt opgemerkt dat het moei-
lijk aantoonbaar is dat ons sociale ver-
zekeringsstelsel bevorderend zou heb-
ben gewerkt op het aangaan van alter-
natieve relaties, omdat bij de werkne-
mersverzekeringen van oudsher zelf-
standige rechten werden verleend. 
Maar hier gaat het juist om een volks-
verzekering en daarbij is de verzelf-
standiging een nieuw element. Zelf-

standige rechten bij werknemersverze-
keringen hoefden in het verleden niet 
tot moeilijkheden aanleiding te geven, 
omdat de werknemers meestal de 
kostwinners waren. 

Hantering van het kostwinnersbe-
grip is mijns inziens een redelijk princi-
pe. In de eerste plaats is dit bij een zeer 
ontspannen arbeidsmarkt een eis van 
sociale rechtvaardigheid. Verder is het 
kostwinnersbegrip uiteraard veel meer 
toegesneden op de feitelijke situatie. 
Als van een echtpaar één van de twee 
student is, wisselt het kostwinner-
schap na enige tijd vaak, maar deze 
praktische moeilijkheden bij hantering 
van het kostwinnersbegrip zijn zeker 
op te lossen. Ik denk bij voorbeeld aan 
de tweejaarlijkse periodieke herover-
weging, waarvoor de heer Nijpels 
heeft gepleit, die meteen is te gebrui-
ken om telkens te constateren, wie 
kostwinner is. 

Nu het kostwinnersbegrip echter on-
wenselijk wordt geacht, zou ik wil len 
pleiten voor een systeem dat ligt bin-
nen het kader van de thans voorgestel-
de wetswijziging, maar dat toch uit-
gaat van de gehuwdensituatie in 
plaats van de ongehuwdensituatie. 
Wat vindt de Minister ervan om ieder 
in plaats van de ongehuwdenuitkering 
de helft van de gehuwdenuitkering te 
geven? De ongehuwde niet-samenwo-
nende man of vrouw kan dan een aan-
vulling krijgen tot het thans geldende 
ongehuwdenniveau. Als beide echte-
lieden arbeidsongeschikt zijn, hebben 
beide samen het gehuwdenniveau. 
Werkt de andere partner, maar blijft de 
som van de genoten uitkering en het 
inkomen van de werkende partner be-
neden het gehuwdenniveau dan kan 
een aanvulling plaatsvinden op de 
AAW-uitkering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan ermee 
instemmen dat gekozen is voor een 
bepaald percentage van de huidige 
uitkeringsgrond voor gehuwden, dat 
verdiend moet zijn in het referte-jaar 
om voor een uitkering in aanmerking 
te komen. De eerder voorgestelde uren-
reis had inderdaad enige bezwaren, 
alhoewel ik niet alle bezwaren even te-
recht vond. Wel wil ik vragen of het 
percentage van 15 niet erg laag is. Ik 
zou graag willen weten waarom men 
niet gekozen heeft voor een percenta-
ge van 20, hetgeen ongeveer kan over-
eenkomen met één werkdag per week. 

De positie van de oudere ongehuw-
de vrouw die de verzorging van een fa-
milielid tot haar levenstaak rekent, 
heeft terecht veel aandacht gekregen 
in dit debat. Dit zijn niet de Nederlan-
ders die je kunt aantreffen in de voor-
ste gelederen van de FNV, en daarom 
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is het terecht dat de Kamer aandacht 
besteedt aan haarfinanciële positie. 

De argumenten die de Regering 
heeft aangevoerd, tegen het verlenen 
van uitkeringsrechten.... 

Mevrouw Salomons (PvdA): Op grond 
van welke gegevens concludeert u dat 
deze mensen zich niet in de voorste 
gelederen van de FNV bevinden? Dit 
lijkt mij een heel merkwaardige wijze 
van categoriseren, zeker gezien het feit 
dat een heel stuk van de natuurlijke 
achterban van de heer Hermsen zo 
langzamerhand in de FNV verenigd is. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik heb geen 
statistisch materiaal maar 

De heer Hermsen (CDA): Het is maar 
wat je onder natuurlijke achterban re-
kent. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Het zou 
politiek zeer interessant zijn, als u nu 
zei dat u dat niet vindt. 

De heer Hermsen (CDA): Wat die ach-
terban betreft, is langzamerhand wel 
duidelijk geworden dat 

De Voorzitter: De heer Verbrugh heeft 
het woord! 

De heer Verbrugh (GPV): Wanneer een 
vrouw in vele gevallen een offer 
brengt door zich aan de verzorging te 
wijden van een famil iel id, heeft dit tot 
gevolg dat zij in een heel andere posi-
tie verkeert dan wanneer zij op een 
kantoor, fabriek of ergens anders 
werkt. 

De wisselwerking met anderen is 
veel geringer. Als men met veel men-
sen in aanraking komt, kan men ook in 
de voorste gelederen van de FNV 
staan. Als men veel thuis is, is dat min-
der het geval. Dat is mijn overweging. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Bepaalde 
categorieën binnen de FNV zijn u ken-
nelijk niet bekend. Er is bij voorbeeld 
een vrouwenorganisatie waarin vrij 
veel vrouwen participeren die zich be-
zig houden met de verzorging van fa-
milieleden, zoals kinderen en echtge-
noten. 

De heer Verbrugh (GPV): Dan dank ik u 
voor deze informatie. 

De categorie vrouwen waarover ik 
spreek, wordt steeds vergeleken met 
een groep huisvrouwen. Ik heb hier 
enige bezwaren tegen. Aan huisvrou-
wen zal geen uitkering worden toege-
kend, onder meer om financiële rede-
nen. De indruk bestaat nu dat een on-
gehuwde vrouw die een familielid ver-
zorgt, geen uitkering krijgt, omdat 

straks de aandrang om huisvrouwen 
een uitkering te geven, te sterk wordt. 
Ik moet dit nog zien gebeuren. 

De vergelijking met de groep huis-
vrouwen is niet terecht. Ik vind de op-
merking dat het verzorgen van bloed-
verwanten een vrije keuze is, evenals 
het huwelijk, keihard. Hoe vaak zijn 
vrouwen die familieleden verzorgen 
een huwelijk misgelopen, terwijl zij dat 
toch graag gewild zouden hebben? 
Wie dan spreekt van een vrije keuze, 
waarvan ook de consequenties moe-
ten worden gedragen, geeft mijns in-
zienste kennen weinig kennis te heb-
ben van de menselijke verhoudingen. 

De heer Nijpels (VVD): U gaat er toch 
niet van uit dat iedereen in Nederland 
ernaar streeft om te huwen? 

De heer Verbrugh (GPV): Er zijn er 
toch een heleboel; die kent u mis-
schien niet, maar ik wel ! Die 70% komt 
toch ergens vandaan. U zult zeggen 
dat dit percentage van 1971 is, maar 
dan is het nu misschien 65%. Dat is 
nog altijd een hoog aantal. 

Tevens wordt van de zijde van de 
Regering gesteld dat in geval van 
arbeidsongeschiktheid de bedoelde 
groep in eenzelfde moeilijke positie te-
recht kan komen als de groep huis-
vrouwen. Is dit wel zo? De wet kent de 
onderhouds- en verzorgingsplicht toe 
aan gehuwden. Een man is juridisch 
verplicht zijn invalide vrouw te onder-
houden. In geval van broer en zuster 
bestaat alleen een ethische plicht. Is 
dit geen fundamenteel verschil in 
plaats van een gradueel verschil? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Er be-
staat zonder meer een ethische plicht, 
die in mijn maatschappelijke visie voor 
een veel grotere groep bestaat. Daar-
naast bestaat er, in geval van jeugdi-
gen, eerst een juridische plicht krach-
tens het Burgerlijk Wetboek. Een van 
de uitgangspunten van de jurispru-
dentie van het civiele recht is dat, op 
het moment dat men onderhoudsver-
plichtingen is aangegaan, men ook 
verplicht is in dat onderhoud te blijven 
voorzien. Er is vrij veel jurisprudentie 
over. Die situatie doet zich hier voor. 

De heer Verbrugh (GPV): Men heeft 
tegenover een zuster niet dezelfde ver-
plichtingen als tegenover een echtge-
note. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De rech-
ten en verplichtingen zijn inderdaad 
anders. Ik had het net over de situatie 
waarin ook, behoudens de verplichtin-
gen tot het levensonderhoud ten aan-
zien van bloed- en aanverwanten in di-
recte li jn, op het moment dat die ar-
beidsongeschiktheid zal optreden, die 

onderhoudsverplichting in natura blijft 
bestaan, aangezien men die is aange-
gaan. Onverplichte uitgaven ten be-
hoeve van het levensonderhoud kan 
men niet ineens stoppen. Ik wijs erop 
dat de verplichtingen zijn aangegaan 
in een minderjarigheidssituatie. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik heb u niet 
in detail kunnen volgen. U had het 
over minderjarigen en u sprak over 
verwantschap in de rechte li jn. Bij een 
broer/zusterverhouding is er al sprake 
van verwantschap in de tweede graad. 
Daar behoeft geen sprake van minder-
jarigen te zijn. Ik meen dat de juridi-
sche verplichting in de huwelijksband 
sterker is. 

Ten slotte meen ik dat de overheid 
hier een zekere verplichting heeft 
tegenover deze vrouwen. Dit is al het 
geval als ik alleen maar denk aan de 
kosten die zij het Rijk besparen door-
dat zij verzorging behoevende familie-
leden uit dure verzorgingstehuizen 
kunnen weghouden. Daarom pleit ik er 
ook voor dat er een aparte regeling 
voor deze groep komt. Ook meen ik 
dat een aparte regeling noodzakelijk is, 
omdat arbeidsongeschikheid voor het 
bedrijfsleven nog helemaal geen 
arbeidsongeschiktheid voor het huis-
houden is. Moeten er daarom voor de 
categorie om wie het gaat, geen aparte 
criteria gehanteerd worden? 

De heer Nijpels (VVD): Moet ik nu uit 
het betoog van de heer Verbrugh af lei-
den dat hij in de toekomst tegen alle 
aanpassingswetten ingevolge de EG-
richtlijn gaat stemmen? Daarin staat 
immers de individualisering voorop. 
Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat 
het zo door de heer Verbrugh gefavori-
seerde huwelijk een deuk zal oplopen. 

De heer Verbrugh (GPV): U moet daar 
niet zo spottend over spreken. Ik heb 
trouwens helemaal niet gezegd, dat ik 
tegen dit wetsontwerp zal stemmen. 

D 
De heerNypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
het vorige jaar tegen de zogenaamde 
'uitstelwet' gestemd. Dat gebeurde 
mede omdat de fractie grote bezwaren 
had tegen de oorspronkelijke voorne-
mens van de Regering, zoals die toen 
in de memorie van toelichting bij dat 
wetsontwerp waren aangegeven. Die 
voornemens, welke ernstige kritiek 
van de SER en de Emancipatieconv 
missie opriepen, konden wij niet be-
schouwen als een verbetering van de 
toen nog geldende bepalingen van ar-
tikel 9 van de AAW. 

Ik herhaal daarom nu graag onze 
waardering in het voorlopig verslag 

Tweede Kamer 
20 november 1979 Sociale verzekeringen 1340 



Nypels 

voor het feit dat Staatssecretaris De 
Graaf in het huidige wetsontwerp in 
sterke mate tegemoetkomt aan de kri-
tiek van de SER en - zij het in mindere 
mate - aan de bezwaren van de Eman-
cipatiecommissie. Hierdoor zal een re-
geling kunnen ontstaan, die uit het 
oogpunt van vrouwenemancipatie en 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid beter verantwoord is. Met 
name vormt hiervoor de verzelfstandi-
ging van de aanspraken in de AAW 
een goed uitgangspunt. 

Achtereenvolgens zal ik echter nog 
ingaan op enkele punten van kritiek 
wat de uitwerking in het wetsontwerp 
betreft. Wij beschouwen de evenredi-
ge korting op de uitkeringen wanneer 
beide echtgenoten arbeidsongeschikt 
zijn, en de som van hun uitkeringen 
boven de huidige AAW-uitkering voor 
gehuwden uitgaat, als een aantasting 
van de verzelfstandiging der aanspra-
ken. De Staatssecretaris motiveert de-
ze plafonnering met overwegingen 
van financiële aard en met een verwij-
zing naar het minimumkarakter der 
uitkeringen, waarbij een vergelijking 
met de AOW wordt gemaakt, die even-
eens een verhouding van uitkeringen 
voor ongehuwden en voor gehuwden 
kent van 70 : 100. Het probleem van de 
verzelfstandiging van uitkeringsrech-
ten doet zich inderdaad bij meer soci-
ale-verzekeringswetten voor en zal na-
der besproken moeten worden bij de 
invoering van de EG-richtlijn voor de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de sociale-zekerheidswet-
geving. 

Toepassing van dezelfde uitgangs-
punten met betrekking tot de verzelf-
standiging in de uitkeringsrechten 
voor mannen en vrouwen bij de ver-
schillende sociale wetten zal dan nage-
streefd moeten worden. Wij kunnen 
ons op die grond wel vinden in de ge-
kozen oplossing in het wetsontwerp 
zonder ons er thans definitief aan te 
binden. 

Het recht op een uitkering zal pas in-
gaan, als in het jaar voorafgaande aan 
het intreden van de arbeidsonge-
schiktheid ten minste 15% van de hui-
dige uitkeringsgrondslag voor gehuw-
den op jaarbasis aan inkomen is ver-
diend. Dit sluit een deel van de part-ti-
mers uit van de inkomensverzekering. 
De memorie van antwoord wijst er-
op dat dit echter alleen het geval is 
voor part-timers die minder dan een 
dag in de week werken. Op grond van 
de beperkte budgettaire mogelijkhe-
den en om snipperuitkeringen te voor-
komen, kunnen wij vooralsnog deze 
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maatregel wel accepteren, maar wij 
zullen nagaan of dit in de praktijk nog 
ongewenste effecten zal oproepen. 

De SER heeft zich uitgesproken voor 
het toekennen van een recht op uitke-
ring aan ongehuwden, die werkzaam 
zijn in gezinshuishoudingen van ou-
ders, broers en zusters en die daarvoor 
vaak uitsluitend een beloning in natura 
ontvangen. De heer Hermsen heeft 
hierover ook gesproken. Dit wordt 
door de SER ook voorgesteld voor ge-
scheiden vrouwen, die uitsluitend ali-
mentatie ontvingen, na het overlijden 
van hun gewezen echtgenoot, als zij 
inmiddels arbeidsongeschikt zijn ge-
worden. In het voorlopig verslag heb-
ben wi j gevraagd voor beide catego-
rieën nader te overwegen of een recht 
op uitkering bij invaliditeit toch niet 
wenselijk en mogelijk is. 

Niet alleen 'het werkzaam zijn in be-
drijfs- en beroepsleven', maar ook 'het 
aangewezen zijn op het verrichten van 
arbeid' zou het criterium worden 
voor het recht op uitkering. Voor de 
eerstgenoemde groep van ongehuw-
den is er onzes inziens bovendien wel 
degelijk sprake van derving van inko-
men, ook al wordt dit inkomen niet in 
geld uitgedrukt. Er is namelijk sprake 
van verkregen kost en inwoning. 

De Regering geeft in de memorie 
antwoord aan dat ten aanzien van de 
gescheiden vrouwen van wie de ex-
echtgenoot is overleden, in de meeste 
gevallen een oplossing wordt gevon-
den doordat zij een AAW-uitkering ver-
krijgen. Op die grond kunnen wi j voor-
lopig akkoord gaan met het regerings-
voorstel, zij het dat wi j in de praktijk 
zullen volgen of zich hierbij misschien 
toch nog in betekenende mate knel-
punten zullen voordoen, zodat deze 
groep later wat de uitkeringsrechten 
betreft, toch nog in de AAW opgeno-
men moet worden. 

Anders ligt de situatie ten aanzien 
van het in het leven roepen van uitke-
ringsrechten voor de genoemde groep 
van ongehuwden, die werkzaam zijn in 
gezinshuishoudingen van ouders, 
broers en zusters en die daarvoor uit-
sluitend of vrijwel uitsluitend een belo-
ning in natura ontvangen. Zoals geble-
ken vinden wi j het argument dat 
slechts een uitkeringsrecht verleend 
kan worden als geldinkomen wordt 
gederfd uit of in verband met arbeid, 
onvoldoende. Wij ondersteunen dan 
ook de aandrang vanuit verschillende 
fracties om deze groep wel een uitke-
ringsrecht bij invaliditeit te verschaf-
fen. 

Wij blijven erkentelijk voor het feit 
dat de Staatssecretaris overeenkonv 
stig het advies van de SER de terug-
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werkende kracht van het wetsontwerp 
ten aanzien van de gehuwde vrouwen 
heeft verruimd door de inwerkingtre-
dingsdatum niette stellen op 1 januari 
1978, maar op 1 oktober 1975. Evenals 
de Emancipatiecommissie vragen wij 
ons echter af of deze vervroeging van 
de ingangsdatum wel voldoende is, en 
of niet een volledige terugwerkende 
kracht vereist is. Zonder volledige te-
rugwerkende kracht zal immers, zoals 
op 1 juli 1967 bij de WAO, weer een 
groep oud-invaliden ontstaan, die 
geen gelijke rechten heeft ten opzichte 
van de groep invaliden van na de in-
werkingtreding van de nieuwe wette-
lijke regeling van de AAW. De vorige 
sprekers hebben hierop ook gewezen. 
De memorie van antwoord noemt be-
zwaren tegen een volledige terugwer-
kende kracht van administratief techni-
sche en van financiële aard. De kosten 
zouden f 40 a f 50 miljoen bedragen. 
Wij hebben echter onze twijfels behou-
den of het niet mogelijk is de admini-
stratief technische moeilijkheden op te 
lossen en bij een juiste prioriteitstel-
ling de benodigde extra kosten hier-
voor op te vangen. 

Voorafgaande aan onze eindconclu-
sie nog enkele opmerkingen over de 
uitvoering van de nieuwe AAW-rege-
ling. Een drietal vrouwenorganisaties 
hebben er voor gepleit de aansluiting 
van de vrouwen bij de bedrijfsvereni-
ging DETAM te behouden. De Rege-
ring merkt hierover in de memorie van 
antwoord en de nota naar aanleiding 
van het eindverslag op, dat een unifor-
me toepassing van de regelingen ten 
aanzien van deze groep vrouwen ook 
volgens het regeringsvoorstel verze-
kerd kan zijn en dat het administratief 
eenvoudiger is wanneer de beide wer-
kende echtgenoten aangesloten zijn 
bij dezelfde bedrijfsvereniging. Hier 
tegenover staat dat het verkrijgen van 
een uniforme toepassing van de rege-
lingen ten aanzien van vrouwen toch 
moeilijker zal zijn in het regeringsont-
werp, terwijl de administratieve pro-
blemen wanneer man en vrouw zijn 
aangesloten bij twee verschillende be-
drijfsverenigingen bij de moderne vor-
men van administratie betrekkelijk ge-
ring geacht moeten worden. 

Belangrijk vinden wij bovendien dat 
een inschakeling van vertegenwoordi-
gers van de belanghebbenden, op een 
goede wijze via de Kleine Commissie 
voor Huisvrouwen van de bedrijfsver-
eniging DETAM kan plaatsvinden. Es-
sentieel is echter dat wij vinden dat de 
voorkeur van een grote meerderheid 
van de betrokkenen maatgevend 
moet zijn bij de keuze van de uitvoe-
ringsorganen. Daarom behoort ons in-
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ziens alsnog een aanpassing van het 
wetsontwerp in die richting plaats te 
vinden. 

Hoe het ook zij, mijnheer de Voorzit-
ter, omdat het wetsontwerp in begin-
sel een gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen als uitgangspunt 
heeft, zullen wi j dit keer in ieder geval 
met overtuiging onze stem hieraan ge-
ven. 

D 
De heerVanDis(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is geen geheim dat on-
ze fractie grote bezwaren heeft tegen 
dwangverzekeringen, waartoe de 
volksverzekeringen in het algemeen 
en ook de AAW moeten worden gere-
kend. Wij vinden dat de overheid op 
die manier bezig is de grenzen van 
haar bevoegdheden te overschrijden. 
Wij gelóven ook niet dat een wet die 
door naastenliefde zou moeten wor-
den gedragen, aan haar doel kan be-
antwoorden en de gewenste uitwer-
king kan hebben, wanneer de solidari-
teit moet worden afgedwongen. 

De laatste tijd krijgt het verschijnsel 
van de grenzen van de wet als bestuurs-
instrument wat meer aandacht. Dit is 
terecht, want naar onze overtuiging 
beweegt de wetgever zich aan de 
grens van hetgeen nog mogelijk is. Te-
recht heeft bij voorbeeld de socioloog 
Van Heek erop gewezen dat steeds 
meer verschijnselen openbaar wor-
den, waaruit blijkt dat de sociale ver-
zorgingsstaat weliswaar wettelijk ver-
ankerd, maar niet emotioneel veran-
kerd blijkt te zijn. 

Op deze oorzaak zijn vele crisisver-
schijnselen in wat men de stageneren-
de verzorgingsstaat noemt, terug te 
voeren. De diepste oorzaak is naar onze 
overtuiging dat men door middel van 
de wetgeving een of ander soort soli-
dariteit kan afdwingen, maar dat men 
nooit met de wet in de hand echte 
naastenliefde kan afdwingen. 

Het zal dan ook niemand verbaasd 
hebben dat onze fractie destijds, in 
1976, tegen de invoering van de AAW 
heeft gestemd. De principiële bezwa-
ren lieten overigens ons bezwaar on-
verlet dat de lasten van deze risico-
voorziening de pan zouden uitrijzen 
ten detrimente van de zelfstandigen. 
Optimistische verwachtingen van de 
overgrote meerderheid inzake de kos-
tenontwikkeling zijn onzes inziens ge-
logenstraft door de sterke ontwikke-
ling van de premie! 

Nu de wet er toch is gekomen, is het 
zaak en rekenen wij het tot onze ver-
antwoordelijkheid, ertoe bij te dragen 
dat de AAW zo goed, billijk en recht-
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vaardig mogelijk werkt. Uit onze bij-
drage aan het voorlopig verslag is ge-
bleken dat wi j overwegend met in-
stemming van het wetsontwerp kennis 
hebben genomen. Wij zullen nu niet 
opnieuw bij de diverse voorstadia van 
dit wetsontwerp stilstaan, maar wij 
willen nog eens kwijt dat het ontwerp 
in onze ogen veel vóór heeft op in het 
verleden voorgestelde oplossingen. 

Onze fractie wijst erop dat het in-
brengen van het element inkomens-
derving een bepaalde aantasting bete-
kent van het karakter van een volksver-
zekering en de tendens van een voor-
ziening tegen inkomensderving ver-
sterkt. Ook de verdeelsleutel tussen 
man en vrouw, in een bedrijf werk-
zaam als zelfstandige, wijst hierop 
naar mijn mening. Is het vergelijken 
met wat een vreemde kracht zou heb-
ben verdiend in zekere zin niet het 
langs een omweg weer invoeren van 
de zogenaamde uren-eis? 

Bij herhaling hebben wi j te kennen 
gegeven dat het belang van dit wets-
ontwerp wat ons betreft voornamelijk 
gelegen is in de regeling met betrek-
king tot de gehuwde werkende vrouw 
die meewerkt in het bedrijf van haar 
echtgenoot of de vrouw die zelfstandig 
een beroep of bedrijf uitoefent en op 
deze wijze bijdraagt tot het totale ech-
telijke inkomen. Met name voor de 
land- en tuinbouw en het midden- en 
kleinbedrijf kan het wetsontwerp van 
grote betekenis zijn. Schrijnende nood 
op dit gebied kan in de toekomst wei-
licht enigszins, al is het alleen maar f i -
nancieel, worden gelenigd. 

De voorgeschiedenis van het wets-
ontwerp is in dit fundamentele opzicht 
van belang dat wi j al lang niet meer 
uitsluitend spreken over de positie van 
de gehuwde vrouw in de AAW. Haar 
problematiek komt thans in een veel 
bredere context aan de orde, namelijk 
bij de invoering van gelijke uitkerings-
rechten voor mannen en vrouwen. In 
deze aanpak is weer de ideologie van 
de emancipatie en de gelijkwaardig-
heid van alle mogelijke samenlevings-
vormen verpakt en verwoord in het 
principe van de verzelfstandiging. 

Ook al moet men erkennen dat meer 
en meer wijzigingen optreden in de 
traditionele rolverdeling binnen het 
gezin, het komt op ons wat kramp-
achtig over als wi j zien hoe de Staats-
secretaris in zijn nota naar aanleiding 
van het eindverslag via zijn taalgebruik 
probeert recht te doen aan de ontwik-
kelingen. Op blz. 3 spreekt hij van 'de 
in loondienst werkzame mannelijke of 
vrouwelijke huishoudster' en 'de in de 
eigen huishouding werkzame vrouw 
of man'. 
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Veel grotere moeite hebben wij met 
het feit dat de Staatssecretaris zich 
vanuit het verzelfstandigingsprincipe 
neutraal meent te moeten opstellen 
tegenover de gezinsrelatie en de alter-
natieve relatie. Wat heet trouwens 
'neutraal'? 

Waar ligt het onderscheid met 'on-
verschillig'? Staat de Staatssecretaris 
inderdaad onverschillig tegenover de 
huwelijkse en de niet-huwelijkse vorm 
van samenleving? Is hij bovendien wel 
zo neutraal als hij denkt te zijn? Wordt 
in bepaalde situaties een niet-huwe-
lijkse relatie niet bevoordeeld boven 
een huwelijkse relatie? 

Wij denken aan de situatie waarin 
beiden, man en vrouw, arbeid verrich-
ten en invalide zijn geworden. Hoe lig-
gen dan de maximaal mogelijke uitke-
ringen krachtens de AAW in geval het 
om een echtelijke samenleving gaat en 
hoe als het een buitenhuwelijkse sa-
menleving betreft? Wij vinden hierin, 
misschien nolens volens maartoch, 
een begunstiging van de alternatieve 
samenlevingsvorm ten opzichte van 
de huwelijksrelatie. Die laatste is op 
grond van de Heilige Schrift en de Be-
lijdenis de enige van God gewilde ver-
houding tussen man en vrouw, reden 
waarom ook de overheid gebonden is 
om die instelling te bevorderen. 

Wij tekenen dan ook protest aan te-
gen de door mij genoemde onjuiste 
bevordering, die overigens niet alleen 
hier maar ook elders in de sociale en fis-
cale wetgeving voorkomt. Wij moe-
ten zeggen, dat wederkeer tot Gods 
wet ons noodzakelijk voorkomt, opdat 
er weer eer in ons land kan wonen. De 
bewindsman zal ongetwijfeld zeggen 
dat wi j hier te maken hebben met de 
uitvoering van de EG-richtlijn, die 
daaraan ten grondslag ligt. Wij verme-
ten ons op te merken dat deze, in het 
licht van de door mij ter toetsing aan-
bevolen boventijdelijke en zegenrijke 
normen, van duidelijk ondergeschikte 
orde moet zijn. 

Het komt ons voor dat ook bij deze 
gelegenheid op deze ernstige zaak 
moet worden gewezen, vanwege het 
nauwere verband dat er bestaat tussen 
het verkrijgen van zegen en het leven 
naar Gods geboden en het tegenge-
stelde daarvan als dat niet gebeurt. 

Het viel ons bij de schriftelijke be-
handeling van het wetsontwerp op dat 
de Staatssecretaris in zijn memorie 
van antwoord en in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag in tamelijk 
uitgebreide bewoordingen de instem-
ming, welke zijn wetsontwerp heeft 
geoogst, releveert, maar zeer terug-
houdend, om niet te zeggen afhou-
dend is, waar het gaat om het honore-

1342 



Van Dis 

ren van bepaalde wensen vanuit de 
Kamer. Ik heb zo'n idee dat hij al weet 
waarover het gaat. Wij denken daarbij 
natuurlijk in de eerste plaats aan de in 
de gezinshuishouding van familiele-
den werkzame ongehuwden. 

