Dinsdag 30 augustus 1983

99ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 139 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Andela-Baur, Van
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De
Beer, Beinema, Van den Bergh, J. D.
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De
Boois, Borgman, Braams, Van der
Burg, Buurmeijer, Castricum, Blauw,
sen, Couprie, Dales, G. C. van Dam,
M. P. A. van Dam, Dees, Van Dijk,
Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Dolman,
Engwirda, Van Erp, Van Es, Eshuis,
Evenhuis, Evenhuis-van Essen,
Eversdijk, Faber, Franssen, Frinking,
Gerritse, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van
der Hek, Hennekam, Herfkens,
Hermans, Hermsen, Hummel, Van
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat,
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp,
Keja, Van Kemenade, Knol, De Kok,
Kombrink, Konings, Van der Kooij, De
Korte, Korthals, Kosto, KraaijeveldWouters, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van
der Linden, Linschoten, LucassenStauttener, Mateman, Meijer, Metz,
Mik, Moor, Müller-van Ast, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland,
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den OudenDekkers, Patijn, Paulis, De Pree,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey,
Rienks, Van Rossum, Salomons, Van
der Sanden, Schartman, Schreuders,
Schutte, Van der Spek, Spieker,
Stoffelen, Tazelaar, Terpstra, Tommei,
Van den Toorn, Toussaint, Tripels,
Den Uyl, Ter Veld, Veldhoen, Te
Veldhuis, De Visser, Van der Vlies,
Van Vlijmen, Voorhoeve, B. de Vries,
K. G. de Vries, Waalkens, De Waart,
Wagenaar, Wallage, Weijers, Weisglas,
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Willems,
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra,
en de heren Korthals Altes, Minister
van Justitie, Van Aardenne, Vice-Minister-President, Minister van Economische Zaken, Van Amelsvoort, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
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mevrouw Korte-van Hemel, Staatssecretaris van Justitie, de heren Van
Leijenhorst, Staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen,
Koning, Staatssecretaris van Financiën, De Graaf, Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
en Van der Reijden, Staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur.
De Voorzitter: Waarde medeleden!
Jongstleden zaterdag overleed
volkomen onverwacht onze medewerker de heer Van Vrijaldenhoven. In
hem verliest de Kamer een van
degenen, die beveiligingsbeambten
worden genoemd, maar die meestal
optreden als gastvrijheidsbeambten.
De heer Van Vrijaldenhoven heeft
zijn werk steeds met opgewektheid en
toewijding gedaan. Het was na een
nachtdienst, dat de dood hem overviel.
Wij zullen hem missen.
Mevrouw Van Vrijaldenhoven en de
kinderen mogen verzekerd zijn van
ons medeleven.
De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.
De vergadering wordt enkele minuten
geschorst.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Brouwer, wegens verblijf buitenslands;
Poppe, wegens verblijf buitenslands,
de hele week;
De Grave, wegens verblijf buitenslands, tot en met 8 oktober a.s.;
Stemerdink, Duinker, Ubels-Veen,
Hermes en Buikema, de gehele week
wegens ziekte;
Van der Doef, alleen voor het eerste
deel van de vergadering.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ingekomen is een brief
van 13 augustus van mevrouw
Lambers-Hacquebard met de volgende
inhoud:

Ingekomen stukken

'Zeer geachte Voorzitter!
Door omstandigheden van persoonlijke aard - welke bij mijn hernieuwd
aanvaarden van het kamerlidmaatschap niet voorzienbaar waren - zijn
mijn aanwezigheid en inzet thuis
thans gewenst in grotere mate dan
zich met een toereikende vervulling
van het lidmaatschap van de Tweede
Kamer laat verenigen. Daardoor zie ik
mij genoodzaakt met ingang van 30
augustus aanstaande het lidmaatschap
van deze Kamer neer te leggen.
De ervaringen van het afgelopen
jaar geven mij alle aanleiding tot een
nadrukkelijke herhaling van de
woorden van dank aan U en de
overige collega's en allen werkzaam
voor de Kamer die ik aan u schreef bij
mijn vertrek uit de Kamer in september
1981 wegens mijn benoeming tot
Staatssecretaris. Kan ik daar nu niet,
zoals in 1981, aan toevoegen dat het
vooruitzicht op voortzetting van de
contacten met velen in en o m de
Kamer het afscheid lichter maakt, ik
zal zeker het reilen en zeilen van de
parlementaire besluitvorming - het
hart van onze democratie - met
levendige belangstelling blijven
volgen.
Met vriendelijke groet,
(w.g.) Ineke Lambers-Hacquebard.'
Van deze brief is mededeling gedaan
aan de voorzitter van het Centraal
Stembureau en aan de Minister van
Binnenlandse Zaken.
Ik stel voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Zo heeft mevrouw
Lambers haar keuze gemaakt: eerst
het gezin, dan het vaderland. Wij
respecteren die keuze en wensen haar
alle goeds.
De overige ingekomen stukken staan
op een lijst, die op de tafel van de
griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb
ik ook voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen, neem
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Voorzitter
ik aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
Ik geef het woord aan de heer Faber
tot het uitbrengen van verslag
namens de commissie voor het
onderzoek van de geloofsbrieven.
De heer Faber, voorzitter van de
commissie:
Mijnheer de Voorzitter!
De commissie voor het onderzoek van
de geloofsbrieven heeft de eer te
rapporteren, dat zij, na onderzoek van
de in haar handen gestelde stukken,
eenparig tot de conclusie is gekomen,
dat de heer D. K. J. (Dick) Tommei
terecht benoemd is verklaard tot lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de vacature ontstaan door
het ontslag van mevrouw J. J.
Lambers geb. Hacquebard.
De commissie heeft derhalve de eer
voor te stellen als lid der Kamer toe te
laten de heer D. K. J. (Dick) Tommei
nadat hij de voorgeschreven eden
(verklaring en beloften) zal hebben
afgelegd.
De commissie verzoekt U, het
volledige rapport in de Handelingen
op te nemen.
De Voorzitter: Ik bedank, namens de
Kamer, de commissie voor haar
verslag en stel voor, dienovereenkomstig te besluiten.
Daartoe wordt besloten.

[Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]1
De Voorzitter: De heer Tommei is in
het gebouw van de Kamer aanwezig.
Ik verzoek de heer griffier hem binnen
te leiden.
Nadat de heer Tommei door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de Voorzitter de bij de
Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden voorgeschreven verklaring en beloften af.
De Voorzitter: Ik wens u geluk met
uw benoeming en verzoek U, wederom
in ons midden plaats te nemen.

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik deel mee, dat de
UCV van de Bijzondere Commissie
voor het Gehandicaptenbeleid op
woensdag 31 augustus tot een nader
te bepalen datum is uitgesteld.
Ik stel voor, de stemmingen over de
moties voorgesteld tijdens de UCV
van 6 juni van de Bijzondere Commissie voor het Gehandicaptenbeleid,
over de motie-Lankhorst over de
Stichting Fokus en concentratie en het
wetenschappelijk onderwijs van de
agenda af te voeren.
Ik stel voor, de stemming over de
motie over de Willemsspoorverbinding en de stemmingen over de

moties inzake taakverdeling één
week uitte stellen.
Ik stel voor, het wetsontwerp Tijdelijke
voorzieningen rechtsbijstand (17 796)
en het verslag van een schriftelijk
overleg over woningverbetering
(17600-XI, nr. 116) van de agenda af
te voeren.
Ik stel voor, toe te voegen aan de
stemmingen over de moties met
betrekking tot het ISMO-rapport de
motie van het lid Kombrink c.s. over
het door het kabinet voorgesteld
personeels- en automatiseringsplan
van de belastingdienst (17 600-IX B,
nr. 20).
Ik stel voor, te behandelen donderdag
1 september na het vragenuurtje het
wetsontwerp Wijziging van de grens
tussen de gemeenten Leiden en
Warmond (17 964) en de verslagen
van de Commissie voor de Verzoekschriften (17 658, nrs. 132 t/m 149).
Ik stel voor, de stukken met betrekking
tot de Nota Landelijke Gebieden
(14392) voor kennisgeving aan te
nemen.
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: De heer Mik heeft mij
medegedeeld dat hij zijn motie over
de randgroepjongeren (17867, nr. 4)
heeft ingetrokken, zodat haar hedenmiddag niet meer over wordt gestemd.
Ik stel voor, aan de orde te stellen
woensdag 31 augustus bij de aanvang
van de vergadering de stukken over
de mogelijke betrokkenheid van de
Nederlandse militaire missie in
Suriname (18031), met spreektijden
van 15 minuten voor de fracties van
de PvdA, het CDA en de VVD, 10
minuten voor de fractie van D'66 en 5
minuten voor de overige fracties.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer K. G. de Vries, die het heeft
gevraagd.

Vandaag werd de heer Tommei (D'66) beëdigd als lid van de Tweede Kamer.
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Regeling van werkzaamheden

De heer De Vries (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Mede namens collega
Engwirda van D'66 wil ik de Kamer
verlof vragen om een interpellatie te
houden. De Griekse minister van
Buitenlandse Zaken heeft zich de
afgelopen weken tot zijn ambtgenoten
in West-Europa gewend met het
voorstel om de onderhandelingen in
Genève meer kans te geven door een
uitstel van de plaatsing van
nieuwe kernwapens met een half
jaar te bewerkstelligen. Daarop is
door de Nederlandse Regering
terstond afwijzend gereageerd. De
heer Engwirda en ik hebben er
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behoefte aan o m de Regering daarover
opheldering te vragen.
De heer J. D. Biaauw (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie staat
volledig achter dit verzoek. Welke
datum heeft u echter in gedachten om
dit te behandelen?
De Voorzitter: Ik stel eerst voor, dit
verzoek in te willigen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, deze
interpellatie te doen houden in de
vergadering van aanstaande donderdag, na de luchpauze, met spreektijden
van 5 minuten.
De heer J. D. Biaauw (VVD): Dat geeft
een klein probleem, want op die
zelfde datum zijn de fractievoorzitters
van de drie grootste partijen op een
reis waarbij zij onder andere het
probleem zullen bespreken in het
NAVO-hoofdkwartier en in de belangrijkste hoofdsteden van het westelijk
bondgenootschap en het Warschaupact. Hierbij zal bij voorbeeld gekeken
worden naar de mogelijkheid van
uitstel van plaatsing. Wij zullen daar
nu een interpellatie over houden op
een dag dat de heren dit bespreken. Ik
stel dan ook voor om deze interpellatie
niet te houden op donderdag, maar
op woensdag aanstaande, dus
morgen.
De heer De Vries (PvdA): Bij de
planning van onze werkzaamheden
zijn collega Engwirda en ik uitgegaan
van een voorstel van de Voorzitter,

dat ons bekend was. Ik twijfel er niet
aan dat wij in staat zijn o m de Kamer
en de Regering tijdig te bedienen
met vragen, zodat die interpellatie wat
ons betreft ook morgen kan worden
gehouden.
De heer Frinking (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zouden graag het
voorstel van u willen volgen. Als er
echter een meerderheid is voor een
andere datum, dan leggen w i j ons
daarbij neer.
De Voorzitter: Ik heb mijn voorstel
gedaan in verband met de agenda
van de Minister van Buitenlandse
Zaken maar ik zal gaarne nader
contact opnemen o m te zien wat
eraan te doen is. Bij dat contact
zouden de heer Biaauw en zijn fractie
wellicht kunnen worden betrokken. De
Kamer zal hierover in de loop van
vandaag nader horen. De vragen
zullen de Kamer inmiddels zo snel
mogelijk bereiken.
Ik stel voor, de brief van de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over de norminkomens vrije-beroepsbeoefenaren (16507, nr. 28) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Weijers, die het heeft gevraagd.
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! In verband met punt 13
van de gedrukte agenda van deze
week ontvingen wij een brief van de

Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, waarin deze tot de
conclusie komt dat er wellicht aanleiding is, punt 13 van de agenda van
deze week af te voeren. Op zich zelf
genomen is hier enige logica niet aan
te ontzeggen, ware het niet dat de
Staatssecretaris in zijn brief niet
duidelijk maakt wat hij op het terrein
van de sociale zekerheid en de
dagloonbesluiten wel of niet van plan
is u i t t e voeren. Alvorens een definitief
voorstel te doen o m dit punt van de
agenda af te voeren, vraag ik u aan de
Staatssecretaris te verzoeken, duidelijkheid te geven over het niet voornemens zijn bepaalde besluiten nu uit te
voeren.
De Voorzitter: Ik stel voor, wanneer
dat punt op de agenda aan de orde
komt, die vraag direct aan de Staatssecretaris te stellen en vervolgens een
eventuele ordebeslissing te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Op verzoek van de
fractie van de VVD benoem ik in de
Bijzondere Commissie 14406 (Gehandicaptenbeleid) de heer Nijhuis als
plaatsvervangend lid in plaats van de
heer Wiebenga.
Op verzoek van de fractie van D'66
benoem ik de heer Tommei in alle
vacatures, ontstaan door het vertrek
van mevrouw Lambers-Hacquebard.
Ik geef het woord aan de heer Van der
Spek, die het heeft gevraagd.
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Zojuist is bekend
geworden uit rapporten, zowel van de
Commissie voor de Rechten van de
Mens in El Salvador, als van Pax
Christi International, dat de voorzitster
van die commissie, Marianella Garcia
Villas, destijds in de militaire academie
in El Salvador doodgemarteld is en
dus op een andere manier is omgekomen dan tot nu toe was gesuggereerd.
Ik wil vragen of u de Minister van
Buitenlandse Zaken wilt uitnodigen
om de Kamer een reactie op deze
berichten te doen toekomen, waarin
hij ook zijn huidige visie geeft op het
regime in El Salvador en eventuele
stappen die hij in dit verband wil
zetten, aankondigt. Ik kan mij niet
voorstellen dat de Kamer dat niet met
mij eens is.
De Voorzitter: Dat zal ik doen.

Aan de orde is het opmaken van een
voordracht van drie kandidaten ter
vervulling van een vacature in de
Hoge Raad (17 947).

PvdA woordvoerder De Vries aan het woord
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De Voorzitter: Ik benoem tot stemopnemers mevrouw Van Nieuwenhoven,
tevens voorzitter, en de leden Hennekam, De Korte en Nypels.
Bij de stemming voor de eerste
kandidaat, waaraan 122 leden hebben
deelgenomen, terwijl 138 leden de
presentielijst hebben getekend,
verkrijgen mevrouw mr. S. Boekman
111 stemmen, de heer mr. drs. B. C.
de Die 6 stemmen en de heer prof.
mr. W. H. van Heemskerk 3 stemmen,
terwijl 1 briefje van onwaarde en 1
niet ingevuld briefje in de bus zijn
gevonden.
De Voorzitter: Aangezien mevrouw
Boekman de volstrekte meerderheid
van stemmen op zich heeft verenigd,
zal zij als eerste kandidaat op de
voordracht worden geplaatst.
Bij de stemming voor de tweede
kandidaat, waaraan 118 leden hebben
deelgenomen, terwijl 139 leden de
presentielijst hebben getekend,
verkrijgen de heer mr. drs. B. C. de
Die 113 stemmen en de heer prof. mr.
W. H. Heemskerk 3 stemmen, terwijl 1
briefje van onwaarde en 1 niet
ingevuld briefje in de bus zijn gevonden.
De Voorzitter: Aangezien de heer De
Die de volstrekte meerderheid van
stemmen op zich heeft verenigd, zal
hij als tweede kandidaat op de
voordracht worden geplaatst.
Bij de stemming voor de derde
kandidaat, waaraan 110 leden hebben

deelgenomen, terwijl 139 leden de
presentielijst hebben getekend,
verkrijgen prof. mr. F. H. J. Mijnssen
103 stemmen en prof. mr. W. H.
Heemskerk 6 stemmen, terwijl 1 niet
ingevuld briefje in de bus is gevonden.
De Voorzitter: Aangezien de heer
Mijnssen de volstrekte meerderheid
van stemmen op zich heeft verenigd,
zal hij als derde kandidaat op de
voordracht worden geplaatst.
Deze voordrachten zullen schriftelijk
aan Hare Majesteit de Koningin
worden aangeboden.
Ik dank de leden-stemopnemers voor
de door hen genomen moeite.

Aan de orde zijn de stemmingen over
negen moties, ingediend in de UCV
van 30 mei 1983 over de Perspectievennota Zuid-Limburg, te weten:
- de motie-Van der Linden c.s. over
het werkgelegenheidsbeleid voor het
PNL-gebied (13969, nr. 82);
- de motie-Mik/Wöltgens over
goedkeuring van projecten in het
PNL-gebied (13969, nr. 83);
- de motie-Hummel c.s. over het
zogenaamde miljoenenlijntje (13969,
nr. 84);
- de motie-Van der Linden/Wolters
over het zogenaamde miljoenenlijntje
en de lijn Maastricht-Simpelveld-Aken
(13969, nr. 85);
- de motie-Wöltgens c.s. over een
uitgewerkte taakstelling voor de
tweede planperiode (13969, nr. 86);

- de motie-Wöltgens over de
bedragen in het kader van het taakstellende beleid (13969, nr. 87);
- de motie-Wöltgens over de
RAMA-middelen voor het PNL-gebied
(13969, nr. 88);
- de motie-Konings c.s. over een
herschikkingsplan onderwijsvoorzieningen voor Limburg (13969, nr. 89);
- de motie-Konings over het aantal
schakelcursussen te Heerlen (13969,
nr. 90).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
Ik constateer, dat de fractie van de
EVP afwezig is.
De motie-Van der Linden c.s. (13969,
nr. 82) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
De motie-Mik/Wöltgens (13969, nr.
83) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij tegen
deze motie heeft gestemd.
De motie-Hummel c.s. (13969, nr. 84)
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-Van der Linden/Wolters
(13969, nr. 85) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is aangenomen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Wöltgens c.s. (13969, nr. 86)
wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
De motie-Wöltgens (13969, nr. 87)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Wöltgens (13969, nr. 88)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Konings c.s. (13969, nr. 89)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Er werd vandaag gestemd over de voordracht van drie kandidaten voor de Hoge Raad. Op de
foto 2iet u de stemopnemers mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA), de heer Hennekam (CDA), de
heer De Korte (WD) en de heer Nypels (D'66) bezig met het tellen der stemmen.
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Perspectievennota Zuid-Limburg

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de RPF en het GPV tegen deze motie
hebben gestemd.
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De motie-Konings (13969, nr. 90)
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
Centrumpartij en de PSP voor deze
motie hebben gestemd.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb een vraag aan de
Regering naar aanleiding van de
stemmingen. Er zijn enkele moties
aangenomen, waartegen het kabinet
zich heeft verzet tijdens de uitgebreide
commissievergadering. Is het mogelijk
om op korte termijn te vernemen, wat
de Regering denkt te doen met de
aangenomen moties?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Dat is wel mogelijk. Het is
gebruikelijk dat er bij de memorie van
toelichting bij de begroting een
overzicht is, waarin wordt gesteld wat
er met moties gebeurt. Ik stel voor o m
deze moties in dat overzicht mee te
nemen.
De heer Wöltgens (PvdA): Het gaat
erom te weten wat de Minister ervan
vindt!
Minister Van Aardenne: Dat is
natuurlijk hetzelfde!
De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken
13969, nrs. 80, 8 1 , 91 en 92 voor
kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
zes moties, ingediend in de UCV van
6 juni 1983 over de Nota Onderwijs
en Informatietechnologie (17546), te
weten:
- de motie-Van der Kooij c.s. over
de invoering van computersystemen
in het onderwijs (17 546, nr. 10);
- de motie-Lansink/Konings over
de instelling van een keurmerk
(17 546, nr. 11);
- demotie-Lansink/DenOuden-Dekkers over de relatie tussen onderwijs
en informatietechnologie (17 546, nr.
12);
- de motie-Konings c.s. over
harmonisatie in de programmatuur
van de in het onderwijs te gebruiken
computers (17 546, nr. 13);
- de motie-Den Ouden-Dekkers c.s.
over het computergesteund onderwijs
(17 546, nr. 14);
- de motie-Mik over introductie van
informatietechnologie (17 546, nr. 15).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
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De motie-Van der Kooij c.s. (17546,
nr. 10) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PPR tegen deze motie hebben gestemd.