Wij zullen niet ontkennen dat er in 
het praktische uitvoeringsvlak proble-
men te overwinnen kunnen zijn. Voor 
ons weegt echter zeer zwaar de over-
weging dat wi j de mensen in deze situ-
atie, als zij invalide worden, niet mo-
gen verwijzen naar de Algemene Bij-
standswet. Onze fractie heeft op grond 
van haar visie op de christelijke barm-
hartigheid wat minder moeite met de 
vroegere regeling via de diakonie der 
Kerken. Wij weten ook dat de Algeme-
ne Bijstandswet iedereen een recht 
geeft. 

De hier geponeerde visie van afhan-
kelijkheid lijkt mij overigens zeer een-
zijdig. In deze situatie gaat het om een 
wederzijdse beleving van de liefde-
band tussen ouders en kinderen. Juist 
in deze verhoudingen is vaak van wer-
kelijke naastenliefde sprake. Het zou in 
onze ogen een onvergeeflijke ironie 
zijn als een sociale wetgever, die de 
solidariteit zo hoog in het vaandel 
heeft geschreven, juist deze gevallen 
van opofferingsgezindheid, van naas-
tenliefde, zou negeren. Op die wijze 
zou men haast tot de conclusie moe-
ten komen dat een sociale wet de 
naastenliefde eerder zou tegenstaan 
dan bevorderen. Dat neem ik van deze 
Staatssecretaris niet aan en daarom 
hoop ik dat hij dit zal verhoeden. 

De vraag is dan ook niet in de eerste 
plaats of er een wettelijk recht is. Ik 
verwijs naar de nota naar aanleiding 
van het eindverslag die stelt dat geke-
ken moet worden naar de aard van de 
werkzaamheden, meer dan naar de 
omstandigheden van de betrokkene. 
Wij vinden dat een te zakelijke benade-
ring. Het zal duidelijk zijn dat onze frac-
tie dan ook weinig moeite heeft met de 
uitnodiging die in de motie van de le-
den Hermsen en Nijpels aan de Staats-
secretaris is gericht. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp bevat een 
aantal verbeteringen ten opzichte van 
de bestaande situatie, maar tevens 
een aantal verslechteringen ten op-
zichte van het streven van bijvoor-
beeld de emancipatiecommissie, de 
AAW uit te bouwen tot een volksverze-
kering. Dat streven wordt door de 
PPR-fractie van harte ondersteund. In 
dit licht is het voor de PPR-fractie niet 
eenvoudig geweest om haar stand-
punt te bepalen. 

Populair gezegd heeft thans ieder-
een tussen de 18 en 64 jaar die ten ge-
volge van langdurige ziekte of handi-
cap geen geld kan verdienen, recht op 
een AAW-uitkering. Er is een belangrij-
ke uitzondering op deze regel, name-
lijk: de gehuwde vrouw. Zij kan nog zo 
zwaar gehandicapt zijn, zij krijgt geen 
cent. Dit wetsontwerp heeft daarente-
gen tot doel de zelfstandigheid van de 
gehandicapte te bevorderen zowel 
door het verstrekken van een uitkering 
als door het treffen van aangepaste 
voorzieningen ten behoeve van de ge-
handicapte. 

In dit kader is het naar de mening 
van de PPR-fractie niet ter zake doende 
of iemand vroeger ooit eens gewerkt 
heeft. Het gaat erom dat alle belang-
hebbenden zo goed mogelijk kunnen 
functioneren in de samenleving, zowel 
wat betreft de uitkering als de aange-
paste voorzieningen. Dit belangrijke 
principe wordt in het regeringsvoor-
stel echter niet gehonoreerd. Je moet, 
voorafgaande aan het intreden van de 
handicap, verdiend hebben. Sterker, 
de hoogte van de uitkering is afhanke-
lijke van de destijds genoten inkom-
sten. Ik kom hierop later terug. 

Er is zelfs een financiële drempel in-
gebouwd. Ook al heb je wel eens geld 
verdiend, maar minder dan een be-
paald bedrag (nu f 3600 per jaar) dan 
krijg je toch geen uitkering. Kennelijk 
heeft de Regering de consequentie 
van haar streven naar gelijkschakeling 
van mannen en vrouwen voor wat hun 
recht betreft op de AAW, niet geheel 
aangedurfd. Voor bepaalde groepen is 
er een uitzondering gemaakt, met na-
me voor de jeugd-gehandicapten, 
maar voor de mensen om wie het uit-
eindelijk allemaal begonnen is, name-
lijk de gehuwde vrouwen, verandert 
er in de praktijk niet veel ten opzichte 
van de huidige situatie. 

Alleen de gehuwde vrouwen die als 
zelfstandige meer dan f 3600 per jaar 
verdiend hebben, hebben baat bij deze 
wijziging. Daar staat dan wel tegen-
over dat in feite voor iedereen die niet 
aan het arbeidsproces heeft deelgeno-
men, weer onzekerheden ontstaan. Uit 
de memorie van toelichting blijkt dat 
de Regering door een stelsel van uit-
zonderingen de scherpe kantjes ten 
gevolge van de niet principiële keuze 
heeft willen afvijlen. Er blijven echter 
belangrijke groepen over die ook na de 
aanvaarding van dit wetsontwerp uit 
de boot vallen. Het gaat naar onze me-
ning om veel meer mensen dan het ka-
binet ons wi l doen geloven. Te denken 
valt aan de volgende groepen: 

jeugdigen die na de school niet me-
teen een baan zoeken maar zich eerst 

nader willen oriënteren in en op de sa-
menleving bij voorbeeld door het ver-
richten van vrijwill igerswerk of door 
hulp te bieden in een huishouding; 

zelfstandigen die na bedrijfssluiting 
zich enige tijd oriënteren op een nieu-
we beroepsuitoefening; 

mensen die tijdelijk niet in loon-
dienst werken maar toch geen aan-
spraak kunnen of willen maken op een 
werkloosheidsuitkering, bij voorbeeld 
omdat zij vri jwil l ig ontslag hebben ge-
nomen; 

gehuwde vrouwen die na ontslag en 
de periode van de WW en WWV niet 
langer voor een uitkering in aanmer-
king komen; 

gehuwde vrouwen die, dat nadat de 
kinderen het huis uit zijn, weer een be-
roep wil len uitoefenen maar hier ten 
gevolge van de huidige arbeidsmarkt 
niet in slagen; 

gescheiden vrouwen wier alimenta-
tie om welke reden dan ook ophoudt; 
mevrouw Salomons duidde daarop 
ook; 

mensen, ouder dan 27 jaar, die een 
beroepsopleiding volgen of studeren; 

jeudige gehandicapten die gehan-
dicapt geraakt zijn na hun 17 jaar. 

Als we dit op een rijtje zetten, kan ik 
niet anders concluderen dan dat er 
geen sprake is van invoering van gelij-
ke uitkeringsrechten voor mannen en 
vrouwen. Het wetsontwerp brengt eni-
ge wijzigingen aan, maar niet dè wijzi-
gingen die ons voor ogen staan. De le-
den van de VVD-fractie zeggen in het 
eindverslag het allemaal duidelijk ge-
noeg: 

'Voor wat de verzelfstandiging van 
man en vrouw betreft, is het enige ar-
gument tegen de gehele verzelfstandi-
ging gelegen in de financiële beperkin-
gen, die de huidige economische situ-
atie met zich meebrengt.'. 

Zo is het en niet anders. Het verve-
lende is echter ook nog eens dat het 
niet volledig uitvoeren van de gelijk-
schakeling van de aanspraken op de 
AAW ten koste gaat van de mensen 
met de laagste inkomens. Hierbij moet 
wel bedacht worden dat de AAW-uit-
keringen in het algemeen langlopende 
uitkeringen zijn. De gevolgen van een 
min of meer toevallige inkomenssitua-
tie op bij voorbeeld het 25ste levens-
jaar, kunnen doorwerken tot het 65ste 
jaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal uit 
het voorgaande duidelijk zijn gewor-
den dat de PPR-fractie zich wel kan vin-
den in het uitgangsount van dit wets-
ontwerp maar niet in de uitwerking 
hiervan. Als gevolg van de eis van de 
reële inkomensderving komt het ka-
rakter van de AAW dichter te liggen bij 
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dat van de werknemersverzekerings-
wetten, in het bijzonder de WAO-ver-
zekering, terwij l wi j nu juist het volks-
verzekeringskarakter beklemtoond wi l -
len zien. Het antwoord van de Staats-
secretaris in de memorie van ant-
woord op onze opmerking dat de AAW 
thans een inkomensdervingswet is 
geworden, is gezocht doch niet van 
enig vernuft ontbloot. De Staatssecre-
taris zegt immers dat de AAW niet ge-
heel een inkomensdervingswet is ge-
worden omdat er bij een inkomensder-
vingsverzekering sprake is van een di-
recte relatering van de uitkering aan 
het exact gederfde inkomen, terwijl 
een volksverzekering slechts beoogt 
een uitkering op sociaal minimumni-
veau te verschaffen. 

Dit wetsontwerp maakt echter wel 
degelijk onderscheid naar het genoten 
inkomen. Op de eerste plaats is er 
sprake van de 15%'s eis, de inkomens-
eis. Op de tweede plaats is - op grond 
van het zeer ingewikkelde artikel 10 -
een uitsplitsing gemaakt waardoor bij 
het vaststellen van de uitkering vier 
grondslagen in aanmerking komen: 

de algemene grondslag, 
de middengrondslag, 
de maximale grondslag, en 
de individuele grondslag. 
Voor het van toepassing zijn van de 

algemene, de midden- en de maxima Ie 
grondslag is dus bepalend hetgeen op 
de eerste uitkeringsdag aan gezinsin-
komsten werd ontvangen. Bij de indi-
viduele grondslag moet het eveneens 
worden vastgesteld om daarmee te 
kunnen bepalen aan welke grondslag 
de inkomsten in het referte-jaar moe-
ten worden getoetst. 

Hoe werkt het systeem nou in de 
praktijk uit? Laat ik drie voorbeelden 
noemen. 

Iemand die met parttime arbeid min-
der verdiende dan f 3600 per jaar heeft 
geen recht op uitkering krachtens arti-
kel 6, lid 2. De drempel wordt immers 
niet overschreden. 

Iemand die met part-time arbeid tus-
sendef 3600 en de f 16.800 verdiende, 
heeft het bedrag van zijn feitelijke ver-
diensten als grondslag; 

De zelfstandige die met fullt ime ar-
beid minder dan f 16.800 verdiende, 
heeft de algemene grondslag als basis 
voor zijn uitkering. Indien het hier een 
gehuwde betreft zou, afhankelijk van 
de gezinsinkomsten de midden- of 
maximale grondslag kunnen gelden. 

Er is hierbij sprake van een aardig 
voorbeeld van de achterstelling van 
deeltijd-arbeid. 

Uit deze voorbeelden blijkt wel de-
gelijk een koppeling aan het genoten 

inkomen alhoewel er geen sprake is 
van een exacte relatering aan het inko-
men. De door mij genoemde voorbeel-
den zijn niet helemaal zo hypothetisch. 
Ik heb ze namelijk gehaald uit de voor-
lopige uitvoeringsbeschikking welke 
aan de uitvoeringsorganen istoege-
zonden. Uit diezelfde voorlopige uit-
voeringsbeschikking haalde ik de vol-
gende passage: 

'Een van de grondbeginselen van de 
voorgestelde wetswijziging is, dat er 
bij gedeeltelijk werken een relatie be-
staat tussen de feitelijke inkomsten-
derving en de hoogte van de uitkering. 
Dit leidt tot een koppeling van de 
grondslag aan de feitelijke inkomsten 
uit arbeid, voor zover deze minder 
hebben bedragen dan anders voor de 
verzekerde geldende grondslag.'. 

In de praktijk betekent dit dat bij 
voorbeeld een bejaardenhelpster of 
een cassière, die meestal op parttime 
basis het minimumloon verdienen, na 
intreden van hun arbeidsongeschikt-
heid tot hun 65ste jaar een uitkering 
ontvangen welke beneden het be-
staansminimum ligt. Het principe dat 
de AAW ten minste een inkomen op 
het sociaal minimumniveau garan-
deert, wordt hierdoor verbroken. Voor 
de PPR-fractie is dit een niet te verte-
ren zaak. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
enkele uitvoeringstechnische aspecten 
van dit wetsontwerp. Voor de schat-
ting voor zowel een WAO-uitkerings-
gerechtigde als een AAW-uitkerings-
gerechtigde dienen twee vragen be-
antwoord te worden: 

wat verdiende de belanghebbende 
doorgaans met arbeid voor het intre-
den van ziekten of gebreken en 

wat kan hij of zij nadien nog verdie-
nen met in billijkheid opgedragen ar-
beid? 

Voor de beantwoording van de eer-
ste vraag kan veelal worden volstaan 
met de beantwoording van de vraag 
hoe groot de inkomsten uit arbeid wa-
ren ten tijde van het intreden van ziek-
ten of gebreken, maar nu ontstaat de 
moeili jkheid. Vastgesteld moet eerst 
worden welk jaar het zogenaamde re-
ferte-jaar dient te zijn, oftewel wanneer 
is de arbeidsongeschiktheid feitelijk 
aangevangen. Veel aandoeningen ma-
nifesteren zich pas na jaren en wel zo-
danig dat deze steeds ernstiger worden. 
Hierdoor onderbreekt de belangheb-
bende het werk steeds vaker, eerst voor 
kortere t i jd, later voor langere perioden, 
maar wanneer is nu de eerste ziektedag 
feitelijk aangevangen? Vooral zelfstan-
digen - en daar gaat het hier immers 
om - hebben nogal eens de neiging 
met het werk door te gaan ook al is dat 

medisch niet verantwoord. Het is dan 
onjuist de dag waarop betrokkene het 
werk definitief staakt als eerste uitke-
ringsdag aan te merken. Wellicht heeft 
de man door een langdurig slepende 
maar niet door hemzelf erkende ziekte 
al een tijdlang minder verdiend. 

Bovendien, arbeidsongeschiktheid 
treedt volgens de huidige wettekst ook 
al op als iemand z'n werk gedeeltelijk 
staakt. Maar op welk moment was de 
aandoening nu zodanig, dat iemand 
terecht het werk verminderde of eigen-
lijk had moeten verminderen? Zelfs 
voor een arts is dit uiterst moeilijk vast 
te stellen. Toch is de exacte datum 
voor het bepalen van het recht op uit-
kering en de hoogte daarvan uiterst 
belangrijk. Daarnaast zal het uiterst 
moeilijk zijn om het inkomen vast te 
stellen in het jaar voorafgaande aan de 
intrede van de arbeidsongeschiktheid. 
De ervaring leert dat veel meewerken-
de vrouwen in het midden- en kleinbe-
drijf niet exact bijhouden wanneer ze 
nu wel en wanneer ze niet in het be-
drijf werkzaam zijn. Laat staan dat een 
duidelijke boekhouding wordt bijge-
houden waarin de inkomsten van de 
betreffende meewerkende vrouw tot 
uitdrukking komen. 

Tot overmaat van ramp zal het on-
derzoek naar dit alles, in verband met 
de zogenaamde wachtti jd van een 
jaar, ten minste één jaar, maar in de 
praktijk vaak nog later, na het intreden 
van de arbeidsongeschiktheid plaats-
vinden. Naar mijn mening zijn de be-
trekkelijk ambtelijk georiënteerde be-
drijfsverenigingen niet voldoende toe-
gerust voor dit vaak subtiele onder-
zoek. Ik meen dat de gemeenschappe-
lijke medische dienst hiertoe beter in 
staat is. Het lijkt daarom zinvol de be-
drijfsverenigingen te verplichten de 
GMD om advies te vragen, zowel over 
de vraag of iemand uitkeringsgerech-
tigd is als over de vraag wanneer de 
arbeidsongeschiktheid ontstond. 
Graag verneem ik hierover de mening 
van de Staatssecretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Afsluitend 
kom ik tot het volgende oordeel. Het 
wetsontwerp belooft veel, maar biedt 
weinig. Té weinig naar ons oordeel, 
zeker nu de Regering niet een meer al-
gemene regeling in het vooruitzicht 
stelt waarbij de eis van reële inko-
mensderving verdwenen is. 
De vergadering wordt van 17.35 uur 
tot 19.15 uur geschorst. 

Voorzitter: Joekes 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek mijn dank uit voor 
de waarderende woorden die in het al-
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gemeen over dit wetsvoorstel zijn ge-
sproken. Die waardering is niet door 
iedereen op dezelfde wijze onder 
woorden gebracht. Wel was zij bijna 
algemeen. De waardering was niet he-
lemaal algemeen, omdat de heer Jan-
sen weliswaar gelukkig toch verbete-
ringen constateerde, doch van gevoe-
len is dat het op deze manier niet 
moet. 

Mevrouw Salomons heeft ondanks 
alle kritiek toch ook waardering uitge-
sproken. Zij vindt dat er een hoge prijs 
moet worden betaald en dat er beden-
kingen zijn. Alles bij elkaar genomen, 
is er toch een grote mate van waarde-
ring voor de uitwerking van de voor-
stellen, zoals deze nu op tafel liggen. Ik 
heb er behoefte aan, deze waardering 
door te spelen aan het adres van de 
ambtenaren van ons departement, die 
hiermee vrij intensief en druk bezig 
zijn geweest. Dit is een zeer ingewik-
kelde materie. Bovendien werden wij 
geconfronteerd met het uitbrengen 
van het SER-advies, waardoor de oor-
spronkelijke wetsvoorstellen die al ge-
reed lagen compleet moesten worden 
omgebouwd. Dat was heus niet een-
voudig. 

De heer Verbrugh heeft ook gezegd 
dat de oplossing eindelijk in het ver-
schiet ligt. Er is een lange en moeiza-
me weg achter de rug van niet minder 
dan vier jaar. Er ligt nog een zware op-
dracht voor de uitvoeringsorganen. 
Men zal uit de pers hebben vernomen 
dat er van de zijde van de uitvoerings-
organen wat kritiek is op het late mo-
ment, waarop de voorstellen gereed 
komen, omdat zij dan op vrij korte ter-
mijn de uitvoering moeten regelen. 

In de voorstellen staat de gelijkbe-
rechtiging van man en vrouw in de so-
ciale verzekering centraal en wel door 
middel van een verzelfstandiging van 
een recht op uitkering. Bij de voorstel-
len zoals deze nu op tafel liggen is een 
van de centrale punten de toepassing 
van het inkomensdervingscriterium. 
Dat is een nieuw element. Het is echter 
in deze zin door de SER geadviseerd. 
Dit is een eerste stap in de richting van 
de verwezenlijking van wat de EEG 
van ons verlangt in het kader van de 
aan de Kamer bekende richtlijn. De 
heer Nijpels noemde dit een historisch 
moment. Dat ben ik met hem eens. Ik 
erken met mevrouw Salomons dat dit 
evenwel geen sensationele bijdrage is 
in het kader van het emancipatiebe-
leid. Wij hebben het echter ook nooit 
in die zin als een sensationele bijdrage 
gezien. Dat neemt niet weg, dat dit een 
wezenlijke stap in die richting is. 

Sprekend over de EG-richtlijn heeft 
de heer Nijpels gevraagd, of het moge-
lijk is, tussentijds tot rapportering te 
komen. De heer Hermsen vroeg of een 
tijdsplanning mogelijk is. Wat dit laat-
ste betreft, mag ik verwijzen naar de 
wat grove tijdsplanning die al op blz. 10 
van de memorie van antwoord is ge-
geven. Ik voel er ook het meeste voor 
de suggestie van de heer Nijpels te 
volgen, namelijk om via de memorie 
van toelichting op de rijksbegroting 
van ons departement elke keer te rap-
porteren hoe de stand van zaken op dit 
punt is. 

Mijnheer de Voorzitter! Een punt dat 
in de discussie van vanmiddag zeer 
centraal heeft gestaan, was wel de po-
sitie van de ongehuwden die in de 
huishouding van de ouders of naaste 
verwanten werkzaam zijn en die vol-
gens onze voorstellen in geval van 
arbeidsongeschiktheid geen recht op 
uitkering zouden krijgen, omdat er 
geen sprake is van inkomen uit arbeid 
in bedrijf of beroep. Wij achten dit -
men kan dit ook in de schriftelijke ge-
dachtenwisseling terugvinden - in 
strijd met het uitgangspunt van ons 
voorstel, waar wij namelijk spreken 
van het werkzaam moeten zijn in het 
bedrijfs- of beroepsleven en waar wij 
ook spreken van het derven van inko-
men bij arbeidsongeschiktheid. 

Wij vergelijken dan ook de positie 
van deze ongehuwden met die van de 
huisvrouwen of de huismannen - voor 
zover die er al zijn, maar het komt 
steeds meer voor - die evenmin een 
recht krijgen op uitkering ingevolge 
deze Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet bij het ontbreken van het 
derven van inkomen. Ik heb begrepen 
dat met name dit onderdeel van ons 
voorstel nogal sterk is bekritiseerd. 
Van verschillende zijden is gewezen 
op het onbevredigende. Ik heb daar 
wel begrip voor. 

De heer Nijpels is bepaald niet onder 
de indruk van onze redenering en hij is 
er ook niet van overtuigd dat het moet 
op de manier zoals wi j dat voorstellen. 
De heer Hermsen heeft met name ge-
pleit voor een regeling voor die onge-
huwden die de verzorgingbehoevende 
ouders, broers of zusters helpen met 
hun thuisblijven en hun werken in de 
huishouding. Hij geeft daarmee tevens 
een afgrenzing aan hun taak die niet 
helemaal in de door hem aangekon-
digde motie tot uitdrukking komt, om-
dat het daarin gaat om de positie van 
de ongehuwden in de huishouding 
van ouders of broers en zusters in het 
algemeen. 

Ik ben er op zichzelf blij mee dat de 
heer Hermsen er zeer uitdrukkelijk op 

heeft gewezen dat hij het oog heeft op 
de problematiek van die vrouwen die 
dus thuis blijven, hetzij bij de ouders, 
hetzij bij broers of zusters, die verzor-
ging nodig hebben. Deze wijze van be-
naderen kan een bepaalde afgrenzing 
geven. Als ik mag kiezen, dan blijf ik 
pleiten voor het voorstel zoals wij dat 
in het wetsontwerp hebben neerge-
legd en als er iets aan af moet worden 
gedaan, dan zou ik eerder de suggestie 
van mevrouw Salomons willen volgen 
om het te doen in de vorm van een af-
lopende voorziening, met name voor 
de oudere ongehuwde vrouwen. Zij 
noemde daarbij de grens van 50 jaar, 
maar er zijn ook andere grenzen denk-
baar. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb begre-
pen dat in deze Kamer een vrij grote 
meerderheid de voorkeur geeft aan 
een regeling zoals die met name door 
de heer Hermsen is bepleit. De heer 
Nypels heeft er nog op gewezen dat 
het ook mogelijk is dat men kost en in-
woning derft. Als iemand thuis de ou-
ders verzorgt en ongeschikt wordt ver-
klaard, is het best mogelijk dat die kost 
en inwoning blijft bestaan. In het alge-
meen ga ik ervan uit dat dit het geval 
zal zijn; het behoeft dus niet per se tot 
een inkomensderving te leiden. 

Als de Kamer echter vindt, dat in de-
zen iets moet gebeuren, dan wil ik mij 
daartegen niet verzetten, ook al gaat 
mijn voorkeur naar iets anders uit. Ik 
hoop het wel zo te mogen interprete-
ren, dat niet zo maar iedere ongehuw-
de, die deze verzorging thuis of bij 
naaste verwanten op zich neemt, auto-
matisch zo'n recht krijgt, maar dat we 
tot een zekere afbakening komen, met 
name toegespitst op de vraag, of de 
broer, de zuster of dat gezin inderdaad 
die verzorging behoeft. Ik kan mij na-
melijk echt wel situaties indenken, 
waarin dat bepaald niet in die zin 
noodzakelijk is. Ik zou dus wil len pro-
beren, in die richting tot een oplossing 
te komen. 

Met name mevrouw Salomons en 
de heer Nypels hebben gesproken 
over de gescheiden vrouw. Ik meen 
dat de heer Nypels wel kon instemmen 
met onze oplossing, zij het voorlopig. 
Hij wilde zich het recht voorbehouden, 
hierop nog eens terug te komen als 
hem blijkt, dat deze regeling niet be-
vredigend werkt. 

Mevrouw Salomons heeft in dit ver-
band gewezen op het nihilbeding, 
overeengekomen in de wetenschap 
dat er een bepaalde voorziening zou 
kunnen bestaan. Ik kan mij niet voor-
stellen dat men tot nu toe zo'n nihilbe-
ding overeengekomen is, want of de 
betreffende vrouw was niet arbeidson-
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geschikt, waardoor deze kwestie geen 
rol speelde of ze was wel arbeidsonge-
schikt, waardoor de AAW op dat mo-
ment al van toepassing was. Voor die 
vrouw blijft dus het recht op uitkering 
bestaan dankzij de overgangsbepalin-
gen. In die zin begreep ik dus niet 
goed, waarom dit destijds een pro-
bleem kon zijn. 

MevrouwSalomons (PvdA): In een 
zeer beperkt aantal gevallen kan dat 
natuurlijk wel zo zijn geweest. Het gaat 
om mensen, die ervan uitgingen dat zij 
op grond van eerdere arbeids-
ongeschiktheid toch een uitkering zou-
den krijgen, op basis van de wet die 
gold tot het uitstelwetje van verleden 
jaar. 

Staatssecretaris De Graaf: U bedoelt 
dus degenen die op deze regeling 
wachtten. Ik kan mij bijna niet voor-
stellen dat die mensen een nihilbeding 
hebben gemaakt. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat ge-
beurde natuurlijk toch wel, om afhan-
kelijkheid te vermijden. Ik besef, dat 
het om een zeer gering aantal gaat. 
Toch zouden wi j met deze categorie 
rekening moeten houden, omdat zij 
van een aantal rechten heeft afgezien, 
die door de huidige situatie met het ni-
hilbeding moeilijk meer te effectueren 
zijn. Tegelijkertijd krijgt men op grond 
van de nieuwe wet volstrekt geen 
rechten. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet niet, 
of men daarvan niet zou kunnen terug-
komen. Als men destijds bewust heeft 
gehandeld met een bepaalde verwach-
t ing, terwijl die nu in enkele gevallen 
nietwaar gemaakt wordt, dan lijkt het 
mij, dat men ervan terug kan komen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Op ande-
re gebieden zijn we ook bezig, de vri j-
heid van stipuleren wettelijk te door-
breken, omdat het niet zo gemakkelijk 
is, iets terug te draaien, wat partijen in 
vrijheid zijn overeengekomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Nogmaals, 
het aantal gevallen waarin zich iets 
dergelijks zou kunnen hebben voorge-
daan, lijkt mij zo gering, dat er geen al-
gemene regel veor gehanteerd zou be-
hoeven te worden. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat ben ik 
met u eens. Ik noemde slechts een 
voorbeeld. Mij stoorde het veel meer 
dat er ook mensen zijn die echt buiten 
wettelijke regelingen vallen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, dat is de 
tweede categorie die u hebt genoemd, 
namelijk degenen die een alimenta-
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tieuitkering hadden en die uitkering 
verliezen door het overlijden van de 
ex-man of... 

Mevrouw Salomons (PvdA): Het kan 
natuurlijk ook gaan om de toestand na 
het overlijden van de man. 

Staatssecretaris De Graaf: U wilt toch 
niet in dit soort situaties de geschei-
den vrouw wèl rechten geven en de 
huisvrouw bij voorbeeld niet? Ik kan u 
echt wel problemen schetsen van cate-
gorieën gehuwde vrouwen die alleen 
in de huishouding werkzaam zijn 
waaraan wij ook niet kunnen tege-
moetkomen. Ik zie hier geen reden, het 
gekozen uitgangspunt in deze situatie 
niet te handhaven. Ik erken overigens 
wel dat de SER daarop heeft gewezen. 
In de meeste gevallen zal, als die ali-
mentatie er is, het overlijden van de 
man ertoe leiden - dank zij het feit dat 
de AWW zo luidt - dat aan meerdere 
vrouwen een AWW-pensioen kan wor-
den gegeven. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dit is zeer 
terecht.Ik doel echter op gevallen 
waarbij de bepalingen van de AWW 
leiden tot geen recht op uitkering, 
maar waarbij wèl sprake is van 
arbeidsongeschiktheid. Ik denk dat de 
getrokken parallel met huisvrouwen 
daarbij niet terecht is. Aangenomen 
wordt namelijk dat die huisvrouw 
staande het huwelijk functioneert. Ik 
wijs op weduwen die èn beneden de 
40 jaar zijn èn geen kinderen hebben 
en derhalve niet in aanmerking komen 
voor een AWW-uitkering. Dit zal ove-
rigens een heel kleine categorie zijn. 
Zij derven wel inkomen. 

Er is een onderhoudsplicht casu quo 
alimentatieplicht te onderscheiden 
van de man, respectievelijk de gewe-
zen echtgenoot. De beide elementen 
vallen weg door het overlijden van de 
man. Er is hier sprake van een heel 
duidelijke inkomensderving. Ik vind 
het heel moeilijk, in zo'n situatie te 
stellen dat die vrouwen - als zij arbeids-
ongeschikt zijn op het moment dat 
die partner wegvalt en dus niet tot de 
arbeidsmarkt kunnen toetreden - des-
ondanks geen uitkering krijgen. 

De Voorzitter: Mag ik de Staatssecre-
taris geruststellen met de mededeling 
dat mevrouw Salomons nog een twee-
de termijn van een minuut of acht 
heeft? Het woord is aan de Staats-
secretaris. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ontken 
het probleem niet dat hier wordt ge-
schetst. Ik vind dit echter niet van dien 
aard dat daarvoor een voorziening 
moet worden getroffen. 

Sociale verzekeringen 

Mevrouw Salomons sprak ook over 
de weigeringsgrond, zoals die is gefor-
muleerd in het nieuw artikel 21, sub b, 
van de AAW. Hier staat de bevoegd-
heidsbepaling voor de bedrijfsvereni-
gingen om aanspraken op uitkering 
buiten aanmerking te laten, als men op 
het moment dat men arbeidsinkomen 
ging verwerven, reeds arbeidsonge-
schikt was. 

Wanneer in de wet geen sprake is 
van zo'n bepaling, zou er sprake kun-
nen zijn van misbruik. De geachte af-
gevaardigde vindt ook dat dit misbruik 
moet worden bestreden. Zij vraagt 
echter of dan niet aan de Minister van 
Sociale Zaken de bevoegdheid moet 
worden gegeven om nadere regelen te 
stellen met betrekking tot deze weige-
ringsgronden. In het algemeen heb ik 
geen behoefte aan de bevoegdheid 
deze nadere regelen te kunnen stellen. 
Deze behoefte is ook thans niet geble-
ken bij de invulling en interpretatie van 
soortgelijke voorschriften, die wi j ook 
kunnen terugvinden in de WAO en de 
Ziektewet. 

Als de Kamer echter van oordeel zou 
zijn dat deze bevoegdheden wel aan 
de Minister moeten worden gegeven, 
dan zou ik daarin wel kunnen berusten 
hoewel ik geen behoefte aan dit amen-
dement heb. 

Door de heren Nijpels, Hermsen en 
mevrouw Salomons is gesproken over 
de publikatie van uitvoeringsbesluiten 
vooraf. Ik heb begrepen dat dit zich nu 
beperkt tot een verlangen met betrek-
king tot de publikatie van wijzigingen 
van de desbetreffende algemene 
maatregel van bestuur en eventuele 
wijzigingen in de beschikking die de 
Minister op grond van deze algemene 
maatregel van bestuur kan nemen. 

In het algemeen ben ik niet zo erg 
gecharmeerd van het publiceren van 
dit soort algemene maatregelen van 
bestuur. Immers, als men eenmaal een 
aantal bevoegdheden heeft gedele-
geerd, meen ik dat men die delegatie 
ook moet laten voor wat zij is. Als men 
vindt dat een bewindsman hiervan op 
een onjuiste manier gebruik maakt, 
kan elk moment die bewindsman ter 
verantwoording worden geroepen in 
de Kamer. 

Ik erken dat er inmiddels een aantal 
voorbeelden bekend is waarin het wel 
is geaccepteerd. Het functioneert met 
name in de gevallen waarin het gaat 
om zwaarwichtige maatregelen. Ik be-
grijp dat mevrouw Salomons door 
haar amendement wil laten zien dat zij 
vindt dat het van zodanig gewicht is. 
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Als de Kamer van oordeel is dat zij 
dit amendement zou moeten steunen, 
denk ik daarmee wel te kunnen leven. 
Ik kan er wel begrip voor opbrengen. 
Wij hebben het destijds ook gedaan bij 
de wet die betrekking had op de moge-
lijkheid van het wegwerken van enkele 
elementen uit de dagloonvaststellin-
gen voor verschillende sociale verze-
keringswetten. Daar heeft de Kamer er 
toen ook om gevraagd en daar is ook 
mee ingestemd. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de ma-
te van terugwerkende kracht van deze 
nieuwe wetsvoorstellen is gesproken 
door de heren Nijpels en Hermsen, 
mevrouw Salomons en de heer Ny-
pels. De heer Nijpels was niet over-
tuigd door onze argumentatie. Ik had 
de indruk dat hij uiteindelijk meent in 
de zaak te moeten berusten, maar echt 
overtuigd van onze argumenten was 
hij niet, terwij l ik toch denk dat de tech-
nische problemen groter zijn dan hij 
misschien veronderstelt. De heer Herm-
sen heeft ook met gemengde gevoe-
lens kennis genomen van de huidige 
terugwerkende kracht, maar zal er wel 
in berusten. Mevrouw Salomons heeft 
erop gewezen dat er verwachtingen 
zijn gewekt, met name vanwege het 
feit dat de bedrijfsvereniging voor De-
tailhandel en Ambachten al bezig was 
mensen te benaderen omtrent dit 
soort uitkeringen. 

De heer Nypels sprak zijn erkentelijk-
heid uit voor de terugwerkende kracht 
tot 1 oktober 1975. Hij vond dit ook vol-
doende, alhoewel hij van mening was 
dat eventueel de suggesties van de 
Emancipatiekommissie de zaak oplos-
baar zouden kunnen maken. Ik geloof 
dat hetgeen wi j nu doen in belangrijke 
mate tegemoetkomt aan de wensen 
die ook destijds bij het 'uitstelwetje' 
zijn geformuleerd. Wat wi j doen, is 
conform een unaniem advies van de 
Sociaal Economische Raad. Het is een 
mate van teruggang die uitvoerbaar is 
vanwege het feit dat de fiscale gege-
vens in verband met de navorderingen 
nog gedurende vijf jaren bekend zijn. 

In ieder geval is er dan een redelijke 
zekerheid dat men dit kan uitvoeren. 
Men mag ook aannemen dat de hier-
bij van belang zijnde medische gege-
vens nog voorhanden zijn als het gaat 
om een periode van vijf jaren. Er zit 
een zekere logica in - het is minder ar-
bitrair dan soms wel is gesteld - om-
dat wij als datum hebben genomen 
het tijdstip van één jaar voor de inwer-
kingtreding van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet. 

Eerlijkheidshalve zij opgemerkt, dat 
ik er geen moeite mee heb - nu kijk ik 

met name naar de heer Jansen - om te 
erkennen, dat bij dit punt toch ook wel 
een financieel element een rol gaat 
spelen. Immers, als het geheel duur-
der zou zijn uitgevallen - en dat dach-
ten wij aanvankelijk - was een mate 
van terugwerkende kracht tot 1 okto-
ber 1975 waarschijnlijk uitermate 
moeilijk. Vanwege het feit, dat juist in 
de nieuwe opstelling is gekozen voor 
de toepassing van een inkomenscrite-
r ium, is het geheel ook wat anders uit-
gepakt dan aanvankelijk bleek. Daar-
door zijn de problemen gelukkig iets 
eenvoudiger geworden. 

Mevrouw Salomons heeft de aan-
dacht gevestigd op artikel 36, lid 2, van 
de AAW, waaruit blijkt dat er ook spra-
ke is van een anti-cumulatie, als een 
van de partners - in het algemeen is 
dat de vrouw - een AAW-pensioen 
heeft en de oudere man bij voorbeeld 
een AOW-pensioen. Wij komen dan in-
derdaad met een bepaalde anti-cumu-
latie. Ik geef toe, dat de AOW een an-
dere verzekering is dan de AAW. Ook 
daarbij gaat het echter om een bodem-
voorziening, die rekening houdt met 
de minimale behoeften die er bestaan 
bij man en vrouw als het gaat om de 
minimale uitkering. In die zin kan de 
AOW ook volledig worden vergeleken 
met de AAW. Daarom lijkt het mij vol-
komen logisch, dat wij in deze zin een 
anti-cumulatie hebben gekozen, zoals 
die verwoord is. 

Bovendien is het niet verstandig, op 
dit moment iets anders te regelen, om-
dat wi j ons nog bezig moeten houden 
met de vertaling van de verzelfstandi-
ging van de gehuwde vrouw in de 
overige volksverzekeringen en in ons 
hele systeem van sociale-verzeke-
ringswetten. Daarom lijkt het mij niet 
verstandig om in die zin tegemoet te 
komen aan de bezwaren die hiertegen 
door mevrouw Salomons zijn inge-
bracht. 

De heer Nijpels en de heer Hermsen 
hebben gesproken over de herbeoor-
deling. De heer Nijpels is er eigenlijk 
niet van overtuigd, dat de herbeoorde-
ling over drie jaar moet plaatsvinden. 
Hij vindt dat dit sneller moet gebeuren 
en dat, als daarvoor niet voldoende 
mankracht beschikbaar is, die dan 
maar moet worden aangetrokken. 

De heer Hermsen heeft instemming 
betuigd met de periode van drie jaar. 
Hij vroeg wel, als het even kon, om een 
tussentijdse rapportering in de vorm 
van een notitie aan het parlement, 
eventueel aan de hand van gegevens 
van de Sociale Verzekeringsraad hier-
over. Ik wil graag toezeggen, dat, als 
daarover iets te melden is, met name 
door de Sociale Verzekeringsraad, ik 

die gegevens graag aan de Kamer 
voorleg. 

Ik ben het principieel met de heer 
Nijpels eens, als hij zegt, dat die zaak 
zuiver moet worden gehouden en dat, 
als er herbeoordeeld moet worden, wi j 
dit ook moeten doen en dat wi j daar-
mee niet moeten wachten. Het moet 
echter wel technisch uitvoerbaar zijn. 
Ik wijs erop, dat de uitvoeringsorga-
nen gedurende de eerstkomende tijd 
een bijzonder zware belasting hebben 
met betrekking tot de voorziening die 
nu voor ons ligt. Men kan dit ook te-
rugvinden in een nota daarover van de 
Sociale Verzekeringsraad. Daarin 
wordt namelijk ook gewezen op die 
zware belasting. Daarin staat ook, dat 
het wel kan, maar dat het niet te f re-
quent moet gebeuren. Vandaar dat er 
een termijn van drie jaar is gekozen. 
Mocht blijken, dat wi j op kortere ter-
mijn toch tot een grotere frequentie 
kunnen overgaan, dan zal ik mij daar-
tegen zeker niet verzetten, integen-
deel! Op dit punt ben ik het ten princi-
pale met de heer Nijpels eens. 

Wat de vraag van de heer Hermsen 
betreft merk ik op dat iemand, als hij 
tussentijds een hogere uitkering kan 
krijgen door een verandering in om-
standigheden, zich altijd zelf kan mei-
den bij het uitvoeringsorgaan. Dan 
vindt er op een eerder ti jdstip een tus-
sentijdse beoordeling van de zaak 
plaats. 

De heren Hermsen en Nypels heb-
ben gesproken over de vraag welke 
bedrijfsvereniging in dit soort gevallen 
eigenlijk bevoegd zou moeten zijn. De 
heer Hermsen stemde in met onze 
keuze om voortaan als bedrijfsvereni-
ging te kiezen de vakbedrijfsvereni-
ging, die hiervoor geldt, zij het dat 
voor huisvrouwen de vakbedrijfsver-
eniging DETAM blijft gelden. Dat geldt 
dus de situatie dat er alleen sprake is 
van een voorziening in het kader van 
de AAW voor huisvrouwen. 

De heer Nypels wilde de regeling ei-
genlijk laten zoals deze op dit moment 
is, dus de DETAM als enig uitvoerings-
orgaan voor de beoordeling en het 
verlenen van het recht op AAW-uitke-
ring voor gehuwde vrouwen laten op-
treden. 

Tegen onze voorstellen hebben ge-
pleit de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen en de Nederlandse Bond 
van Plattelandsvrouwen. Voor onze 
voorstellen hebben toch gepleit de 
Christelijke Plattelandsvrouwenbond 
en de Katholieke Plattelandsvrouwen-
bond. 

De heer Nypels (D'66): U weet dat de 
Nederlandse Christenvrouwenbond 
zich ook heeft aangesloten bij het 
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standpunt van die twee andere organi-
saties die u noemde? 

Staatssecretaris De Graaf: Dan wordt 
het drie tegen twee. 

De heer Nypels (D'66): Ja, maar het 
zijn wel drie erg grote organisaties. 
Het betreft ongeveer driekwart van de 
georganiseerde leden. 

De heer Hermsen (CDA): De heer Ny-
pels moet niet vergeten dat het hier 
een tweetal belangrijke organisaties 
van plattelandsvrouwen betreft, die 
het met het voorstel eens zijn. Zij heb-
ben zeer duidelijk binding via de be-
drijven van hun man met de agrari-
sche bedrijfsvereniging en met be-
drijfsverenigingen die zich met de 
agrarische situatie bezighouden. Zij 
voelen dus geen enkele roeping om 
zich aan te laten sluiten bij de DETAM. 

Staatssecretaris De Graaf: Voor mij is 
voor de keuze niet bepalend of het 
gaat om grote organisaties. Dit zou 
geen juiste maatstaf zijn. Wel bepa-
lend is het volgende. In de nieuwe situ-
atie gaan wi j uit van reële derving van 
inkomens. Deze situatie kan men, veel 
meer dan tot nu toe mogelijk was, ver-
gelijken met de WAO voor werkne-
mers, die qua keuze de vakbedrijfsver-
enigingen kent. Een vrouw in loon-
dienst, die daarnaast ook nog huis-
vrouw kan zijn, krijgt bovendien ook 
vandaag de dag de uitkering al via de 
vakbedrijfsvereniging, namelijk de 
vakbedrijfsvereniging van haar werk-
gever. Ik vind dat dit terecht gebeurt. 
Men zou het ook in dit geval moeten 
doen. 

Daar komt nog bij dat bij de beoor-
deling van het recht op uitkering van 
de vrouw gekeken moet worden, bij 
voorbeeld bij zelfstandigen, naar het 
gemeenschappelijk inkomen. De beste 
garantie om dit goed te laten uitvoeren 
is dit te laten doen door dezelfde be-
drijfsvereniging als van haar man. Dan 
behoeft er geen onderlinge uitwisse-
ling van informatie plaats te vinden. 

Er zijn voldoende zakelijke argumen-
ten voor om te kiezen voor de vakbe-
drijfsvereniging, ook voor de in het be-
drijf of beroep werkende gehuwde 
vrouw. Daarom verzet ik mij toch wel 
tegen de wijzigingsvoorstellen van de 
heer Nypels. 

Ik ga nu het lijstje van door individu-
ele sprekers naar voren gebrachte 
punten na, voor zover zij nog niet de 
revue gepasseerd zijn bij de bespre-
king van de algemene problemen. De 
heer Nijpels vond het wat vreemd, bij 
de beoordeling van het recht op een 
uitkering voor de gehuwde vrouw die 

in het bedrijf meewerkt, te bezien wat 
een vreemde arbeidskracht in loon-
dienst kan verdienen. 

De heer Nijpels (VVD): Ik vind dit niet 
vreemd, naar ik ben er bang voor dat 
dit in de praktijk in het nadeel van de 
vrouw uitvalt. In zeer veel gevallen zal 
de zelfstandige niet besluiten, een ex-
tra kracht in dienst te nemen, maar zal 
hij met zijn hele hebben en houden 
proberen, het werk van de vrouw op te 
vangen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk dat 
er sprake is van een verwarring. De 
vreemde arbeidskracht wordt in be-
schouwing genomen, niet om te be-
zien welk inkomen de vrouw uit de 
winst van het bedrijf heeft, maar louter 
om een verdeelsleutel te vinden. Ik 
ben ervan overtuigd uit wat onze men-
sen hierover zeggen, dat dit de zui-
verste methode is om een verdeel-
sleutel te vinden ter verdeling1 van de 
inkomsten uit winst van het bedrijf tus-
sen man en vrouw. Dit zal voor de 
vrouw in het algemeen gunstig uitpak-
ken en op een manier die juist is. Uit-
eindelijk blijft de maatstaf de uitkomst 
van de verdeling van de winst in het 
bedrijf. Het gaat slechts om een bereke-
ningsmethode voor het vinden van een 
verdeelsleutel. 

Mevrouw Salomons heeft de aan-
dacht op de studenten gevestigd. Zij 
verwacht dat wi j , als het gaat om stu-
derenden die een uitkering kunnen krij-
gen, de wet ruim interpreteren. De ge-
dachten gaan uit naar de in het alge-
meen hiervoor geldende leeftijdsgrens 
van 27 jaar, die ook te vinden is in de 
kinderbijslagwetgeving. Misschien 
moet soms een kleine afwijking naar 
boven plaatsvinden vanwege het feit 
dat de leeftijdsgrens door omstandig-
heden, zoals uitloten, wordt over-
schreden. Deze zaak moet dan nader 
worden bezien. Het lijkt ons logisch, 
aan een leeftijdsgrens van 27 jaar te 
denken, te meer daar deze ook geldt 
voor de studiefinanciering en alles wat 
hiermee samenhangt. 

De heer Verbrugh zei dat hij zich in 
de verzelfstandiging kan vinden, maar 
dat het erop lijkt dat hierachter de op-
vatting schuil gaat dat ieder zijn eigen 
kostwinner moet zijn. Hiertegen had 
hij nogal wat bezwaren vanwege een 
te individualistisch mensbeeld dat 
hierachter zou steken, wat naar zijn op-
vatting in strijd is met de bijbelse op-
vattingen en de opvattingen over het 
huwelijk. Ik begrijp dit niet zo goed. 
Deze uitleg vindt de heer Verbrugh 
niet terug in de wetsvoorstellen die op 
dit moment op tafel l iggen. Ik meen 
dat hij dit verwijt niet aan ons adres 
mag richten. 

Verder heeft hij gezegd dat het in 
strijd is met de cijfers, te zeggen dat de 
traditionele rolpatronen steeds meer 
worden doorbroken. Ik moet toegeven 
dat de cijfers die tot nu toe hierover 
bekend zijn, geen blijk geven van een 
geweldige doorbraak. Dat er van een 
doorbraak sprake is, lijkt mij echter 
zonder twijfel te zijn. 

Evenals de heer Van Dis heeft de 
heer Verbrugh gewezen op de alterna-
tieve samenlevingsverbanden. De 
heer Van Dis heeft gezegd dat de 
Staatssecretaris zich neutraal opstelt 
ten opzichte hiervan. Ik begrijp dit niet 
goed, want de voorstellen die wij op 
dit punt doen, gelden de gehuwde 
werkende vrouwen. Deze voorstellen 
tonen duidelijk aan dat het gaat om het 
treffen van een voorziening voor de 
gehuwde vrouw. Daarom kan ik zijn 
kritische noot en in zekere zin ook die 
van de heer Verbrugh in dit kader niet 
goed plaatsen. 

De heerVanDis(SGP): Er dreigt nu 
een misverstand. Ik heb niet gezegd 
dat ik vind dat de Staatssecretaris neu-
traal is. Hij schrijft dat zelf in zijn me-
morie van antwoord. Ik heb mij afge-
vraagd of dat wel juist is. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij kiezen 
met dit wetsontwerp toch niet voor 
een bevoordeling van alternatieve ver-
banden? 

De heer Van Dis (SGP): De praktijk 
wijst dat natuurlijk wel uit. Ik verwijs 
naar het voorbeeld dat ik heb ge-
noemd. 

Staatssecretaris De Graaf: Inderdaad, 
het voorbeeld van de heer Van Dis was 
dat twee ongehuwden, die samenle-
ven, in cijfers uitgedrukt tweemaal 
70% kunnen krijgen... 

De heer Van Dis (SGP): Tweemaal een 
ongehuwdenpensioen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is twee-
maal 70%, dus 140%, terwijl een echt-
paar 100% krijgt. Die mogelijkheid zit 
erin. 

Ik heb ook wel eens het gevoel dat 
men in deze situaties soms wel de 
vruchten van bepaalde voorzieningen 
wi l plukken, maar niet de verplichtin-
gen ervan op zich wil nemen. Met de 
heren Van Dis en Verbrugh ben ik van 
mening dat als wij andere samenle-
vingsverbanden in het kader van de 
sociale verzekeringen bepaalde rech-
ten zouden willen toekennen, bij voor-
beeld in geval van overlijden van een 
van deze twee, dat alleen mogelijk is 
wanneer tegenover dit soort rechten 
even sterke verplichtingen bestaan, 
zoals die voortvloeien uit het huwelijk. 
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De huwelijksband geeft juridisch be-
paalde verplichtingen en daarnaast 
ook rechten, die ook in de sociale ver-
zekeringen vertaald zijn. Willen wi j dat 
ook in andere relaties doen gelden dan 
moeten er niet alleen rechten, maar 
ook plichten uit voortvloeien. 

De heer Verbrugh heeft nog eens 
een pleidooi gehouden voor een wat 
meer integrale toepassing van het 
kostwinnerscriterium in onze sociale 
verzekeringswetgeving. Ik wijs hem er 
in dit verband op dat daarover een uit-
voerige uiteenzetting is gegeven in de 
nota van 27 juni 1978 aan deze Kamer. 
Daarin is het kostwinnerscriterium als 
rechtscheppend beginsel afgewezen. 
Vandaar dat er nu is gekozen voor een 
verzelfstandiging. 

De heer Verbrugh vraagt zich af of 
niet het gehuwdenpensioen als uit-
gangspunt kan worden genomen om 
dan per persoon 50% daarvan uit te 
keren. Dat zou in strijd zijn met de door 
ons nagestreefde verzelfstandiging, 
omdat één persoon, gezien de behoef-
tencriteria, een uitkering van 70% van 
het gehuwdenpensioen nodig heeft. 
Ook de Sociaal-Economische Raad 
heeft daarop gewezen. Daarom moe-
ten wij dit uitgangspunt handhaven. 

Iets anders is het, of de gedachten 
die hij heeft geuit niet eens een keer 
meegenomen kunnen worden in de 
verdere studie over de integratie of de 
verzelfstandiging van de vrouw in on-
ze sociale verzekeringen; ik denk dan 
met name aan de studie over de AOW 
en de werknemersverzekeringen. Ik wi l 
dat uiteraard als gedachte wel meene-
men. 

De heer Verbrugh heeft nog eens ge-
pleit voor een wat hoger inkomenscri-
terium. Wij hebben gekozen voor 
15%; hij voelt meer voor 20%, dat is in 
de schriftelijke uitwisseling van de 
stukken ook gebleken. Het blijft een 
wat arbitraire zaak, maar een verho-
ging van dit percentage zou wel enigs-
zins haaks staan op ons streven part-ti-
mers hierin zo veel mogeiijk mee te 
gaan nemen. Ik vrees dat dan de grens 
te zeer in het nadeel van part-timers 
wordt verlegd. Ik wijs in dit verband 
ook naar de opmerkingen van de heer 
Nypels. Een keuze voor 15% lijkt mij 
vooralsnog beter. 

De heer Nypels heeft de evenredige 
kortingen, die wij toepassen, nog in 
strijd genoemd met de verzelfstandi-
ging; het tast eigenlijk het beginsel 
daarvan aan. Ik wil dit niet geheel ont-
kennen. Ik ben blij dat hij er nu toch 
mee kan instemmen en dat hij deze 
zaak straks nader wil bekijken bij de 
verdere invulling van de Europese 
richtlijnen. 

In die zin wil hij zich voor de toe-
komst daaraan niet gebonden houden. 
Daartoe heeft hij natuurlijk het volste 
recht, omdat deze zaak nog in haar vol-
Ie lengte en breedte in discussie kan 
komen. De heer Nypels heeft zich 
vooralsnog akkoord verklaard met de 
grens van 15%. Hij neigt eerder naar 
een verlaging dan naar een verhoging 
van die grens, maar hij wil hiermee 
graag ervaringen opdoen. 

Ik heb met belangstelling kennis ge-
nomen van het betoog van de heer Van 
Dis met betrekking tot de bezwaren die 
hij heeft tegen dwangverzekeringen. Ik 
ben met hem van oordeel dat men 
naastenliefde niet kan afdwingen. Dat is 
uitgesloten, maar die dwingt men met 
deze zaak ook niet af. Men schept wel 
bepaalde rechten voor mensen in be-
paalde situaties. Ik meen dat het goed is 
om dat in een rechtsstaat ook te doen. 
Ik deel dus zijn principiële bezwaren 
met betrekking tot wat hij noemt 
dwangverzekeringen niet, maar dat is 
een gegeven, waarmee wij al vaker zijn 
geconfronteerd. Ik heb nog wel eens 
kennis van zijn beschouwingen hier-
over genomen. 

Hij heeft gevraagd, of de invoering 
van een inkomenscriterium in de AAW 
niet het karakter van volksverzekering 
aantast. Ik geloof niet dat dit het geval 
is. Het blijft simpelweg een volksverze-
kering, zij het dat men bepaalde voor-
waarden stelt waaraan men moet vol-
doen om een uitkering via deze volks-
verzekering te krijgen. Die voorwaar-
den stellen wij toch ook in andere 
volksverzekeringen, zoals in de Alge-
mene Weduwen- en Wezenwet, vol-
gens welke niet elke weduwe een pen-
sioen krijgt, maar alleen een weduwe 
die aan bepaalde voorwaarden vol-
doet. Het betekent dus geen uitholling 
van het karaktervan de volksverzeke-
ringen. 

Ik ben het met de heer Van Dis eens, 
dat de voorziening die nu voor ons ligt 
van grote betekenis is voor de vrou-
wen die meewerken in het kader van 
het midden- en kleinbedrijf. Aldaar zal 
deze voorziening van heel grote bete-
kenis zijn, niet voor het overige, omdat 
de WAO de rest al dekte. 

Ik ben al ingegaan op de meer prin-
cipiële beschouwing van de heer Van 
Dis naar aanleiding van de opmerking 
van de heer Verbrugh over de alterna-
tieve samenlevingsvormen. Hij heeft 
gevraagd of wi j die situatie niet moe-
ten heroverwegen. Deze heroverwe-
ging zal dan in een breder kader moe-
ten plaatsvinden, in het kader van het 
weduwnaarspensioen en in het kader 
van de Algemene Weduwen- en We-
zenwet. De heer Hermsen heeft in dit 

verband in zijn inleiding gesteld dat de 
premiekant helemaal niet is geregeld 
in dit wetsontwerp. Dat is juist; de pre-
miekant moet ook worden geregeld. 
Als men kijkt naar andere samenle-
vingsverbanden en de consequenties 
daarvan, dan zou men ook dit punt 
daarbij in de beschouwingen moeten 
betrekken. 

De heer Jansen constateert terecht 
dat de gehuwde vrouw, in de huishou-
ding werkend, er via deze wettelijke re-
geling geen cent bij krijgt. Die consta-
tering is juist, maar dat was bekend, 
gegeven de keuze die wij hebben ge-
maakt. Ook al zou men verder wil len 
gaan, dan zou men zich zeer goed be-
wust moeten zijn, wat dit extra gaat 
kosten. Als ik het wel heb kost het ruim 
een half miljard guldens extra, als men 
zou willen doen, wat de heer Jansen 
bepleit. Het kost om precies te zijn 
naar ik geloof 600 min. De SER heeft 
zich daarover destijds positief uitge-
sproken, maar heeft er meteen aan 
toegevoegd, dat wij het moesten 
plaatsen in het kader van de prioriteite-
nafweging en die leidt ertoe, dat wi j een 
zo ver gaande keuze niet kunnen doen. 