Mij is gevraagd o m opening van de
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit
verzoek te voldoen.

De motie-Lansink/Konings (17 546, nr.
11) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.

D

De motie-Lansink/Den Ouden-Dekkers
(17 546, nr. 12) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de PPR tegen deze motie
hebben gestemd.
De motie-Konings c.s. (17546, nr. 13)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, het GPV en de PPR
tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Den Ouden-Dekkers c.s.
(17 546, nr. 14) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de RPF en het GPV tegen deze
motie hebben gestemd.
De motie-Mik (17 546, nr. 15) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de SGP tegen deze motie
hebben gestemd.
Ik stel voor, de Nota Onderwijs en
Informatietechnologie (17 546) en
bijbehorende stukken voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
drie moties, ingediend in de UCV van
8 juni 1983 over de Nota Documentaire
Informatieverzorging in de rijksdienst
(16693), te weten:
- de motie-Dijkstal c.s. over de
beleidsvoornemens met betrekking
tot de geautomatiseerde documentaire
informatieverzorging (16693, nr. 5);
- de motie-Alders c.s. over een
geïntegreerd beleid met betrekking tot
de documentaire informatieverzorging
(16693, nr. 6);
- de motie-Alders c.s. over de
toegankelijkheid van de beschikbare
documentaire informatie (16693, nr.
7).

Perspectievennota Zuid-Limburg
Onderwijs en informatietechnologie
Documentaire informatieverzorging
rijksdienst

Daartoe wordt besloten.

De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
bij de behandeling al te kennen
gegeven wat moeite te hebben met
de korte termijn die hem gegeven
was. Wij stemmen nu vrij laat over de
motie; het is nu na het reces. Dat
geeft mijn fractiegenoten en de
andere ondertekenaars van de motie
aanleiding de motie in die zin te
wijzigen dat de datum 'het einde van
1983' vervangen wordt door '1 juni
1984'. Een gewijzigde motie is daartoe
ingediend. Ik vraag o m nu over deze
motie te stemmen.
Motie
De Voorzitter: De motie-Dijkstal c.s. is
in die zin gewijzigd, dat het dictum
thans luidt:
nodigt de Regering uit, voor 1 juni
1984 haar beleidsvoornemens met
betrekking tot de geautomatiseerde
documentaire informatieverzorging
aan de Kamer over te leggen,.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 9(16693).
Ik stel voor, over deze gewijzigde
motie aanstonds te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de motie op stuk nr. 6
wil ik een soortgelijke wijziging
voorstellen in het dictum. Ik stel voor
de woorden 'thans zo spoedig
mogelijk - doch uiterlijk voor het
einde van 1983: ' te vervangen door
de woorden 'voor 1 juni 1984'.
Motie
De Voorzitter: De motie-Alders c.s.
(16693, nr. 6) is in die zin gewijzigd,
dat het dictum thans luidt:
verzoekt de Regering, voor 1 juni
1984:
a. een pakket van eisen voor
algemeen toepasbare documentaire
informatiesystemen te ontwikkelen;
b. zorg te dragen voor een taakafbakening - binnen de rijksdienst en in
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relatie met instanties buiten de
rijksdienst en in het bijzonder het
parlement - betreffende de documentaire informatieverzorging;
c. in relatie daarmede inhoud te
geven aan de coördinerende taak ter
zake van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 10(16693).
Ik stel voor, over deze gewijzigde
motie aanstonds te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Aiders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De motie op stuk nr. 7 wil
ik aanhouden. Hiervoor heb ik de
volgende reden. Er zal op zeer korte
termijn een mondeling overleg
plaatsvinden over het onderwerp Wet
openbaarheid van bestuur en het
rapport van de evaluatiecommissie.
Daarbij zal deze problematiek opnieuw
aan de orde komen. De vraag of de
motie in stemming dient te komen wil
ik afhankelijk stellen van bedoeld
beraad. Ik stel voor de bedoelde motie
van de agenda af te voeren.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Aiders stel ik voor, zijn motie
(16693, nr. 7) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
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D
Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de Voorzitter! De problemen
die ik had bij de indiening van de
moties zullen aanzienlijk verlicht
worden met het uitstel dat beide
indieners mij vergund hebben.
Intussen heb ik onderzoek verricht
naar de mogelijkheden o m beide
moties op zo kort mogelijke termijn
uit te voeren. Ik neem aan dat ik de
moties nog zo tijdig kan uitvoeren dat
over de resultaten daarvan nog
beraadslaagd kan worden voor het
zomerreces van de Kamer.
De beraadslaging wordt gesloten.
De gewijzigde motie-Dijkstal c.s.
(16693, nr. 9) w o r d t bij zitten en
opstaan met algemene stemmen
aangenomen.
De gewijzigde motie-Alders c.s.
(16 693, nr. 10) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over
15 moties, ingediend in de UCV's van
30 mei en 13 juni 1983 over het
ISMO-rapport 'Misbruik en oneigenlijk
gebruik' en over Fraudebestrijding in
de directe belastingen en de omzetbelasting, te w e t e n :
- de motie-Kombrink over de
aftrekbaarheid van boetes en steekpenningen (17 050 en 17 522, nr. 8);

Documentaire informatieverzorging
rijksdienst
Fraudebestrijding

- de motie-Kombrink over misbruik
en oneigenlijk gebruik op het terrein
van de douane en de accijnzen (17 050
en 17 522, nr. 9);
- de motie-Engwirda over een zeer
hoge prioriteit voor het fraudebestrijdingsbeleid (17050 en 17522, nr. 10,
gew. nr. 20);
- de motie-Willems over de
opbrengst van de fraudebestrijding
(17 050 en 17 522, nr. 11);
- de motie-Kombrink c.s. over de
belastingregeling voor het Koninkrijk
wat betreft de Nederlandse Antillen
(17050 en 17522, nr. 12);
- de motie-Kombrink c.s. over
verruiming van de navorderingsmogelijkheden (17 050 en 17 522, nr. 13);
- de motie-Salomons c.s. over hier
te lande opererende buitenlandse
rechtspersonen (17 050 en 17 522, nr.
14);
- de motie-Couprie c.s. over de
verhouding tussen burger en overheid
(17050 en 17522, nr. 15);
- de motie-Linschoten c.s. over
overdracht van besloten vennootschappen (17 050 en 17 522, nr. 16);
- de motie-De Grave c.s. over het
opleggen van een verhoging in de
aanslagregeling (17 050 en 17 522, nr.
17);
- de motie-Engwirda/Buikema over
de invoering van een sociaal-fiscaal
nummer (17050 en 17522, nr. 18);
- de motie-Couprie/Buikema over
de toewijzing van middelen voor de
fraudebestrijding (17050 en 17 522,
nr. 19);
- de motie-Kombrink over de
intrekking van richtlijnen (17 050 en
17 522, nr. 21);
- de motie-Salomons over een
gezamenlijke regionale aanpak van
fraude (17 050 en 17 522, nr. 22);
- de motie-Engwirda over extra
budgetten voor effectieve fraudebestrijding (17050 en 17522, nr. 23);
- en over de motie-Kombrink c.s.
over het door het kabinet voorgestelde
personeels- en automatiseringsplan
van de belastingdienst (17 600-IXB, nr.
20), ingediend in de UCV van 28
februari 1983 over de begroting van
Financiën voor 1983.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
Mij is gevraagd o m opening van de
beraadslaging.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
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Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Door ziekte van de heer
Buikema, mede-indiener van mijn
motie op stuk nr. 14, is de fractie van
het CDA niet in staat geweest de
argumenten voor deze motie uitvoerig
te bespreken. Zij heeft om aanhouding
van deze motie verzocht. Ik verzoek u
derhalve deze motie voorlopig van de
agenda af te voeren.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan het
'getrapte' verzoek van mevrouw
Salomons te voldoen o m haar motie
(17050 en 17 522, nr. 14) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Bij dezen wil ik de
motie op stuk 17 522, nr. 16 intrekken.
Sinds de discussie, maar ook tijdens
de discussie in tweede termijn, is
gebleken dat datgene wat van de
Regering in het dictum wordt gevraagd, niet zal leiden tot datgene wat
de indieners beoogd hebben. Daarom
wil ik bedoelde motie intrekken.
De Voorzitter: Aangezien de motie-Linschotenc.s. (17 050 en 17 522, nr. 16)
is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Vanmorgen bereikte
ons een schrijven van de Minister van
Financiën inzake de eerder door hem
aan de belastingdienst gegeven
richtlijnen voor die zaken waarbij het
bankwezen betrokken is. Hierover zou
door hem nader overleg worden
gepleegd met de Minister van Justitie
en met ongeveer twee maanden
vertraging ontvingen wij hiervan de
uitkomst. Dit is relevant voor de
stemmingen, omdat een door mij
ingediende motie (nr. 21) hierop
betrekking heeft.
De Minister meldt dat maatregelen
in het kader van de opsporing van
commune dan wel fiscale delicten,
voor zover de belastingdienst,
inclusief de FIOD, handelt op gezag
van het Openbaar Ministerie of de
rechter-commissaris in strafzaken,
weliswaar bij de door de Minister van
Financiën ingestelde werkgroep
moeten worden aangemeld, maar dat
deze geen onderwerpen kunnen
vormen van een onderzoek door de
werkgroep. Ik constateer dat de
Regering hiermee de onduidelijkheid
die over de eerder gegeven richtlijnen
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was ontstaan, voor een flink deel
heeft weggenomen. Wat dit betreft, is
er sprake van een belangrijke stap in
de goede richting en worden te grote
schade en ook handelen in strijd met
de wet vermeden. De vraag is evenwel
of met deze stellingname van het
kabinet alle bezwaren tegen de
uitgevaardigde richtlijnen zijn weggenomen. Ik meen dat dit niet het geval
is. In een ander opzicht zijn de
bezwaren nu juist vergroot. Fiscale
kwesties die bij nader onderzoek
aanleiding zouden kunnen geven o m
een proces-verbaal op te maken en de
zaak te melden en over te dragen in
handen van de officier van justitie,
blijven immers onder de richtlijnen
vallen.
Vormde allereerst nu juist deze
categorie van gevallen voor de
Minister het motief om de richtlijnen
in te stellen? Mijns inziens is dit niet
het geval. Met deze categorie zaken is
tot nu toe immers geen enkel probleem
geweest.
Een andere vraag die hierbij rijst is,
wat het effect van het handhaven van
de richtlijnen voor deze categorie
zaken is. Ik denk dat het effect zal
kunnen zijn - dit wordt in de praktijk
ook reeds waargenomen - , dat
mensen bij de belastingdienst ten
einde de procedures via de werkgroep
te vermijden, nu eerder geneigd
zullen zijn zaken in onderling overleg
af te wikkelen in plaats van de juiste
correcte weg te volgen. Het blijft een
vreemde kwestie dat het nu aan de
Minister van Financiën wordt overgelaten om een onderzoek in fiscale
zaken dat aanleiding zou kunnen zijn
tot een justitieel vervolgonderzoek en
tot een strafrechtelijke procedure 'af
te knijpen'.
Voorts blijft het een vreemde zaak
dat de richtlijnen bovendien te
ontduiken zouden zijn, door buiten de
werkgroep o m de zaken eerst bij de
officier van justitie te melden. Als
deze immers opdracht geeft voor een
verder onderzoek dan is een en ander
wel toegestaan. Kortom, ik trek de
gehele effectiviteit van de richtlijnen
alsmede de juiste motivering hiervan
zeer in twijfel.
Gegeven deze bezwaren blijft de
tekst van mijn motie van kracht. Ik
behoef hieraan zelfs geen letter te
veranderen. Ook na de brief van de
Minister van Financiën handhaaf ik
dus mijn motie.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Er zijn een aantal moties
waarover ik enige opmerkingen wil
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maken alvorens zij in stemming
worden gebracht. Dit zijn de motie-Willems (nr. 11), de motie-Couprie/Buikema (nr. 19), de motieSalomons (nr.
22) en de motie-Engwirda (nr. 23).
In deze moties wordt in het algemeen
- ik geef een omschrijving - gevraagd
o m ruimere budgetten en o m budgetten specifiek gericht op de fraudebestrijding en gerelateerd aan de
mogelijke opbrengsten die uit fraudebestrijding zouden kunnen worden
verkregen. Ik maak hierover een
aantal technische en juridische,
voornamelijk staatsrechtelijke opmerkingen.
In de moties van de heer Willems
en de leden Couprie en Buikema
wordt gesproken over de opbrengsten
van fraudebestrijding. Er w o r d t
gedoeld op de schulden die alsnog
geïnd zouden kunnen worden als
gevolg van fraudebestrijding door de
justitie. Het gaat eigenlijk o m schulden
terzake van de belasting, dus schulden
aan de rijksoverheid, de fiscus, en o m
schulden aan de uitvoeringsorganen
van de sociale zekerheid. Deze zijn de
rechthebbenden op die bedragen. Het
is dan bijzonder moeilijk, en wat de
sociale zekerheid betreft zelfs onmogelijk, o m de gelden vervolgens een
bepaalde bestemming te geven en te
zeggen dat deze ter beschikking van
de fraudebestrijding moeten komen.
Dit neemt niet weg dat zowel de
Minister van Binnenlandse Zaken als
ik zelf als Ministers die verantwoordelijk zijn voor de politie, bijzonder
sympathiek staan tegenover de
gedachte dat meer middelen beschikbaar moeten komen voorfraudebestrijding. Wij steunen die gedachte sterk,
omdat wij ons er, zeker in deze t i j d ,
sterk van bewust zijn dat het maatschappelijk belang in grote mate is
gediend met het terugdringen van
fraude. Het staat voor ons vast dat het
terugdringen van fraude mede moet
geschieden door een strafrechtelijke
aanpak daarvan. Dat een en ander
hoge kosten met zich brengt, staat
ook voor ons vast.
Het lijkt ons echter uitgesloten o m
degenen die recht hebben op bedragen
die door fraudebestrijding alsnog
geïncasseerd kunnen worden, de
verplichting op te leggen daarvan een
deel af te zonderen ten behoeve van
de fraudebestrijding in de toekomst.
Bij dit soort zaken is het de verantwoordelijkheid van de betrokken Ministers
o m een prioriteit te stellen binnen de
beschikbare middelen. Zij moeten
nagaan wat voor fraudebestrijding
beschikbaar kan worden gesteld en
wat beschikbaar is voor zaken die
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van mogelijkheden prioriteit te geven
aan een gezamenlijke regionale
aanpak van fraude.
Wij zijn daartoe graag bereid. Als
eerste aanzet daartoe dient de
2%-personeelsreductie bij politie en
rechterlijke macht achterwege te
blijven. In de UCV over dit onderwerp
heb ik al gezegd dat voor de politie
gold dat deze buiten de 2%-personeelsreductie blijft. In dat opzicht is de
in de motie uitgesproken wens dus al
van de aanvang af ingewilligd.
Voor de rechterlijke macht ligt de
zaak anders. In het kabinetsbesluit om
gedurende de komende kabinetsperiode ter uitvoering van het regeerakkoord te komen tot een voortgezette
2%-personeelsreductie, is de rechterlijke macht alszodanig niet uitgesloten.
Het leek mij ook niet juist om achteraf
met een beroep op de overbelasting
van de rechterlijke macht, te proberen
onder dat besluit uit te komen. Het
leek mij juister, de zaak van de
onderbezetting van de rechterlijke
macht meer fundamenteel aan te
Achter de regeringstafel aan het woord Minister Korthals-Altes van Justitie. Aan zijn zijde (links pakken.
op de foto) Staatssecretaris Koning van Financiën en Staatssecretaris De Graaf van Sociale
Binnen het kabinet heb ik daarvoor
Zaken en Werkgelegenheid
in eerste instantie steun ondervonden
van de Minister van Financiën. Die
aanpak houdt in dat w i j proberen in
evenzeer door politie en justitie
is voor onderzoeken op het gebied
de nog resterende kabinetsperiode
moeten worden aangepakt en bestrevan de fraudebestrijding die zeer
van drie jaar de normatieve sterkte te
den. Ik denk hierbij aan de veiligheid,
hoge kosten met zich brengen binnen
bereiken, zij het dat daarbij wel
de kleine criminaliteit en de grote
het budget posten te vinden o m in
degelijk ruimte bestaat voor een
criminaliteit, die juist bij de opsporing
specifieke gevallen ter beschikking te
reductie. Een gedeelte van die
heel hoge kosten met zich kan
stellen. Een en ander heeft ons tot de
reductie is de 2%-personeelsreductie;
brengen.
conclusie geleid dat aanvaarding van
een ander gedeelte is ontleend aan
de motie-Willems in de versie die nu
Een ander probleem is dat veel
heroverwegingsvoorstellen.
voor ons ligt, ons voor onoverkomelijfraudebestrijding, als deze in de
In de komende drie jaar zullen wij
ke problemen stelt.
repressieve sfeer geschiedt door
komen tot een aantal maatregelen ter
politie en justitie, juist niets meer
Wij ontraden de Kamer dan ook de
vermindering van de werklast en ter
opbrengtten behoeve van de rechthebaanvaarding van de motie-Willems.
vergroting van de effectiviteit en de
benden. Als wij het laatste rapport
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor
efficiency bij de werkwijze van de
van het WODC met betrekking tot het
de motie van de heren Buikema en
rechterlijke macht. Als sluitstuk
misbruik dat gemaakt wordt van de
Couprie, waarin ook een dergelijke
daarvan zal in drie tranches worden
b.v.-vorm bestuderen, dan komen wij
bestemming wordt aangegeven. Ik
gestreefd naar het bereiken van de
tot de teleurstellende conclusie dat er
vraag de Kamer of zij kan aanvaarden,
normatieve sterkte, met daarop
wel sprake is van fraude, maar
dat de Minister van Binnenlandse
aangebracht de 2%-personeelsreductegelijkertijd ook van faillissementen.
Zaken en ik nog eens nagaan in
tie. Dat leidt voor 1984 tot een
Wij hebben dus het nakijken. Het
hoeverre het mogelijk is om in
uitbreiding van 350 arbeidsplaatsen,
levert niets op.
gevallen van excessieve kosten,
waarbij w i j er voorshands van uitgaan
verbonden aan fraudebestrijding door
Fraudebestrijding die tevens
dat 70 arbeidsplaatsen zullen worden
gemeentepolitie en rijkspolitie, te
effectief is bij het achterhalen van
vervuld door rechtsgeleerd personeel
komen tot extra vergoedingen.
opbrengsten, is in het bijzonder de
in de zittende en staande magistratuur
fraudebestrijding met een preventieve
Wij willen daartoe overleg voeren
en dat 280 arbeidsplaatsen zullen
werking. Deze kan bij voorbeeld
met de betrokken ministers, te weten
worden vervuld ten behoeve van de
plaatsvinden door een uitbreiding van
die van Financiën en van Sociale
ondersteunende en administratieve
de belastingdienst.
Zaken en Werkgelegenheid, o m te
diensten.
Zoals gezegd spreekt de gedachte
zien of die mogelijkheden in de
Wij hopen met dit voorstel een
dat extra middelen beschikbaar
praktijk kunnen worden verwezenlijkt.
begin te hebben gemaakt met het
moeten zijn zowel voor rijkspolitie als
Wij ontraden echter een soort bestemstructureel aanpakken van de overbevoor gemeentepolitie als het gaat om
mingsheffing, waarbij de fraudebestrijlasting van de rechterlijke macht,
omvangrijke opsporingenonderzoeken
ding zich zelf zou moeten gaan
waarvan al gedurende een aantal
en opsporingskosten, de Ministervan
bedruipen.
jaren sprake is. In dat licht bezien is
Binnenlandse Zaken en mij aan. Wij
De motie-Salomons (17 050 en
aan dat onderdeel van de motie van
willen dan ook nagaan of het mogelijk
17 522, nr. 22) vraagt bij het scheppen
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Korthals-Altes
mevrouw Salomons tegemoet
gekomen, zij het op een andere wijze
dan door haar is voorgesteld.
De heer Engwirda heeft in zijn
motie ook gevraagd extra budgetten
ter beschikking te stellen uit de
opbrengst van de fraudebestrijding. Ik
verwijs naar hetgeen ik hierover heb
gezegd bij de motie-Willems en de
motie-Couprie/Buikema.
Voor de huisvesting van het
fraudeteam in Rotterdam verwijs ik
naar de Minister van Binnenlandse
Zaken.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil allereerst iets zeggen
over de motie die zojuist door de heer
Kombrink is besproken. Ik meen dat
door een wijziging van de richtlijnen
op een redelijke en aanvaardbare
wijze tegemoet is gekomen aan de
kritiek die in de uitgebreide commissievergadering is geuit. Ik meen ook
dat aan de Minister van Financiën niet
het recht kan worden ontzegd o m , bij
de coördinatie van het beleid, waarvoor hij aan de volksvertegenwoordiging verantwoording verschuldigd is,
richtlijnen aan de hem hiërarchisch
ondergeschikte ambtenaren uit te
vaardigen. Ik blijf derhalve bij de
afwijzing van de motie.
Een tweetal moties heeft in de UCV
nogal de aandacht getrokken. Dat is
de motie van de heer Kombrink, op
stuk nr. 13, tot uitbreiding van de
mogelijkheden van navordering en de
motie van de heer De Grave, op stuk
nr. 17, om de verhoging bij de
primitieve aangifte mogelijk te maken.
In de uitgebreide commissievergaderingen heb ik daarbij een aantal
kanttekeningen geplaatst. Ik heb de
gehele gang van zaken nog eens
nader op mij laten inwerken. Ik heb
inmiddels professor dr. Simons, de
voormalige regeringscommissaris
voor de grondwetszaken, in beginsel
bereid gevonden een brede studie uit
te voeren naar hetgeen in de beide
moties wordt gevraagd. De heer
Simons is een erkend deskundige op
het terrein van het bestuursrecht. De
motie van de heer Kombrink beweegt
zich op dit terrein, terwijl de verhoging
daaraan gekoppeld is, zodat ook de
problematiek van de motie van de
heer De Grave voorwerp van deze
studie zal zijn.

gehouden over onder andere mijn
motie op stuk nr. 11, waarin ik pleit
voor een fonds om meer middelen
aan de fraudebestrijding te kunnen
toekennen. De Minister staat wel
sympathiek tegenover de gedachte
meer middelen uit te trekken voor de
fraudebestrijding, maar hij wil die niet
uit de opbrengst van die fraudebestrijding halen. Dit betekent dat de gelden
er moeten komen door een verschuiving binnen de bestaande budgetten.
Naar mijn mening betekent dit dat
er nooit voldoende middelen voor de
fraudebestrijding zullen worden
aangewend. De beschikbare middelen
dalen op dit moment alleen maar. In
dit geval gaat duidelijk de kost voor
de baat uit. Wij zullen eerst de kosten
voor de fraudebestrijding moeten
maken o m de opbrengsten naar de
algemene middelen en naarde
sociale zekerheidsfondsen te doen
toevloeien. Ik vind dat mijn voorstel
daarvoor een serieuze aanzet kan
leveren. Daarom handhaaf ik mijn
motie.

D

De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De Ministervan Justitie
heeft een staatsrechtelijk betoog

De heer Couprie (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kom nog even terug op
wat de Minister zei over de door
collega Buikema en mij ingediende
motie op stuk nr. 19. Het heeft mij
verbaasd dat de Minister daarop is
teruggekomen. Wij hebben in het
debat pas in tweede termijn, op de
tweede dag van de UCV, nadat de
bezwaren tegen de moties van de
heren Engwirda en Willems naar
voren waren gebracht, deze motie
ingediend.
W i j kregen namelijk sterk de indruk
dat er bij de Regering begrip bestond
voor de vele problemen die wij met
name bij de hoorzittingen hadden
geconstateerd. Daarbij was ons
gebleken dat de fraudeteams met zeer
beperkte budgetten moeten werken,
terwijl het toch gaat o m honderden
miljoenen die door hen worden
binnengehaald.
De fractie heeft gereageerd op het
feit, dat er technische en staatsrechtelijke problemen waren met betrekking
tot de motie van de heren Willems en
Engwirda. Wij kregen van de kant van
de Regering een positieve reactie op
de mogelijkheid om budgettair een
verschuiving te laten plaatsvinden ter
zake van de grote inkomsten van de
fraudeteams en de zeer beperkte
budgetten, waarmee zij moeten
werken. De reactie van de Regering
was dan ook, dat deze motie meegenomen zou worden bij de voorbereiding van de begroting voor 1984.
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Het verbaast mij, dat thans nieuwe
bezwaren naar voren zijn gebracht.
Niettemin, als de Minister prijs stelt
op overleg binnen de Regering en in
de desbetreffende commissies, dan
heb ik er geen moeite mee, deze
motie aan te houden. Wellicht kan
hierover dan worden gestemd na
afhandeling van de begroting.
Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek u
motie nr. 19 van de agenda af te
voeren.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Couprie stel ik voor, zijn motie
(17050 en 17522, nr. 19) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een kleine correctie
aanbrengen op de woorden van de
Minister van Justitie. Hij heeft gezegd,
dat in mijn motie op stuk nr. 23
gevraagd zou worden o m extra
budgetten voor de fraudebestrijding,
te halen uit de opbrengst van diezelfde
fraudebestrijding. Dat staat er niet in.

D
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Naar aanleiding van de
opmerkingen van de Minister van
Justitie over mijn motie op stuk nr. 22
merk ik op, dat het mij zinvol voorkomt,
bij de behandeling van de begroting
van Justitie nader over deze kwestie
te spreken. Ik hoop dat de aangegeven
oplossingen voor de rechterlijke
macht voldoende soelaas zullen
bieden. Tevens hoop ik, dat de politie
- ten tijde van de behandeling was dit
nog niet het geval — definitief buiten
schot zal blijven in het kader van de
bezuinigingen. Bij de behandeling van
de begroting kan hierop in den brede
worden teruggekomen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek u
de motie op stuk nr. 22 van de agenda
af te voeren.
De Voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Salomons stel ik voor, haar
motie (17050 en 17 522, nr. 22) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil beginnen met een
algemene opmerking. Ik ben de
Regering er zeer erkentelijk voor....
De Voorzitter: Ik hoop, dat het geen
lange redevoering zal worden.
De heer Kombrink (PvdA): Neen, het
zal een korte worden. Ik wil uw
oordeel daarover vragen.
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Kombrink
1

Het is 2 /2 maand geleden, dat de
moties werden ingediend. Het is zeer
te waarderen, dat de Regering haar
gedachten over de inhoud van de
moties heeft laten gaan. Het is te
doen gebruikelijk, dat de moties
intensief in de fractievergaderingen
worden besproken. Het valt op, dat de
Regering op tal van punten met
nadere mededelingen en inzichten is
gekomen. De Regering maakt het de
fracties op die manier niet gemakkelijk
o m op een laat moment met de
inhoud van moties te opereren.
De Voorzitter: Vraagt u uitstel van de
stemming tot volgende week?
De heer Kombrink (PvdA): Mij lijkt,
dat het gebeuren tot nu toe daartoe
geen aanleiding geeft. Wil de Regering
eens nagaan, of mededelingen van
deze aard kunnen worden gedaan
vóór het weekend, voorafgaand aan
de stemmingen? Nogmaals, ik ben er
erkentelijk voor, dat de Regering
erover heeft willen nadenken.
Wat de reactie van de Staatssecretaris op mijn motie nr. 21 over de
richtlijnen betreft, merk ik op dat die
mij niet heeft overtuigd. Ik heb het
recht van de Minister o m richtlijnen te
geven, niet ontkend. Ik heb wel
gevraagd of het verstandig is zulks te
doen op een wijze, zoals hij het heeft
gedaan. Ik heb tegen mijn argumenten
geen overtuigende bezwaren vernomen.
De Staatssecretaris heeft opmerkingen gemaakt over de motie van de
heer De Grave op stuk nr. 17 en over
mijn motie. Hij zal aan de heer
Simons een advies vragen.
Wij wachten af waartoe dat leidt,
maar het lijkt mij geen reden voor de
Kamer o m na alle discussies thans
niet haar oordeel o v f ' deze zaak te
geven. Ik vind het du j geen reden o m
de motie in te trekken of aan te
houden.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik stel het op prijs dat de
heer Couprie heeft voorgesteld, zijn
motie van de agenda af te voeren en
later nog eens te bespreken. Ik voeg
eraan toe dat de gedachte van extra
fondsen ons zeer aanlokt. Het is
inderdaad nodig dat voor allerlei
vormen van criminaliteitsbestrijding
- w a a r o n d e r zeker de fraudebestrijding
- v o l d o e n d e middelen aanwezig zijn.
Het gaat ons erom dat het niet juist is
een verband te leggen tussen (vermeende) opbrengsten en de ter
beschikking te stellen middelen.
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In de motie van de heer Engwirda
wordt in de eerste overweging wel
degelijk een verband gelegd tussen
de baten en de kosten. Er staat
namelijk: 'overwegende dat de kosten
van fraudebestrijding over het
algemeen aanzienlijk minder bedragen
dan de daaruit voortvloeiende baten
in de vorm van hogere belasting- en
premie-opbrengsten.' Maar dat is het
nu juist, want die premie-opbrengsten
zijn voor een ander dan de overheid.
De heer Engwirda (D'66): Dat staat
niet in het dictum. Ik verzoek uitsluitend
om extra budgetten voor de fraudebestrijding.
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik lees de motie in haar
geheel, inclusief de overwegingen die
aan het dictum ten grondslag liggen.
Tegen de motivering van de uitspraak,
die van de Kamer wordt gevraagd,
heb ik bezwaar. Als vanavond bij de
heer Engwirda wordt ingebroken en
de politie slaagt erin de buit en de
daders te achterhalen, dan behoeft de
heer Engwirda van mij geen rekening
te verwachten van de kosten die
verbonden waren aan de opsporingsactie. Dat behoort de overheid zelf te
doen binnen het kader van de middelen
die haar daartoe ter beschikking
staan.
De heer Kombrink vindt dat de
ambtenaren van de FIOD niet de
omweg mogen kiezen van het
informeren van het Openbaar Ministerie om op die wijze aan de werking
van de richtlijnen te ontkomen. Ik wijs
er graag op, dat dat geen omweg is
omdat iedere ambtenaar ingevolge
artikel 162 van het Wetboek van
Strafvordering strafbare feiten, die te
zijner kennis zijn gekomen, ter kennis
hoort te brengen van het Openbaar
Ministerie.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Mijn eerste
stemverklaring betreft motie nr. 11.
Mijn fractie kan niet akkoord gaan met
een 'potje fraudebestrijding' dat dan
gevuld zou moeten worden met de
middelen die de fraudebestrijding
oplevert. Wij achten dat principieel
onjuist. Fraudebestrijding moet
namelijk ook plaatsvinden zolang het
nauwelijks of geen baten oplevert. Wij
willen die strikte relatie tussen de
noodzaak daarvan en de middelen
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niet leggen. Bovendien zien wij er in
de praktijk geen voordelen in en
achten wij het een omslachtige
procedure.
Mijn tweede stemverklaring heeft
betrekking op de gewijzigde motie nr.
20 van de heer Engwirda, die ons
voor problemen heeft geplaatst. Wij
vinden dat de nadruk moet liggen op
zoveel mogelijk tijd, mensen en geld
voor de fraudebestrijding zelf en dat
niet te veel aandacht moet worden
besteed aan allerlei studies en
dergelijke. De heer Engwirda wil
nogal wat in deze motie. Wij vinden
de verbreding die de heer Kombrink
voorstelt in motie nr. 9 voorlopig
voldoende en zijn bang dat de
motie-Engwirda eerder remmend dan
stimulerend zal werken en daarom
zullen w i j ertegen stemmen.
De motie-Kombrink (17 050 en 17 522,
nr. 8) w o r d t bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP, de RPF en het GPV voor deze
motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink (17050 en 17522,
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en
de RPF voor deze motie hebben
gestemd.
De gewijzigde motie-Engwirda (17 050
en 17 522, nr. 20) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA en de PSP voor deze
motie hebben gestemd.
De motie-Willems (17 050 en 17 522,
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink c.s. (17050 en
17 522, nr. 12) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen
aangenomen.
De motie-Kombrink c.s. (17 050 en
17 522, nr. 13) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen
aangenomen.
De motie-Couprie c.s. (17 050 en
17 522, nr. 15) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen
aangenomen.
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Voorzitter
De motie-De Grave c.s. (17 050 en
17522, nr. 17) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen
aangenomen.
De motie-Engwirda/Buikema (17 050
en 17 522, nr. 18) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP
tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink (17 050 en 17 522,
nr. 21) w o r d t bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Engwirda (17 050 en 17 522,
nr. 23) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Kombrink c.s. (17 600-IXB,
nr. 20) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de
PPR, de RPF en het GPV voor deze
motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de nota's 17 050 en 17 522
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De motie waarover zojuist
is gestemd, is ondertekend door leden
van het CDA en de VVD. Misschien
kunt u de motie opnieuw in stemming
brengen. Ik vind het namelijk nogal
een rare gang van zaken.
De Voorzitter: Als de Voorzitter de
uitslag van een stemming heeft
vastgesteld, heeft de stemming
plaatsgevonden en dan is daarop
geen correctie meer mogelijk. Men
kan dan hoogstens in de Handelingen
doen vastleggen dat men zich heeft
vergist. In de uitslag van de stemming
wordt echter geen verandering meer
aangebracht.

Aan de orde zijn de stemmingen over
zes moties, ingediend in de UCV van
20 juni 1983 over het Jeugdwelzijn, te
weten:
de motie-Worrell c.s. over uithuisplaatsingen (15317, nr. 39);
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de motie-Mik/Worrell over gezinsopvangtehuizen, zoals de Triangel
(15317, nr. 30, tweede herdruk);
de motie-De Pree/Worrell over de
instelling van toetsingscommissies
(15317, nr. 40);
de motie-Willems c.s. over de
opvang van alleenstaande ouders en
hun kinderen (15317, nr. 41);
de motie-Lankhorst over de financiering van aanvullend beleid (15317, nr.
42);
de motie-Lankhorst c.s. over de
dagcentra voor schoolgaande jeugd
(15317, nr. 43).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
Mij is gevraagd om opening van de
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit
verzoek te voldoen.

van mening, dat de dagcentra voor
schoolgaande jeugd (Boddaertcentra)
een belangrijke plaats innemen in de
structuur van de jeugdhulpverlening;
van mening, dat Boddaertcentra
lokale voorzieningen zijn en nauwe
samenhang hebben met de ambulante
voorzieningen;
verzoekt de Regering, daar bij de
nadere standpuntbepaling over het
toedelingsniveau en de samenhang
van IWAPV- en IWRV-voorzieningen
uitdrukkelijk rekening mee te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 46(15317).
Ik stel voor, aanstonds over deze
gewijzigde motie te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Daartoe wordt besloten.

D

De motie-Worrell c.s. (15317, nr. 39)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Na de indringende woorden
van de Staatssecretaris van WVC aan
het eind van de UCV op 20 juni over
de Boddaertcentra hebben de heren
Worrell, De Pree en ik gemeend onze
motie op stuk nummer 43 te moeten
veranderen. Voor de zomer is de
gewijzigde motie al in de Kamer
rondgedeeld en nu is dat nog eens
gebeurd, dus ik hoop dat wij daarover
vandaag nog kunnen stemmen. Wij
blijven van mening dat de Boddaertcentra, de dagcentra voor schoolgaande jeugd, uitermate belangrijk zijn en
dat het lokale voorzieningen zijn, die
in de totale planning op lokaal niveau
moeten blijven.
Wij hebben ons ervan laten overtuigen dat wij moeten accepteren dat de
financiering per 1 januari via de
tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening plaats zal
vinden, maar wij vragen wel aan de
Regering om bij de nadere standpuntbepaling over het toedelingsniveau en
de samenhang van IWAPV- en
IWRV-voorzieningen uitdrukkelijk
rekening te houden met het gegeven
dat het lokale voorzieningen zijn. In
die zin hebben wij onze motie veranderd.
Motie
De Voorzitter: De motie-Lankhorst
c.s. (15317, nr. 43) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt:
De Kamer,

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Mik/Worrell (15317, nr. 30,
tweede herdruk) 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 en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-De Pree/Worrell (15317, nr.
40) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Willems c.s. (15317, nr. 41)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Lankhorst (15317, nr. 42)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, D'66, de PSP en de CPN voor
deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Lankhorst c.s.
(15317, nr. 46) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PvdA, D'66, de PSP en de
CPN voor deze motie hebben gestemd.

gehoord de beraadslaging;
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Voorzitter
Ik stel voor, de stukken 15317, nrs. 36
en 37 voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
achteraf over de onderwerpen,
waarover zojuist is gestemd.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil graag aangetekend
zien dat w i j tegen de motie van de
heerWillems (17050 en 17522, nr. 11)
hebben gestemd, omdat w i j niet
geloven in de juistheid van de
methodiek van een aparte fondsvorming bij het verlenen van prioriteit
aan de fraudebestrijding.
Wij hebben vóór de motie van de
heer Engwirda inzake de coördinatie
van een actievere fraudebestrijding
gestemd, zonder daarmee specifiek
steun te hebben willen geven aan het
idee van de instelling van een apart
projectministerschap.
Wij hebben tegen de motie-Engwirda/Buikema (17 050 en 17 522, nr. 18)
gestemd. Wij zijn materieel niet tegen
de invoering van een sociaal-fiscaal
nummer; integendeel, dat heeft onze
volledige steun. Ter zake was reeds
een voldoende toezegging door het
kabinet gedaan en daarom was de
motie volstrekt overbodig. Voor
volstrekt overbodige moties stemmen,
doet mijn fractie liever niet.