De heer Jansen heeft zich nog eens 
verzet tegen het principe van inko-
mensderving in het wetsontwerp. Hij 
wil eigenlijk de veronderstelde inko-
mensderving, zoals die ook ten 
grondslag ligt aan de huidige Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet, maar 
hij zal weten dat onze keuze een ande-
re is. Ik meen dat het niet zinvol is om 
in te gaan op alle door hem genoemde 
voorbeelden. Deze voorbeelden zijn 
een uitvloeisel van de keuze die wi j 
hebben gedaan. Dat geldt ook voor de 
voorbeelden, die hij noemt in verband 
met het inkomensdervingscriterium. 
Hij citeert daarbij uit stukken, die hij op 
de een of andere manier onder ogen 
heeft gekregen. 

De heer Jansen heeft ervoor gepleit, 
bij de beoordeling van aanvragen in-
gevolge deze verzekering de artsen 
van de gemeenschappelijke medische 
diensten te betrekken. Ik ben het daar-
mee geheel eens en hij is in feite al be-
diend; het gebeurt al. Het betreft hier 
immers de toepassing van een verze-
kering na een jaar arbeidsongeschikt-
heid. Daarbij treedt deze dienst op, zo-
wel bij de beoordeling van het mo-
ment, waarop de arbeidsongeschikt-
heid ontstond, als bij de beoordeling 
van het moment, waarop men uitke-
ringsgerechtigd is. 

Aan de hand van het betoog van de 
heer Jansen kreeg ik de indruk, dat hij 
meent dat het kan voorkomen dat een 
vrouw langzamerhand niet in staat is, 
te blijven doen wat zij altijd al deed. Zij 
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zal als gevolg daarvan langzamerhand 
steeds minder gaan verdienen, het-
geen nadelig zou kunnen uitwerken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet er in 
dit verband op wijzen, dat ook de AAW 
invaliditeitsklassen kent. Als men ge-
deeltelijk arbeidsongeschikt wordt, 
kan na een jaar een melding plaatsvin-
den bij de bedrijfsvereniging en dan 
kan men op basis van de gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid een uitkering 
krijgen. Neemt de arbeidsongeschikt-
heid later toe, dan kan men om een 
herziening vragen. Ik zie dan ook geen 
levensgrote problemen. 

De heer Jansen (PPR): Wanneer ie-
mand wordt geconfronteerd met een 
voortdurend afnemende gezondheid 
en daardoor steeds minder kan doen -
de vrouw zou daardoor in plaats van 
drie dagen nog maar twee dagen kun-
nen werken - kan op het moment van 
het vaststellen van de arbeids-
ongeschiktheid een voor de vrouw na-
delige situatie ontstaan. Op het mo-
ment van vaststelling geldt er immers 
een bepaald inkomensniveau. In het 
kader van de inkomensderving wordt 
daarmee rekening gehouden. Als het 
intreden van de arbeidsongeschikt-
heid een jaar eerder zou zijn vastge-
steld omdat een slopende kwaal er al 
enige tijd was, zou er wat betreft het 
inkomen sprake zijn geweest van een 
heel ander beeld. 

Staatssecretaris De Graaf: Als een in 
het bedrijf meewerkende gehuwde 
vrouw op een bepaald moment niet 
meer volledig kan functioneren, wordt 
dit geconstateerd. Als dan in plaats 
van een inspanning van 80% een in-
spanning van 40% wordt geleverd ge-
durende een jaar, krijgt de vrouw di-
rect daarna een gedeeltelijke uitkering. 
Als blijkt dat in de referteperiode een 
onzuiverheid schuilt in de inkomens-
vaststelling, dient in het kader van de 
invulling van de beschikking betreffen-
de de inkomensvaststelling met derge-
lijke uitwassen rekening te worden ge-
houden. 

D 
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
gezegd dat hij vrede kan hebben met 
de motie van de heer Hermsen en mij 
als hij het zo mag uitleggen, dat er al-
leen een regeling wordt getroffen voor 
de mensen, die het werkelijk nodig 
hebben. Het zal duidelijk zijn dat het de 
bedoeling van onze motie is om vrou-
wen, die in de knel dreigen te komen, 
niet naar de Algemene Bijstandswet te 
laten gaan. Wij hebben er dan ook 

geen enkel bezwaar tegen dat deze be-
doeling middels een algemene maat-
regel van bestuur door de Regering zal 
worden vastgelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! In onze frac-
tie hebben wi j meermalen gesproken 
over de kwestie van voorpublicatie 
van de algemene maatregel van be-
stuur. Ik geef toe, dat het staatsrechte-
lijk een weinig fraaie figuur is als alge-
mene maatregelen van bestuur vooraf 
aan de Kamer worden meegedeeld 
omdat wij dan enigszins in de knel ko-
men met onze dualistische opvattin-
gen. Aan de andere kant krijgt de Ka-
mer echter steeds minder vat op een 
aantal belangrijke beleidsterreinen en 
daarom vind ik het niet zo verwonder-
lijk dat de Kamer zoekt naar middelen 
om meer greep te krijgen op het be-
leid. In dat kader hebben wi j gevraagd 
om die voorpublikatie en in hetzelfde 
kader zullen wi j het amendement van 
mevrouw Salomons op stuk nr. 11 
steunen. 

De Staatssecretaris is in principe be-
reid de heroverweging eens in de twee 
jaar te laten plaatsvinden. Hij zei wel 
dat er op dit moment grote praktische 
problemen zijn omdat de uitvoerende 
organen met een groot aantal invoe-
ringsproblemen worden geconfron-
teerd. Ik heb daar begrip voor. Ik be-
grijp in ieder geval uit de woorden van 
de Staatssecretaris dat, als er in de 
toekomst wel mogelijkheden bestaan 
voor een tweejaarlijkse heroverwe-
ging, hij bereid Is die zaak te bevorde-
ren. 

Een laatste vraag betreft de vervan-
gende kracht. Als de gehuwde vrouw, 
die meewerkt in het bedrijf van haar 
man, invalide wordt, neemt men als 
uitgangspunt voor het vaststellen van 
recht op uitkering de kosten die het 
aantrekken van een vervangende 
kracht met zich meebrengt. Begrijp ik 
goed, dat dit het theoretische geval is 
of dient in de praktijk inderdaad een 
vervangende kracht te worden aange-
trokken? 

Staatssecretaris De Graaf: Het is zuiver 
theoretisch. Men behoeft geen vervan-
gende kracht aan te trekken. 

De heer Nijpels (VVD): Dan is dit mis-
verstand opgehelderd en kan ik er vre-
de mee hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Het amende-
ment van mevrouw Salomons op stuk 
nr. 12 zal niet de steun van onze fractie 
krijgen omdat wi j menen dat deze zaak 
beter geregeld kan worden als wi j te 
zijner t i jd de AOW gaan aanpassen 
aan de EEG-richtlijn. Het amendement 
op stuk nr. 13 kan wél onze instenv 
ming krijgen omdat wij het een goede 

zaak vinden dat de Minister eventueel 
kan ingrijpen. Amendement nr. 15 van 
de heer Nypels kunnen wij niet steu-
nen omdat wij - en dat blijkt ook al uit 
onze stellingname in het voorlopig 
verslag en het eindverslag - geen 
krachtige argumenten aanwezig ach-
ten om de vrouwen allemaal bij de 
DETAM onder te brengen,ook al zijn een 
aantal vrouwenorganisaties het tegen-
gestelde van mening. Ik vind de rede-
nering uit de memorie van antwoord 
dat de vrouwen, omdat ze meewerken 
in het bedrijf van hun man, in principe 
thuishoren bij de bedrijfsvereniging 
waarvan de man lid is, zuiverder. Wij 
kunnen dan ook amendement nr. 15 
niet steunen. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor de uitvoerige aandacht die hij 
heeft geschonken aan mijn in eerste 
termijn gemaakte opmerkingen. 

De Staatssecretaris heeft betoogd 
dat het toepassen van artikel 6, lid 3, in 
de gevallen, waarin daarvoor door mij 
is gepleit, min of meer in strijd zou zijn 
met het uitgangspunt van het wets-
ontwerp: de veronderstelde inkom-
stenderving. Ik vraag mij af, waarom 
hij dan zelf in de memorie van toelich-
ting heeft geschreven dat er een mo-
gelijkheid moet zijn om via artikel 6, lid 
3 bepaalde categorieën, waarvoor ken-
nelijk een bepaalde hardheid aanwezig 
is, onder de werkingssfeer van de wet 
te brengen. Intussen heeft de Staats-
secretaris begrip getoond voor de pro-
blemen die ik heb aangedragen. Hij 
heeft gezegd dad, als de Kamer bereid 
is mijn motie te aanvaarden, hij daar-
mee kan leven. Hij sprak daarbij de 
hoop uit, dat hij de motie zou kunnen 
interpreteren. 

In eerste instantie heb ik gezegd dat 
zich gevallen kunnen voordoen, waar-
in feitelijk van die hardheid geen spra-
ke is. De kwestie heb ik speciaal toege-
spitst op vrouwen of meisjes die ou-
ders, groot-ouders of broertjes en zus-
jes verzorgen. 

Ik meen dat een wijziging of aanvul-
ling van mijn motie op dat punt niet 
nodig is. Het gaat hier vooral om een 
interpretatie van de motie. Ik kan mij 
heel goed voorstellen dat de Staats-
secretaris straks, als hij de motie zal 
moeten uitvoeren - hetgeen naar ik 
hoop het geval zal zijn doordat de Ka-
mer de motie aanneemt- een dergelij-
ke interpretatie aan de motie wil ge-
ven. Ik hoop dat hij in overleg met zijn 
staf wi l nagaan, op welke wijze een be-
paalde afgrenzing kan worden aange-
bracht. Tegen een zekere afgrenzing 
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hebben wi j geen bezwaar. Het gaat 
ons erom dat in de gevallen, waarin 
harde situaties kunnen worden gesig-
naleerd of verwacht na 1 januari, hulp 
wordt geboden. 

In dit verband wi l ik ook nog een op-
merking maken over die allochtone 
groepen. Ik heb begrepen dat me-
vrouw Salomons eigenlijk vreest dat 
een oplossing, zoals door mij wordt 
voorgestaan, een ontwikkeling binnen 
die kring zou tegenhouden, die er juist 
zou moeten zijn om de door mij ge-
schetste situaties langs andere wegen 
te doen verminderen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik denk 
toch dat u weer niet goed begrepen 
hebt wat ik drie keer heb gepoogd te 
zeggen. Ik heb geconstateerd dat er 
binnen die groepen een andersoortige 
relatie tussen ouders en kinderen be-
staat. Regeling daarvan zou een legiti-
matie voor het handhaven van die si-
tuatie kunnen betekenen. Ik vind die le-
gitimatie niet een taak voor de Kamer, 
als er tegelijkertijd niet onaanzienlijke 
bedragen op bij voorbeeld de begro-
ting van Onderwijs en Wetenschappen 
en van CRM worden uitgetrokken om 
te proberen de vrouwen uit die groe-
pen allochtone gezinnen tot enige 
emancipatie te brengen. 

De heer Hermsen (CDA): Zonder de 
grote betekenis te verminderen van 
activiteiten, die erop zijn gericht on-
derwijs en vorming van deze meisjes 
en jonge vrouwen te versterken, wil ik 
erop wijzen dat mevrouw Salomons er 
begrip voor moet hebben dat er bin-
nen bepaalde groepen cultuurpatro-
nen bestaan, die men binnen die 
groep niet alleen accepteert, doch ook 
hoogstaand acht. 

Die zullen dan wel niet helemaal 
aansluiten op die van onze gehele Ne-
derlandse samenleving en er zullen 
dan ook wel verschuivingen in optre-
den, gelet op de andere cultuurpatro-
nen die in Nederland bestaan. Ik wil 
het daar aanwezige cultuurpatroon 
toch niet extra beïnvloeden door het 
juist daarom achterwege laten van een 
regeling als door mij bepleit. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het 'juist daarom achter-
wege laten van een regeling' heb ik 
niet gezegd. Wij kunnen constateren 
dat er andere cultuurpatronen zijn. Bij 
alle discussies over integratie, assimi-
latie, enz. gaan wi j ervan uit dat wij 
voor allen in onze samenleving gelijke 
rechten wensen te creëren. Als wi j te-
gelijkertijd constateren dat binnen be-
paalde groepen die gelijke rechten de 

facto niet te realiseren zijn, bij voor-
beeld alleen omdat men vrouw is, dan 
mag men daarin niet ingrijpen, omdat 
anders de staat als zedenmeester zou 
optreden, hetgeen ik misschien nog 
wel emotioneel juist zou vinden. Heel 
anders is het of wij zo'n patroon zou-
den legitimeren door er ook financiële 
voorzieningen aan ten grondslag te 
leggen. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben het hartgrondig met 
mevrouw Salomons eens als zij 
spreekt over het creëren van gelijke 
rechten. Eerbied voor het cultuurpa-
troon van de ander echter brengt wel 
met zich mee dat 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het gaat dan wel om het 
cultuurpatroon van de vader en niet 
van het meisje. Ik kan hier zo kwaad 
om worden, want het gaat er glashard 
om dat wi j het cultuurpatroon van de 
vader die z'n dochter bij wijze van 
spreken lens slaat om haar in de Ar-
beidsongeschiktheidswet te krijgen, 
legitimeren en ook accepteren dat die 
meisjes als pa de deur uit gaat ge-
dwongen worden om thuis te blijven. 
Zo gaat dat in werkelijkheid en het spijt 
mij, op dit punt vindt de heer Hermsen 
mij niet aan zijn zijde. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat spijt mij bijzonder, 
maar mevrouw Salomons kan toch 
niet denken dat de achtergrond van 
mijn opmerkingen zou zijn dat ik der-
gelijke praktijken toelaat. Als zich al 
een dergelijk geval voordoet en dat 
meisje zou bij voorbeeld op 3 januari 
lens geslagen worden, dan heeft het in 
de gedachtengang van mevrouw Salo-
mons geen uitkering! Daar gaat het 
mij om. Ik ben het natuurlijk helemaal 
met haar eens dat situaties zoals zij die 
schildert helemaal fout zijn en dat men 
er alles aan moet doen om dit soort si-
tuaties te voorkomen. Zolang die ech-
ter bestaan, hebben wij voor dat meis-
je te zorgen, ook via deze regeling. 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil toch ook nog wel pro-
test aantekenen tegen de interpretatie 
van onze motie die mevrouw Salo-
mons ons in de schoenen schuift. Het 
zal toch duidelijk zijn dat de motie 
niets te maken heeft met vaders die 
hun dochters lens slaan, maar dat het 
hier gaat om het creëren van uitke-
ringsrechten in speciale gevallen. Het 
voorbeeld dat mevrouw Salomons 
aanhaalde, gaat mijns inziens alle per-
ken te buiten. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat heeft 
de heer Hermsen aangehaald door te 

zeggen dat wij onder alle omstandig-
heden alle cultuurpatronen moesten 
respecteren. Ik heb steeds gezegd dat 
ik dergelijke situaties niet wens te legi-
t imeren. Als de heer Hermsen dan 
blijft doorgaan op die allochtonen, dan 
heb ik een situatie naar voren gebracht 
waarbij ik moeilijkheden zie en die ik 
niet door een legitimatie wi l bevorde-
ren. Niet in het betoog van de heer Mij-
pels, maar wel in het betoog van de 
heer Hermsen proef ik dat wi j moeten 
accepteren wat mensen in hun eigen 
familieband met hun kinderen wensen 
te doen en welke verplichtingen zij hen 
ook wensen op te leggen; die kinderen 
zijn daarvan het slachtoffer en dus 
moeten wij dat in ons wettelijk 
systeem opnemen met respect voor 
die culturele waarden. Zover gaat mijn 
respect voor die culturele waarden 
niet en ik zeg dat wi j niet moeten legiti-
meren wat wij een volstrekt onjuiste 
beïnvloeding van minderjarige kinde-
ren vinden. 

De Voorzitter: a. Ik geloof dat de 
standpunten nu duidelijk zijn op dit 
punt. b. Ik geloof in korte interrupties, 
c. Het woord is aan de heer Hermsen. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In geen enkel cultuurpa-
troon behoort een gedrag van ouders 
tegenover hun kinderen, zoals zojuist 
door mevrouw Salomons geschetst, 
tot de werkelijke beschaving. Daarom 
houdt zij dit ten onrechte als voorbeeld 
aan ons voor van iets dat mede onze 
intentie zou zijn. 

Als wij aan de Regering delegeren 
om bepaalde zaken bij algemene 
maatregel van bestuur nader uit te 
werken, dan moeten wij niet bij wijze 
van spreken telkens over de schouder 
van de betrokken bewindsman meekij-
ken of zijn hand vasthouden om te 
schrijven zoals wij wensen. Er kunnen 
zich echter bepaalde omstandigheden 
voordoen, waarin de Kamer het van 
belang acht, er enig zicht op te nou-
den. Het lijkt mij dan ook dat mevrouw 
Salomons terecht een amendement 
op dit stuk heeft ingediend. Als ik haar 
goed begrijp, gaat het hierbij vooral 
om een paar gevallen waarin sprake is 
van mogelijke beïnvloeding van het 
volumebeleid of van verkregen rech-
ten. Als dit haar bedoeling is, voel ik 
wel iets voor het amendement, maar 
misschien kan zij dit nog iets verduide-
lijken. 

Dan heeft mevrouw Salomons nog 
een amendement voorgesteld - stuk 
nr. 12 - over de samenloop van AOW-
en AAW-uitkeringen. Ik ben geneigd 
om te zeggen dat wij er goed aan zou-
den doen, deze zaak pas definitief op 
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te lossen als wi j straks te maken krij-
gen met de verdere uitwerking van de 
EEG-richtlijn. Dan komen er nog pro-
blemen genoeg. Ik vrees dat we door 
er nu op vooruit te lopen de proble-
men niet oplossen, maar ze alleen 
maar vergroten. 

Mevrouw Salomons probeert met 
haar amendement op stuk nr. 13 iets 
meer mogelijkheden te scheppen in de 
situaties, waarin de bedrijfsvereniging 
echt te scherp kan optreden bij arbeids-
ongeschiktheid. Het lijkt mij dat de 
bewindsman dit amendement toch zal 
moeten aanvaarden. Hij kan dan in be-
paalde situaties ten minste nog optre-
den, terwij l het zonder dit amende-
ment niet mogelijk zou zijn, ook niet 
via een beroepsprocedure via de Cen-
trale Raad, omdat het een discretionai-
re bevoegdheid van de bedrijfsvereni-
ging is. Een zekere correctiemogelijk-
heid daarop zou toch echt wel dienstig 
zijn. 

Over het amendement van de heer 
Nypels behoef ik niet te spreken. Ik heb 
mijn opvatting over de indeling in ver-
schillende bedrijfsverenigingen reeds 
zeer duidelijk naar voren gebracht. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ten eerste wil ik de 
Staatssecretaris toch wel danken voor 
zijn uitvoerige uiteenzetting. Op een 
aantal punten zie ik de uitvoering van 
de wet door de Staatssecretaris met 
iets meer tevredenheid tegemoet. 

Ook de Staatssecretaris spreekt 
steeds van de meewerkende huis-
vrouw. Dat betekent in wezen de mee-
werkende echtgenote in het bedrijf 
van de man. 

Staatssecretaris De Graaf: Of omge-
keerd. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dit wordt 
steeds erg sterk als een afgeleide be-
schouwd. Telkens als we over verzelf-
standiging spreken, komt dat element 
weer terug. 

Ik kan mij voorstellen dat een aantal 
leden de problematiek rondom de 
AOW nader wil bekijken op het mo-
ment van de behandeling van de totale 
aanpassing aan de Europese richtlij-
nen. Ik blijf hier grote problemen mee 
houden. Ik ben niet alleen uitgegaan 
van de meewerkende vrouw in het be-
drijf van haar man. Ik neem ook aan 
dat sommige vrouwen een bedrijf uit-
oefenen of een zelfstandig beroep 
hebben. Ik noemde toen een element 
bij de AAW dat een mogelijkheid kan 
scheppen, een partiële kracht in dienst 
te nemen, waardoor een bedrijf kan 

worden voortgezet en waardoor licha-
melijk zware taken door een ander 
kunnen worden vervuld, in een bedrijf-
met betrekkelijk smalle winstmarges, 
w i j spreken hierbij natuurlijk niet over 
de grotere bedrijven. Door deze bepa-
ling wordt dit in wezen erg moeilijk. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
de vraagstelling niet zo goed. Het gaat 
dus om een vrouw die een eigen be-
drijf heeft. Zij wordt arbeidsongeschikt 
en zij krijgt een uitkering en dan kan zij 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ja zij 
heeft een bedrijf; maar zij is ook ge-
huwd met een echtgenoot van bijvoor-
beeld 67 jaar. Dan treedt het probleem 
op. 

Een volgend punt is als er sprake is 
geweest van een verwachting dat be-
paalde rechten worden verworven. De 
Staatssecretaris zei dat een convenant 
ter zake hem erg onwaarschijnlijk lijkt. 
Ik wil de Staatssecretaris dan op het 
volgende wijzen. Uit de praktijk is ge-
bleken - en het gaat hierbij niet om 
één incident, maar om meerdere re-
cente gevallen - dat de rechtbank te 
Amsterdam de echtgenoten, voor zo-
ver zij in aanmerking kwamen voor 
AAW-uitkering omdat zij in het verle-
den ooit hadden gewerkt, aanraadde 
een AAW-uitkering aan te vragen. Dat 
convenant werd na die aanvraag wel 
getekend, en zo liepen er nog allerlei 
procedures waardoor mensen de mist 
zijn ingegaan. 

Ik kan mij voorstellen dat je hieruit 
geen algemene uitzondering wilt creë-
ren, maar ik kan mij wel voorstellen 
dat je zoiets in het overgangsrecht op 
zijn minst zult regelen. Onze rechtspre-
kende macht heeft hiermee kennelijk 
rekening gehouden. Er is hierover ook 
literatuur van mr. Gisolf verschenen. 
Dit in aanmerking nemend, mag je 
toch aannemen dat dit iets meer is dan 
alleen een slordige toepassing van de 
DETAM? 

Met betrekking tot de interpretatie 
van de Staatssecretaris ter zake van de 
motie-Hermsen en zijn toelichting ten 
aanzien van mijn standpunt, merk ik 
op dat ik de uitvoering van die algeme-
ne maatregel van bestuur wel eens wil 
zien. Dat stelt mij iets meer gerust dan 
wat in de motie van de heer Hermsen 
staat. 

De heer Hermsen (CDA): Met uw 
amendement 

De Voorzitter: Willen leden die inter-
rumperen dat via de microfoon doen 
voor de stenografie, voor het publiek, 
voor de ambtenaren en zelfs voor de 
Voorzitter? 

De heer Hermsen (CDA): De aanvaar-
ding van uw amendement zou juist be-
tekenen dat een dergelijke algemene 
maatregel van bestuur twee maanden 
van tevoren in het Staatsblad wordt 
gepubliceerd, omdat een en ander nog 
in de maak is. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Het is 
nog dubieus of deze zaak onder de wi j-
ziging of onder de algemene maatre-
gel van bestuur zal vallen, doordat wi j 
nu in t i jdnood zijn gekomen. Indien dit 
echter onderl ing kan worden afge-
sproken, dan lijkt mij dit zeer verstan-
dig. Het lijkt mij wijs wanneer wi j nog 
eens rustig kunnen spreken over een 
zaak waarbij het zo duidelijk om de in-
terpretatie gaat. Mijn fractie zou dat 
zeer op prijs stellen. Hieraan zitten de 
nodige haken en ogen en ik denk dat in 
de hitte van het debat enige onnodige 
verscherpingen zijn opgetreden ten 
aanzien van bepaalde standpunten. 

Ik denk dat de Staatssecretaris voor-
bij is gegaan aan de positie van ge 
meenteraadsleden. Ik zie mij genood-
zaakt een motie in te dienen, omdat de 
Staatssecretaris op dit punt niet heeft 
geantwoord. Ik vind het nauwelijks 
vervelend alleen daarvoor een derde 
termijn te moeten vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Salomons 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat uitgangspunt voor 
de bescherming van uitkeringsrechten 
uit dit ontwerp-AAW het werkzaam 
zijn in bedrijf of beroep is, welk inko-
men men derft door arbeids-
ongeschiktheid; 

overwegende, dat een groeiend aantal 
vertegenwoordigers in publiekrechte-
lijke lichamen in gemeenten en provin-
cies hun werkzaamheden verrichten 
alsful l-t ime baan; 

overwegende, dat zij in geval van 
arbeidsongeschiktheid inkomen der-
van welk zij niet meer via arbeid kun-
nen verwerven, terwijl zij tot dat mo-
ment wel aan de inkomenscriteria vol-
deden; 

verzoekt de Regering, deze categorie 
arbeidsongeschikten aan te wijzen bij 
de algemene maatregel van bestuur 
ex artikel 6.3 als degenen die geacht 
worden een inkomen te hebben ver-
worven als bedoeld in lid 1 onder a, 

en gaat over tot de orde van dag. 

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

Zij krijgt nr. 17(15 706). 
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Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben enige argu-
menten tegen de opstelling van de 
Staatssecretaris met betrekking tot de 
weduwen die geen uitkering krachtens 
de AWW ontvangen. Ik wil een te bre-
de uitbouw van allerlei regelingen niet 
op voorhand bepleiten, maar het lijkt 
mij wel te realiseren dat wi j na een pe-
riode van bij voorbeeld één jaar bekij-
ken welke categorieën van deze rege-
ling worden uitgesloten. Naar aanlei-
ding van het resultaat hiervan kunnen 
wij bekijken of mijn hooggeroemde 
amendement nu ook in de praktijk is te 
gebruiken; ik neem althans aan dat dit, 
zover ik de leden in deze Kamer heb ge-
hoord, wordt aangenomen. 

Naar aanleiding van het amende-
ment van de heer Nypels merk ik op 
dat, hoe lief het mij ook ware geweest 
als w i j elkaar aan de linkerzijde hadden 
kunnen vinden op dit onderwerp, de 
uitgangspunten mij toch niet zeer aan-
spreken, nl. dat alle gehuwde vrouwen 
bij één bedrijfsvereniging moeten 
worden ondergebracht. Ik vind dit een 
nieuwe vorm van discriminatie. 

Men heeft tot op heden bijzonder 
goede ervaringen met de DETAM in de 
voorzieningensfeer - ik maak van de 
gelegenheid gebruik om tegen alle an-
dere bedrijfsverenigingen te zeggen 
dat zij van de kennis en ervaring van 
de DETAM opgedaan bij deze proble-
matiek gebruik moeten maken - maar 
het lijkt mij een erg merkwaardige 
vorm van discriminatie om iemand al-
leen op grond van sekse en burgerlijke 
staat, ongeacht welk bedrijf of beroep 
wordt uitgeoefend, bij een bepaalde 
bedrijfsvereniging onder te brengen. 

Ik herinner eraan, dat 25% van alle 
huwelijken in onze samenleving tus-
sentijds wordt ontbonden. Moeten de 
vrouwen dan vanwege het feit dat het 
huwelijk wordt ontbonden bij een an-
dere bedrijfsvereniging worden onder-
gebracht? Het lijkt mij niet zo erg prak-
tisch. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn antwoord, dat in een aantal 
gevallen duidelijk was. Wel meen ik 
dat de bewindsman zich van mijn kri-
tiek ten dele wat gemakkelijk heeft af-
gemaakt. Ik heb niet gezegd - dat weet 
hij ook wel - dat de Regering heeft uit-
gesproken dat iedere man of vrouw 
zijn of haar eigen kostwinner moet 
zijn. Ik weet niet hoe het precies heb 
gezegd, maar ik bedoelde dat het in 
het verlengde ligt van het zelfstandig-
heidsbeginsel waar de Regering mee 

werkt. Dat beginsel als zodanig betreur 
ik. Al het water uit de zee wast niet 
weg dat elke verder redenerende ge-
volgtrekking, zoals in dit wetsontwerp, 
in strijd komt met de bijbels-christelij-
ke beschrijving van het huwelijk. 

De heer Van Dis heeft ook met een 
kras voorbeeld aangegeven op welke 
wijze het concubinaat eigenlijk voor-
delig kan zijn. Overigens geef ik toe, 
dat ook vandaag de dag aan de hand 
van de AOW een dergelijke situatie 
kan worden gecreëerd. Er is immers 
een anti-concubinaatsbeding in de 
AOW opgenomen. Iemand die heel ge-
raffineerd wil zijn, gaat volledig echt-
scheiden nadat hij de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt om daarna eventueel 
weer met dezelfde persoon van wie hij 
gescheiden is, te trouwen. Dat is ook 
een manier om aan 140% te komen. 

Ik stel het op prijs, dat de bewinds-
man, gegeven de thans ontstane situ-
atie met betrekking tot het kostwinner-
schap, bij wijziging van de AOW en de 
AWW wil meenemen dat de gehuwde 
situatie uitgangspunt zou kunnen vor-
men, zodat een ieder die voor uitke-
ring in aanmerking komt, bij voorbeeld 
begint met de halve gehuwdenuitke-
ring. 

Mag ik vernemen, of de bewinds-
man nu ook in deze voorzienbare kabi-
netsperiode daarover iets gaat vast-
leggen of wordt het alleen maar een 
vage wens, die zijn opvolger in de 
Handelingen van deze avond moet na-
lezen? Ik wi l hierover dus wel graag 
iets concreters horen. 

Het doet mij genoegen, dat de be-
windsman akkoord wil gaan met de 
strekking van de motie-Hermsen inza-
ke de verzorgende vrouw. Ik kan zijn 
pleidooi begrijpen voor een begren-
zing, zodat het alleen geldt voor de 
vrouwen die op zich hebben genomen 
te zorgen voor iemand die werkelijk 
verzorging behoeft. Toch wil ik ook 
even weten hoe de bewindsman zich 
dit voorstelt. Denkt hij aan een medi-
sche verklaring of aan een verklaring 
van een maatschappelijk werker? Op 
welke wijze wil de Staatssecretaris dus 
de begrenzing van de motie-Hermsen 
uitvoeren, althans wat stelt hij zich 
daarbij voor? 

De kritiek op het amendement, dat 
de hele uitvoering bij de DETAM wordt 
geconcentreerd, lijkt mij redelijk. 

De kritiek die de bewindsman op 
amendement nr. 12 heeft geuit, lijkt 
mij wel terecht, omdat de bodemvoor-
ziening er al is, als de man AOW ont-
vangt. In die optiek maakt het dan 
geen verschil uit, of de vrouw al of niet 
heeft gewerkt. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik een opmer-
king maken over de positie van de on-
gehuwden, in huishoudens van ou-
ders, broers en zusters werkenden. Het 
is met name de vraag, of aan deze 
groep ook uitkeringsrechten verstrekt 
moeten worden. Wat ons betreft, be-
staat er een verschil van inzicht over 
de grondslag van de verzekering. De 
Regering houdt daarbij vast aan een 
inkomensdervingsverzekering, waar-
bij onder ' inkomen' een geldinkomen 
wordt verstaan. 

Wij gaan er meer van uit, dat er spra-
ke moet zijn van het aangewezen zijn 
op het verrichten van arbeid als criteri-
um, waarbij in aanmerking moet wor-
den genomen, dat er sprake is van een 
derving van inkomen, maar niet in 
geld. Het kan namelijk ontstaan door 
het feit, dat men kost en inwoning 
kwijtraakt. De Staatssecretaris heeft 
erop gewezen, dat dit niet altijd zal 
voorkomen. Dit neemt echter niet weg, 
dat dit gevaar in een groot aantal ge-
vallen zeker aanwezig is. Het is dus on-
zeker of de oude toestand, dus voordat 
de betrokkene gehandicapt werd, kan 
blijven bestaan en dat betrokkene op 
dezelfde plaats kan blijven wonen. 

Op grond daarvan houden wij een 
voorkeur voor het standpunt ter zake 
dat wij in eerste termijn hebben inge-
nomen. Daarbij moet ik erop wijzen, 
dat wij er uiteraard van uitgaan, dat 
deze wet moet worden toegepast 
voor de verschillende cultuurpatronen 
die wij in ons land kennen. Wat dat be-
treft, behoort iedere vorm van fami-
liedwang te worden afgewezen, dus 
om meisjes te dwingen om voor ou-
ders of broers of zusters te zorgen. 

Uitgangspunt is dus uiteraard de 
vri jwil l igheid. Belangrijk is echter dat 
wij er tevens van uitgaan dat, wanneer 
wij deze regeling in het leven roepen, 
dit niet zonder meer een stimulering 
betekent. Ik ben het met de heer Nij-
pels eens dat de invloed van deze 
maatregel op het besluit om voor fa-
milieleden te gaan zorgen te verwaar-
lozen is. Wij handhaven dus ons stand-
punt op dit terrein. 

Ik kom bij het punt van de uitvoe-
ringsorganisatie. Mevrouw Salomons 
sprak over een vorm van nieuwe dis-
criminatie, als alle gehuwde werkende 
vrouwen aangesloten zouden zijn bij 
de DETAM. Nieuwe discriminatie is 
niet de bedoeling en in feite is dit ook 
niet het geval. Hier wordt uitgegaan 
van een bestaande toestand die, zij het 
dat het gaat om uitbreiding van rech-
ten in het kader van de AAW, in feite 
een bestendiging inhoudt. Ook de be-
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staande toestand is niet aangemerkt 
als een nieuwe vorm van discrimina-
tie. 

De Regering wijst op administratief/ 
technische problemen in verband met 
te sterke cumulatie van uitkeringen, 
die voorkomen zou moeten worden 
door middel van de plafonnering, als 
er sprake is van een samenloop van 
uitkeringen van man en vrouw. Dit 
was één van de argumenten dat man 
en vrouw, als zij gehuwd zijn, onder 
dezelfde bedrijfsvereniging moesten 
vallen. 

Dat argument spreekt mij niet aan. 
Wij zijn allereerst geen bewonderaar 
van die cumulatiebeperking. Uiteinde-
lijk zal bij een zelfstandige uitkering die 
cumulatiebeperking dienen te verdwij-
nen. Verder zal het gaan om een be-
trekkelijk klein aantal gevallen, waarin 
man en vrouw beiden zijn gehandi-
capt. Met de moderne administratie-
technieken zal men deze problemen 
zeker kunnen overwinnen. Belangrijk 
is dat op het ogenblik, door het ge-
bruik maken van de Kleine Commissie 
van de DETAM, het zeer goed mogelijk 
is vertegenwoordigers van de betrok-
ken vrouwenorganisaties rechtstreeks 
in te schakelen bij de uitvoering. Dit is 
niet zo goed mogelijk of misschien he-
lemaal niet mogelijk wanneer de ge-
huwde vrouwen zijn aangesloten, ver-
spreid over de 26 bedrijfsverenigin-
gen. Daarom handhaaf ik mijn amen-
dement en pleit ik voor steun daaraan 
zowel van de Kamer als van de Staats-
secretaris. 

Ik ben desnoods bereid dit amende-
ment te zien als passend in een over-
gangsfase, als behorend bij een proef-
periode. Later zou dan bezien kunnen 
worden of een andere, misschien effi-
ciëntere uitvoering mogelijk is, maar 
dan met steun van de belanghebben-
de organisaties. Er is trouwens niet al-
leen sprake van drie tegen twee, als 
wij kijken naar de vrouwenorganisa-
ties die voor en tegen zijn. De drie 
voorstanders vertegenwoordigen uit-
eindelijk ook ongeveer driekwart van 
de georganiseerden in dezen. Dat is 
een duidelijke meerderheid! 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l mij aansluiten bij de 
woorden van waardering die voor-
gaande sprekers aan het adres van de 
bewindsman hebben geuit. De be-
windsman heeft gesproken over een 
historisch moment, maar niet zo sen-
sationeel, als eerste stap op de weg 
naar verzelfstandiging. Ik moet inder-
daad erkennen dat het een historisch 

feit is. Ik waag echter te betwijfelen of 
dit een feit is waarop wi j ons zouden 
moeten verheffen. Als wi j dit bezien in 
het licht van wat God, onze Schepper, 
van ons vraagt, dan behoorden wij ons 
er eigenlijk voor te schamen. Niet voor 
niets heb ik in eerste termijn gepleit 
voor wederkeer tot God, met erken-
ning van schuld. 

Ik dring erop aan dat bij de komende 
studie wordt uitgegaan van de schep-
pingsordonnantiën. Als dit gebeurt, is 
er verwachting. 

Wij blijven moeite houden met het 
feit dat de voorkeurspositie van alter-
natieve samenlevingsverbanden 
wordt bestendigd, in ieder geval totdat 
de studie er is. Wie weet hoe lang dit 
nog kan duren? Deze financiële discri-
minatie kan men eigenlijk alleen weg-
werken, wanneer men tot een volledi-
ge individualisering van de uitkerin-
gen overgaat. Wij achten dit de dood 
in de pot, een vloek voor de samenle-
ving. Daarom dring ik er bij de Staats-
secretaris en ook bij de Regering en de 
Kamer op aan, vooral ervoor te zorgen 
dat er weer een eerherstel komt van de 
bijbelse normen. 

Ik sluit mij tenslotte aan bij de inter-
pretatie die mijn collega's Nijpels en 
Hermsen hebben gegeven van hun 
motie, mede naar aanleiding van de 
door de Staatssecretaris gegeven uit-
eenzetting en de door mij als zinvol 
ervaren afgrenzing van de groep waar-
om het hierbij gaat. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor de aandacht die hij aan onze be-
schouwingen heeft willen wijden. Ook 
zeg ik dank aan zijn medewerkers, die 
zo ijverig deze moeilijke materie heb-
ben bewerkt, zodat wi j er nu een oor-
deel over kunnen hebben. Al zou dit 
oordeel negatief uitvallen, dan is de 
waardering voor de medewerkers van 
de Staatssecretaris niet geringer. Iets 
anders is de waardering voor de poli-
tieke keuzen die zijn gemaakt. Hierin 
hebben de medewerkers echter niet 
het laatste woord. Dit heeft de Staats-
secretaris zelf. 

Wij zijn ons best bewust van de f 650 
miljoen. Wanneer men de andere weg 
opgaat, is dit het begin van het doen 
van stappen. De grote stap van f 650 
miljoen behoeft niet in één keer te 
worden gezet. Hiervoor is een mars-
route uit te zetten. De Staatssecretaris 
begrijpt dat op basis van het feit dat er 
nu f 60 mil joen is, niet kan worden ge-
zegd dat het onmogelijk is. 

De Staatssecretaris heeft toegege-
ven dat een aantal voorbeelden die ik 

heb genoemd juist waren. In de beto-
gen van collega's heb ik over andere 
groepen iets gehoord. Over sommige 
groepen zijn zelfs moties ingediend. 
Dit kan ertoe leiden dat een aantal 
groepen door bepaalde omstandighe-
den nu in het daglicht worden ge-
plaatst en dat andere groepen, waar-
onder misschien ook schrijnende ge-
vallen zitten, buiten schot vallen. 

Ik vraag de Staatssecretaris daarom, 
een systematisch overzicht te geven 
van groepen waarop artikel 6, lid 3, 
van toepassing kan zijn. Een motie van 
deze strekking leg ik u nu voor, mijn-
heer de Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Jansen 
en Salomons wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het vereiste van inko-
mensderving voor een recht op uitke-
ring ingevolge deze wet voor verschil-
lende groepen van verzekerden onge-
wenste gevolgen heeft; 

nodigt de Regering uit, de Kamer een 
overzicht te geven van deze groepen 
arbeidsongeschikten, die voor het toe-
passen van artikel 6, lid 3, in aanmer-
king zouden kunnen komen, en daarbij 
voor elke groep, met redenen om-
kleed, aan te geven, waarom naar het 
oordeel van de Regering aan artikel 6, 
lid 3, al dan niet toepassing wordt ge-
geven. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 18(15706). 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris zei dat 
de PPR-fractie zich wil los maken van 
de concrete eis van inkomensverwer-
ving in de periode voordat men ar-
beidsongeschikt werd en dat zij even-
tueel een veronderstelde inkomens-
derving wi l . 

Die regel van een veronderstelde in-
komensderving ligt ongeveer halver-
wege tussen het standpunt dat de 
Staatssecretaris nu inneemt en het 
standpunt van de PPR-fractie. Wan-
neer ik spreek over een pure volksver-
zekering, dan is die kwestie, ook de 
veronderstelde inkomensderving, niet 
aan de orde. De Staatssecretaris zei 
zoeven, ik meen in antwoord op een 
vraag van de heer Van Dis, dat er bij de 
volksverzekering ook mensen buiten 
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vallen. Het gaat echter nu juist om dat 
criterium dat gehanteerd wordt en dat 
in deze wet een inkomenscriterium is 
en niet een criterium van leeftijd of iets 
dergelijks. 

De premieheffing wordt in dit wets-
ontwerp gelaten zoals zij is. Ik wil daar 
iets meer over horen, omdat ik het ver-
moeden heb, dat wanneer dit aan de 
orde komt - en het moet een keer aan 
de orde komen - het wel eens nog dui-
delijker zou kunnen worden welke weg 
wij met dit wetsontwerp opgaan. Dan 
zou het nog duidelijker kunnen wor-
den, dat wi j inderdaad in de richting 
van een inkomensdervingswet gaan 
en het beeld van de volksverzekering 
steeds verder achter ons laten. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Nijpels was blij 
met mijn toezegging om toch zo mo-
gelijk tegemoet te komen aan de posi-
tie van thuis bij de ouders of bij ver-
wanten werkende ongehuwden. Hij 
stemde ook in met een afgrendeling; 
in dat verband noemde hij het zich al 
of niet moeten beroepen op de Alge-
mene Bijstandswet. Ik kan op dit mo-
ment nog niet overzien of dat het eni-
ge criterium moet zijn, maar het is wel 
een element dat hierbij een rol kan 
spelen. 

De heer Nijpels was het op zichzelf 
ermee eens dat die vóórpublikatie 
geen regel behoort te zijn. Hij wees er 
wel op dat de Kamer vat wil hebben op 
het regeringsbeleid en dan kan een 
vóórpublikatie in dit soort gevallen bij-
zonder nuttig zijn. In mijn eerste reac-
tie heb ik dit ook al ten dele toegege-
ven. Wij hebben elkaar nu ook waar-
schijnlijk gevonden over de kwestie 
van de herbeoordeling, die op aanvan-
kelijk eens per drie jaar zal plaatsvin-
den. Wanneer dit technisch uitvoer-
baar blijkt te zijn, zal dat frequenter 
moeten gebeuren. 

Er was een misverstand over de ver-
vangende kracht. Het gaat er inder-
daad niet om, in geval van arbeids 
ongeschiktheid iemand in het bedrijf 
van de betrokken persoon te vervan-
gen. Het is een theoretische maatstaf 
voor de verdeling van het inkomen uit 
het bedrijf. 

De heer Hermsen heeft toegegeven 
dat in zijn motie die begrenzing, dat 
beperken van de voorzieningen tot die 
gevallen waarin verzorging nodig is, 
niet lag opgesloten, maar dat het wel 
paste in de context van zijn verhaal. Ik 
ben blij dat hij er dan ook mee instemt 
dat wi j een uitwerking van dit pro-
bleem ongeveer in die richting gaan 
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zoeken. Op dit moment kan ik het nog 
niet concreet invullen. 

Ook de heer Hermsen heeft gepleit 
voor een vóórpublikatie door middel 
van een algemene maatregel van be-
stuur. Op die manier kan de Kamer zijn 
oordeel hierover uitspreken. Er kun-
nen nu eenmaal omstandigheden zijn 
dat het nuttig is van de algemene regel 
af te wijken. Ik kan hem daarin wel vol-
gen. 

Mevrouw Salomons was in haar 
tweede termijn nog gelukkiger dan in 
de eerste. Na mijn antwoorder was zij 
vol verwachting over de uitvoering 
van deze regeling. 

Ik ben daar blij mee. Zij heeft nog 
eens de aandacht gevestigd op een ge-
val van samenloop van uitkeringen, bij 
voorbeeld AAW voor een vrouw met 
een man die 65 jaar of ouder is en een 
AOW-pensioen heeft. Ik heb in eerste 
termijn bestreden wat zij daarover 
naar voren bracht en ik wi l dat blijven 
volhouden, omdat men in deze situatie 
niet moet vooruit lopen op wat wij 
straks doen met betrekking tot de 
AOW. Ik vind dat wi j deze zaak volledig 
open moeten blijven houden. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik begrijp 
vanuit de schone theorie de stellingna-
me van de Staatssecretaris. Bij de tot-
standkoming van de AAW ten aanzien 
van de zelfstandige - ik spreek nu over 
de situatie van vijf jaar geleden - is 
niet alleen het element van volledige 
beëindiging van de activiteiten aan de 
orde geweest - dat zit ook in het 
systeem, want men kan ook partieel 
arbeidsongeschikt zijn - maar ook de 
mogelijkheid, dat men zijn economi-
sche activiteiten einigszins moet te-
rugschroeven, waardoor men een 
kracht in loondienst, desnoods par-
tieel, moet aantrekken. Dat punt is vol-
strekt te realiseren, althans voor zover 
men nog geen 65 jaar is, maar dat is 
een systeem dat wi j bij al dit soort ver-
zekeringen aanhouden en daat heb ik 
vrede mee. Misschien zal dat ooit ook 
eens op de helling moeten, met flexibe 
lere pensioneringsgrenzen. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij zijn er-
mee bezig. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Op dit 
moment bij deze wetgeving niet. Maar 
een vrouw die zelfstandig een bedrijf 
uitoefent, bij voorbeeld een kleine 
boetiek, gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt wordt, maar wel een restcapaci-
teit houdt, waarmee zij dat bedrijf zou 
kunnen voortzetten, doch wel is aan-
gewezen op enige assistentie - de 
marges zijn bij kleine bedrijven niet zo 
groot, dat dit zo maar kan - komt, als 
zij het voorrecht heeft met een 63-jari-
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ge man gehuwd te zijn die een ton ver-
dient, volledig in aanmerking voor de 
AAW. Als zij echter met een 67-jarige 
man is gehuwd, die niets anders dan 
zijn AOW heeft, krijgt zij geen rooie 
cent, terwij l de inkomensderving heel 
essentieel kan zijn. Ik vind dat een ui-
termate onredelijke consequentie. 

De Voorzitter: Ik heb voor mijn eigen 
belangstelling de lengte van deze in-
terruptie opgenomen. Die duurde 
twee minuten en 25 seconden. Dat is 
geen echte interruptie. Ik hoor de 
stemmen van alle leden erg graag, 
want zij zijn mij allen even dierbaar, 
maar ik dring erop aan de interrupties 
kort en krachtig te maken, als zij nodig 
zijn. Het woord is aan de Staatssecre-
taris. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan het 
niet als onredelijk zien en ook niet als 
asociaal. Mevrouw Salomons heeft 
het laatste woord niet gebruikt. Wij 
doen in dit soort gevallen hetzelfde als 
met betrekking tot man en vrouw die 
beiden arbeidsongeschikt zijn. Zij kun-
nen samen tweemaal 50% is gelijk aan 
100% van het gehuwdenpensioen krij-
gen, meer niet. Met betrekking tot de 
vrouw die arbeidsongeschikt wordt, 
terwijl zij getrouwd is met een man 
van 65 jaar of ouder handelen wi j ma-
terieel precies hetzelfde, omdat dan 
ook het maximum aan uitkering per 
jaar gelijk is aan het gehuwdenpensi-
oen. Alleen de uitwerking is een beetje 
anders, maar feitelijk handelen wi j in 
beide gevallen exact hetzelfde. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Bij de 
AOW kijkt u alleen naar het bedrag van 
de uitkering. Er liggen echter volstrekt 
verschillende verzekeringen aan ten 
grondslag, die, als hetzelfde bedrag 
door arbeid zou zijn verworven, tot 
een andere uitkomst zouden leiden. 

Staatssecretaris De Graaf: Het zijn vol-
strekt verschillende verzekeringen, 
omdat de ene verzekering een arbeids 
ongeschiktheidsverzekering is en de 
andere een ouderdomsverzekering, 
d'accord. 

In beide gevallen gaat het echter om 
een bodempensioen, dat gelijk is aan 
het netto besteedbaar minimumloon. 
Materieel gezien wordt er met twee 
AAW-gevallen het zelfde gehandeld 
als met één AAW- en één AOW-geval. 
Ik vind dat wi j niet anders moeten han-
delen omdat wi j anders vooruit zou-
den lopen op de maatregelen met be-
trekking tot de realisering van de ver-
zelfstandiging van de vrouw in de 
overige volksverzekeringen en in de 
werknemersverzekeringen. 
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Mevrouw Salomons (PvdA): Maaru 
heeft dat volksverzekeringskarakter op 
tal van fronten juist losgelaten. 

Staatssecretaris De Graaf: Neen, neen. 
Dat karakter is volledig staande geble-
ven en dat zal straks ook wel blijken als 
wij komen met een oplossing van het 
premievraagstuk. Dat is een vraagstuk 
apart maar het zal blijken dat wij het 
karakter van de volksverzekering 
geenszins loslaten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer 
met blijdschap, dat mevrouw Salo-
mons in ieder geval de interpretatie, 
die ik zou wil len geven aan de motie 
van de heer Hermsen, enigszins kan 
onderschrijven. Te recht heeft zij ge-
constateerd, dat ik in eerste instantie 
niet heb gereageerd op haar vraag be-
treffende de situatie voor gemeente-
raadsleden, die uit hun functie een in-
komen, soms zelfs een full-time-inko-
men, hebben. Zij is met een motie over 
deze kwestie gekomen. Ik vind het 
jammer, dat ik hierop in eerste aanleg 
niet heb gereageerd. Ik had namelijk 
wil len zeggen, dat deze zaak, voorzo-
ver ik het kan overzien, geen enkel pro-
bleem oplevert. Immers, het inkomen 
van deze raadsleden kan nu al, op ba-
sis van wettelijke voorschriften, wor-
den aangemerkt als inkomen uit be-
roep. Als men met dit inkomen de 
15%-grens overschrijdt, is men ge-
rechtigd, een uitkering te ontvangen 
ingevolge de AAW. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik hoor 
dit met bijzonder veel vreugde. Uw 
mededeling is een andere dan die, ver-
woord in de stukken. Ik meen dat wi j 
ons aan de uitspraak, die u nu heeft 
gedaan, moeten houden. Dit zal voor 
mij een aanleiding vormen om de mo-
tie in te trekken. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik geef toe, 
dat de antwoorden, die schriftelijk zijn 
gegeven, enig misverstand zouden 
kunnen wekken. De indruk werd wei-
licht gewekt dat het om neveninkonv 
sten ging, die niet zouden moeten 
meetellen, en dat men uit hoofde van 
een andere betrekking wel verzekerd 
zou zijn. Ik zeg nu, dat dit inkomen 
meetelt. 

De heer Nijpels (VVD): Vindt u niet dat 
het toekennen van AAW-rechten aan 
leden van gemeenteraden en provinci-
ale staten een zaak is, die veel beter in 
het kader van de APPA kan worden ge-
regeld? In dat kader wordt uiteindelijk 
de gehele financiële situatie van een 
aantal politieke ambtsdragers gere-
geld. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat om 
een volksverzekering. Een dergelijke 
verzekering geldt voor iedereen. Als 
het gaat om inkomen uit beroep - ik 
zou niet weten waarom dit niet het ge-
val zou zijn - is de bodemvoorziening 
gewoon van toepassing. Wèl moet er 
sprake zijn van het derven van dit inko-
men. Ik weet niet, of dit in dit geval 
even gemakkelijk kan worden gecon-
stateerd als in andere arbeidsverhou-
dingen. 

De heer Hermsen (CDA): Ik meen dat 
de interpretatie van de Staatssecre-
taris onontkoombaar juist is, ook al 
kan men zich afvragen, of in het kader 
van de APPA wellicht een betere rege-
ling verkregen zou zijn. De discussie 
hierover moeten wij nu niet herhalen. 
Daarbij zouden wij weer van mening 
kunnen verschillen met mevrouw Sa-
lomons. Hoewel het indienen van haar 
motie een zeker nut heeft gehad, is die 
motie nu overbodig. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb de 
discussie over de APPA, hier gehou-
den, niet meegemaakt en kan gedeel-
ten daarvan dus ook niet herhalen. 

De Voorzitter: Het is de Algemene 
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat had ik al 
begrepen. 

De Voorzitter: Jawel, maar misschien 
zijn er mensen in deze ruimte, die dit 
niet weten. 

De heer Nijpels (VVD): Het zou plezie-
rig zijn wanneer de Staatssecretaris 
ons per brief kon berichten wat de vi-
sie van de Regering is op dit probleem. 
Misschien moeten wi j streven naar 
een principiële regeling in het kader 
van de APPA, hetgeen de Minister van 
Binnenlandse Zaken zou aangaan. 

Staatssecretaris De Graaf: Maar dan 
moet je ook een principiële discussie 
hebben over de vraag of de AOW van 
toepassing is op deze mensen. Dat is 
het geval. Hun inkomen is gewoon 
premieplichtig inkomen in het kader 
van de volksverzekering AOW. Het zou 
alleen relevant zijn als men niet zou 
vallen onder het begrip ' inkomen uit 
een beroep'. Daar valt het naar mijn 
mening wel onder; die zaak is dus vol-
ledig toegedekt. 

Mevrouw Salomons heeft aandacht 
gevraagd voor de weduwe en de ge-
scheiden vrouw, die op een gegeven 
moment arbeidsongeschikt raken en 
die niet voor een weduwenpensioen of 
alimentatie in aanmerking komen. Zij 
vroeg of ik in het komende jaar wil na-
gaan of er sprake is van echte pro-
bleemgevallen en of ik het nog eens 

een keer in mijn overwegingen wil 
meenemen. Die toezegging wil ik wel 
doen. Als aanleiding wordt gevonden 
daarop nog eens terug te komen, ben 
ik op zijn minst bereid dat in overwe-
ging te nemen. Ik begrijp dat mevrouw 
Salomons op dit moment geen con-
creet voorstel doet. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De rech-
terlijke macht hield ten aanzien van de 
gescheiden vrouwen rekening met 
wetgeving, die nu niet gaat gelden. 
Hoe denkt u dat probleem op te van-
gen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vind het 
fout dat men rekening heeft gehouden 
met eventuele toekomstige wetten, die 
nog niet geaccepteerd zijn door de 
Staten-Generaal. Als men dat heeft ge-
daan, moet men daar maar op terug-
komen. Men kan toch niet uitgaan van 
iets wat misschien kan komen? Die 
fout moet men niet oplossen via deze 
wettelijke regeling; de fout moet her-
steld worden op de plaatsen waar zij is 
begaan. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Tot verle-
den jaar was het geen fout want toen 
kon de rechter ervan uitgaan dat de 
wet op 1 januari 1979 in werking zou 
treden. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, 'zou tre-
den'! De wet is echter niet in werking 
getreden. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De wet 
was reeds in werking getreden; de 
vrouwen zaten in de verzekering, maar 
ze kregen alleen geen uitkering. 

Staatssecretaris De Graaf: De artikelen 
9 en 10 waren nog niet in werking ge-
treden omdat men van mening ver-
schilde over de vraag of het op die ma-
nier moest worden opgelost. De in-
werkingtreding van die twee artikelen 
is uitgesteld tot 1 januari 1979. In juli 
1978 heb ik in een nota aan de Kamer 
laten weten dat het zo niet behoorde te 
geschieden en dat wij andere uit-
gangspunten moesten kiezen. Dit is 
ook terug te vinden in een SER-advies-
aanvrage. Wat dat betreft had men al-
lang kunnen weten dat het in ieder ge-
val niet zo zou gebeuren als aanvanke-
lijk in de wetsvoorstellen was ver-
woord. 
De heer Verbrugh heeft opgemerkt dat 
hij de Regering niet heeft verweten dat 
dan iedereen kostwinner moet zijn. Hij 
heeft erop gewezen dat dit een gevolg-
trekking kan zijn van dit soort maatre-
gelen. Ik denk dat dit meevalt. Hij heeft 
nog eens gewezen op sommige in zijn 
ogen onjuiste cumulaties in andere sa-
menlevingsverbanden dan het gezin. 
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Dit soort vraagstukken moet in een 
breder kader van de sociale verzeke-
ringen aandacht hebben. 

De heer Verbrugh heeft verder ge-
vraagd of ik in staat ben de begrenzing 
van de motie van de heer Hermsen na-
der aan te geven. Hij heeft ten princi-
pale zijn instemming ermee betuigd. 
Het is voor mij niet mogelijk nu al tot 
een exacte invulling daarvan te ko-
men. Ik meen overigens, dat de be-
grenzing al terug is te vinden in de af-
bakening, die de heer Hermsen zelf 
heeft gegeven; hij beperkt het tot ge-
zinnen en situaties waarin eenverzor-
ging nodig is. 