D
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik w i l graag een
opmerking maken over ons stemgedrag met betrekking tot de moties
nrs. 39 en 40 (15317). Mijn fractie
heeft tegen beide moties gestemd,
omdat wij al herhaalde malen in deze
Kamer hebben betoogd dat wij er
grote voorstander van zijn o m te
komen tot een versterking van de
extra-muralezorg en een vermindering
van de intra-murale zorg. Daarover is
ons een aantal toezeggingen gedaan
en daarom menen w i j dat de motie
van de heer Worrell overbodig is,
omdat wij de toezegging van de
bewindslieden serieus nemen.
Een zelfde opmerking wil ik maken
met betrekking tot motie nr. 40 over
het instellen van toetsingscommissies.
Ook w i j zijn van oordeel dat toetsingscommissies dan pas ingesteld moeten
worden als voldoende geëvalueerd is
in het kader van de experimenten.
Deze toezegging is door de bewindslieden gedaan en daarom vinden wij
deze motie overbodig.
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Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over sociale zekerheid
(17600-XV, nr. 104).
De Voorzitter: Ik geef eerst het w o o r d
aan de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid voor het
beantwoorden van een door de heer
Weijers tijdens de regeling van
werkzaamheden van hedenmiddag
gestelde vraag.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Weijers wilde
van mij weten wat ik met de dertiende
maand zal doen bij de berekening van
de daglonen. Ik acht het niet verantw o o r d , daarover op dit moment een
beslissing te nemen en die per 1
september a.s. in werking te laten
treden, aangezien ik de gegevens
w a a r o m is gevraagd nog niet aan de
Kamer heb kunnen overleggen. Om
die reden ligt het in mijn v o o r n e m e n ,
een beslissing te nemen nadat de
Kamer kennis zal hebben kunnen
nemen van de informatie w a a r o m zij
heeft gevraagd. Naar ik hoop zal dat
binnen één week zijn, waarna ik in de
maand september een beslissing
hoop te kunnen nemen.
Dit is ook van belang voor de
vaststelling van de daglonen in het
kader van deWAO-dagloonregelingen,
voor zover deze betrekking hebben op
de bepalingen inzake het overwerk.
Een concept-besluit daarover is al
gepubliceerd. Het zou per 1 september
a.s. in werking treden. Inmiddels heeft
de Sociale Verzekeringsraad hierover
echter op 18 augustus jl. een standpunt
ingenomen. Daarin kiest hij unaniem
voor een ietwat andere benadering, te
weten een beperking van het meetellen
van de overwerkvergoeding, aan de
hand van meer 'geobjectiveerde'
criteria. Ik zal dat besluit goedkeuren
en dan ook geen uitvoering geven aan
mijn oorspronkelijke plannen.
Ik merk nog op dat dit mijn voorlopige standpunt is. Ik zal mij nog
bezinnen op een structurele herziening
van de dagloonregelingen. Ik w i l de
mogelijkheid behouden, daarbij een
andere keus te maken. Vooralsnog
lijkt het mij echter verstandig, het
unanieme advies van de SVR op basis
van objectieve criteria op te volgen.
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Gezien de aard van deze
toezegging lijkt het mij het beste, dit
punt maar van de agenda af te
voeren.

Jeugdwelzijn
Sociale zekerheid
AOW/AKW

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik had niet
durven hopen dat ik in een mondeling
overleg de Staatssecretaris met een
motie tot deze uitspraken zou hebben
kunnen leiden. Ik ben dan ook erg
dankbaar voor zijn toezegging. Ik
hoop dat de Staatssecretaris voor het
volgende gesprek ook de andere
toegezegde antwoorden zal verstrekken, met name over de anti-cumulatie
voor mensen die vallen onder de
AAW, de WAO en de WSW. Het lijkt
mij ten slotte goed, over de dertiende
maand te spreken op het moment dat
de Staatssecretaris over voldoende
informatie daarover zal beschikken.
De Voorzitter: Ik stel voor, te voldoen
aan het verzoek van de heer Weijers
om dit punt van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Nadere Wijziging
van de Algemene Ouderdomswet en
de Algemene Kinderbijslagwet
(beëindiging met ingang van 1 januari
1983 van de bijdragen van het Rijk
aan het Ouderdomsfonds en het
Algemeen Kinderbijslagfonds,
alsmede vaststelling van die bijdragen
over enige voorgaande jaren) (17712).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp komt veel te laat. Het werd
immers al vermeld in de miljoenennota
van 1983. Met de inkomenseffecten
ervan is bij de discussies in december
over het inkomensbeleid al rekening
gehouden. Het is een uitvloeisel van
de besluitvorming die toen plaatsvond.
Eigenlijk komt dit wetsontwerp echter
veel te vroeg.
Het heeft immers alles te maken
met de financiering van het stelsel
van sociale zekerheid. In de adviesaanvrage aan de SER van 25 mei jl. over
de stelselherziening wordt nadrukkelijk
ingegaan op de financieringsstructuur
van de sociale zekerheid in relatie tot
de vorm van de verzekering. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt naar de
loondervingsfunctie, gebaseerd op
het equivalentiebeginsel en de
m i n i m u m behoeftefunctie, gebaseerd
op het solidariteitsbeginsel.
Door de terugtrekking van de
rijksbijdragen uit het AOW- en
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De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Gedane zaken nemen geen
keer. In feite is deze Kamer al bijna
een jaar geleden ermee akkoord
gegaan dat de premies van AOW en
AKW met ingang van 1 januari 1983
zouden worden verhoogd om het
terugtrekken van de rijksbijdragen uit
deze fondsen mogelijk te maken,
zoals was geregeld in het regeerakkoord. Nu moet het een en ander nog
zijn wettelijk beslag krijgen door
wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet. Die handeling is in feite een
formaliteit. Wij kunnen en moeten
daarom kort zijn in onze bijdrage aan
dit debat.
Uit de schriftelijke behandeling is
reeds gebleken, dat de RPF-fractie op
zichzelf geen overwegende bezwaren
heeft tegen de voorstellen van de
Regering op dit punt. Terugdringen
van het financieringstekort en beperking van de collectieve uitgaven
verdienen naar onze mening hoge
prioriteit. In dat kader past het
terugtrekken van de rijksbijdragen uit
het Ouderdomsfonds en het Algemeen
Kinderbijslagfonds zeer wel. Daarmee
wordt tevens een stukje overheidstaak
- ik zou in dit opzicht bijna willen
zeggen overheidsbemoeienis overgedragen aan de burger. Wij
achten dit een goede zaak.

Wel acht ik het teleurstellend, dat
de Staatssecretaris zijn voorstellen
zuiver en alleen verdedigt op grond
van de financieel-economische
problematiek waarmee w i j op dit
moment te maken hebben. Hij handelt
opportunistisch en hij heeft in antw o o r d op een vraag van mijn fractie in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag letterlijk gesteld, dat het
verlenen van rijksbijdragen aan het
Ouderdomsfonds en het Algemeen
Kinderbijslagfonds in de toekomst
door hem niet wordt uitgesloten. Aan
welke voorwaarden zou dan moeten
worden voldaan? Zal dat niet altijd
een touwtrekken worden of het weer
wel of nog net niet kan? Ook de Raad
van State heeft hierover een opmerking gemaakt. Naar mijn mening
wreekt zich hier andermaal bij dit
kabinet het gebrek aan een duidelijke
visie op de onderscheiden taken van
de overheid enerzijds en de burger
anderzijds.
Nu schrijft de Staatssecretaris in de
nota naar aanleiding van het eindverslag wel, dat hij zich kan voorstellen
dat in de nieuwe financieringstructuur
van het herziene sociale zekerheidsstelsel rijksbijdragen overbodig
kunnen worden, maar daarmee is nog
geen principiële visie ten beste
gegeven. Ik waag het erop, de
Staatssecretaris in dit debat op dit
essentiële punt te vragen zijn mening
kenbaar te maken. Zou op grond van
een principieel onderbouwde beslissing o m voor goed af te zien van
rijksbijdragen aan die twee fondsen
niet veel meer duidelijkheid worden
geschapen?
Mijnheer de Voorzitter! De rekening
van het van de ene op de andere dag
terugtrekken van de rijksbijdragen is
inmiddels gepresenteerd aan de
premieplichtigen. Voor de beide
fondsen is daarmee het ontstane gat
gedicht. Wel vraag ik mij af of het zo
fair is geweest dat het bedrag van
f 1120,6 min., dat de fondsen per
ultimo 1982 nog te vorderen hadden,
ook niet w o r d t uitgekeerd. In de reeks
van jaren is dat geld als het ware
geleend aan de Minister van Sociale
Zaken voor het scheppen van werkgelegenheid. De fondsen hebben zich
daarbij zeer soepel opgesteld door
een deel van de rijksbijdragen sinds
1977 'op de lat te zetten'. Nu ontdekken
zij dat zij naar dat geld kunnen fluiten.
Is dat gat inmiddels ook gedicht door
de verhoging van de premie?
Ik maak de Staatssecretaris overigens wel een compliment voor het
feit dat hij de Sociale Verzekeringsbank
met alle kracht heeft gesteund bij het
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Beckers-de Bruijn
AKB-fonds en de verschuiving van de
lasten van de werkgevers naar de
werknemers wordt ontegenzeggelijk
vooruitgelopen op de verdere besluitvorming over de stelselherziening.
Het probleem van het financieringstekort heeft weer de doorslag gegegeven.
Terugtrekking van f6,4 mld. uit
fondsen is een ingrijpende maatregel.
Nederland wordt daarmee in de EEG
het land met het hoogste percentage
van financiering van de sociale
verzekering door middel van premiebetalingen en het adagium dat er
geen lastenverzwaring voor de
werkgevers mag plaatsvinden leidt tot
nog hogere premielasten voor de
werknemers. Ook al zijn de effecten
van de terugtrekking van de rijksbijdragen reeds in het premiebeeld van
1983 verwerkt en verandert aanname
van dit wetsontwerp niets meer aan
het koopkrachtplaatje zoals dit in
december van het vorige jaar hier ter
discussie stond, wij hebben ons
gekeerd - en wij doen dit nog - tegen
dit koopkrachtplaatje. Wij zullen dan
ook tegen dit wetsontwerp stemmen.

D

beroep op artikel 65 van de AOW o m
van de Minister van Financiën een
renteloos voorschot te krijgen.
Als gevolg van het wegvallen van
de rijksbijdragen en van de vertraagde
ontvangst van premies dreigen er
liquiditeitsproblemen. Mede door het
optreden van de Staatssecretaris zijn
die voorkomen, zo heb ik begrepen.
Rest de vraag over de AOW-uitkeringen in de toekomst. Regeren is
vooruitzien en hoewel pas na de
eeuwwisseling, voorzover het althans
nu valt te voorzien, echt problemen
kunnen ontstaan door de sterke
toename van het aantal AOW-gerechtigden, lijkt het een goede zaak om
ons op een zo kort mogelijke termijn
op een en ander te beraden. Zoals
blijkt uit krantenberichten heeft de
Staatssecretaris ook wel eens hardop
gedacht aan een zekere fondsvorming.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag laat hij echter weten
daarin vooralsnog weinig heil te zien
in verband met de moeilijke financieeleconomische situatie. Het kabinet zou
de vergrijzingsproblematiek in een
breder kader bestuderen. Dit kan ik
begrijpen, maar kan de Staatssecretaris over deze plannen wat concreter
zijn? Hoe zal deze studie worden
opgezet en wanneer mogen de
resultaten ervan worden verwacht?
Tot wanneer is er in feite tijd om zich
grondig op deze problematiek te
beraden?
Wat is tot slot in grote trekken de
visie van de Staatssecretaris over de
AOW zelf? Moet het een volksverzekering blijven of valt eraan te denken
dat de AOW een soort pensioenvoorziening wordt die de verzekerden per
jaar moeten opbouwen? Zou hiermee
de eigen verantwoordelijkheid van de
burger voor een oudedagsvoorziening
kunnen worden gestimuleerd?
Hierbij hoor ik gaarne tevens nog
een nadere argumentatie van de
Staatssecretaris van zijn afwijzing in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag op de suggestie van mijn
fractie o m de A O W - o p b o u w t e
beëindigen bij de invoering van een
verplichte pensioenregeling waarin de
eigen verantwoordelijkheid van de
burger voor de oudedagsvoorziening
centraal staat. De Staatssecretaris
acht een dergelijke beëindiging niet
gewenst. Kan hij ons zeggen waarom?

D
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Zoals reeds tijdens de
schriftelijke voorbereiding is opgemerkt, heeft mijn fractie begrip voor
het voornemen van de Regering, o m
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in het kader van het terugdringen van
het financieringstekort door terugtrekking van de rijksbijdragen met
ongeveer 6,4 miljard uit de sociale
fondsen, meer ruimte te bieden aan
het bedrijfsleven om te komen tot
rendementsherstel. Toch is hiermee
in dit stadium nog niet alles gezegd.
Er blijven enkele vragen over.
Onduidelijk bleef namelijk voor mijn
fractie de beantwoording van de
principiële vraag, of de redenering,
dat de premieontwikkeling moet
worden getoetst aan doelstellingen
met betrekking tot de loonontwikkeling
en het verloop van de loonkosten, in
de toekomst zo moet worden opgevat,
dat de Regering het omslagstelsel
voor de premievaststelling heeft
verlaten.
In de adviesaanvraag aan de
Sociaal-Economische Raad en de
Emancipatieraad van 25 mei 1983
over de herziening van het stelsel van
de sociale zekerheid, heeft de bewindsman weliswaar zijn opvatting gegeven
over de financieringsstructuur van de
sociale zekerheid in relatie tot de
vorm van verzekering, maar wellicht
zou het verhelderend kunnen werken
als hij nogmaals, uitputtender dan hij
in de adviesaanvrage deed, het
verschil zou willen uiteenzetten
tussen de loondervingsfunctie en de
minimumbehoeftefunctie.
Waarom zegt de bewindsman dat
waar de loondervingsfunctie werkt,
veelal sprake is van een equivalentieevenredigheid tussen premiehoogte
en uitkeringshoogte en individualisering? Kan ook nader worden ingegaan
op de opmerking dat waar de minimumbehoeftefunctie werkt, solidariteit
het leidende beginsel is en er meer
rekening wordt gehouden met
draagkrachtverschillen?
Niettemin zijn wij het eens met de
doelstelling dat randvoorwaarden
voor de financieringsstructuur
moeten zijn: het terugdringen van het
financieringstekort, lagere werkgeverslasten en stabilisatie van de collectieve lastendruk. Daarover behoeft geen
misverstand te bestaan. Waarop
wordt precies gedoeld als wordt
gezegd dat onder invloed van maatschappelijke wensen en feitelijke
omstandigheden, waarbij bij de AOW
aan de problematiek van de vergrijzing
wordt gedacht, modificaties evenwel
denkbaar zijn?
Bij een aantal vragen zijn wij tijdens
de schriftelijke gedachtenwisseling
niet aan onze trekken gekomen. Het
lijkt mij dienstig de vragen nogmaals
te stellen. Wat zijn indertijd de

redenen respectievelijk wat is de
aanleiding geweest voor de wetgever
om overheidsdeelneming in de
financiering van de AOW en AKW te
regelen en ook wettelijk vast te
leggen?
Zouden deze genoemd en toegelicht
dan wel verklaard kunnen worden?
Het is vervolgens de vraag, of deze nu
en voortaan niet meer gelden. Hoe
heeft het afwegingsproces ter zake
zich voltrokken? Wij zien graag een
principiële verantwoording van een
en ander tegemoet.
Gesteld wordt dat met de beëindiging van de wettelijke rijksbijdragen
geen definitieve keuze is gemaakt. Er
zou alleen een wijziging zijn aangebracht in het huidige instrumentarium.
Financiering door middel van rijksbijdrage blijft mogelijk buiten wettelijke
bepalingen in de sociale wetten om,
namelijk via artikelen op de rijksbegroting. Alhoewel mijn fractie zich altijd
huiverig heeft opgesteld tegenover de
tenuitvoerlegging van een verplichte
verzekering, zou zij toch graag nadere
informatie willen hebben over de
vraag, in hoeverre in de toekomst
financiering door middel van rijksbijdrage via artikelen op de rijksbegroting
zal worden gecontinueerd.
In dit wetsontwerp zijn de rijksbijdragen met betrekking tot de premievrijstellings- en reductieregeling, de
gemoedsbezwaren en de vroeg-gehandicapten in de AAW buiten beschouwing gebleven. Waarom zijn tot op dit
moment de genoemde rijksbijdragen
niet in de voornemens betrokken?
Waarom wordt vervolgens opgemerkt
dat dit geen definitieve beslissing
voor de toekomst is? Kan nog eens
nader door de Staatssecretaris
worden toegelicht, waarom de
terugtrekking van de rijksbijdragen er
slechts voor zorgt dat de effecten van
de ombuigingen in de sociale zekerheid neerslaan op de rijksbegroting
en niet op de fondsen, vooral in het
licht van de premievaststelling?
Het in 1983 bereikte niveau van de
premies AOW en AKW ondervindt
nog slechts wijziging door endogene
effecten of door ombuigingen, dus
door nieuwe beslissingen. Op welke
beslissingen en/of effecten wordt in
deze zinsnede uit de voorliggende
stukken eigenlijk gedoeld?
Met betrekking tot dewerkgeverslasten rijst de vraag, in welke gevallen er
sprake zal zijn van een lastenverlichting
en in welke gevallen er sprake zal zijn
van een lastenverzwaring. Op welke
loonstructuur wordt gedoeld, als
wordt gezegd dat voor de individuele
bedrijven met name hun loonstructuur
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bepalend is voor de vraag, of ook
voor hen een stabilisatie optreedt?
Niet zonder meer mag worden
geconcludeerd dat de werkgevers per
saldo in belasting- en premiesfeer te
zamen een lastenverlichting ondervinden. In welke zin is die conclusie
afhankelijk van wat het alternatieve
beleid ten aanzien van de belastingen
zou zijn geweest, als de rijksbijdragen
niet teruggetrokken zouden zijn?
Waarop is de verwachting gebaseerd, dat in de financieringsstructuur
zoals die in de adviesaanvrage in de
SER over de stelselherziening is
voorgesteld een rijksbijdrage overbodig zou kunnen worden?
Wij zullen onze opstelling mede
laten afhangen van de antwoorden op
de door ons gestelde vragen. Echter,
reeds nu kan worden gezegd dat wij
de onvermijdelijkheid van deze
maatregel, die overigens al voor een
belangrijk deel is verwerkt, terdege
inzien.