Ik meen dat daarin al een duidelijke 
aanwijzing ligt voor de richting, waarin 
wi j dat straks moeten zoeken. Ik kan op 
dit moment niet tot een verdere con-
crete invulling komen. 

De heer Verbrugh (GPV): Kunt u nog 
wel zeggen, hoe u de kwestie van de 
halve gehuwdenuitkering meeneemt, 
indien dat binnen uw bevoegdheden 
ligt? 

Staatssecretaris De Graaf: Deze zaak is 
in studie. Wij zijn bezig om dit tot een 
oplossing te brengen. Deze kwestie 
moet worden geregeld voor 19 decem-
ber 1984 in verband met de EG-richt-
lijn. Ik kan niet de garantie geven, dat 
deze kwestie voor het einde van deze 
kabinetsperiode in 1981 rond zal zijn. De 
geachte afgevaardigde moet mijn op-
merkingen overigens niet zo vertalen, 
dat ik zijn suggestie overneem. Wel is 
het nuttig daar bij de verdere uitwer-
king ook naar te kijken. 

De heer Nypels wil als grondslag 
voor de verzekering niet het inkonv 
stendervingscriterium nemen. Hij wil 
het aangewezen zijn op arbeid als cri-
terium hanteren. Ik wijs erop dat wi j in 
onze voorstellen op basis van het ad-
vies van de SER een ietwat andere be-
naderingswijze hebben gekozen. Dat 
neemt niet weg dat wi j een aantal ge-
vallen meenemen in de regeling, zoals 
jeugdgehandicapten en anderen, die 
in het kader van een aanwijzing (artikel 
6) de kans krijgen een uitkering te krij-
gen op 18-jarige leeftijd. 

De heer Nypels (D'66): Terwijl ook de 
SER op grond van de criteria die u 
noemt tot de conclusie komt dat dege-
nen die werkzaam zijn in gezinshuis-
houdingen van ouders, broers of zus-
ters toch in de uitkeringsregeling die-
nen te worden meegenomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat staat in-
derdaad in het advies van de SER. De 
heer Nypels handhaafd zijn amende-
ment met betrekking tot de keuze van 
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het uitvoeringsorgaan voor deze ge-
huwde vrouwen, namelijk de Bedrijfs-
vereniging voor Detailhandel en Am-
bachten. Hij is niet onder de indruk van 
de technische overwegingen, die ik 
heb aangevoerd. Ik heb niet alleen ge-
wezen op het technische punt, dat de 
gegevens over man en vrouw bij één 
bedrijfsvereniging in handen zijn. 

Ik heb ook duidelijk op andere pun-
ten gewezen, waaruit blijkt dat het niet 
mogelijk is te kiezen voor een oplos-
sing, zoals de heer Nypels deze voor-
stelt. Ik voel mij daarbij gesteund door 
een unaniem advies van de Sociale 
Verzekeringsraad op dat punt. Ik vond 
de door de Sociale Verzekeringsraad 
gehanteerde argumenten juist. Deze 
argumenten worden ook door de be-
drijfsverenigingen gebruikt, zoals door 
de Bedrijfsvereniging voor het AgrarN 
sch Bedrijf. 

De heer Nypels is bereid, zijn voor-
stel in de vorm van een overgangsfase 
te gieten. Dit is inderdaad een tege-
moetkoming. 

Ik blijf dit echter principieel fout vin-
den. Ik zou het verstandig achten eerst 
ervaring op te doen met de wijze, 
waarop wi j dit voorstellen. Ik blijf zijn 
wijzigingsvoorstel op dit punt met 
klem bestrijden. Ik meen dat het argu-
ment dat die drie organisaties drie-
kwart van de vrouwen in Nederland 
organiseren, niet doorslaggevend is 
om hier tot een andere keuze te ko-
men. 

Ik weet dat er bij de Bedrijfsvereni-
ging DETAM een commissie is die zich 
specifiek met deze problematiek van 
de huisvrouwen bezighoudt, maar ik 
weet ook uit ervaring dat andere uit-
voeringsorganen over minstens even-
veel deskundigheid beschikken om het 
te kunnen beoordelen. Als het nodig 
blijkt te zijn, bij voorbeeld vanwege de 
grote hoeveelheid voorkomende ge-
vallen bij die bedrijfsverenigingen, 
dan ben ik ervan overtuigd dat zij ook 
bijpassende commissies zullen kun-
nen benoemen. Wat dat betreft, ben ik 
niet ongerust over een juiste uitvoe-
ringspraktijk. 

Ik zou hetten principale fout vinden 
als in dezen de gehuwde vrouwen een 
uitzonderingspositie gaan innemen in 
de verdeling tussen de bedrijfsvereni-
gingen die wi j hebben. Ik wil dan niet 
zeggen dat het een discriminerende 
maatregel zou zijn, maar iets daarvan 
voel ik toch wel met mevrouw Salo-
mons mee. Wij moeten op dit punt 
handelen volgens de regels die daar-
voor in onze wetgeving staan en alleen 
in bijzondere situaties moet daarvan 
worden afgeweken. 
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Ik ben blij met de waardering die de 
heer Van Dis heeft uitgesproken. De 
heer Nijpels sprak in zijn eerste termijn 
van een historisch moment en ik ben 
dat met hem eens. Ik heb het gevoel 
dat wij ons niet behoeven te schamen 
voor de verzelfstandiging van de posi-
tie van de gehuwde vrouw in onze so-
ciale-verzekeringswetgeving. Ik zie dan 
ook niet de aanval op het huwelijk die 
de heer Van Dis schetste; het is mijns 
inziens een logisch uitvloeisel van een 
bepaald systeem. Ook op andere pun-
ten komen wij hieraan tegemoet, zoals 
in de voorstellen van mijn collega van 
Financiën met betrekking tot de fiscale 
wetgeving. Wij zijn dus wat dit betreft 
op de goede weg. 

Ik heb al een reactie gegeven over 
de afgrenzing van de motie-Hermsen 
c.s. en ten slotte kom ik dan bij de heer 
Jansen. Ik ben het met hem eens dat ik 
uiteindelijk verantwoordelijk blijf voor 
de politieke keuze die thans wordt ge-
daan en ik onderschrijf graag zijn 
waardering voor de ambtenaren. Hij is 
vrij licht heen gestapt over de maatre-
gel voor de gehuwde vrouw die dus al-
leen in de huishouding werkt. Dat zou 
600 min. gaan kosten, maar dat past 
zeker niet in de prioriteiten. Ik ken de 
problemen en ik weet ook dat er af en 
toe situaties ontstaan waarvan men 
zegt dat er echt iets aan moet gebeu-
ren, maar het gaat mij wat te ver om 
daar zo lichtelijk overheen te stappen. 
Dit blijkt overigens ook wel uit de advi-
sering van de SER. 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de Staatssecretaris zich 
gesteund voelt, beroept hij zich telkens 
op het advies van de SER. Ongeacht 
de vraag of dat advies met zijn mening 
overeenstemt, vraag ik hem waar hij 
nu zwaarder aan tilt, aan het advies 
van de SER of van de Emancipatie-
commissie, want die heeft daar ook 
een advies over gegeven. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik til zwaar aan het advies 
van de SER, maar ook aan dat van de 
Emancipatiecommissie. Ik moet zeg-
gen dat het SER-advies waarover ik 
zoeven sprak, van oudere datum is. Ik 
meen mij te herinneren dat ik er zelf 
nog aan heb medegewerkt. Beide ad-
viezen zijn positief ten aanzien van het 
treffen van voorzieningen ook voor de 
huisvrouw, maar de SER meent dat 
het wel moet worden meegenomen in 
de prioriteitsafweging. De Emancipa-
tiecommissie verklaarde, als ik het 
goed heb aan het einde van haar ad-
vies, ook ermee te kunnen instemmen 
dat op dit moment die maatregel voor 
de gehuwde vrouw niet zou worden 
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genomen. In die zin is er ook geen 
sprake van verschil in opvatting en de 
benaderingswijze van de SER en de 
Emancipatiecommissie. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Je zou ook kunnen zeggen 
dat de SER in dit geval fungeerde als 
de huisvader die de portemonnee 
moet beheren en voor de grote delen 
medeverantwoordelijk is en die echt 
wel eens de waarschuwende vinger 
zal hebben geheven ten aanzien van 
de kosten ervan. 

De heer Jansen (PPR): De opvatting 
over de inrichting van onze Staat, die 
de heer Hermsen nu ten beste geeft, 
vind ik wel voor discussie vatbaar, 
maar daarin zou ik mij , met uw instenv 
ming, mijnheer de Voorzitter, niet nu 
wil len begeven. 

De Voorzitter: Ik zou dat zelfs verbie-
den. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Bedoelt 
de heer Hermsen met zijn voorbeeld 
dat de huisvader - de SER - alleen op 
de portemonnee kan passen, terwij l de 
hu isv rouw- kennelijk door de Emanci-
patiecommissie vertegenwoordigd -
een gat in het handje heeft? 

De heer Hermsen (CDA): Hierbij gaat 
het kennelijk om twee samenwonen-
den. De 'eigenstandigheid' van beide 
partijen brengt met zich mee, dat men 
niet in eikaars portemonnee kon kij-
ken. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Jansen heeft ge-
vraagd om een overzicht van de cate-

gorieën personen die op grond 
van het inkomenscriterium niet onder 
de nieuwe AAW zullen vallen. Het lijkt 
mij wat te veel gevraagd om zo'n over-
zichtte verstrekken. Het lijkt mij dat het 
antwoord op zijn vraag automatisch is 
gegeven, maar dan in positieve zin. 
Straks zullen wi j namelijk bij algemene 
maatregel van bestuur aangeven, wel-
ke categorieën personen naar on-
ze overtuiging tpch onder deze AAW 
vallen, ondanks dat er geen sprake is 
van inkomen uit bedrijf of beroep. Ik 
geef er de voorkeur aan, het bij deze 
positieve benadering te laten. 

Ten slotte heeft de heer Jansen er 
nog op gewezen, dat de premieheffing 
niet geregeld is. Ik vind het jammer dat 
wi j met deze wijzigingsvoorstellen niet 
tegelijkertijd een oplossing voor het 
premievraagstuk hebben, want het zijn 
zeer sterk samenhangende zaken. Je 
geeft op een gegeven moment rechten 
aan personen en hun gezinnen, terwij l 
je één inkomensgrens blijft hanteren. 
Straks moeten wi j de vraag beant-
woorden, of wi j bij een combinatie 
geen twee zelfstandige premiegrenzen 
zouden moeten hanteren in plaats van 
uit te gaan van het samentellen van de 
inkomens, zoals nu gebeurt. Dat wi j dit 
niet op dit moment hebben geregeld, 
houdt verband met het feit dat wi j nu 
alleen nog maar een voorziening in het 
kader van de AAW hebben, dat dit vrij 
vér gaande en diepgaande studie 
vergt, omdat dit ingrijpende gevolgen 
kan hebben en omdat ik niet precies 
weet, waar ik terecht zal komen. Wij 
zullen ons straks daarmee echt bezig 

moeten houden. Ik denk dat de bezwa-
ren van de heer Jansen in verband met 
het inkomenscriterium niet sterker zul-
len worden. Die problematiek staat he-
lemaal los van het hanteren van een 
inkomenscriterium. Dat is voorlopig 
mijn taxatie. 

De heer Jansen (PPR): Het hangt dan 
ook weer een beetje van de keuze van 
de Staatssecretaris af. 

Staatssecretaris De Graaf: Inderdaad. 
Wat wij nu gecreëerd hebben, is tot op 
zekere hoogte een gratis verzekering. 
Daarvoor moeten we straks, hoe je het 
ook wendt of keert, een oplossing vin-
den. Er staat ons dus nog wel het een 
en ander te wachten. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende onder-
steund. 

Over de aanhef van artikel I wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over onderdeel A van 
artikel 1, waarop is voorgesteld een 
amendement-Salomons c.s. (stuk nr. 
11). 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil niet over het amende-
ment spreken, maar wel over het on-
derdeel. Uit de toelichting blijkt dat in 
de af te kondigen algemene maatregel 
van bestuur een aantal uitzonderingen 
voor bepaalde groepen zal worden ge-
maakt. In die maatregel van bestuur 
kan voor bepaalde groepen werklozen, 
bij voorbeeld voor hen die geen uitke-
ring ingevolge de WW/WWV ontvan-
gen, toch het recht op een uitkering 
worden gegeven. De vraag kan dan 
worden gesteld of voor het recht van 
een uitkering opgrond van de AAW 
voldoende is dat de betrokkene duide-
lijk blijk heeft gegeven van het feit dat 
hij arbeid wenst te verrichten, bij voor-
beeld aan de hand van sollicitatie-acti-
viteiten. 

In dat verband is dan weer van be-
lang de zogenaamde veronderstelde 
inkomensderving. Indien de Staats-
secretaris nu bevestigt dat deze 'ver-
onderstelde inkomensderving' uit-
gangspunt kan zijn voor het recht van 
het ontvangen van uitkering op grond 
van de AAW, dan kan tegelijkertijd wor-
den vastgesteld dat hiermee in feite de 
zogenaamde inkomenseis vervalt. Ik 
zou zeggen dat men dan consequent 
moet zijn en ertoe moet overgaan, maar 
ik zie al dat de Staatssecretaris het daar-
mee niet eens is. 
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De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Jansen heeft het 
amendement zelf niet besproken, ter-
wij l tot nu toe instemmende geluiden 
met betrekking tot dat amendement 
hebben geklonken. Kan de Staats-
secretaris niet overwegen, dit amen-
dement over te nemen? 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb geen overwegende 
bezwaren tegen dit voorstel, omdat 
het gaat om een intrekking van de al-
gemene maatregel van bestuur of van 
de desbetreffende beschikking. Ik kan 
hiermee wel leven. 

In antwoord op wat de heer Jansen 
stelde, merk ik nog op dat het niet mijn 
bedoeling is, het inkomenscriterium -
dat ten grondslag ligt aan deze rege-
ling - weg te werken. 

De Voorzitter: Velen van ons kunnen 
met vele zaken leven, maar daarom 
nemen wi j ze nog niet over. De Staats-
secretaris kan met betrekking tot dit 
amendement een aantal dingen doen. 
Hij kan het bestrijden, hij kan het aan 
de Kamer overlaten en hij kan zeggen 
dat hij ermee kan leven. 

Staatssecretaris De Graaf: Hierbij zeg 
ik dat ik het amendement overneem. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Salomons c.s. (stuk nr. 11) door 
de Regering is overgenomen, maakt 
het geen onderwerp van beraadsla-
ging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de onderdelen B tot en met F 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over onderdeel G, 
waarop is voorgesteld een amende-
ment-Salomons c.s. (stuk nr. 12,1). 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ontraad aanvaarding van 
dit amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over onderdeel H, 
waarop is voorgesteld een amende-
ment-Salomons (stuk nr. 13, II). 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil weer niet over het 
amendement spreken. Wel wil ik de 
Staatssecretaris een vraag stellen. Ik 
heb mij afgevraagd hoe artikel 21, de 
leden a en b, uitwerkt voor gehuwde 
vrouwen die op latere leeftijd gaan 
werken. Als die met veel moeite een 
baantje hebben gevonden en wanneer 
na een jaar blijkt dat dit niet vol te nou-

den is op grond van arbeidsonge-
schiktheid, dan krijgen zij op grond 
van artikel 21, lid b, geen uitkering. Ik 
vind dat dit niet past in het karakter 
van de AAW. De betrokkene heeft aan-
getoond te willen werken. Bovendien 
is het duidelijk dat de betrokkene ar-
beidsongeschikt is. 

In de memorie van toelichting op dit 
artikel, blz. 44, staat heel duidelijk dat 
het artikel is bedoeld om misbruik te 
voorkomen om de volgende reden. De 
bedrijfsvereniging moet de mogelijk-
heid krijgen om uitkeringen te weige-
ren in die gevallen waarin de verzeker-
de een inkomen uit arbeid zal verwer-
ven, terwijl in feite voorde aanvang 
van de werkzaamheden, reeds arbeids-
ongeschiktheid valt te constateren en 
de gezondheidstoestand zodanig is 
dat uittreding uit het arbeidsproces 
binnen een half jaar valt te verwach-
ten. 

Uit de voorlopige instructies aan de 
uitkeringsorganen - de Staatssecre-
taris weet dat dit het stuk is waaruit ik 
heb geciteerd en dat ik dus kennelijk 
heb - blijkt echter dat dit artikel niet al-
leen vanuit het standpunt van bestrij-
ding van misbruik wordt ingegeven, 
maar dat de situatie van niet uitkering 
zich kan voordoen wanneer de betrok-
kenen boven haar of zijn krachten en 
bekwaamheid gaan werken en 'al dan 
niet met het oogmerk volledig uitke-
ringsgerechtigd te raken' (blz. 7 van 
deze voorlopige instructie). 

In de passage 'al dan niet met het 
oogmerk ....' blijkt heel duidelijk dat er 
geen sprake is van enkel en alleen be-
strijding van misbruik. Ik wi l deStaats-
secretaris vragen, wanneer hij vindt 
dat het uitsluitend moet gaan om be-
strijding van misbruik, dat ook in de 
definitieve instructie tot uitdrukking te 
brengen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik sluit 
mij daarbij aan, want dat is precies de 
strekking van onze amendering. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Jansen heeft geciteerd uit een instruc-
tie die ik niet ken. Ik denk dat het niet 
een instructie is van het Ministerie van 
Sociale Zaken. Ik kan daar dus geen re-
actie op geven. Het is de bedoeling om 
een weigeringsgrond, zoals die nu in 
de wet staat vermeld, alleen dan toe te 
passen als men kennelijk met het oog-
merk een uitkering te verkrijgen in 
loondienst gaat werken of gaat werken 
terwijl men dat eigenlijk niet kan. Het 
is een bepaling die al lang in onze so-
ciale verzekeringswetten voorkomt. Het 
is niet de bedoeling om dit anders te 
gaan interpreteren of anders uit te voe-

ren dan tot nu toe altijd gebeurde. Ik 
maak mij op dit moment dus los van de 
instructie waaruit de heer Jansen ci-
teerde. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Betekent dit nu dat de 
Staatssecretaris zich, los van de in-
structie waaruit de heer Jansen citeer-
de, kan vinden in de strekking? Vindt 
de Staatssecretaris dat deze bepalin-
gen zo geïnterpreteerd moeten wor-
den? Zijn bewoordingen zijn namelijk 
toch iets ruimer. Het kan heel lang du-
ren voordat geconstateerd wordt dat 
niemand niet geschikt is voor het werk 
dat hij doet. Wij merken dat ook wel 
eens in dit beroep. Het is toch iets an-
ders dan misbruik. 

Staatssecretaris De Graaf: Misbruik en 
oneigenlijk gebruik liggen soms vrij 
dicht bij elkaar. Het gaat erom te voor-
komen dat mensen die arbeidsonge-
schikt zijn voor het moment dat zij 
gaan werken, door dit werk dat zij in 
feite niet kunnen doen en waarvoor zij 
eigenlijk niet bekwaam zijn, te gemak-
kelijk een uitkering krijgen. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Waar ik 
mij zorgen om maak - want wij zijn nu 
even ver als de wetstekst - is dat daar-
bij wel een rol speelt of iemand een re-
delijke termijn heeft gewerkt. Heeft ie-
mand, ook al was hij arbeidsonge-
schikt en ook al had dat enig risico 
voor zijn gezondheid kunnen opleve-
ren, serieuze pogingen gedaan om 
door arbeid inkomen te verwerven? 
Daarom heb ik de nadere richtlijnen 
gevraagd met de interpretaties die op 
dit moment plaatsvinden. Al is die 
kwaal van het begin af aan aanwezig 
geweest, dan nog acht ik het uitermate 
onjuist om dan tot een zodanige inter-
pretatiete komen dat men daarmee 
vervolgens mensen toch weer uitsluit 
van die arbeidsdervingsverzekering. 

Ik denk daarbij aan die gevallen. Dat 
heb ik ook in eerste termijn gezegd. Ik 
noem een concreet geval dat ik heb 
meegemaakt met betrekking tot de 
WAO. Een vrouw heeft altijd slechte 
knieën gehad en heeft daarmee dertig 
jaar gewerkt. Ineens wordt geconsta-
teerd, dat zij de kwaal, waarvoor zij op 
haar 45ste wordt afgekeurd, reeds op 
haar vijftiende had. Dat soort gevallen 
moeten wi j bepaald niet hebben. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Het komt neer op een aan-
vull ing op dat artikel 21 door onze Mi-
nister de bevoegdheid te geven, nade-
re regelen te stellen. Ik ben graag be-
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reid - ik handhaaf echter de uitleg die 
ik zoeven heb gegeven over de bedoe-
ling van het artikel - o m dit voorstel 
over te nemen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mis-
schien zou dan enig nader overleg 
over de richtlijnen nog een keer zinvol 
zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is nog de vraag, of de 
Minister die richtlijnen zal nemen. Het 
is de bedoeling van dit voorstel om de 
Minister daartoe de bevoegdheid te 
geven. Het lijkt mij toe dat de Minister 
van die bevoegdheden pas gebruik zal 
maken, als blijkt, dat de toepassings-
praktijk van de uitvoeringsorganen 
niet in overeenstemming is met wat 
het wetsartikel beoogt. Ik heb op dit 
moment geen enkele aanwijzing dat 
zich dit zal voordoen, omdat het een 
bepaling betreft die onze wetgeving al 
lang kent. In die zin heb ik het volste 
vertrouwen in een correcte uitvoering 
van de uitvoeringsorganen. Nog-
maals, mocht blijken dat dit niet het 
geval is, dan kan de Minister eventueel 
gebruik maken van zijn bevoegdheden 
ter zake. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Salomons c.s. (stuk nr. 13,11) 
door de Regering is overgenomen, 
maakt het geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat als ge-
volg van de overneming door de Rege-
ring van het amendement-Salomons 
nr. 13, II ook de amendementen-Salo-
mons c.s. nrs. 13,1, III en IV als overge-
nomen kunnen worden beschouwd. 

Over de onderdelen I tot en met K, L en 
het daarop voorgestelde amendement 
M tot en met O, P en het daarop voor-
gestelde amendement, O. en het daar-
op voorgestelde amendement, R en 
het daarop voorgestelde amende-
ment, S tot en met U, V en het daarop 
voorgestelde amendement, W tot en 
met BB, de aanhef van artikel II, onder-
deel A (nieuw) van artikel II, zoals het is 
ingevoegd door de overneming van 
het amendement-Salomons c.s. (stuk 
nr. 13, III), de onderdelen A (oud) en B, 
artikel III (nieuw) zoals het is inge-
voegd door de overneming van het 
amendement-Salomons c.s. (stuk nr. 
13, IV), artikel III (oud) en het daarop 
voorgestelde amendement en de arti-
kelen IV tot en met VII wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel VIII. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind de toelichting erg in-
teressant. Wat gebeurt er wanneer bij 
de behandeling van wetsontwerp 
15 900 blijkt dat de Kamer een aantal 
beslissingen niet neemt, waarvan de 
Staatssecretaris hoopt dat zij wel wor-
den genomen? In de derde nota van 
wijzigingen legt hij een relatie tussen 
de behandeling en het aannemen van 
een nog te behandelen wetsontwerp 
en dit wetsontwerp. Onder de letter B 
staat, dat in het voorgestelde artikel 
VIII tussen 'wijziging' en 'komt' wordt 
gevoegd 'per 1 januari 1980'. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel mij voor dat er op het 
moment dat er iets anders gebeurt, 
een nota van wijzigingen moet komen 
bij de behandeling van het wets-
ontwerp. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben nog niet helemaal te-
vreden. Ik wil weten of ik over een vri j-
brief stem, ja of nee. Er komt te staan 
'met de wijzigingen die nog zullen 
worden aangebracht'. Dit zijn dan de 
wijzigingen die per 1 januari 1980 zul-
len worden aangebracht. Dit betekent 
dat ik nu instem met wijzigingen die 
nog zullen worden aangebracht. Dat 
vind ik raar. 

De Voorzitter: Ik wijs de heer Jansen 
erop dat wij op dit moment in het ge-
heel niet beslissen. Wij behandelen nu 
de amendementen en de artikelen. De 

stemmingen daarover vinden op een 
later tijdstip plaats. De heer Jansen 
kan nimmer, door nu een standpunt in 
te nemen, zich verplichten tot wat dan 
ook. Dat doet hij bij de stemming. 

De heer Jansen (PPR): Ik mag ervan 
uitgaan dat de volgorde van stemmin-
gen, die door het Presidium wordt ge-
kozen, zal zijn bepaald voordat wi j in 
de Kamer beslissingen hebben geno-
men over het wetsontwerp 15 900. Dit 
komt vast en zeker wel wat later. De 
Regering hoopt waarschijnlijk dat het 
nog voor 1 januari 1980 zal gebeuren. 
Met de ellende daarvan kampen wi j op 
dit moment. Op een zeker moment 
gaan wij een beslissing nemen. Ik heb 
een beetje het gevoel dat ik bij het ne-
men van die beslissing een vrijbrief 
geef. 

De Voorzitter: Dat is dan een belenv 
mering van uw nachtrust tussen nu en 
dan. U moet het aan de orde stellen op 
het moment dat er beslissingen wor-
den genomen. U heeft te kennen gege-
ven dat het u zorgen baart. Daarvan is 
nota genomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Als bij de behandeling van 
die wet over de wijziging van het me-
chanisme van de sociale verzekering 
blijkt dat dit moet worden veranderd, 
dan zullen wi j op dat moment de con-
sequenties moeten trekken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel IX en de beweegreden, zo-
als deze is gewijzigd door overneming 
van het amendement-Salomons c.s. 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de heer Pais (links op de foto) en de Minister van 
Wetenschapsbeleid, de heer Van Trier, tijdens de behandeling van de rijksbegroting 1980 van 
Wetenschapsbeleid en Onderwijs en Wetenschappen 
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op (stuk nr. 13,1), wordt geen beraad-
slaging gevoerd. 

De behandeling van het wetsontwerp 
wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 21.55 uur 
tot 22.00 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk VIII (Onderwijs en Weten-
schappen) van de rijksbegroting voor 
1980, voor zover betreft het gedeelte 
Wetenschapsbeleid (15 800 VIII) 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heerVoortman (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Niet over Harrisburg, 
Borssele of Dodewaard zullen wij de 
rest van de avond spreken, maar over 
het wetenschapsbeleid. 

Wetenschapsbeleid ligt niet zo lek-
ker in de 'politieke markt'. Discussies 
daarover vinden nog overwegend 
plaats binnen de betrekkelijke beslo-
tenheid van commissievergaderingen. 
Die zijn wel openbaar, maar trekken 
meestal toch alleen maar de aandacht 
van enkele min of meer ingewijden: 
redacteuren van universiteitsbladen 
en een enkele wetenschapsjournalist 
uit de sfeer van de dagbladpers. 

Bij wetenschapsbeleid gaat het veel-
al ook om ietwat abstracte en nogal 
moeilijke, ook moeizaam hun beslag 
krijgende zaken. Die zijn niet spectacu-
lair. Daar vloeit in het Binnen- èn Bui-
tenhofse jargon geen bloed uit. De 
mensen die er hun (ook) politieke zeg-
je over doen, voelen meestal niet de 
hete adem van deze of gene, een kriti-
sche achterban bij voorbeeld, in hun 
nek. 

Eigenlijk is dat heel erg jammer, 
want in feite vindt via wetenschapsbe-
oefening, via wetenschappelijke on-
derzoekprogramma's en de technolo-
gische 'fol low up' daarvan een belang-
rijke sturing op termijn plaats van 
veel toekomstige maatschappelijke 
ontwikkelingen. Beleid voeren ter 
beïnvloeding van programma's van 
wetenschappelijk onderzoek en tech-
nologische ontwikkeling houdt dan 
ook voor Regering en Kamer onmis-
kenbaar als doelstelling in: greep krij-
gen op toekomstige ontwikkelingen. 