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het lijkt bij voorbaat
absoluut duidelijk dat dit wetsotwerp
de steun krijgt van een op dit moment
afwezige meerderheid van dit parlement. De desinteresse van de zijde
van de regeringsfracties waar het gaat
om miljarden guldens die ten laste
zijn gebracht van werknemers is
opvallend en, wat mij betreft, stuitend.
Reeds bij het debat in december 1982
en bij de behandeling van de Voorjaarsnota 1983 - toen werd de
motie-Engwirda over het niet terugtrekken van de rijksbijdrage verworpen - bleek duidelijk dat het CDA en
de VVD zich achter dit wetsontwerp
zouden scharen. Toch acht ik het
gewenst langer dan zo te zien strikt
noodzakelijk zou zijn, bij dit wetsontwerp stil te staan.
Het moet duidelijk zijn wat de
Regering met dit wetsontwerp doet.
Zij laat zich werkelijk op geen enkele
wijze iets gelegen liggen aan de
inkomenspositie van mensen met een
inkomen tot 60.000 gulden per jaar,
de middengroepen, de lagere-inkomensgenietersendeuitkeringsgerechtigden. Het moet duidelijk zijn, hoe
met deze Regering de rijken rijker
worden - de duivel doet het altijd op
dezelfde hoop! - en anderen daarvoor
moeten inleveren. Het staat helder
uiteengezet in de memorie van
toelichting. Er is een terugtrekking
van de rijksbijdragen, ruim 6 miljard
gulden, uit het ouderdomsfonds en
het kinderbijslagfonds.
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evenmin gewenst. Wij vinden namelijk
nog steeds dat werkgevers, zeker in
Dat is noodzakelijk voor het terugarbeidsintensieve
bedrijven, in de
dringen van het financieringstekort.
loonkosten mogen worden ontzien.
En omdat de rijksbijdragen moeten
Toen werd echter niet naar het
worden teruggetrokken, zullen de
oneerlijke middel gegrepen om dan
premies voor met name de AOW en
maar de werknemerspremies extra te
AKW aanzienlijk moeten stijgen. Daar
verhogen.
Neen, toen werd er juist
dit kabinet de lasten van de werkgevers
voor gekozen o m uit de algemene
niet wil verhogen, iets waartegen ook
middelen, uit de belastingen dus, de
wij niet zonder meer bezwaren
rijksbijdragen aan de fondsen te
hebben, worden andere werkgeversverhogen.
premies verlaagd ten laste van
Wij zitten dus nu met de volgende
werknemers en dus ook ten laste van
lijn. De subsidie ten gunste van de
de uitkeringsgerechtigden.
werkgevers, verstrekt door de overheid
Als het financieringstekort al in die
uit de algemene middelen, wordt
mate zal moeten worden teruggedronenkele jaren later omgezet in een
gen zullen de lasten daarvan toch zo
premiestijging voor werknemers.
moeten worden gespreid dat de
Nou, dat belooft wat voor het beleid
sterkste schouders het merendeel van
van
dit kabinet in de toekomst waar
de lasten dragen. Het instrument
het steeds zegt dat de werkgevers
daarvoor bij uitstek is de belastingwetmoeten worden ontzien.
geving. Dooreen progressief tarief
Het resultaat van deze operatie is
betaalt daarbij een ieder meer
niet alleen een inkomensdaling voor
naarmate hij of zij meer kan betalen
juist die mensen die hun volledig
en een grotere draagkracht heeft.
inkomen nodig hebben voor de
Maar dat is niet de weg die deze
noodzakelijke middelen van bestaan,
Regering kiest. Integendeel! In de
maar betekent ook, zoals ook de Raad
visie van dit CDA/VVD-kabinet moet
van State terecht heeft opgemerkt, dat
het financieringstekort worden
Nederland in de EEG het land is met
teruggedrongen ten laste van de
het hoogste percentage van financiemiddengroepen en de laagste inkoring door middel van vooral premiemens.
betaling voor particuliere huishouPremies voor de sociale zekerheid
dens.
worden immers geheven tot een
Nu kan de Staatssecretaris wel
bepaald plafond. Bovendien, mede
zeggen dat hiermee nog geen uitspraak
vanuit het equivalentieprincipe,
is gedaan over de financiering van de
kennen die sociale-verzekeringspresociale zekerheid en de meest wensemies geen progressie, ledere premielijke verdeling van de premies tussen
plichtige betaalt een zelfde percentage
werkgevers en werknemers, maar het
en niet zoals bij de belastingen een
is niet duidelijk wanneer de discussie
steeds hoger percentage. Premieveren de besluitvorming daarover wel zal
hoging is een instrument bij uitstek
zijn afgerond. Bovendien, mijnheer de
om te denivelleren en om de mensen
Voorzitter, wat levert het op?
boven twee keer modaal te ontzien en
De Regering wekt de indruk dat het
o m de mensen tot aan dat inkomen
financieringstekort aanzienlijk wordt
fors te pakken.
teruggedrongen. Het gaat immers om
Een bijkomende vreugde voor dit
f 6 miljard. Zij wekt voorts de indruk
kabinet is dat daardoor ook nog eens
dat de effecten van deze operatie ten
via de Inhoudingswet voor ambtegoede zullen komen aan de collectieve
naren de overheid direct enig geld in
sector. Maar, mijnheer de Voorzitter,
het laatje krijgt. Ook ambtenaren tot
het lijkt mij dat ook dat bestreden
aan een zeker inkomensniveau krijgen
moet worden. Ik verwijs naar bladzijde
namelijk met een inkomensachteruit164 van het centraal economisch plan
gang te maken.
voor 1983. Het betoog komt er kort
Alleen al vanuit inkomenspolitieke
gezegd op neer dat f 1 miljard premieoverwegingen zou ook dit kabinet - ik
verhoging, als gevolg van, simpel
wijs ook op de motie-De Vries/Nijpels gezegd, onder meer de aftrekbaarheid
dit wetsontwerp niet kunnen indienen
van de belastingen van de sociale
en zou het onaanvaardbaar moeten
premies met als gevolg een aanzienlijk
zijn. Bovendien is het goed, nog eens
lagere belastingopbrengst, per saldo
op te halen waarom die rijksbijdragen
slechts leidt tot een stijging van de
voor een aantal fondsen zijn gestopt.
collectieve lastendruk van 0,1 procentPrecies: ook daarachter zaten inkopunt van het nationaal inkomen.
menspolitieke overwegingen.
Ik zal bedoelde passage voorlezen.
Het kabinet-Den Uyl achtte een
Met name door de wijzigingen in de
premiestijging aan werkgeverszijde,
werknemerspercentages voor de
mede gezien de nota Selectieve groei,
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werknemersverzekeringen, Ziektewet,
Werkloosheidswet en WAO, komen
de effecten voor de collectieve sector
in belangrijke mate tot stand via
verlaging van de uitgaven door
hogere inhoudingsheffingen en
vereveningsbijdragen en niet via
stijging van de middelen van de
collectieve sector in de v o r m van
premies en belastingen. Van de
uitgaven van de collectieve sector
vormen de overheidslonen als de
statistische weergave van de
overheidsproduktie een onderdeel
van het nationaal inkomen.
De overheidslonen dalen als gevolg
van de inhoudingsheffing en zo ook
het nationaal inkomen. Door de
koppelingsmechanismen dalen voorts
de uitkeringskosten en in samenhang
daarmee ook de belastingontvangsten,
zodat per saldo de ontvangsten van
de collectieve sector nauwelijks
veranderen. Een initieel effect voor de
collectieve sector van ruim f 1 mld. en
overeenkomstig de daling van het
beschikbare inkomen van gezinnen,
resulteert dan in een stijging van de
collectieve druk van slechts 0,1 %-punt
van het nationaal inkomen. Deze
stijging is bovendien nog grotendeels
een zogenaamd 'noemer-effect'.
Ik constateer dus dat in feite slechts
wordt gedenivelleerd' personen met
de lagere inkomens extra worden
benadeeld en een en ander zonder dat
het een substantieel effect heeft op
het terugdringen van het financieringstekort. Ook hierop ontvang ik graag
de reactie van de Staatssecretaris.
Kan de Staatssecretaris toezeggen
dat een dergelijke handelswijze bij de
komende begroting niet zal worden
gevolgd?
In hoeverre bevinden zich trouwens
nog rijksbijdragen in de fondsen, bij
voorbeeld de WAO?
Naar het oordeel van de fractie van
de PvdA waren er wel degelijk andere
wegen geweest - als de Regering
deze maar had willen bewandelen o m het 'omhoog schieten' van de
werknemerspremies te voorkomen als
de Regering dan toch per se de
rijksbijdrage had willen terugtrekken.
De ingreep had minder abrupt kunnen
verlopen, bij voorbeeld door een
stapsgewijze terugtrekking. Het is
echter zeker dat door een vertraagde
opbouw van de vermogenspositie van
de fondsen de forse premiestijgingen
niet hadden behoeven plaatste
vinden.
De Staatssecretaris doet hierover in
zijn memorie van antwoord wel
uiterst somber, maar de feiten blijken
toch geheel anders te zijn. Uit het
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recente SVR-advies over de verkenning
financiële ontwikkeling sociale
verzekeringsfondsen blijkt bij de zes
centrale fondsen: AOW, AWW, AKW,
AAW, WAO (dus het arbeidsongeschiktheidsfonds) en de werkloosheidsverzekering (het algemeen werkloosheidsfonds), een aanzienlijke vermogingsvorming plaats te vinden over
1983 van f 1,8 mld.
Het dekkingstekort van 1982 ten
bedrage van f 1,9 mld. zal eind 1983
toch teruggebracht zijn tot f 0,8 mld.
Wanneer de rijksbijdragen niet waren
teruggetrokken, was geen premieverhoging nodig geweest o m toch een
verbetering van de vermogenspositie
te bewerkstelligen. In het SVR-advies
staat immers dat de doorgevoerde,
soms aanzienlijke premieverhogingen
geheel zijn aangewend ter vervanging
van de rijksbijdragen door de premiebaten en als zodanig zijn aangewend
ter beperking van het financieringstekort van de overheid.
Met het terugtrekken van de
rijksbijdragen en een acceptatie van
de geleidelijker verbetering van de
vermogenspositie van de fondsen dan
thans het geval is geweest, hadden de
premies niet die aanzienlijke stijging
behoeven te ondergaan. Het was dan
niet nodig geweest een dergelijke
koopkrachtaanslag te plegen op
mensen met lage en de laagste
inkomens.
In dit kader wijs ik op de tenminste
voor werknemers dure wijze van
financiering van de wachtgeldperiode.
Ik heb hierover al eens eerder met de
Staatssecretaris enkele woorden
gewisseld. Hij merkte toen op dat het
Tinbergen-Witteveensysteem van het
tienjarig voorschrijdend gemiddelde,
niet meer gehanteerd werd voor de
financiering van de wachtgeldperiode.
Hij weet inmiddels zeker beter! Dat
systeem dat goed functioneert bij een
redelijk gelijkblijvende werkloosheid
o m al te grote schommelimgen op te
vangen heeft bij een explosieve groei
van de werkloosheid aanzienlijke
financiële consequenties, met name
ook, zoals ik al zei, voor de particuliere
huishoudens.
Door een te lage premiestelling van
de wachtgeldfondsen waaraan ook de
werkgevers bijdragen, moeten
aanzienlijke bedragen renteloos
worden geleend bij het werkloosheidsfonds, waarvan de financiering weer
uitsluitend bij de werknemers berust.
Het gaat hierbij o m circa f 2 a 2,5 mld.
voor dit jaar en volgend jaar. Het
algemeen werkloosheidsfonds moet
dit tegen rente lenen, onder andere
op de kapitaalmarkt.
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Wanneer verwacht de Staatssecretaris de benodigde advisering te
hebben ontvangen, alsmede het
nodige denkwerk te hebben verricht
o m in deze situatie verandering aan te
brengen?
Het regent uit dit kabinet voorstellen
voor sociale zekerheid ten nadele
van werknemers. Kan er ook nog tijd
worden gevonden om denkwerk te
verrichten o m knelpunten op te
lossen waarbij een en ander ten
voordele van werknemers zou kunnen
zijn?
Bij de schriftelijke behandeling
heeft mijn fractie vragen gesteld over
de toekomstige ontwikkeling. Uit de
advisering door de SVR is duidelijk
dat premiestijging, geredeneerd
vanuit de fondsen, niet nodig is en dat
zelfs premieverlaging tot de mogelijkheden behoort, ook wanneer men in
één jaar het nog aanwezige dekkingstekort in de zes centrale fondsen w i l
wegwerken.
Ligt het in het voornemen van de
Regering de premiedruk te stabiliseren
of omlaag te brengen? Blijkt niet
steeds dat het bij de definitie van de
collectieve-lastendruk die moet
worden gestabiliseerd, over de
belastingen gaat waarmee ook de
hogere en hoogste inkomens te
maken hebben en dat slechts die als
collectieve-lastendruk gezien worden
en niet mogen stijgen, maar de
premies wel?
De premiedruk, die alleen geldt
voor gewone mensen met gewone of
lage inkomens, mag omhoog. Speelt
hier bovendien ook niet weer het
oneigenlijke voordeel mee dat de
stijging van de premies van werknemers zo plezierig uitwerkt voor de
Regering wat de ambtenarensalarissen
betreft? Ik wil op deze bepaald niet
retorisch bedoelde vraag een antw o o r d hebben.
Mijnheer de Voorzitter! Het is
duidelijk dat mijn fractie tegen dit
wetsontwerp zal stemmen. Wij
hebben dit al in december aangekondigd. Toen al heeft mijn fractie andere
voorstellen gedaan. Ik wijs op het niet
door laten gaan van de inflatiecorrectie
en op een vertraagde opbouw van de
vermogenspositie van de fondsen.
Wij hebben deze alternatieven
aangedragen vanuit de overtuiging
dat ook onze voorstellen bijdragen tot
een beheersbaar maken van het
financieringstekort. De zwaarste
lasten moeten daarbij wel gelegd
worden op de plaats waar zij horen,
namelijk de sterkste schouders.
De onwil van dit CDA-VVD-kabinet
en de onwil van de CDA- en VVD-frac-
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ties, ondanks de motie-De Vries/Nijpels, om te komen tot een rechtvaardiger inkomensbeleid zullen opnieuw
blijken, als zij zich al of niet morrend
- zij zwijgen kennelijk - bij dit wetsvoorstel en het beleid neerleggen.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! De fractie van D'66
heeft het moeilijk gevonden om een
afweging te maken over dit wetsontwerp. Als het wordt aangenomen
- gezien de schriftelijke voorbereiding
mogen wij daarvan uitgaan - wordt in
één klap een eind gemaakt aan de
medefinanciering uit de algemene
middelen aan een belangrijk deel van
de sociale wetgeving: de Algemene
Ouderdomswet en de Algemene
Kinderbijslagwet. Daarmee wordt
tegelijk een vermindering van de
rijksuitgaven gerealiseerd van f 5
miljard minus de extra uitgaven voor
de overheid als werkgever.
D'66 onderschrijft de noodzaak van
bezuinigingen, ook als zij ingrijpend
zijn en zelfs als zij gevolgen hebben
voor de koopkracht van mensen met
minimuminkomens. Willen wij de
noodzakelijke bezuinigingen realiseren
en tegelijkertijd de minima geheel
buiten schot plaatsen, dan is het
plaatje op geen enkele manier rond te
krijgen. De vraag is dan natuurlijk nog
hoe je dat doet.
Wij zijn van mening dat de maatregelen die worden genomen een zo
breed mogelijke spreiding te zien
moeten geven van de gevolgen van
die bezuinigingen. De vele maatregelen die ten aanzien van 1983 zijn
genomen, hebben wij daarom voor
een deel gesteund. Wie het stemgedrag van mijn fractie beschouwt, zal
zien dat wij de maatregelen hebben
gesteund waarvan de lasten zo breed
mogelijk gedragen worden en dat wij
alle andere maatregelen hebben
afgewezen waarvan naar ons oordeel
de negatieve gevolgen neerkwamen
op een te kleine groep, of het nu o m
arbeidsongeschikten, o m jongeren
dan wel o m één-oudergezinnen ging.
Het wetsontwerp dat vandaag voor
ons ligt, is generiek in zijn gevolgen.
Feitelijk gaat het slechts om een
verschuiving van de financiering van
de AOW en de AKW uit de algemene
middelen naar premiefinanciering.
Voor de denivellerende koopkrachteffecten die daarvan het gevolg zijn
- deze zijn overigens eenmalig - heeft
mijn fractie in december voorstellen
gedaan die echter helaas door de
Kamer niet in meerderheid zijn
gevolgd.
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Groenman
De verschuiving van de financiering
werpt wel een aantal vragen op, met
name met betrekking tot de financiering van de sociale zekerheid in de
toekomst. Wij hebben in de schriftelijke
voorbereiding goed gelezen - wij
zullen dit onthouden - dat de Regering
aan deze maatregel geen conclusies
wil verbinden ten aanzien van de
wijze van financiering van de sociale
zekerheid in haar algemeenheid. Wij
willen zulke conclusies evenmin
trekken.
Ik schaar mij dan ook beslist niet
achter de uitspraak van deze Staatssecretaris dat in de adviesaanvrage over
de sociale zekerheid een belangrijke
verschuiving van de betaling van
werkgevers naar werknemers besloten
ligt. Volgens een artikel in 'Financieeleconomisch magazine' zou hij dit eind
juni gezegd hebben tijdens een
ondernemerssymposion.
Wij zullen over dit onderwerp nog
diepgaand komen te spreken, als de
adviesaanvraag zelf aan de orde is. Ik
wijs in dit verband nog wel op mijn
opmerking in juni, bij het debat over
de verlaging van een aantal uitkeringen, over de Europese code. De
Staatssecretaris heeft mij toegezegd
hierover een notitie op te stellen.
De vragen die hierbij aan de orde
zijn, slaan op de U reikwijdte van onze
collectieve verantwoordelijkheid en
op de verdeling van die verantwoordelijkheid.
Waar de overheid zegt dat zij haar
verantwoordelijkheid in de bekostiging
beëindigt, dringt zich de vraag op
hoever die verantwoordelijkheid nog
moet gaan met betrekking tot de
inrichting van de sociale verzekeringen. Verder rijst de vraag, of die
inrichting niet meer moet worden
overgelaten aan de overblijvende
betalers, te weten werkgevers en
werknemers. Voor de laatste groep
geldt overigens dat dit in toenemende
mate gebeurt.
De terugtrekking van rijksbijdragen
moest leiden tot verhoging van
premies. Bij de AKW ging het daarbij
om een verhoging van de premie
voor werkgevers, die doorverschuivingen elders is gecompenseerd. Nu is
bekend dat het kabinet de lasten voor
werkgevers wil verminderen - wij
gaan daarin voor een deel mee - ,
maar ik herhaal onze opvatting dat
het kabinet het uiterste had moeten
doen o m de premielasten voor
werknemers zo weinig mogelijk te
laten stijgen.
Dit heeft het kabinet volgens mijn
fractie niet gedaan. Gezien de adviezen
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van de fondsen, de Sociale Verzekeringsraad en de SEB had het kabinet
kunnen volstaan met geringere
premieverhogingen, met name bij de
WAO. Dat zou een beleid zijn geweest
dat ruimte had geboden voor arbeidstijdverkorting, die hoe dan ook een
daling van inkomens ten gevolge
heeft.
Wij dringen er met name op aan,
de lastenstijgingen zo minimaal
mogelijkte latenzijn voor werknemers.
De Staatssecretaris zal zich herinneren,
dat door mijn fractievoorzitter en mij
herhaaldelijk is gepleit voor premiedifferentiatie in relatie tot arbeidstijdverkorting. Met genoegen heb ik gelezen
dat Minister De Koning daar m o m e n teel minder negatief tegenover staat
dan aanvankelijk het geval was. Zou
de Staatssecretaris in dit debat ook
zo'n positieve houding willen laten
blijken?
Had het niet voor de hand gelegen
o m , althans voor een deel van het
grote bedrag dat dit wetsontwerp
voor de schatkist oplevert, een
nieuwe bestemming te zoeken? Ik
noem drie mogelijkheden. In de
eerste plaats wordt in de op ons
verzoek gepubliceerde tweede versie
van het Werkgelegenheidsplan - deze
publikatie heeft al enige tijd geleden
plaatsgevonden - gemikt op arbeidstijd
verkorting die, om haalbaar te
zijn, door de overheid zou moeten
worden voorgefinancierd.
In de tweede plaats hebben mijn
fractiegenoot Nypels en ik in een
open brief aan de Minister van
Financiën, die wij schreven in antw o o r d op een uitdaging daartoe door
Minister De Koning, gepleit voor het
mogelijk maken van plannen a la
'Bouwen Werkt', het plan van Gedeputeerde Staten van Friesland. De
begrotingsproblemen die zich daarbij
voordoen zouden met een gedeeltelijke voorfinanciering kunnen worden
opgelost. Ook dat zou door het thans
bespaarde bedrag van f 5 mld. gedeeltelijk kunnen worden gerealiseerd.
In de derde plaats noem ik het ons
al langer bekende probleem van de
vergrijzing en de AOW. Vorig jaar heb
ik reeds aangedrongen op anticiperen
op dat probleem via de vorming van
een reservefonds. Ik ben ervan
overtuigd dat wij daartoe op een
moment zullen besluiten. Wij kunnen
dat maar beter zo snel mogelijk doen,
want zo ligt dat met reservefondsen.
Met de middelen uit dat fonds zouden
heel goed rendabele projecten
kunnen worden gefinancieerd, zodat
de werking van zo'n fonds tweezijdig
is. Dit is dus een derde bestemmingsmogelijkheid voor een deel van de f 5
mld.
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Ik wil graag een wat meer gefundeerde reactie hierop horen, waarbij ik
met name doel op het reservefonds
voor de AOW, dan in de nota naar
aanleiding van het eindverslag het
geval is. Daarin wordt slechts verwezen
naar een nadere studie en dat is mij te
weinig.
Ik begon mijn betoog met de
uitspraak dat het o m een moeilijke
afweging ging. De o m v a n g van het
bezuinigingsbedrag en de toch relatief
ruime spreiding van de gevolgen
hebben ons doen besluiten met het
wetsontwerp, zij het node, toch
akkoord te gaan.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik zal in mijn beantwoording proberen zo concreet en volledig
mogelijk te zijn. Mocht dat niet
helemaal lukken, dan komt dat in een
eventuele tweede termijn nog wel aan
de orde.
Ik begin met de doelstelling van dit
wetsontwerp, namelijk het terugdringen van het financieringstekort. Die
doelstelling is een belangrijk onderdeel
van het kabinetsbeleid, als onderdeel
van het eerste spoor. Dit wordt door
de meeste woordvoerders als een
noodzakelijkheid erkend.
Dit wetsontwerp moet volledig in
het bovenstaande kader worden
geplaatst. Het voorziet immers in het
terugtrekken van bijdragen van het
Rijk aan het ouderdomsfonds en het
algemeen kinderbijslagfonds, waardoor het financieringstekort van de
overheid wordt verminderd. De
laatste tijd is bij diverse gelegenheden
de terugtrekking van de rijksbijdragen
in deze Kamer uitvoerig aan de orde
geweest.
Ik erken - dat geef ik aan mevrouw
Beckers toe - dat dit op zich een
ingrijpende zaak is. Dat is bij de
behandeling van de wetsvoorstellen
die eind vorig jaar in de Kamer aan de
orde zijn geweest ook wel heel
duidelijk gebleken. Ik begrijp ook best
dat mevrouw Groenman in dit
verband spreekt over een moeilijke
afweging. Ik ben blij met de conclusie
die zij uiteindelijk toch trekt.
De behandeling van die wetsontwerpen, waarop deze behandeling een
vervolg is, vond plaats in december
1982. Het spreekt vanzelf dat de
opmerkingen die bij die behandeling
zijn gemaakt op dit moment opnieuw
naar voren komen. Dat is uit de
inbreng van de verschillende w o o r d voerders ook wel duidelijk geworden.
Evenals in december 1982 is de
fractie van de Partij van de Arbeid een
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De Graaf
uitgesproken tegenstandster van het
terugtrekken van rijksbijdragen. Was
het toen de heer Wöltgens die een
vurig pleidooi hield voor de handhaving van die rijksbijdragen, nu is het
m e v r o u w Ter Veld die de argumenten
vóór handhaving van die rijksbijdragen
nog eens nadrukkelijk naar voren
heeft gebracht.
Zij heeft daarbij met name gewezen
op de inkomensverdeling, het inkomensbeleid dat door deze verschuivingen, vanwege de maximering in de
premie, naar haar visie niet voldoende
tot zijn recht komt. Zij vindt dit uit
inkomenspolitieke overwegingen een
onjuiste gang van zaken.
Ik heb er geen behoefte aan op dit
m o m e n t de argumenten die destijds
zijn uitgewisseld te herhalen. Wat nu
aan de orde is, is in feite de afronding
van de politieke besluitvorming die
vorig jaar heeft plaatsgevonden. Ik
begrijp best dat ik mevrouw Ter Veld
niet kan overtuigen van de noodzaak
tot het terugtrekken van de rijksbijdragen in de financiering van de sociale
verzekering. Dat houdt ook verband
met een verschil in visie tussen haar
fractie en het kabinet op de manier
waarop wij op dit moment de sociaaleconomische vraagstukken moeten
aanpakken.
Het terugdringen van het financieringstekort is in de ogen van het
kabinet van groot belang voor het
herstel van de economie. Mevrouw
Ter Veld erkent weliswaar de noodzaak
daarvan, doch zij taxeert de belangrijkheid daarvan anders dan het kabinet.
Zij voert daarvoor dan ook haar
argumenten aan.
Overigens is een breedvoerige
behandeling van deze beslissingen bij
dit wetsontwerp ook niet erg voor de
hand liggend. Dat blijkt ook wel uit
het feit dat de vertegenwoordigers
van de twee regeringsfracties hier nu
niet het w o o r d hebben gevoerd,
omdat daarover bij een eerdere
gelegenheid al het nodige is gezegd.
Het blijkt ook wel uit de inbreng van
de andere woordvoerders die in het
algemeen vrij kort is gehouden. Wel is
het, bij mijn weten, de eerste keer dat
zowel schriftelijk als plenair zo
breedvoerig over wetsvoorstellen tot
terugtrekken van rijksbijdragen is
gesproken. Alle vorige wetsontwerpen, die precies hetzelfde beoogden,
zijn praktisch zonder schriftelijke
behandeling en in ieder geval als
hamerstuk de Kamer gepasseerd.
De heer Van der Vlies (SGP): Komt dit
misschien omdat het indertijd ging
o m verminderingen van de rijksbijdragen en nu om een volledige terugtrek-
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king? Dat is toch wel een principiële
mijlpaal.
Staatssecretaris De Graaf: Ten
principale is dat niet het geval. De
omvang van de maatregel - f 6 mld.
- is van niet geringe betekenis. De
discussie daarover heeft hier al eerder
plaatsgevonden, namelijk eind vorig
jaar. De geachte afgevaardigde heeft
dat in zijn bijdrage ook wel erkend. Ik
begrijp best, dat nu schriftelijk
uitvoerig van gedachten is gewisseld,
omdat sprake was van verschuiving
van premies van werkgevers naar
werknemers. Het was een vrij complexe aangelegenheid.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Zou het
voor de Staatssecretaris geen teken
aan de wand moeten zijn, dat juist in
dit tijdsgewricht een dergelijke
terugtrekking van rijksbijdragen bij de
oppositie terecht een grote mate van
verontwaardiging opwekt, gezien de
rest van het sociaal-economisch
beleid?
Staatssecretaris De Graaf: Wat is een
teken aan de wand? Ik meen, dat wij
die discussie verleden jaar hebben
gevoerd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Waren er
daarvoor ook al terugtrekkingen van
rijksbijdragen?
Staatssecretaris De Graaf: Ik kom dan
te spreken over het toekomstig
premiebeleid. Ik wil hierop kort
ingaan, omdat er nog voldoende
gelegenheid is hierbij later voldoende
stil te staan.
De heer Leerling heeft een opmerking gemaakt over de zogenaamde
overlooppost van de rijksbijdrage
AKW van f 1120,6 m i n . Bij de beantwoording van de mondelinge vragen
van de heer Schutte in deze Kamer
voor de vakantie ben ik al ingegaan
op deze technisch zeer ingewikkelde
zaak. Het komt erop neer, dat in 1982
meer gekort moest worden op de
rijksbijdrage AKW o m te bereiken, dat
in 1983 het volledige bedrag aan
AKW-rijksbijdrage naar het financieringstekort kon worden teruggesluisd.
Gezien de financiële problematiek
achten wij dit onvermijdelijk. Met de
terugtrekking van deze f 1120,6 min. is
in de premiestelling per 1 januari 1983
rekening gehouden.
Mevrouw Ter Veld herinnerde mij
aan een discussie, die ik met haar heb
gehad over het al dan niet nog
functioneren van het zogenaamde
Tinbergen-Witteveen-systeem. Ik geef
toe dat dit systeem, dat is gebaseerd
op een tienjaarlijks voorschrijdend
gemiddeld, nog steeds functioneert.
Het is o m die reden, dat de wachtgeldfondsen op dit moment een beroep

AOW/AKW

moeten doen op de financiering
vanuit het algemeen werkloosheidsfonds.
De studie is van de Sociale Verzekeringsraad over deze aangelegenheid
is helaas nog niet afgerond. Het is een
vrij complexe zaak. Er zijn vele
wachtgeldfondsen en risicogroepen
ook binnen de verschillende bedrijfsverenigingen. Ik zeg haar graag toe,
dat ik er bij de Sociale Verzekeringsraad op zal aandringen, dat spoed
w o r d t betracht bij de verdere afhandeling van deze zaak. Voor het toekomstig
premiebeleid kan dit van betekenis
zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal,
dat het thans gaat o m formaliseren
van al eerder vastgestelde beleidsbeslissingen, door het parlement
bekrachtigd. De heer Leerling heeft
terecht gezegd, dat gedane zaken geen
keer nemen. Er is sprake van een
normale gang van zaken. Bij dit
wetsontwerp is ook aan de orde de
vaststelling van de rijksbijdrage voor
de jaren 1980, 1981 en 1982. Ik herinner
m i j , dat hetzelfde plaatsvond in 1978.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zou
bijna willen zeggen: Nu breekt mijn
k l o m p ! Wordt het, als je iets in het
verleden niet goed hebt geregeld in de
boekhouding, normaal alles achteraf
maar in één keer te doen en een en
ander vast te leggen voordat het
parlement het heeft bekrachtigd?
Staatssecretaris De Graaf: Het is bij
dit wetsontwerp meer dan boekhoudkundige gang van zaken. Ik herinner
mij overigens dat ik ook verbaasd was
toen ik in 1978 voor het eerst zo'n
wetsontwerp had te behandelen. Het
was toen trouwens een hamerstuk,
maar toen ging het ook over een
terugtrekking van rijksbijdragen die
betrekking hadden op de jaren vóór
1978.
Mevrouw Groenman heeft uiteindelijk toch haar instemming betuigd met
dit wetsontwerp, maar zij had liever
een andere aanwending gezien van
de op deze manier vrijkomende
middelen. Ze noemde in dit verband
zaken als de arbeidstijdverkorting,
projecten als 'Bouwen werkt' en ook
wilde zij iets reserveren in verband
met de toekomstige vergrijzing van de
bevolking. Op de vergrijzinsproblematiek kom ik straks nog nader terug. Ik
denk echter dat dit soort discussies
niet zozeer een rol moeten spelen bij
dit wetsontwerp dan wel bij bij
voorbeeld de behandeling van de
werkgelegenheidsnota die binnenkort
aan de Kamer zal worden toegestuurd.
Men kan er verschillend over denken,
maar het staat vast dat de onderhavige
maatregel met name bedoeld is om
het financieringstekort terug te
dringen.
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De Graaf
Mevrouw Groenman (D'66): Het gaat
mij o m een deel van de 5 miljard. Is er
discussie over geweest tussen de
Staatssecretaris en de Minister van
Financiën? De Staatssecretaris zegt nu
wel, dat dit beter kan worden besproken bij de behandeling van het
werkgelegenheidsplan, maar dan krijg
je natuurlijk te horen dat er geen geld
is. Nu kan er een gebaar worden
gemaakt door met een deel van het
bedrag iets te doen wat de mensen
aanspreekt. Ik begrijp overigens best
dat er altijd het probleem van het
financieringstekort is.
Staatssecretaris De Graaf: Bij de
invulling van het werkgelegenheidsbeleid moet worden gepraat over de
vraag hoeveel rijksmiddelen voor
welke doeleinden moeten worden
ingezet. Het terugtrekken van rijksbijdragen is niet onderwerp van onderhandelingen, maar vindt zijn neerslag
in het totaal van de rijksmiddelen. Het
vraagstuk, dat mevrouw Groenman
nu aanroert, behoeft naar mijn
mening op een andere moment dan
vandaag een bespreking.
Verschillende leden hebben vrij
uitvoerig gesproken over de financiering van de sociale verzekeringen op
kortere en langere termijn. De heer
Leerling vroeg naar mijn visie daarop.
Hij was wat teleurgesteld omdat wij
naar zijn mening op te opportunistische gronden dit beleid hebben
gevoerd.
Mevrouw Beckers zei dat het te
vroeg was, dit soort besluiten te
nemen omdat je daarmee vooruit
loopt op de toekomstige stelselwijziging waarbij ook de financieringsgrondslagen ter discussie worden
gesteld. Mevrouw Ter Veld heeft met
name gewezen op inkomenspolitieke
effecten en het in dat kader beoordelen
van het premiebeleid. Mevrouw
Groenman heeft terecht opgemerkt
dat er voldoende gelegenheid komt
o m bij de behandeling van de SER-adviezen over de stelselwijziging verder
van gedachten te wisselen over dit
punt.
Ik zeg nogmaals dat de beëindiging
van de rijksbijdrage geen definitieve
keuze inhoudt voor een bepaalde
wenselijk geachte verhouding tussen
de rijksbijdrage en de premies.
De beëindiging van de rijksbijdrage
houdt ook geen definitieve keuze van
een bepaald financieringsstelsel in.
Voor de definitieve vormgeving van
de financiering is - ik verwijs hierbij
naar de opmerkingen van mevrouw
Groenman - in de adviesaanvrage
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over de herziening van het stelsel van
de sociale zekerheid als het ware een
eerste aanzet gegeven, omdat met
name daar de verdeling van de lasten
van de verschillende verzekeringen
over werknemers en dat deel van de
lasten wat voor rekening van het Rijk
komt, is geschetst.
Met de terugtrekking van de
rijksbijdrage wordt beoogd de
vormgeving van het rijksbijdragebeleid ten aanzien van de fondsen
flexibeler te maken. Het huidige
wettelijke instrumentarium, een
structureel en geïndexeerd rijksbijdragesysteem, wordt nagenoeg verlaten.
Voor zover het kabinet dit in de
toekomst wenselijk acht, kunnen
rijksbijdragen uitsluitend worden
verleend via een begrotingspost.
Hiermee heb ik een vraag van de heer
Van der Vlies beantwoord. Beëindiging
betekent evenmin dat bijdragen van
het Rijk aan de sociale verzekeringen
voortaan tot de onmogelijkheden
gaan behoren.
De heer Van der Vlies vraagt verder
uiteen te zetten waarom loondervingsverzekeringen gefinancierd moeten
worden via bij voorbeeld werknemerspremies. Bovendien vraagt hij hoe
het zit met de financiering van de
verzekeringen die meer voorzien in de
minimumbehoeftefunctie. Hij verwees
daarbij met name naar het advies van
de Sociaal-Economische Raad. Bij de
behandeling van die zaak zal er
voldoende gelegenheid zijn om daar
uitvoerig op in te gaan.
De heer Van der Vlies veronderstelde,
dacht ik even, dat wij het omslagstelsel verlaten. Dat gebeurt zeker niet.
Ons stelsel van sociale zekerheid kent
verschillende vormen van financiering.
Meestal worden risicoverzekeringen
door middel van omslag gefinancierd
en pensioenverzekeringen door
middel van kapitaaldekking; af en toe
zitten er ook rentedekkingselementen
in. Voor de AOW gebruiken wij op dit
moment een omslagfinanciering, die
wij niet zullen verlaten.
De heer Van der Vlies vroeg ook
nog eens, uiteen te zetten welke
argumenten vroeger een rol speelden
bij het verlenen van een rijksbijdrage
en welke nu een rol spelen. Dat zou
een lang verhaal worden. Ik zou mij
dan bovendien eens moeten verdiepen
in alle regelingen waarbij dit een rol
heeft gespeeld. Het was vaak een
complex gegeven, dat naar tijd en
omstandigheden nogal eens wisselde.
Het is nogal eens gebeurd dat op
grond van inkomensplaatjes bijstellingen plaatsvonden in de vaststelling
van de premie en in de rijksbijdrage.
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De Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenrisico's bij voorbeeld had
aanvankelijk een veel grotere rijksbijdrage dan nu, omdat de extra volumina
niet uit de rijksbijdrage worden
gefinancierd. Het zou nogal wat
vergen als ik alle beslissingen die in
het verleden zijn genomen met
betrekking tot de rijksbijdragen in de
sociale verzekeringen ten toon wilde
stellen, als ik al in staat zou zijn, dat te
doen. Het was in ieder geval vaak een
complex van overwegingen die een
rol speelden.
Het nu terugtrekken - ik heb het al
gezegd en het is verleden jaar ook
gezegd - houdt ook verband met de
benarde financiële situatie waarin het
Rijk verkeert, het grote financieringstekort. Die operatie moet men dan ook
in dat licht bezien. Het betekent echter
zeker niet dat in de toekomst het
verstrekken van rijksbijdragen tot de
onmogelijkheden behoort. Als welk
kabinet dan ook besluit in de toekomst
zo iets te gaan doen, dan zal men het
op dat moment motiveren met de dan
relevante gegevens van financieel-economische aard.
De heer Leerling (RPF): Kan de Staatssecretaris daar criteria voor aangeven?
Staatssecretaris De Graaf: U sprak
inderdaad over voorwaarden en u
vroeg zich af of er in dat geval geen
sprake zou zijn van touwtrekken. Ik kan
die criteria niet meteen geven. Ik weet
wel dat in het verleden af en toe
criteria zijn gegeven, maar meer waar
het ging o m de vraag waar de overheid
op moet worden aangesproken en
waarvoor zij verantwoordelijk is in de
financiering van de sociale zekerheid.
In dit verband gold destijds dat bij
voorbeeld de financiering van een
groot deel van de AWBZ een overheidstaak was. Wanneer je besluit iets qua
financiering over te hevelen van de
rijksbegroting naar de sociale verzekering, kun je evenzeer betogen dat het
dan voor de hand liggend is, de
financiering ook langs de voor de
sociale verzekering gebruikelijke weg
te regelen, zonder rijksbijdrage. Er
traden echter nogal wat wisselingen
op.
Een ander voorbeeld is bij voorbeeld
de financiering van de KTO, de
kindertoelage voor overheidspersoneel, die altijd op de rijksbegroting
heeft gedrukt. Bij de invoering van de
Algemene Kinderbijslagwet echter,
een regeling voor het hele volk, is die
financiering van dat deel dat vroeger
op de rijksbegroting drukte, onderdeel
gemaakt van de premie in de sociale
verzekering. Ik kan dus niet exact op
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dit moment aangeven welk deel de
overheid moet financieren door
middel van rijksbijdragen en welk
deel niet. Ik denk dat dit ook niet voor
altijd is aan te geven. Er zullen
wisselende omstandigheden een rol
spelen die ertoe leiden meer of
minder aan rijksbijdragen te geven.
Met voorbeelden uit het verleden
kan worden aangetoond dat niet
scherp omlijnde voorwaarden en
criteria zijn te geven. Misschien is het
mogelijk hierop dieper in te gaan bij
de behandeling van de stelselwijziging,
alhoewel ik hier meteen bij zeg dat de
adviesaanvraag over de stelselwijziging slechts een deel omvat van de
sociale zekerheid, omdat het daarbij
alleen gaat om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de werkloosheidsregelingen. Nog niet in discussie
zijn de ziektekostenregelingen en de
overige volksverzekeringen. Deze
problematiek zal een continu punt van
discussie zijn bij de beleidsinvulling in
politieke zin.