Het is van belang, dat vooral ook het 
parlement veel meer en ook veel syste-
matischer aandacht besteedt aan dit 
type van sturingsproblematiek. Wij 
zullen de procedures en manieren van 

w f-. 

De heer Voortman (PvdA) 

werken moeten ontwikkelen om daar-
voor ruimte te scheppen binnen ons 
vaak al te kortademige bedrijf. Wij zul-
len de 'grote nota's' die aan de vaste 
Commissie voor het Wetenschapsbe-
leid worden toegewezen, ook moeten 
hanteren als hefbomen om tot een 
meer volwassen wetenschapspolitieke 
aanpak van toekomst bepalende maat-
schappelijke ontwikkelingen en daar-
op betrekking hebbende probleemstel-
lingen te komen. 

Het belang van zo'n meer systemati-
sche aanpak onzerzijds hoef ik op dit 
moment niet nader uit te werken. Mijn 
collegawoordvoerders zijn er stellig 
van overtuigd, en de overige schaars 
aanwezigen waarschijnlijk even zeer. 
Ik kan toch niet nalaten, even te herin-
neren aan de geweldige actualiteit, 
ook in brede maatschappelijke zin, van 
de discussie over energie in het alge-
meen en over kernenergie in het bij-
zonder en er daarbij op te wijzen, dat 
die actualiteit en grote publieke be-
trokkenheid terug te voeren zijn tot 
een in voorafgaande decennia ont-
spoord, althans onvoldoende door-
dacht onderzoeks- en wetenschapsbe-
leid. 

In de afgelopen jaren hebben Rege-
ring en Kamer al heel wat werk verzet 
om in goed overleg tot een betere in-
strumentatie van het wetenschapsbe-
leid te komen. De beide voorgangers 
van deze Minister en hem zelf komt lof 
daarvoor toe. Procesmatig, zoals de 
heer Trip het zo graag aanduidde, en 

daardoor waarschijnlijk ook wat traag, 
voeg ik eraan toe, komt een structuur 
tot stand waarbinnen het weten-
schapsbeleid organisatorisch vorm 
kan krijgen. De jaarlijkse behandeling 
van het Wetenschapsbudget in een 
openbare commissievergadering, zo-
veel mogelijk voorafgaande aan de 
plenaire behandeling van de diverse 
begrotingshoofdstukken, is een ver-
worvenheid die alweer van een jaar of 
vijf geleden dateert. De inhoud van dat 
budget heeft in de loop der jaren ook 
stellig aan rijkdom en omvang ge-
wonnen. 

Desalniettemin, Voorzitter, is mijn 
fractie verre van tevreden over de ma-
te van diepgang en effectiviteit, die wij 
als Kamer weten te bereiken bij onze 
inhoudelijke benadering van het we-
tenschapsbeleid. Tegenover de Rege-
ring moeten in dat verband ook enkele 
verlangens worden geuit met betrek-
king tot het scheppen van mogelijkhe-
den ter zake voor de volksvertegen-
woordiging. Voor een ander deel ligt 
de verantwoordelijkheid voor het 
scheppen van die mogelijkheden uiter-
aard bij de Kamer zelf. 

De intentie van de opeenvolgende 
wetenschapsministers om het budget 
geleidelijk aan om te vormen en uit te 
bouwen tot een instrument van plan-
ning juichen wi j toe. Wij betwijfelen 
echter, of de Regering daarbij in alle 
opzichten op de goede weg is; en of zij 
voldoende oog heeft voor de gebreken 
die op dit moment aan de opzet kle-
ven. 
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Het idee om elk jaar binnen het be-

schrijvende deel van het Weten-
schapsbudget extra uitvoerig stil te 
staan bij de stand of gang van zaken 
binnen een paar sectoren is op zichzelf 
niet zo onaardig. Het gevaar zit er ech-
ter wel in, dat Regering en Kamer el-
kaar en zichzelf zó nog jarenlang bezig 
kunnen houden, als het ware wande-
lend van rozenperk naar kruidentuin, 
van de rooie bietjes naar het aardap-
pelveld. Men vergeve mij de in hoofd-
zaak aan één sector ontleende beeld-
spraak. 

Wij dreigen dan ook opgezadeld te 
blijven met een nogal essentieel pro-
bleem: het feit dat, óók in die meer uit-
voerige uiteenzettingen, de relatie tus-
sen het terrein van onderzoek en het 
ter zake gevoerde beleid niet duidelijk 
uit de verf komt. Illustratief is in dat 
verband misschien de beschouwing 
die in het budget voor 1980 is gewijd 
aan de meerjarenvisie op het land-
bouwkundig onderzoek; een sector die 
als, door de bank genomen, nogal 
voorlijk wordt beschouwd. Expliciet 
kwam daarin te weinig de beleidsvisie 
van de betrokken vakminister naar vo-
ren. 

Het voorbeeld dat ik nu noem laat 
zich met heel wat andere vermenigvul-
digen. Het is ook relevant te wijzen op 
het probleem van de keuze tussen een 
accent op de curatieve aanpak ener-
zijds en op de preventieve aanpak an-
derzijds in het onderzoek betreffende 
de gezondheidszorg. 

Bij alle waardering voor de coördi-
nerende functie van de Wetenschaps-
minister en het belang dat daaraan 
blijvend moet worden gehecht, rijst 
overigens de vraag, of de vakminis-
ters, buiten die van Onderwijs en We-
tenschappen, die vanavond gelukkig 
aanwezig is, niet te weinig bij de be-
handeling van het Wetenschapsbud-
get, en daarmee van het wetenschaps-
beleid betrokken worden. 

Een beetje paradoxaal gezegd, ver-
keren wij mogelijk mede daardoor nog 
in een situatie, waarin de coördineren-
de Minister voor het Wetenschapsbe-
leid te weinig klaar kan maken; te veel 
in een papieren coördinatie blijft ste-
ken. 

Het lijkt mijn fractie daarom wense-
lijk - het idee is vorig jaar reeds door 
mijn fractiegenoot Klein gelanceerd bij 
een soortgelijke gelegenheid - om 
voor het komende jaar nu toch echt te 
denken aan een behandeling van het 
Wetenschapsbudget, waarbij op on-
derdelen de vakministers meer wor-
den ingeschakeld. Met name die on-
derwerpen, aandachtsgebieden of sec-

toren die naar het oordeel van de Ka-
mer en/of van de Regering wat grondi-
ger zouden moeten worden benaderd, 
verdienen een ook personeel bredere 
aandacht van de kant van de Regering. 

Voor de Kamer heeft dat het grote 
voordeel, dat op een meer directe ma-
nier met de betrokken vakminister van 
gedachten kan worden gewisseld over 
het binnen de sector gevoerde onder-
zoeksbeleid. Wat het regeringsbeleid 
als geheel betreft zou zo'n aanpak de 
mate en de effectiviteit van de weten-
schapspolitieke coördinatie gunstig 
kunnen beïnvloeden. 

De hierbij voorgestelde verbreding 
van de discussie tussen Regering en 
Kamer over het wetenschapsbeleid en 
over het op elk terrein achterliggende 
onderzoeksbeleid hoeft niet beperkt te 
blijven tot een jaarlijkse 'happening' 
rond het Wetenschapsbudget, en 
voorzover het daarover gaat, niet tot 
één openbare bijeenkomst van de vaste 
Commissie voor het Wetenschapsbe-
leid, in de loop van oktober. 

Een gelukkige omstandigheid is in 
dit verband, dat de vaste Commissie 
zich in de resterende tijd van dit parle-
mentaire jaar heeft te buigen over een 
paar als zodanig belangrijke nota's 
van de Regering. 

Op de inhoud van de Innovatienota 
en van de Nota universitair onderzoek 
ga ik op dit moment niet in, hoe groot 
de verleiding ook moge zijn. De proce-
durele afspraken die over de behande-
ling zijn gemaalct, sluiten dat mijns in-
ziens uit. Een in zekere zin aanvullende 
nota op de Innovatienota, het rapport 
van de commissie-Rathenau, moet 
ons bovendien nog bereiken, mét -
naar wij hopen - een beleidsvisie van 
de Regering. Parlementariërs doen er 
trouwens in het algemeen goed aan, 
eerst een beetje te studeren en dan 
paste praten. 

Deze speciale agendapunten voor 
de vaste Commissie voor het Weten-
schapsbeleid onderstrepen het belang 
van een aanpak, waarbij, aan de kant 
van de Regering, zowel de coördine-
rende minister als ten minste één vak-
minister is betrokken. Zij leveren oe-
fenstof voor de behandeling van het 
Wetenschapsbudget 1981, maar be-
treffen los daarvan onderwerpen van 
eminent, toekomstbepalend en daar-
mee problematisch belang. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Twintig jaar geleden hield 
C. P. Snow zijn befaamd geworden re-
de over 'De Twee Culturen', waarin hij 
waarschuwde voor de gapende kloof 
die ontstaan was tussen de beoefena-
ren van de zogenaamde geesteswe-

tenschappen enerzijds en die van de 
natuurwetenschappen anderzijds. 
Snow zelf, professorabel fysicus én 
professioneel romanschrijver, vormde 
in het persoonlijk vlak een overbrug-
ging van die kloof. 

Op een geheel andere wijze deed dat 
ook de uitzonderlijke dichter Gerrit 
Achterberg. Geen natuurkundige, al-
leen maar dichter. Maar als dichter uit-
zondering, ook in die zin dat natuurwe-
tenschappelijke begrippen, door hem 
dan vooral als titel gebruikt, vaak de 
katalysator vormden, die het ontstaan 
van het gedicht vergemakkelijkten. 
Zijn gedicht 'Research' is daarvan een 
voorbeeld. 

'Research' 

De wereld houdt met u bemoeienis-
sen. 

Het bodemonderzoek wordt voort-
gezet 

De hemel krijgt langzamerhand een 
net 

van luchevaartlijnen om u niette mis-
sen. 

En de historie zal zich niet vergissen. 
Met elke vinger blijft erop gelet 

tijdens het lezen en een streep gezet: 
Renvooi en fout, die over u beslissen. 

Als de gegevens bij elkander zijn, 
zullen geleerden zich daarover buigen 
en U bewijzen uit het ongerijmde. 

De lege plekken in het ondermijnde 
materiaal komen op een tafel en een 
heer staat op om van u te getuigen. 

In dit gedicht wordt een bepaald per-
soon gezocht en teruggevonden. Om 
de zeer persoonlijke betekenis kan het 
ons in het kader van deze begrotings-
behandeling niet gaan, wel om, met 
een zekere verontschuldiging aan de 
dichter, een uiterst algemene toepas-
sing. 

Research! Dingen worden weten-
schappelijk onderzocht, zonder de 
mens uit het oog te verliezen. Integen-
deel, om die mens gaat het. 

Met dit thema trek ik de lijn door van 
de CDA-inbrengen bij vorige begro-
tingsbehandelingen en OCV's, het we-
tenschapsbeleid betreffende. 

In de openbare commissievergade-
ring ter behandeling van het Weten-
schapsbudget 1979, heb ik gevraagd 
om in daarvoor in aanmerking komen-
de gevallen een 'onderzoeks-effecten-
rapportage' uit te brengen. De RAWB 
zal hierover een advies geven. De Mi-
nister voor wetenschapsbeleid heeft in 
de openbare commissievergadering 
van 29 oktober j l . doen blijken, dat ad-
vies te wil len zien als een tussenstap 
naar de door collega Lansinktijdens 
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de openbare commissievergadering 
over het Recombinant DNA-onderzoek 
gevraagde discussienota over een ka-
derwet voor de wetenschapsbeoefe-
ning. 

Dat is ons wèl, maar het zwakt ons 
verlangen naar de discussienota be-
treffende de kaderwet niet af, integen-
deel. Wij veronderstellen overigens 
dat het komende advies niet intern 
blijft, maar onmiddelli jk kan bijdragen 
tot de voortgang der discussie. Wil de 
bewindsman die veronderstelling be-
vestigen? Ik vraag dat, omdat op 29 ok-
tober j l . zijn formulering terzake wat 
erg afstandelijk en indirect leek. 

Het zoeken naar de ethische en 
maatschappelijke lijnen die richting en 
grenzen van het wetenschappelijk on-
derzoek dienen te bepalen, is ons te 
belangrijk en achten wi j te urgent, dan 
dat wi j in afwachting van RAWB-ad-
vies en ministeriële nota de discussie 
zouden staken. Wij blijven hardop 
meedenken en verwachten dat de Mi-
nister zulks ook zal doen. Hij kan dat 
trouwens des te beter, omdat deze 
probleemstelling hem ook in zijn vori-
ge functie niet vreemd geweest zal 
zijn. 

Daarom geef of herhaal ik toch maar 
weer een enkel voorbeeld van secto-
ren, waarvoor het ons inziens gewenst 
is door middel van advies- en contro-
le-organen, richting en grens aan te 
geven. 

Vanuit dit gezichtspunt noem ik in 
de eerste plaats de informatica. Dat 
onderwerp is 29 oktober j l . uitvoerig 
aan de orde geweest; onzerzijds is 
toen met een motie aangedrongen op 
coördinatie. In het verband van dit be-
toogje wijs ik met nadruk nog eens op 
nieuwe mogelijkheden van manipula-
tie en van schending van privacy, die 
zich bij een ongenormeerde ontwikke-
ling van de informatica zullen voor-
doen. 

In de tweede plaats wijs ik op het 
wetenschappelijk onderzoek dat ten 
bate van 'Defensie' geschiedt, in en 
buiten TNO-verband. De hartekreet die 
Philips-onderzoeker Muyderman in de 
'NRC' van j l . zaterdag slaakte, is, vrees 
ik, veelzeggend. 

De wapenontwikkeling is een van de 
belangrijkste gebieden waarop een 
niet altijd bewust gewilde wisselwer-
king tussen wetenschappelijk-techno-
logische voortgang én politieke be-
sluitvorming onze en andere gemeen-
schappen in ongewenste en onnodig 
riskante situaties kan brengen. 

De geschiedenis van het weliswaar 
buiten onze grenzen ontwikkelde kern-
wapen vormt daarvan een even ex-

De heer Beinema (CDA) 

treem als realistisch voorbeeld. Maar 
ook binnen onze grenzen kunnen zich 
belangwekkende ontwikkelingen vol-
trekken; ik denk bij voorbeeld aan de 
laserstraal. 

Mijn fractiegenoot Couprie heeft bij 
de behandeling van de defensiebegro-
ting over deze en dergelijke zaken ge-
zegd: 'Dat vraagt controle en bezin-
ning'. De toen daarmee aangesproken 
bewindsman heeft schriftelijk geant-
woord en gewezen op de erkenning 
van de bijzondere positie van het de-
fensie-onderzoek bij de herstructure-
ring van TNO én op het streven van de 
Minister voor Wetenschapsbeleid te 
komen tot een hechter samenspel van 
overheid, gebruiker en wetenschaps-
organen. 

Die beantwoording stelt ons noch 
tevreden, noch gerust. Het samenspel 
tussen de overheid, gebruiker en we-
tenschapsorganen wordt in het alge-
meen door ons toegejuicht. De Minis-
ter weet dat, onder meer door onze be-
nadering van de sectorraden, maar 
juist in het specifieke geval van Defen-
sie vallen overheid en gebruiker sa-
men en verkeert het wetenschapsor-
gaan, de Rijksverdedigingsorganisa-
tie, bij TNO in een - zie ik het goed -
wat geïsoleerde positie. 

Eén en ander maakt dan wellicht het 
vermelde samenspel wat te eenzijdig 
en te eentonig en biedt, zo te zien, wei-
nig gelegenheid tot vroegtijdige maat-
schappelijke inspraak en maatschap-
pelijke controle die - binnen de bij dit 
eigensoortige onderwerp te stellen 
grenzen - toch zo ruim mogelijk moe-
ten zijn. 

Wij zijn benieuwd naar de visie, die 
de Minister van Wetenschapsbeleid op 
dit vraagstuk heeft, en verzoeken hem 
daarbij ook het defensie-onderzoek 
buiten TNO te betrekken. 

Zonder daarmee tot een uitputtende 
opsomming gekomen te zijn, wijs ik in 
de derde en laatste plaats op de vor-
men van medisch-biologisch onder-
zoek en gedragsonderzoek, waarbij 
mensen proefpersoon zijn. 

Kortheidshalve verwijs ik naar twee 
artikelen van dr. M. B. H. Visser in 'Me-
disch Contact' van oktober j l . Deze 
zeergeleerde scribent ontpopte zich 
bovendien onder de naam Thijs Visser 
in het onder verantwoordelijkheid van 
Minister Van Trier verschijnende aan-
bevelenswaardige blad 'Wetenschaps-
beleid' als een vaardig popularisator 
van zijn wetenschappelijk opstel. 

Die publikatie mondt uit in de ge-
dachte van een 'Nationale Ethiekraad', 
waarin zowel medische 'leken' als 
niet-belanghebbende deskundigen zit-
ting zouden moeten hebben. Wat 
vindt de bewindsman van die ook hem 
in genoemde publikatie aangereikte 
gedachte? 

Mijnheer de Voorzitter! Wat ons be-
treft - en naar we hopen ook wat ande-
ren betreft - is elke met het oog op 
ethische aspecten of maatschappelijke 
effecten gewenste sectorale regeling 
een argument te meer voor een kader-
wet-Wetenschapsbeleid. 

De punten, die ik in verband daar-
mee in mijn betoog tot nog toe aan de 
orde heb gesteld, werden vooral be-
paald door de negatieve mogelijkhe-
den van wetenschappelijk-technologi-
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sche ontwikkelingen en door de wens 
naar een daartegen gericht beleid. Dat 
betekent geenszins dat we de grote 
positieve mogelijkheden van weten-
schap en technoglogie uit het oog ver-
liezen. Onze zorgzame aandacht daar-
voor zal ook weer blijken bij de aan-
staande parlementaire behandeling 
van de nu niet in het geding zijnde ln-
novatienota en Beleidsnota Universi-
tair Onderzoek. 

In het nabije verleden heeft de 
RAWB gepleit voor ontwikkeling in Ne-
derland van wetenschapsdynamica. 
De Minister heeft als een zich snel ver-
plaatsende jongleur die door hemzelf 
opgegooide bal ten departemente 
weer opgevangen. Wij ondersteunen 
dit inmiddels ook door de Minister 
van Onderwijs beaamde srtreven van 
harte als een welkom stimulerend en 
sturend element. 

Zie ik het goed of, beter gezegd, is 
mijn informatie juist, dan is de weten-
schapsdynamica met name bruikbaar 
voor disciplines die theoretisch stabiel 
zijn. Daar kan met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid voorspeld 
worden welke onderzoekingen het 
beste resultaat zullen opleveren. Van 
belang wordt dan wel hoe men de 
term 'resultaat' definieert en normeert. 
We vernemen graag de laatste dyna-
mische ontwikkelingen van 's Minis-
ters streven naar wetenschapsdynami-
ca. 

Uit het voorgaande moge duidelijk 
en bij herhaling blijken hoezeer het on-
ze vaste overtuiging is dat we ons ten 
aanzien van wetenschappelijk-techni-
sche ontwikkelingen niet moeten en 
niet mogen overgeven aan passief fa-
talisme of oncritische activisme, waar-
door dit inderdaad autonome proces-
sen zouden worden dan wel zouden 
blijven. We moeten ons onze 'gesprei-
de verantwoordelijkheid' bewust wor-
den en voor de uitoefening daarvan 
ruimte scheppen. 

Met de term 'gespreide verantwoor-
delijkheid' verwijs ik naar het onder 
die titel verschenen CDA-rapport over 
de gewenste richting van een sociaal-
economisch beleid. Ook los van 
die, eerder door mij bedoelde, secto-
ren van het wetenschapsbeleid, die 
speciale zorg en aparte regelingen ver-
eisen, is het in het algemeen goed aan-
dacht te schenken aan de mogelijkheid 
verantwoordelijk te zijn en dus aan het 
democratische gehalte en de eventu-
ele democratisering van onderzoeksin-
stituten, zowel bij bedrijven als bij uni-
versiteiten en bij min of meer zelfstan-
dige instellingen. 

De 'eigenheid' van die veelsoortige 
onderzoeksinstellingen ten principale 
onverlet latend - de Minister van On-
derwijs zal als eerste begrip hebben 
voor deze beperking - geldt ook bij de 
in deze instituten belichaamde macht 
onze principiële keus voor democratie, 
zoals die in het ontwerp-program van 
uitgangspunten van het CDA onder de 
volgende woorden is gebracht: 'De-
mocratie is een wijze van omgaan met 
elkaar. Wij wantrouwen opeenhoping 
van macht, in welke persoon of instan-
tie ook, inclusief de overheid. Macht 
(...) behoort gespreid te zijn en er be-
hoort verantwoording over afgelegd te 
worden. Dit biedt de beste garantie om 
misbruik van machtte voorkomen'. 

Ik voeg daar, nu toch citerend, nog 
een uitspraak uit het rapport 'Gesprei-
de verantwoordeli jkheid' aan toe. Een 
citaat dat niet in de eerste plaats be-
doeld is voor de Minister voor Weten-
schapsbeleid, die deze CDA-publikatie 
uiteraard van a tot z kent. Maar er zijn 
wellicht leden van de Kamer, en wei-
licht zelfs van het kabinet, die dit soort 
rapporten minder goed kennen. 

Vandaar dit citaat, dat we mutatis 
mutandis, op de nu onderhavige mate-
rie van toepassing achten: 'Het bevor-
deren van een georiënteerde verant-
woordeli jkheid op het micro-niveau 
van de onderneming zal een doortas-
tend beleid van de overheid vragen. 
( ) Barrières zullen moeten worden 
opgeruimd, die in de loop der jaren 
hebben verhinderd dat men zich deze 
verantwoordelijkheid wel ter harte zou 
nemen'. Als oriëntatiepunten voor die 
verantwoordelijkheid zijn in het rap-
port gegeven de begrippen rentmees-
terschap en solidariteit. 

Mijnheer de Voorzitter! Om het in-
zicht te vergroten in de bestaande mo-
gelijkheden, die verantwoordelijkheid 
te beleven, heb ik de eer aan de Kamer 
een uitspraak voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Beine-
ma, Mertens en Lansink wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de wetenschappelij 
ke vrijheid voor een onderzoeker niet 
onbeperkt is, maar wordt beperkt èn 
door de normen en de waarden van 
zijn vakgebied èn door normen en 
waarden in de samenleving; 

voorts overwegende, dat daarbij spra-
ke is van een wederzijdse verantwoor-
delijkheid, die gespreid dient te zijn 

over de onderzoekers zelf, over hun 
eventuele opdrachtgever en over an-
dere zich betrokken wetende groepen 
van de samenleving; 

vaststellende, dat die verantwoorde-
lijkheid een ruime mate van voorlich-
ting aan de samenleving veronder-
stelt; 

verzoekt de Regering, in het Weten-
schapsbudget 1981 een overzicht te 
geven hoe een dergelijke gespreide 
verantwoordelijkheid kan functioneren 
en metterdaad functioneert binnen re-
gelingen als de wetgeving op het We-
tenschappelijk Onderwijs en de Wet 
op de Ondernemingsraden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 40 (15 800-VIII). 

De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractiegenoot Lansink 
kwalificeerde in de openbare commis-
sievergadering van 29 oktober para-
graaf 1.7 van het Wetenschapsbudget 
1980, een paragraaf die in 4 bladzijden 
handelt over wetenschapsvoorlich-
t ing, als 'een eerste aanzet en een 
goed begin' van de uitvoering van een 
door mij en anderen over dat onder-
werp ingediende motie. Die kwalifica-
tie is juist: een begin. Dat betekent dat 
we een vervolg mogen verwachten en 
ik verzoek de Minister dat niet te geven 
als paragraaf van het eerstkomende 
Wetenschapsbudget maar om de re-
sultaten van de in de motie gevraagde 
bezinning de Kamer ruimschoots vóór 
de verschijning van dit Wetenschaps-
budget aan te bieden. 

De Minister voor Wetenschapsbeleid 
heeft in verband met de voorlichting 
zowel in het Budget 1980 als in de be-
antwoording van de feitelijke vragen 
melding gemaakt van een kenniskloof. 

Daarbij werd in de eerste plaats ver-
wezen naar een korte serie korte arti-
kelen in het blad 'Ariadne. Revue der 
Reclame', jaargang 1979. Zo gebracht 
leek het een ontdekking; maar het was 
natuurlijk geen ontdekking, althans 
niet van iets heel nieuws. Dat blijkt al-
leen al uit de verschijningsdata van de 
in 'Ariadne. Revue der Reclame' opge-
geven wetenschappelijke literatuur. 

Het verschijnsel is trouwens niet al-
leen al langer bekend, het is ook breed 
gespreid. Het onderwijs, ook een vorm 
van informatieverstrekking, heeft al 
eeuwen tot gevolg dat de afstand in 
kennis tussen de deelnemers aan een 
bepaalde opleiding aan het eind daar-
van groter is dan aan het begin. Dat is 
evenwel nooit reden geweest om het 
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onderwijs en de ontwikkeling daarvan 
te staken of om de meest begaafden 
en meest geïnteresseerden minderen 
slechter onderwijs te gaan geven, al-
thans niet in ons land. Wat we wel 
moeten doen is, om te beginnen in de 
uitgangssituatie, beïnvloedbare facto-
ren, die kunnen leiden tot gebrek aan 
belangstelling en betrokkenheid, te 
verzwakken, met aanvaarding ove-
rigens van die factoren die niet beïn-
vloedbaarzijn. De Ministervan Onder-
wijs zal dat met me eens zijn. 

De parallellen naar het terrein van 
de wetenschapsvoorlichting zijn, wat 
een stimulerend beleid betreft niet zo 
makkelijk te trekken. We stemmen er 
dan ook zeker mee in als de Minister 
de effecten van wetenschapsvoorlich-
ting nader wil onderzoeken. Maar het 
klinkt ons te terughoudend in de oren 
als hij in het Wetenschapsbudget stelt 
dat, zolang het duidelijk inzicht in de ef-
fecten ontbreekt, de overheid een voor-
zichtig beleid moet voeren. 

Onderwijs aan de meest geïnteres-
seerden wordt op volle kracht voortge-
zet. Wetenschapsvoorlichting aan de 
meest geïnteresseerden moet eenzelf-
de voortgang hebben. De meest geïn-
teresseerden vormen ook niet het pro-
bleem, maar de minst geïnteresseer-
den. En de oplossing van dat pro-
bleem moet niet gezocht worden in 
vertraging ten koste van hen die al wel 
bereikt kunnen worden. Naar ons ver-
moeden zal hierbij zeker ook gestreefd 
moeten worden naar een tweezijdige 
voorl ichting. Dat wil zeggen: niet al-
leen voorlichting door materieel of 
mentaal met het wetenschapsbedrijf 
verbonden voorlichters, maar ook 
door nog kritischer, maatschappelijk-
gerichte wetenschapsjournalisten. Ter 
vergelijking en verduidelijking wijs ik 
op de activiteiten enerzijds van fractie-
voorlichters, anderzijds van parlemen-
taire journalisten. 

Er is door de Minister en vanuit de 
Kamer gesproken over het niet volle-
dig bezet zijn van de cursussen weten-
schapsjournalistiek. Er zou, dunkt me, 
een stimulans vanuit gaan als er meer 
arbeidsplaatsen voor wetenschaps-
journalisten kwamen. De Minister 
heeft met de uitgave van het door ons 
al eerder geprezen blad 'Wetenschaps-
beleid' al een goede bijdrage daartoe 
geleverd. Startsubsidies voor begin-
nende wetenschapsperiodieken zou-
den verder kunnen helpen. Ik geef als 
voorbeeld het VU-magazine, een voor-
treffelijk blad, dat in zijn aanvangsperi-
ode zich bijna geheel niet en nu bijna 
helemaal wel kan bedruipen. 

En, over dit punt ten slotte, zouden 
de instituten voor maatschappelijk ge-
richt onderzoek niet mede tot effect 
kunnen hebben dat in de gemeen-
schap behoefte ontstaat aan meer en 
vooral aan bredere wetenschapsvoor-
lichting? Hoe beoordeelt de bewinds-
man dat middel? 

Mijnheer de Voorzitter! Met grote in-
stemming heb ik de waarderende 
woorden gelezen die Minister Van 
Trier twee weken geleden in een toe-
spraak voor de 'werkgroep voor de 
geschiedenis van de Europese expan-
sie' wijdde aan de geestesweten-
schappen. Bij deze beta-bestempelde 
bewindsman is geen sprake van een 
snowiaanse kloof. Deze wetenschap-
pen, waarvan in incidentele gevallen 
het directe maatschappelijke nut wel 
eens moeilijk of geheel niet aantoon-
baar is, vormen toch, en nu citeer ik 
excellente woorden, 'een onmisbaar 
deel van het geestelijke en culturele 
leefklimaat van onze samenleving en 
vertegenwoordigen als zodanig een 
maatschappelijk belang van de eerste 
orde'. 

In dit klimaat vol waardering wi l ik 
twee uit zorg geboren vragen stellen. 
Allereerst naar de rol die, ik citeer blz. 
105 van het Wetenschapsbudget, 'de 
overheid zal moeten spelen bij de door 
schaarste aan middelen zeer noodza-
kelijke afweging tussen wetenschaps-
gebieden onderling'. Waar voor het 
geheel de nullijn geldt, kan dat toch 
niets anders betekenen dan dat hier 
een min-lijn getrokken wordt om daar 
een pluslijn mogeli jkte maken. Mag ik 
uit de geestdrift van Minister Van Trier 
voor de geesteswetenschappen - een 
geestdrift die, ik kan me dat niet an-
ders voorstellen, door Minister Pais 
stellig gedeeld wordt - afleiden dat 
wat hen betreft bij afweging en herver-
deling de min-lijnen niet eenzijdig in 
de alfa-hoek getrokken zullen worden 
en dat in die richting, in zijn totaliteit 
gezien, de nullijn niet verlaagd wordt? 

Een tweede vraag handelt over het 
prijzenswaardige alpha-gamma-arti-
kel, dat ter stimulering is bedoeld. Het 
lokt vooral ook interdisciplinair onder-
zoek uit en dat is een goede zaak in die 
werelden waar de ivoren torens vaak 
nog gesloten ramen hebben. 

Maar - dat kan ik het beste aan beide 
bewindslieden vragen - hoe zien zij de 
continuïteit van de eenmaal begonnen 
interdisciplinaire samenwerking ge-
waarborgd, althans waarschijnlijk ge-
maakt, waar het alpha-gamma-artikel, 
op zichzelf terecht, een tijdelijk karak-
ter draagt? 

Mijnheer de Voorzitter! De wegen in 
het wetenschapsterrein lijken of zijn 

vaak dwaalwegen. De oplossing van 
het ene probleem roept veelvuldig 
nieuwe vraagstukken op. Opheffing 
van het ene nadeel betekent vaak het 
ontstaan van andere grotere nadelen. 
Het geloof in wat Kunneman recente-
lijk karakteriseerde als de 'surplus-
waarde van de wetenschap', past ons 
niet meer. Wat wij wel en in diepere 
zin geloven, hebben wij in deze Kamer 
niet allen gemeenschappelijk. Wat ons 
wel past is te weten, samen op weg te 
zijn. 

Na een dichterlijke inzet veroorloof 
ik mij ook een slot, dat, zij het niet in de 
vorm van een gedicht, poëtisch is. Het 
is een korte chassidische vertelling in 
de weergave van Martin Buber onder 
de titel 'Op zoek naar de weg ' : 

In de maand Elul, als de mensen hun 
zielen voor de dagen des gerichts 
voorbereiden, placht rabbi Chajim ver-
halen te vertellen met een melodie die 
alle toehoorders tot bekering bewoog. 
Zo vertelde hi j : Eens verdwaalde ie-
mand diep in het bos. Na een tijdje 
verdwaalde nog iemand en trof de an-
der aan. Zonderte weten wat die had 
beleefd, vroeg hij hem langs welke 
weg men eruit kon komen. 'Die weet ik 
niet', antwoordde de eerste, 'maar ik 
kan je de wegen wijzen die nog dieper 
het struikgewas ingaan en laten we 
dan gemeenschappelijk naar de weg 
zoeken'. 'Gemeente', zo besloot de 
rabbi zijn vertelling, 'laat ons gemeen-
schappelijk naar de weg zoeken'. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de behandeling in de 
openbare commissievergadering van 
29 oktober j l . over het Wetenschaps-
budget 1980 hebben wij over de be-
groting Onderwijs en Wetenschappen 
nog een reeks opmerkingen te ma-
ken, voort bordurend op de in de ge-
noemde openbare commissievergade-
ring gevoerde discussie. Ook willen 
wij de bewindsman voor het Weten-
schapsbeleid twee vragen stellen; en 
wel : hoe ziet de stand van zaken en het 
perspectief voor de nabije toekomst 
van de herstructurering van TNO eruit 
en wordt de post van 9,9 min. voor 
technologische innovatie op artikel 
322 nog aangevuld tot de genoemde 
35 min. en zo ja, aan welke besteding 
denkt deze bewindsman dan concreet? 
Valt in het verlengde hiervan bij het 
komende rapport-Rathenau tegelijker-
tijd een beleidsnotitie ter zake te ver-
wachten? 

Collega Lansink heeft met vier van 
zijn fractiegenoten bij de behandeling 
van het Wetenschapsbudget 1980 een 
motie ingediend die de Regering uit-
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nodigt een visie te ontwikkelen over 
een samenhangend beleid terzake van 
informatieverwerking en -verzorging, 
betreffende de onderwerpen onder-
wijs, onderzoek, ontwikkeling, beheer 
en bestuur en daarbij tevens de vraag 
te betrekken of de aanwijzing van een 
coördinerend bewindsman mogelijk 
en gewenst is. 

Nu is door mijn fractievoorzitter Ter-
louvv bij de jongste algemene beschou-
wingen de noodzaak van een samen-
hangend informatiebeleid sterk onder-
streept. Maar de gedachten die daar-
over bij D'66 leven, vinden wi j toch te 
beperkt terug in de eerder aangehaalde 
motie. Nog afgezien van de twee woor-
den 'informatieverwerking en -verzor-
ging' - ons dunkt dat met het laatste be-
grip kan worden volstaan — zijn wij van 
oordeel dat een beleid, gericht op sa-
menhang in de informatieverzorging, 
zich niet alleen over de departementale 
scheidingsmuren moet richten op on-
derwijs, onderzoek, ontwikkeling, be-
heer en bestuur, maar dat wezenlijk an-
dere zaken ook in het geding zijn, zoals 
beeldtransmissie, telecommunicatie, 
microfacsimile, enz., enz. 

De adviesaanvrage aan de WRR van 
CRM betreffende teletekst en viewdata 
komt wat dat betreft dus niet uit de 
lucht vallen. Trouwens, ook de onder-
werpenreeks moet nog aanzienlijk uit-
gebreid worden: denk aan de docu-
mentaire informatie in bibliotheken, 
documentatiediensten, archieven, aan 
musea, aan bedrijfsorganisaties, aan 
het uitgeverswezen en niet in de laat-
ste plaats aan de informatica zelf. 

De overheidszorg die in dit verband 
gevraagd wordt, omvat een veelheid 
van gebieden: welzijnswerk, bedrijfs-
leven, gezondheidszorg, rechtsbede-
ling, Verkeer en Waterstaat (vooral de 
TT van PTT) en het binnenlands be-
stuur. Het is duidelijk dat de hier om-
schreven taakopdracht geen geringe 
zaak is. Als de Minister voor Weten-
schapsbeleid coördinerend Minister 
wordt, dan moet hij zich wel realiseren 
dat dit een regelrechte verdubbeling 
(tenminste) van het werk zal beteke-
nen en dat dus wetenschapsbeleid en 
informatieverzorging gelijkwaardige 
delen van dat werk zouden moeten uit-
maken. Overigens, ook de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen laat 
zich heel wel in die coördinerende taak 
inpassen. Mogen wi j van de bewinds-
man en van de heer Lansink vernemen, 
wat hun reacties op deze gedachten 
zijn? 

De heer Lansink (CDA): De heer Mer-
tens heeft mijn beschouwing overtele-

communicatie en andere zaken tijdens 
het debat over het wetenschapsbud-
get gehoord. Hij weet dus, welke ver-
banden ik heb gelegd. Kan hij de be-
perkingen aantonen, gelet op de bete-
kenis van de woorden 'beheer en be-
stuur' in bestuurlijke zin? 

De heer Mertens (D'66): Ik denk dat die 
woorden in de sector onderwijs, we-
tenschapsbeleid en wetenschappelijk 
onderzoek een heel wat beperkter 
klank hebben dan de voorbeelden die 
ik noemde. De heer Lansink heeft die 
niet aangehaald. Verder heb ik gezegd, 
dat ik het in de sectoren buiten de ge-
noemde departementen - juist bij 
CRM, juist bij Verkeer en Waterstaat en 
juist bij binnenlands bestuur - wat ver 
vind voeren om 'beheer en bestuur' zo 
uit te leggen, dat dat eronder valt. 

De heer Lansink (CDA): Verder pleit de 
heer Mertens ervoor, uitsluitend het 
woord ' informatieverzorging' te ge-
bruiken. Ik heb juist met opzet de term 
' informatieverwerking' gebruikt, om-
dat die alle zaken insluit die hij zojuist 
heeft genoemd. 

De heer Mertens (D'66): Dat geloof ik 
helemaal niet. In diverse rapporten is 
' informatieverwerking' wel degelijk 
een gedefinieerd begrip. Dat geldt niet 
voor ' informatieverzorging'. Daarom 
vinden wij die term in deze discussie 
geschikter. Dit zou het alles omvatten-
de begrip kunnen zijn, terwijl men bij 
informatieverwerking veel te snel 
denkt aan de techniek en de appara 
tuur.. di<? daarvoor nodig is. Daar gaat 
het niet om. Het gaat om het aanbren-
gen van coördinerende lijnen in de in-
formatie die van individu of groep 
naar individu of groep gaat. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kan niet met genoeg 
nadruk gezegd worden dat onze sa-
menleving, nu ze kennis heeft gemaakt 
met het hoge niveau van welvaart en 
welzijn dat is bereikt, intensief zal 
moeten zoeken naar mogelijkheden 
om het goede van deze vooruitgang te 
behouden. Deze vooruitgang is in be-
trekkelijk korte ti jd tot stand gekomen 
- in minder dan een eeuw - door een 
stormachtige ontwikkeling van weten-
schap en techniek. Het vooruitgangs-
geloof zegt dat door een verdere sti-
mulering een verdere groei van die 
welvaart mag worden verwacht. Maar 
het is duidelijk dat er aan iedere groei 
grenzen zijn. De grenzen van onze 
vooruitgang worden duidelijk gesteld 
door materiële en geestelijke factoren. 

Tot de materiële moeten worden ge-
rekend de eindigheid van de voorra-

den grondstoffen, inclusief de aardse 
brandstoffen, de noodzaak de ecologi-
sche kringloopprocessen niet onher-
stelbaar te verstoren en de noodzake-
lijkheid van een eindigen van de groei 
van de wereldbevolking. Tot de gees-
telijke factoren kunnen worden gere-
kend verschijnselen van overbevol-
king, van ondoorzichtigheid van het 
bestuur en van ingewikkeldheid van 
de samenleving, van overdaad aan in-
formatie en aan communicatie en van 
een zodanig wankelen van het vooruit-
gangsgeloof dat er cultuurpessimisme 
ontstaat. Ik heb geen pretentie hier 
volledig te zijn, het zijn voorbeelden 
die ik geef. 

De vraag zal zijn, of onder de druk 
van de omstandigheden een niveau 
van welvaart en welzijn, dat vergelijk-
baar is met het huidige maar dat kwali-
tatief geheel verschillend kan zijn, be-
houden kan worden. Duidelijk wordt 
dat daarvoor in de komende 50 jaren 
ingrijpende hervormingen in onze sa-
menleving noodzakelijk zullen zijn. Wij 
lezen het in nota's en stukken van de 
Regering. De motor van ons materieel 
bestaan, onze economie, zal een her-
structurering moeten ondergaan 
waarvan we slechts het begin zien, 
maar niet het eindpunt. Als we alleen 
al naar de problemen bij onze toekonv 
stige energievoorziening kijken, zien 
we die noodzaak levensgroot. 

Als kernenergie niet aanvaard wordt 
om op grote schaal energietekorten op 
te heffen en het verbranden van fos-
siele brandstoffen zou blijken te leiden 
tot onomkeerbare veranderingen in de 
atmosfeer die gevolgen hebben voor 
klimaat en temperatuur op deze aarde, 
zal de zon de redding moeten geven. 
Niemand weet nu hoe dat zou moeten. 
Toch kan binnen 20 tot 40 jaar een situa 
tie ontstaan waarin geen ander alter-
natief meer beschikbaar is. Het vreem-
de is dat, ondanks het feit dat bekend 
is dat voor nieuwe technologische pro-
cessen 25 tot 50 jaar van ontwikkeling 
en toepassingen op een steeds groei-
ende schaal nodig zijn, nu geen aan-
zetten worden gegeven voor een be-
leid dat gericht is op het bereiken van 
een nieuw evenwicht als andere we-
gen worden afgesloten. Het enige dat 
wi j hebben, is een wetenschappelijk 
potentieel dat in zal moeten springen 
als de tijd ervoor komt. Onze enige 
strategische reserve is dat potentieel. 
Het is de taak van de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen om men-
sen in staat te stellen zich daarvoor te 
vormen en van de Minister voor Weten 
schapsbeleid om het beleid te formu-
leren waarin deze mensen hun bijdra-
gen aan een oplossing kunnen geven. 
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Als wij aan wetenschapsbeleid 
waarde toekennen, is dat omdat wi j be-
lang toekennen aan wetenschap. Daar-
uit spreekt vertrouwen in de mogelijk-
heden van mensen die zijn voorbereid 
op dat werk. Dat vereist in de eerste 
plaats een goede opleiding voor de be-
oefening van wetenschap en daar-
naast een klimaat mede gericht op de 
bevordering van de kwaliteit van nieu-
we onderzoekers. Een wetenschapper 
wordt mede gevormd door docenten 
die zijn creatief talent kunnen onder-
kennen. Die docenten moeten daartoe 
zelf wetenschap kunnen beoefenen en 
inzicht hebben in de speciale vereisten 
die iemand kunnen maken tot weten-
schapper. De universiteiten hebben 
deze taak, naast het opleiden van men-
sen voor beroepen waarbij veel weten-
schappelijke kennis en vaardigheid no-
dig zijn. 

Het is toe te juichen dat thans een 
beleid wordt ontwikkeld dat moet be-
vorderen dat ook in de toekomst aan 
de universiteiten wetenschap van 
hoog niveau kan worden bedreven. 
Dat houdt naar onze mening in dat er 
een lange-termijnvisie aan ten grond-
slag moet liggen. Een dergelijke visie is 
niet alleen nodig om de lange-termijn-
problemen op het gebied van energie, 
grondstoffen en milieu ti jdig te kunnen 
onderkennen, maar vooral ook om 
jongeren te motiveren, een loopbaan 
in het wetenschappelijk onderzoek te 
zoeken. Er dient een uitdaging zicht-
baar te worden. 

Het gaat daarbij vooral om die stu-
denten die hebben getoond over het 
complex van eigenschappen te be-
schikken dat hen in staat kan stellen 
aan het grensverleggend wetenschap-
pelijk onderzoek een bijdrage te leve-
ren. 

Bij de behandeling van het Weten-
schapsbudget heb ik enkele aspecten 
genoemd die van belang kunnen zijn 
voor de bevordering van de gewenste 
motivering. Nogmaals, die motivering 
is essentieel om een maximum aan 
creativiteit te kunnen ontplooien. 

In de eerste plaats noem ik mobil i-
teit. Daarnaast speelt het belang van 
de honorering die functioneel moet 
zijn. Dan komen arbeidsvoorwaarden 
of een arbeidsklimaat, die recht doen 
aan de bijzondere aspecten van weten-
schapsbeoefening, vooral het interna-
tionale karakter ervan. Tenslotte wil ik 
noemen de continuïteit zodat een 
loopbaan in de wetenschap mogelijk is 
en een positieve gezindheid vanuit de 
samenleving voor de totale weten-
schappelijke inspanning die mede 
door het regeringsbeleid tot stand 
wordt gebracht. 

Welke mogelijkheden zien de be-
windslieden om een maximaal resul-
taat te bereiken? 

De Minister van Onderwijs en We-
tenschappen plaatst zijn opmerkingen 
over de steeds groter wordende com-
plexiteit van de samenleving in een 
paragraaf over de maatschappelijke 
vraag naar hoger onderwijs. Men komt 
dit soort opmerkingen veel tegen. Het 
lijkt erop dat men erin berust dat de sa-
menleving, mede door het toedoen 
van overheden, steeds ingewikkelder 
wordt gemaakt. Juist van bewindslie-
den, verantwoordelijk voor de weten-
schapsbeoefening, verwacht ik geen 
defaitisme op dit punt. 

De vraag kan worden gesteld in hoe-
verre de bestuurs- en maatschappij-
wetenschappen hier niet een bijzonde-
re taak hebben. Wetenschap brengt 
immers orde in veel ogenschijnlijk on-
samenhangende feiten of gegevens. 
Zouden de bewindslieden eigenlijk 
niet moeten vaststellen dat er een taak 
ligt voor de wetenschap om inzicht en 
doorzichtte bevorderen in de proces-
sen die onze samenleving voor velen 
zo complex maken! Is dat niet een eer-
ste verantwoordelijkheid van een de-
mocratisch bestuur? Zonder dat in-
zicht kan de burger geen volledige bij-
drage aan de democratie geven. 

Is het niet mogelijk om, beginnend 
bij het bestuur, tot een poging te ko-
men, complexe systemen te vereen-
voudigen? Dit vraagt misschien een 
andere benadering van de universitei-
ten bij de opleiding. Moeten echter 
programma's niet veel meer worden 
ingericht op inzicht in de samenhang 
tussen verschijnselen dan in de be-
schrijving van eindeloos veel ver-
schijnselen? Ligt misschien de kern 
van de problemen om de herstructure-
ring niet in het feit dat moeilijk afstand 
is te nemen van vertrouwde, feitelijke 
of beschrijvende leerstof en deze te 
vervangen dooreen diepergaande 
analyse, met meer abstracte begrip-
pen en concepten? Zien de bewindslie-
den hier een taak? Of achten zij zich 
machteloos? 

Universitaire investeringen zijn 
soms voor onderzoekprogramma's 
nodig. Soms zijn het zeer kostbare in-
vesteringen, die moeten worden inge-
past in programma's. Het werken met 
moderne apparatuur heeft een stimu-
lerende werking op jonge onderzoe-
kers en het kan nuttig zijn voor hun op-
leiding, opdat men vertrouwd raakt 
met mogelijkheden. In het verleden 
zijn er wel investeringsprogramma's 
geweest voor kostbare apparatuur ten 
behoeve van onderzoek aan de univer-
siteiten. De Nederlandse Organisatie 
voor ZWO heeft hieraan bijgedragen. 

Is er een overzicht van investeringen 
die in de komende jaren nodig zijn? Ik 
heb zoeven de antwoorden op vraag 
60 bij het Wetenschapsbudget gezien. 

Ik heb echter de indruk dat enige 
programmering van investeringen een 
belangrijke zaak is en dat daarbij goed 
moet worden overwogen of die inves-
teringen behoorlijk benut kunnen wor-
den. Men ziet wel eens kostbare appa-
ratuur, bij voorbeeld bij medische fa-
culteiten, terwijl de desbetreffende on-
derzoekers slechts een zeer beperkt 
deel van hun dagtaak aan het onder-
zoek kunnen wijden. 

Verleden jaar is door de heer Klein 
opgemerkt dat er een contact tussen 
Wetenschapsbeleid en Economische 
Zaken zou moeten worden gelegd; de 
Innovatienota zal wellicht een dergelij-
ke kans bieden. Wij ondersteunen deze 
suggestie omdat wi j zien dat bij som-
mige programma's, geïnitieerd door 
Onderwijs en Wetenschappen, een 
duidelijke technische spin-off aange-
toond kan worden. Het ruimte-onder-
zoek is hiervan een voorbeeld. Wij vra-
gen ons af, of er een duidelijke taakaf-
bakening is in dit verband tussen We-
tenschapsbeleid en Economische Za-
ken of, wat nog belangrijker is, er een 
vloeiende overgang is. Is er geen be-
hoefte aan een tussenfase onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister 
voor Wetenschapsbeleid? 

Wat de interuniversitaire instituten 
betreft: daaraan wordt niet zoveel aan-
dacht gegeven, maar bij ons rijst de 
vraag hoe de inpassing van de beoor-
deling van de wetenschapsprogram-
ma's zal moeten geschieden. Die is an-
ders dan bij de universiteiten. Die ligt 
bij vakgroepen, subfaculteiten en fa-
culteiten. Het risico lijkt aanwezig dat 
verschillende criteria van beoordeling 
zullen worden gehanteerd. Heeft de 
Minister hierin een inzicht? 

Ten slotte het probleem van de 5400 
manjaren voor wetenschap. Verleden 
jaar is dit door verschillende sprekers, 
onder wie mijzelf, naar voren ge-
bracht. Wij hebben toen van de Minis-
ter niet al te veel inzicht kunnen krij-
gen. De vraag is of er inmiddels meer 
inzicht is ontstaan dan wel of wi j moe-
ten wachten tot 1983. Voor mij is van 
groot belang de vraag hoe die 5400 
manjaren zijn verdeeld. Is dit een sleu-
tel van 30% op het totaal? Of heeft 
men andera verdeling in gedachten? 
Uit een oogpunt van optimalisering 
van de wetenschappelijke inspanning 
lijkt het mij goed een inzicht te krijgen 
in die verdeling, alsmede in de vraag 
wat zinvol is en wat een optimale bij-
drage zal kunnen geven. Het zou kun-
nen zijn dat daar een aantal full-time-
onderzoekers bij zal moeten zijn, ge-
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completeerd door een aantal full-time 
onderwijsmensen. Ik heb hierin geen 
volledig inzicht, maar ik zou hierover 
graag, deze keer of anders later, de ge-
dachten van de bewindslieden wil len 
vernemen. Zo nodig, kom ik er bij een 
latere gelegenheid weer op terug. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.50 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. een Koninklijke boodschap, ten ge-
leide van het wetsontwerp Verlenging 
van de geldingsduur van de tijdelijke 
maatregelen in de vermogensbelas-
ting voor het kalenderjaar 1980 
(15 904). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken is al gedrukt 
en rondgedeeld; 

2°. drie brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit door de 
door de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 15 357, 15 560 en 15 589, 
heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, over een overeenkomst inza-
ke een van 8 tot 12 oktober 1979 te 
houden bijeenkomst inzake radioactief 
afval; 

twee, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, t.w.: 

een, ten geleide van de jaarrekening 
en het accountantsrapport 1975 van 
het Academisch Ziekenhuis Gronin-
gen; 

een, ten geleide van de 6e publikatie 
van de Commissie Prognose K.B.O.. 

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; 

4°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Binnen-

landse Zaken, ten geleide van een 
vraagpuntennota provinciale herinde-
ling van ons land (14 322,14 323, nr. 
13); 

een, van de Ministers van Onderwijs 
en Wetenschappen en voor Weten-
schapsbeleid, met aanvullende gege-
vens met betrekking tot de begrotings-
behandeling (15 800-VIII, nr. 30); 

een, van de Minister van Defensie, 
naar aanleiding van de motie-Van der 
Speknr. 17(15 800-X, nr. 18); 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van de Nota 
Meerjarenplan Personenvervoer 
1980-1984(15 885); 
een, van de Minister van Sociale Za-
ken, ter toezending van een publikatie 
van de U.S. Nuclear Regulatory Com-
mission (15580, nr. 8). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

5°. twee brieven van het Europees 
Parlement, t.w.: 
een, ten geleide van een door het Par-
lement aangenomen motie over de gij-
zeling in de Amerikaanse ambassade 
te Teheran; 

een, met de mededeling van de be-
noeming van de heer H. J. Opitz tot Se-
cretaris-Generaal van het Europees 
Parlement. 

Deze brieven liggen op de griffie ter in-
zage; 

6°. de volgende brieven e.a.: 
een, van de griffier van de Hoge 

Raad der Nederlanden, met een af-
schrift van een door de Raad aan de 
heer Litmaath gezonden brief, omdat 
de ingekomen brief ook in afschrift aan 
de Kamer was toegezonden; 

een, van het gemeentebestuur van 
Borssele, over het ongeval in de kern-
energiecentrale in Harrisburg; 

een, van de Huurders Commissie 
Lijnbaan te Rotterdam, over wets-
ontwerp15 666; 
een, van de secretaris van de FNV, 
over het beleid ten aanzien van Zuid-
Af ri ka; 

een, van het gemeentebestuur van 
Enschede, over de voorgenomen ver-
hoging van de aardgasprijzen; 

een, van het dagelijks bestuur van 
de Stichting Recreatie, over de rege-
ling Staatsbosbeheer; 

een, van het dagelijks bestuur van 
de N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-
maatschappij, met een verklaring inza-
ke het contract met de Franse onder-
neming COGEMA; 

een, van het bestuur van de FNV, in-
zake aanpassingsmechanismen van 
minimumloon en sociale uitkeringen; 

een, van het bestuur van de Stich-
ting Proefprojecten Open School, met 
een verklaring over de concept-be-
leidsnotitie 'Insluizing Open-School-
werkwijze . . . ' ; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging Vrienden van het Gooi, over de 
bouwplannen in Blaricum en Huizen; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging van Nederlandse Verkeersvlie-
gers, over de ontwikkelingen ten aan-
zien van Eurocontrol; 

een, van het gemeentebestuur van 
Borssele, met een afschrift van een 
aan de Minister gezonden brief in ver-
band met het debat naar aanleiding 
van het kernongeval te Harrisburg; 

een, van G. A. Koenders, over de mi-
nimumpri js voor boeken; 

een, van het bestuur van de Nationa-
le Commissie tegen het alcoholisme, 
over de voorgenomen verhoging van 
de alcoholaccijns; 

een, van het bestuur van de Stich-
ting Anti-apartheidsbeweging Neder-
land, over o.a. een doodsvonnis in 
Zuid-Afrika; 

een aantal, over de Paralympics 
1980; 

een, van G. Lankamp, inzake dier-
proeven; 

een aantal, over betaling van achter-
stallig salaris aan ex-KNIL-militairen; 

een, van de voorzitter van het VNO, 
over vraag en aanbod op de arbeids-
markt; 

een, van het bestuur van de Stich-
ting Ombudsvrouw, over de proble-
men voor de oudere ongehuwde vrou-
wen; 

een, van de algemeen secretaris van 
de Nederlandse Christen-Vrouwen-
bond, over de voorgenomen wijziging 
van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet; 

een, van het Prinses Beatrix Fonds, 
ten geleide van het informatieboekje 
'Wie helpt wie ' ; 

een, van L. J. Toorop, over haar per-
soonlijke omstandigheden; 

een, van het bestuur van de FNV, 
met commentaar op de onderwijsbe-
grot ing; 

een, van de Werkgroep Noordzee, 
voor het houden van een internatio-
naal forum voor het Noordzeebeheer; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wormer, over de werkgelegenheid bij 
Van Gelder Papier Wormer; 

een, van het bestuur van het Neder-
lands Centrum van Directeuren, over 
aansprakelijkheid van bestuurders van 
rechtspersonen; 

een, van de voorzitter van een pro-
testmeeting, over verslechteringen in 
de gezondheidszorg, en met name de 
beddensluiting in het Academisch Zie-
kenhuis Groningen; 

een, van het bestuur van de FNV, 
over het kernongeval te Harrisburg; 

een aantal, over modernisering van 
kernwapens; 
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een aantal, over economische maat-
regelen tegen Zuid-Afrika; 

een, van ir. J. A. P. Monti jn, over een 
EG-gedragscode Zuid-Afrika. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

7°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van het bestuur van de FNV, ge-
richt tot de Minister-President, over de 
werkgelegenheidsverslechtering in 
Europa; 

een, van P. J. Stassen, gericht tot de 
Ministervan Justitie, inzake een bouw-
vergunning. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

8°. het academisch proefschrift van J. 
E. Blankhart: 'Beklagmeerdere be-
dankt!?'. 

Dit proefschrift is opgenomen in de bi-
bliotheek der Kamer. 
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