rijksbijdragen in de sociale verzekeringen moeten worden verhoogd. Dit
behoort geen automatisme te zijn. Het
verdient een aparte afweging op het
moment waarop je met die discussie
bezig bent. Ik wil mij op dit moment
niet vastleggen. Dat zou niet verantwoord zijn.
De heer Leerling (RPF): Dus toch
touwtrekken!
Staatssecretaris De Graaf: Politiek is
in zekere zin altijd touwtrekken!
De heer Leerling (RPF): Ja, maar met
een principiële beslissing bent u
daarvan af!
Staatssecretaris De Graaf: Wat is nu
een principiële beslissing? Nooit een
rijksbijdrage verstrekken?
De heer Leerling (RPF): Wat is nu de
visie van dit kabinet!

Staatssecretaris De Graaf: Die visie
vindt men hierin toch voor een deel
terug. In onze adviesaanvrage aan de
SER hebben wij beargumenteerd
waarom wij vinden dat loondervingsverzekeringen, die meer de aandacht
De heer Leerling (RPF): Ik wil graag
krijgen, dienen te worden gefinancierd
hierover nog een vraag stellen. De
op de manier die wij hebben aangeStaatssecretaris beargumenteert zijn
geven. Aparte beschouwingen
voorstel op grond van de financieelhebben wij gewijd aan de volksverzeeconomische situatie waarin wij op
keringen en aan de minimum-behoefhet ogenblik verkeren. Zoals ook uit
ten. Ook een principiële keuze behoeft
de schriftelijke voorbereiding bleek, is
niet voor altijd vast te liggen. Daarbij
het voor hem zeker niet uitgesloten
kunnen ook best beleidsmatige
dat er wel weer eens rijksbijdragen
veranderingen zijn ingecalculeerd.
naar de fondsen gaan. Wanneer nu
Mevrouw Groenman riep nog eens
het financieringstekort aanzienlijk is
haar opmerkingen in herinnering over
teruggedrongen en wij komen in een
de Europese code, die betrekking
gunstiger financieel-economisch
heeft op de verdeling van de premies
klimaat, is dan de Staatssecretaris
over
met name gezinnen. Mevrouw
- wanneer hij dan nog op deze post zit
Ter Veld heeft daarover ook het
- bereid om rijksbijdragen te verstreknodige gezegd. Mijn collega Van Zeil
ken? In die zin kan toch iets concreets
heeft bij de behandeling van de motie
worden gezegd?
die hierover handelt namens mij
Staatssecretaris De Graaf: Dit lijkt mij
gezegd dat ik aan het daarin vervatte
iets te eenvoudig geformuleerd. Ik wil
verzoek graag zo spoedig mogelijk
dit graag met een voorbeeld duidelijk
gevolg wil geven. In dat verband heeft
maken. Bij de invulling van de
hij misschien ook het woord 'najaar'
stelselwijziging, zoals die is aangekongebruikt. Hieraan wordt nog gewerkt.
digd in de adviesaanvraag aan de
De heer Van der Vlies vroeg in
SER, ziet u een wezenlijke verschuiving
welke gevallen er sprake is van een
van lasten op de begroting naar de
lastenverlichting en in welke van een
sociale verzekeringen, met name in de
verzwaring. Verder wilde hij weten
nieuw geïntegreerde werkloosheidswelke loonstructuur wij bedoelen. Ik
voorzieningen en de Algemene
neem aan dat hij hierbij met name
Bijstandswet. U ziet dat er een vrij
doelde op verschillen in loonstructuur.
fikse verschuiving plaatsvindt van de
Een onderneming kan veel werknelasten die drukken op de rijksbegroting
mers met een laag loon en daarmee
en op de sociale verzekeringen. Bij het
een andere loonstructuur dan een
invullen van die maatregelen moetje
andere onderneming met veel hoger
beoordelen hoe je precies die premiepersoneel. Afhankelijk daarvan
vaststelling berekent. Ik kan en wil nu
kunnen de zaken verschillend uitpakniet zeggen dat, als het financieringste- ken.
kort met enige procentpunten terugVerschillende sprekers zijn ingegaan
loopt, automatisch daardoor de
op de vergrijzing van de bevolking.
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Hierover heb ik in deze Kamer al een
aantal malen van gedachten gewisseld, met name met mevrouw
Groenman. Zoals ook in de brief van
20 juni j.l. over de bouwstenen voor
een ouderenbeleid is aangegeven, is
de concretisering van aanbeveling 50
van de Commissie Bevolkingsvraagstukken aan de Interdepartementale
Stuurgroep Bejaardenbeleid overgedragen.
Hierbij gaat het ook om de financiering van de AOW. Aan een werkgroep
binnen ons departement is, ter
voorbereiding van de werkzaamheden
van deze interdepartementale stuurgroep, opdracht gegeven de bestudering van het laatstgenoemde vraagstuk
met spoed ter hand te nemen en de
resultaten van die studie in de
genoemde stuurgroep naar voren te
brengen, met het oog op de samenhang en de coördinatie van de
gevolgen van de vergrijzing. Dit is
immers een veel 'bredere' zaak dan
alleen de pensionering. Ook de
gezondheidszorg en kinderbijslag
enzovoorts spelen daarbij een rol.
De heer Leerling vroeg naar mijn
visie over de AOW. Wanneer ik de
heer Leerling goed heb begrepen, is
zijn opvatting de volgende. Zodra je
een nieuwe verplichte verzekering
hebt gerealiseerd in het kader van een
werknemerspensioenwet - de
Stichting van de Arbeid werkt hieraan kan je eigenlijk de AOW als bodemvoorziening afschaffen en daarin
integreren. In dat verband stelde hij
op een gegeven moment voor, te
kiezen voor een systeem van het
jaarlijks opbouwen van een stukje
pensioen.
Ik moet hem echter zeggen, dat een
jaarlijkse opbouw van het pensioen
ook in het kader van de AOW plaatsvindt. Dit gebeurt echter niet naar rato
van hetgeen men ervoor betaalt, maar
naar de duur van de verzekering. Elk
jaar bouw je 2% van het pensioen op
tot een totaal van 100%. Daarin zit
een soortgelijk opbouwsysteem, maar
de financiering is anders vanwege
een sterke solidariteit in de financiering
van de AOW. Het zou niet juist zijn om
bij de invoering van de nieuwe
pensioenplicht de AOW af te schaffen.
Allereerst niet omdat de pensioenplicht in die visie alleen betrekking
heeft op de werknemers in brede
kring en niet op de zelfstandigen en
vervolgens niet omdat de AOW
steeds is beschouwd als een vloer in
het geheel van de oudedagsvoorziening.
De Stichting van de Arbeid gaat ook
in de uitwerking van de plannen nog
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steeds daarvan uit. Ik heb geen
aanleiding o m hierover op dit moment
een andere visie te ontwikkelen. Wel
komt de AOW in heroverweging op
het moment waarop in de Kamer een
wetsvoorstel ligt met betrekking tot
verzelfstandiging van het recht voor
man en vrouw. Ik hoop dat de SER
hierover zo snel mogelijk kan adviseren, opdat wij met de voorbereiding
van die wetgeving kunnen doorgaan.

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Dat er een verschil in
overtuiging is tussen de fractie van de
Partij van de Arbeid en het kabinet is
natuurlijk niets nieuws. Desondanks
meen ik dat een deel van mijn
boodschap is overgekomen, namelijk
het feit dat het inkomensbeleid één
van onze grote bezwaren tegen dit
wetsontwerp is.
Ik heb geen antwoord gekregen op
mijn vraag over het resultaat van deze
operatie en dat was mijn tweede
grote bezwaar. De Staatssecretaris
plaatst het wetsontwerp in de doelstelling van het terugdringen van het
financieringstekort, maar leidt het dan
ook daartoe? Wanneer het inderdaad
juist is - ik heb hierop geen commentaar gekregen en ik worstel niet voor
niets zo'n centraal economisch plan
door - dat 1 mld. premiestijging voor
de werknemersverzekeringen 0 , 1 %
punt van het nationaal inkomen voor
de collectieve sector oplevert, moet ik
constateren dat van het totaal van de
f 6 mld. nog geen f 2 mld. aan de
collectieve sector, dus aan het
terugdringen van het financieringstekort, ten goede is gekomen.
De Staatssecretaris kan hierop
natuurlijk antwoorden dat die andere
f 4 mld. bij de mensen is blijven zitten.
Dat zijn echter niet de mensen
waarbij hij het vandaan heeft gehaald.
Je trekt immers die premies van de
belasting af en daar hebben de hoge
inkomens weer een dubbel voordeel,
niet alleen door het premieplafond
maai ook doordat je de premie aftrekt
van de hoogste schijf van je inkomen.
Ik bestrijd dan ook dat het doel, dat de
Staatssecretaris met dit wetsvoorstel
beoogt, wordt bereikt.
Nogmaals, niet alleen vanuit
inkomenspolitieke overwegingen
- hoe belangrijk dit ook is en ik ben
blij dat dit bij de Staatssecretaris is
overgekomen - acht mijn fractie dit
een absoluut onjuiste weg, maar als
je het dan toch doet, doe dan iets dat
resultaat heeft. Dit heeft als enig
resultaat een denivellerende werking
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en een weglekeffect voor het financieringstekort van ongeveer 70% van het
bedrag dat men dacht te verkrijgen.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! De Staatssecretaris
heeft mij bijna aan het aarzelen
gebracht o m mijn steun te geven,
want ik vond zijn redenering in het
debatje dat hij hield met de heer
Leerling, over het feit of het nu een
definitieve keuze is of niet, volstrekt
schimmig. Is het nu een definitieve
keuze? Het is een definitieve keuze
voor zover het verband houdt met het
financieringstekort, maar op enige
principiële grond rust het niet. Ik
maak mij hierover toch ernstige
zorgen want ik deel de zorgen van de
heer Leerling. Graag krijg ik hierover
toch nog enige duidelijkheid.
Ik zie de notitie over de Europese
code, waarover de Staatssecretaris
een opmerking maakte, graag met
spoed tegemoet.
De opmerkingen van de Staatssecretaris over de AOW leverden zoals
altijd weer hetzelfde verhaal op: w i j
vinden dat er iets moet gebeuren
anticiperend op de toenemende
vergrijzing en op het feit dat een
kleinere groep de AOW moet opbrengen. Ik vind het fijn dat de Staatssecretaris zegt dat binnen het departement van Sociale Zaken een interne
werkgroep met spoed aan deze zaak
werkt. Dit lijkt mij ontzettend goed,
maar ik maak mij er zorgen over dat
deze werkgroep haar werkstuk moet
inbrengen in de Interdepartementale
Stuurgroep Bejaardenbeleid. Het gaat
namelijk alleen maar om de AOW en
o m degenen die die opbrengen.
Mensen moeten in de toekomst AOW
hebben en die AOW moet door een
steeds kleinere groep worden opgebracht.
Het is een geheel ander verhaal dat
bejaarden uiteindelijk veel meer geld
zullen kosten aan gezondheidszorg.
Dat is gewoon een ander spoor. Ik zou
mij dus kunnen voorstellen dat de
interne werkgroep met het resultaat
van haar studie toch eerder naar de
Kamer komt dan dat het wordt
doorgesluisd naarde lnterdepartementale Stuurgroep. Interdepartementale stuurgroepen werken altijd
uitermate traag. Het duurt lang
voordat daar wat uit komt. Als het
departement van Sociale Zaken echt
iets doet, dan zouden w i j daarvan
graag eerder op de hoogte worden
gesteld.
Ik was een beetje teleurgesteld over
de opmerkingen over de aanwending
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van een gedeelte van de 5 miljard
voor andere doeleinden dan alleen
het spekken van het financieringstekort. De Staatssecretaris verwijst mij
eigenlijk naar de discussie die D'66
nog met de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zal voeren
over werkgelegenheidsplannen. De
Staatssecretaris weet waarschijnlijk
wat dan de uitkomst van de discussie
zal zijn: de Minister heeft waarschijnlijk
toch minder geld dan w i j van hem
zouden willen hebben. Vandaag krijgt
de Staatssecretaris echter mede door
ons toedoen - daar blijf ik dan maar
even bij - 5 miljard. Schotten tussen
departementen, als het o m geld gaat,
vind ik ernstig, maar schotten tussen
bewindslieden van één departement
vind ik nog ernstiger.

D
Staatssecretaris De Graaf: Ik had
inderdaad de boodschap van mevrouw
Ter Veld goed begrepen, mijnheer de
Voorzitter, en ik ben blij dat het ook zo
bij mevrouw Ter Veld is overgekomen.
Haar vragen of er dan resultaten zijn
bij zo'n operatie en of er sprake is van
een weglekeffect, hadden naar mijn
oordeel met name betrekking op de
totale collectieve sector, terwijl ik het
had over de rijksbijdragen die in hun
volle omvang toch een bijdrage
leveren aan het terugdringen, tot de
laatste gulden toe, van het financieringstekort. Ik beschik overigens niet
over exacte informatie op dit gebied.
Over een percentage dat mogelijk
weglekt, kan ik op dit moment geen
gegevens verstrekken.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb vandaag uitstekende ervaringen opgedaan met
toezeggingen van de Staatssecretaris
o m later nog eens schriftelijke
informatie te verschaffen. Ook over
deze zaak zou ik dus graag van de
Staatssecretaris een overzicht ontvangen van het effect dat het voor het
financieringstekort oplevert.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb er geen enkel
bezwaar tegen o m de vrij concreet
geformuleerde vragen en stellingen
van mevrouw Ter Veld nog eens te
bekijken en o m de Kamer hierover
schriftelijk te informeren. Ik krijg op
dit moment vanuit de ambtenarenloge
een reactie waaruit ik kan opmaken
dat ik dit inderdaad kan toezeggen. Ik
doe deze toezegging dus graag en ik
ben bijzonder blij dat mevrouw Ter
Veld op dit punt goede ervaringen
met mij heeft opgedaan. Ik hoop dat
dit zo blijft.
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Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het voorliggend
wetsontwerp zal als het tot wet
verheven is slechts een korte levensduur hebben. Immers, per 1 augustus
1985 treedt de Wet op het basisonderwijs in werking. Hiervan zijn de
onderdelen, waaruit het voorliggend
wetsontwerp bestaat, door de Kamer
geregeld bij de behandeling van de
overgangswet basisonderwijs.
De Staatssecretaris zegt in de nota
naar aanleiding van het verslag dat hij
wil vasthouden aan dit wetsontwerp.
De fractie van het CDA verzet zich
daar niet tegen. Toch is de fractie het
niet op alle punten eens met de
Staatssecretaris, zoals is geformuleerd
in de nota naar aanleiding van het
verslag. Onze acceptatie is gebaseerd
op het feit dat door aanneming van
dit wetsontwerp alle scholen die in
gelijke omstandigheden verkeren wat
het aantal leerlingen betreft, op
gelijke wijze worden behandeld.
Tevens is het bedrag dat gemoeid is
met dit wetsontwerp, namelijk 27
miljoen op jaarbasis, bij de behandeling van de onderwijsbegroting
aanvaard als bezuiniging. De fractie
van het CDA wil daarvoor niet
weglopen!
Een ander argument van mijn
fractie is gelegen in het feit, dat in dit
wetsontwerp artikel 28, vijfde lid, LOW
1920 gewijzigd wordt en dat niet de
desbetreffende artikelen in de Kleuteronderwijswet en in het BUO-besluit
gewijzigd worden. Immers, in het
lager onderwijs vindt instroom van
leerlingen gedurende het schooljaar
niet of nauwelijks plaats, in tegenstelling tot de situatie bij het kleuteronderwijs, het speciale onderwijs en straks
het nieuwe basisonderwijs.

Terecht spreekt de Staatssecretaris
over evenwichtige voorstellen. Het is
een 'triptiek', zo zegt hij. Gezien de
terugloop van leerlingenaantallen zijn
de voorstellen te accepteren. Met spijt
constateren wij met de Onderwijsraad
dat de Staatssecretaris blijft afzien
van een stringente, individuele
behandeling. Naar zijn zeggen, zou dit
een te grote belasting zijn voor het
ambtelijk apparaat op het departement. Het is toch vreemd dat bij
automatisering, die onderhand voor
een groot deel van dergelijke werkzaamheden gerealiseerd moet zijn,
dergelijke activiteiten zoveel tijd en
mankracht blijven vragen. Wij zetten
vraagtekens bij het aantal ambtenaren
dat ervoor nodig is, volgens de
Staatssecretaris in de nota naar
aanleiding van het verslag, o m ten
aanzien van artikel 28, lid 5, een
individuele toepassing te handhaven.
Als w i j het uitrekenen, komen w i j niet
hoger uit dan een aantal van 17
ambtenaren. Ik verneem graag de
berekening van de Staatssecretaris.
Het wetsontwerp heeft de bedoeling
om op jaarbasis 27 miljoen te bezuinigen. Een deel hiervan komt automatisch binnen, omdat schoolbesturen
weten dat vacatures niet mogen
worden opgevuld. Dit levert een
bedrag op van ongeveer 21 miljoen.
Schoolbesturen kunnen een en ander
nu zelf bepalen. Het is in deze zin
terecht dat je de verantwoordelijkheid,
voor zover als het mogelijk is, bij de
schoolbesturen zelf laat liggen. Dat
spreekt het CDA aan. Het overige deel
van de bezuinigingen moet worden
gerealiseerd door automatische
toepassing van artikel 28, lid 5. Dit
levert gemiddeld een bedrag op van
6,5 miljoen in de komende jaren,
exclusief de doorwerking van de 12
miljoen van de verscherpte toepassing
in de voorgaande jaren. Deze toepassing vindt al twee jaar plaats.
Ik vraag de Staatssecretaris, of w i j
goed hebben begrepen dat de
automatische toepassing van artikel
28, lid 5, 18,5 miljoen oplevert. Is dit
boven de verwachting of boven het
noodzakelijke bedrag?
Op pagina 2 van de nota naar
aanleiding van het verslag stelt de
Staatssecretaris:
'Bij de opstelling van de formatieregeling voor het basisonderwijs kan nl.
rekening worden gehouden met het
feit dat door de opbrengst van artikel
16, derde lid, WBO ten gevolge van
het bedoelde amendement veel
geringer is geworden.'
De fractie van het CDA wil hier de
Staatssecretaris er met klem op
wijzen dat over het formatiebesluit
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Kleuter- en lager onderwijs

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen in verband met het wetsontwerp te houden op dinsdag 6
september aanstaande.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Wijziging van de
Kleuteronderwijswet en de Lager-onderwijswet 1920 met betrekking tot
nadere bepaling van het aantal
onderwijsgevenden (17937).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

•

nog uitvoerig in de Kamer zal worden
gesproken. Bij de bespreking van dit
wetsontwerp accepteren wij nu niet
direct de uitspraak van de Staatssecretaris.
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien
van de invoeringsdatum is een
amendement ingediend. Ik neem aan,
dat men dat amendement intussen
via de griffie heeft ontvangen. Het
komt ons namelijk minder fraai voor
een wet met terugwerkende kracht te
doen ingaan. Ik neem aan, dat voor de
scholen de invoeringsdatum van 15
september geen problemen behoeft
op te leveren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l nog
een opmerking maken over de
beroepsprocedures. Tegen beslissingen in verband met verscherpte
toepassing van artikel 28, lid 5, zijn in
1981 en in 1982 in totaal 76 beroepen
ingesteld, waarvan slechts één werd
toegewezen. Nu wordt artikel 28, lid 5,
automatisch gemaakt, waarbij dus de
directe beroepsmogelijkheid wordt
weggenomen. Scholen met noodsituaties moeten vervolgens een beroep
doen op artikel 56, lid 2, dat echter
geen directe beroepsmogelijkheid
kent, doch alleen de achterafberoepsmogelijkheid van de artikelen 61 en 99
Lager-onderwijswet 1920 kent.
De Staatssecretaris is van mening
dat uiterst behoedzaam moet worden
omgesprongen met het uitsluiten van
beroepsmogelijkheden. Het zou in het
onderhavige wetsontwerp niet
allereerst gaan o m het afsnijden van
een beroepsmogelijkheid, maar o m
het kiezen van een andere manier
voor het vaststellen van de verplichte
formatie tijdens het schooljaar. Bij de
huidige toepassing van artikel 56, lid
2, gaat het o m het verlenen van
rijksvergoedingen voor boventalligen
in het kader van stimulering, achterstandssituaties culturele minderheden
en dergelijke.
Daarbij komen bij aanvaarding van
het aan de orde zijnde wetsontwerp
naar alle waarschijnlijkheid in de
toekomst ook, wat men zou kunnen
noemen, voormalige artikel 28, lid 5 gevallen. Wij vragen ons af, of voor
deze subcategorie van artikel 56, lid 2,
wellicht wel een directe beroepsmogelijkheid zou kunnen worden gecreëerd,
al realiseren wij ons dat dit juridischtechnisch gezien geen eenvoudige
opgave zal zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot
een afronding. Wij aanvaarden het
aan de orde zijnde wetsontwerp. Te
meer daar het de bedoeling is dat dit
wetsontwerp slechts voor twee jaar
zal functioneren, hebben wij bij de
behandeling niet zoveel problemen
gemaakt.
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De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Wie herinnert zich niet
de opwinding en de pijn die het
gevolg waren van de voorstellen in de
begroting voor 1983 bij het hoofdstuk
betreffende Onderwijs? Na moeizame
discussies werd de begroting aanvaard. De aan de orde zijnde maatregel
is daarvan een onderdeel. Als zodanig
zouden wij er dus nu het zwijgen toe
kunnen doen.
Inmiddels is echter de overgangswet
van de wet op het basisonderwijs in
deze Kamer behandeld. Op het
onderhavige punt - mevrouw Andela
wees daarop zo juist ook al - is door
amendering van artikel 16, lid 3, een
afzwakking van de maatregel in deze
wet opgenomen. Deze afzwakking
betekent voor het werkveld ten
aanzien van het oorspronkelijke
voorstel per vermoedelijk 1 augustus
1985 een verruiming. Toch houdt de
Staatssecretaris vast aan de aan de
orde zijnde wijziging van de Kleuteronderwijswet en de Lager-onderwijswet
1920 met betrekking tot nadere
bepaling van het aantal onderwijsgevenden.
Heeft hij, zo vraag ik hem, voor de
periode tot 1 augustus 1985, slechts
een financieel argument o m tegen de
bij de behandeling van de overgangswet Wet op het basisonderwijs
uitgesproken intentie van de Kamer in
te gaan? Het gaat nu o m een structurele
bezuiniging van f27 miljoen. Dat
bedrag zal bij ongewijzigd beleid
straks na 1 augustus 1985 minder
w o r d e n . De formatieregeling zal dan
echter kunnen worden aangepast. Wij
vragen ons af waar w i j met dit alles
terecht zullen komen. Is het niet
consequenter, zo snel mogelijk op het
door de Kamer gewenste spoor te
geraken?
Het gaat, zo zegt de Staatssecretaris,
bij dit wetsontwerp als consequentie
van de aanvaarde begroting voor
1983 o m 'het wegsnijden van relatieve
luxe' en om 'het voorkomen van
gedwongen ontslagen'. Uit sociaal
oogpunt zou het uiteraard een goede
keus zijn, om alle scholen die zich in
gelijke omstandigheden bevinden ook
metterdaad gelijkte behandelen.
Op zich zelf spreken deze doelstellingen ons, gegeven de bezuinigingstaakstelling, aan. De scholen zijn
reeds vooruitlopend op de aanvaarding van dit wetsontwerp op de
hoogte gesteld van de maatregelen.
Als zodanig kan en zal hiermee ook
worden gerekend. Zijn er echter geen
alternatieven?
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De Staatssecretaris noemde slechts
een algemene groepsgrootte-maatregel of een beperking van het aantal
boventalligen voor het achterstandenbeleid. Waarom alleen deze alternatieven uit de vele indertijd aangedragen
alternatieven? Ik heb dat niet begrepen.
Mijn fractie pleitte voor een stringentere hantering van de individuele
toepassing van de desbetreffende
wetsartikelen namelijk bij terugloop
van aantallen leerlingen, bij vacatures
en bij eventuele vervanging. Automatische toepassing leek ons te ongenuanceerd. De tegenargumenten die de
Staatssecretaris in de stukken leverde
en die vooral zijn gevonden bij het
rechtvaardigheidsbeginsel en bij de
werklast, wegen ook ons na ampele
afweging zwaar.
Het grootste aandeel aan het
bedrag van f27 min. op jaarbasis
wordt geleverd door het niet meer
vervangen bij verhindering van
onderwijsgevenden inclusief schoolleiders. Het niet meer vervangen bij
ziekte treft mijns inziens de schoolorganisaties en het onderwijs het
zwaarst, onder andere door het niet
kunnen voorzien van zo'n situatie.
Hergroepering van leerlingengroepen
en klassen midden in een schoolseizoen grijpt diep in. Alleen al gelet op
de termijn van ontslagaanvraag ziet
men een vacature meestal aankomen.
De ontwikkeling van leerlingenaantallen tekent zich meestal ruim van
tevoren af. Ziekte evenwel komt
onverwachts. Ik vraag mij af of er
geen ongezonde stress ontstaat door
het persoonlijk kennis hebben van
consequenties voor de eigen school
en leerlingen in geval men ziek wordt.
De Staatssecretaris zegt terecht dat hij
het een ongewenste zaak zal vinden
als collega's binnen een team een
voorgenomen vertrek afraden of erop
aansturen dat iemand zich bij ziekte
toch maar niet ziek meldt. Ik zou dit
een bijzonder betreurenswaardige
omstandigheid vinden.
Wat is echter de keerzijde van de
medaille? Je zal je niet goed voelen en
je weet dat de school zich qua
leerlingenaantal in de situatie bevindt
dat de voor ons liggende wetsartikelen
automatisch zullen worden toegepast.
Zou dit dan vanuit de betrokkenheid
bij het werk niet kunnen betekenen
dat men langer dan gezond is, toch
maar probeert actief te blijven? Dit
kan mijns inziens ook een betreurenswaardige gevolgtrekking voor velen
zijn. Werkt de Staatssecretaris dat met
deze maatregel niet in de hand?
Vreest de Staatssecretaris bovendien niet dat, nu automatische
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toepassing wordt voorgesteld, straks
meer bevoegd gezag gebruik zal
maken van de zogenaamde 'noodsituatie' van artikel 56, tweede lid van de
Lager-onderwijswet? Het bevoegde
gezag bepaalt immers of van een
noodsituatie sprake zou zijn en vraagt
vervolgens een boventallige kracht
aan bij het departement. De inspectie
adviseert in dezen. Zal door de
achterdeur niet binnenkomen wat
door de voordeur is uitgelaten?
Er mag geen misverstand ontstaan.
Een zorgvuldige afweging per situatie
is en blijft ons ideaal en in feite ook
het ideaal van de Staatssecretaris. Ik
heb hem op dit punt goed begrepen.
Ten slotte zijn de beroepsmogelijkheden geschrapt.
Mijn fractie stelde in de stukken dat
dit zou kunnen indruisen tegen het
rechtsgevoel. De Staatssecretaris
meent echter op dit punt toch wat
verkeerd te zijn begrepen. Hij verw o o r d t dit op de pagina's 7 en 8 van
de nota naar aanleiding van het
verslag. Hij zegt dat er in de relatie
tussen het bevoegde gezag en het Rijk
uiteindelijk ten aanzien van de
bekostiging toch voor het bevoegde
gezag een beroepsmogelijkheid blijft.
Hij schrijft daarbij dat een en ander
kan geschieden bij de eindafrekening.
Ik wil dit toegelicht zien. Betekent
dit dat, indien het bevoegd gezag
in een bepaalde situatie toch de
boventallige in dienst houdt en in de
eindafrekening tegen de lamp loopt,
het via de eindafrekening wordt
gecorrigeerd door het departement en
dan in beroep maar moet afwachten
hoe dit werkt? Ik heb dit naar de
praktijk toe niet geheel begrepen. Ik
neem echter veiligheidshalve op
voorhand aan dat dit aan mij ligt.

D
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Juichend voor of mordicus
tegen: was het leven van een kamerlid
maar zo eenvoudig! De VVD-fractie
heeft ook deze bezuinigingen geaccepteerd bij de begroting 1983, met
tegenzin maar overtuigd van de
absolute noodzaak. Mijn fractie heeft
nog weltwijfels overde weg waarlangs
deze bezuinigingsbedragen moeten
worden gerealiseerd.
Het zal de Staatssecretaris niet
verbazen dat ik wat dieper inga op
artikel 28, vijfde lid. Het is misschien
goed de geschiedenis hiervan in het
kort naarboven te halen. Basis voor
vaststelling van het aantal verplichte
leerkrachten in de school is het
teldatasysteem. Ik zeg nadrukkelijk dat
mijn fractie zo lang er geen beter
systeem bedacht is, hieraan vasthoudt.
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Artikel 28, vijfde lid zit al jaren in de
Lageronderwijswet. Tot het schooljaar
1981-1982 is artikel 28, vijfde lid
slechts incidenteel toegepast in zeer
bijzondere gevallen.
Daarna is het uit de la gehaald
uitsluitend en alleen o m bezuinigingsredenen. Ik zeg dit zo nadrukkelijk,
omdat dit nu in de stukken gepresenteerd wordt als een wenselijke
correctie op het systeem. In de
stukken staat dat het rechtvaardig is,
omdat ongelijke behandeling voorkomen gaat worden. Dit argument
hebben wij vroeger nooit gehoord. Er
wordt gezegd dat het het wegsnijden
van relatieve luxe is. Het is wel fijn
voor de scholen. Zij hebben nu
namelijk zekerheid. De conclusie is
dan ook, dat het in wezen gaat o m
een correctie naar de normale
situatie. Hiermee is de wereld een
beetje op haar kop gezet. Bovendien
valt het dan nog op dat in de stukken
voornamelijk gesproken wordt over
bezuinigingen en de problemen op
het Ministerie en nauwelijks over de
problemen op de scholen.
Bij de behandeling van de Overgangswet Wet op het basisonderwijs
heeft de Kamer duidelijk gemaakt dat
zij niet voelt voor een artikel met een
imperatief karakter. Kortheidshalve
verwijs ik naar de toen gehanteerde
argumentatie. Slechts indien vaststaat
dat de bezuiniging op artikel 28, vijfde
lid niet meer op de oude manier
bereikt kan worden, zal de VVD-fractie
overwegen voor dit onderdeel te
stemmen. In dit geval is het tijdelijke
karakter - nog twee schooljaren tot 1
augustus 1985 - de vergulding van de
bittere pil.
Voordat w i j echter zover zijn, heb ik
de volgende vragen voor de Staatssecretaris. Ik mag toch aannemen dat hij
- dit gebeurt meestal in april - een
circulaire naar de scholen gestuurd
heeft die identiek is aan de circulaire
van de jaren daarvoor. Ik mag dan
toch aannemen dat de voor 1983
beoogde bezuiniging inmiddels
gerealiseerd is? De eerste schooldag
is nu gepasseerd. De cijfers bereiken
het Ministerie. De bezuiniging is
binnen.
Ten aanzien van de twee andere
elementen in het wetsvoorstel, het
niet vervullen van de tussentijdse
vacatures en het vervallen van de
rijksvergoeding bij tijdelijke afwezigheid, zeg ik hier openlijk dat de
afweging voor ons bijzonder moeilijk
is geweest. Ook in dit verband gaat
het enerzijds o m de absolute noodzaak
tot bezuinigen - de Staatssecretaris
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heeft nog wat argumenten in de
stukken aangevoerd - en anderzijds
o m de aantasting van het teldatasysteem, de belasting van de schoolorganisatie - de heer Van der Vlies heeft
hier al over gesproken - en de druk
op de betreffende leerkrachten o m
toch maar door te werken, wetende
dat zij anders het team belasten. Wij
hebben hierover iets geschreven in de
schriftelijke voorbereiding. De
Staatssecretaris heeft daar ook op
gereageerd.
Het antwoord van de Staatssecretaris heeft ons niet overtuigd.
Verder noem ik de druk op de
gemeentebesturen. De Staatssecretaris ziet dat niet zo. Ik acht het gevaar
echter wel aanwezig dat in een
concrete situatie een school dermate
grote problemen heeft, dat de school
en de oudercommissie en alles wat
erbij hoort zich tot het gemeentebestuur richten met de vraag, hulp te
verlenen. Het gemeentebestuur dreigt
dan toch het gelag te betalen.
Alles overwegende gaat mijn fractie
akkoord met de twee laatste door mij
genoemde onderdelen. Ik heb daarover wel twee vragen. In de eerste
plaats wil ik de ingangsdatum weten.
Het bepalen van terugwerkende
kracht tot 1 augustus 1983 vinden ook
wij geen behoorlijk bestuur. Het lijkt
mij trouwens in de praktijk technisch
moeilijk uitvoerbaar. Ik had het
voorstel willen doen o m daarvan 1
november 1983 te maken, maar ik heb
begrepen dat er een amendement is
ingediend waarin sprake is van 15
september. Mijn standpunt daarover
laat ik afhangen van de mening van
de Staatssecretaris over het verschuiven van die datum en van zijn schatting
van de financiële consequenties van
het bepalen van de ingangsdatum op
15 september, zoals in het amendement wordt voorgesteld, of op 1
november.
In de tweede plaats neem ik aan dat
de Staatssecretaris deze twee onderdelen van de wetswijziging tijdelijk,
dus tot 1 augustus 1985, wil hanteren.
In de stukken heb ik namelijk uitdrukkelijk gevraagd, wat de relatie is met
de Wet op het Basisonderwijs. De
Staatssecretaris heeft daarop geantw o o r d dat er een relatie bestaat met
artikel 28, vijfde lid. Mijn conclusie is
dan ook dat de twee andere
punten na 1 augustus 1985 uit het
beeld zullen zijn.
Ik heb ten slotte nog een vraag over
de bezuinigingsbedragen. Het is mij
opgevallen dat de cijfers op blz. 3 van
de nota naar aanleiding van het
verslag niet corresponderen met de
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cijfers in de memorie van toelichting
bij de begroting voor 1983. Er bestaat
een verschil van f 2 min. en er is
sprake van een onderlinge verschuiving. Ik snap het niet helemaal;
daarom zou ik het op prijs stellen als
de Staatssecretaris daarover wat
meer duidelijkheid wil verschaffen.

D
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Dit wetsontwerp bevat
drie maatregelen, die alle een beperking inhouden van de werkgelegenheid van onderwijsgevenden. Ik geef
op elk van deze voorstellen nader
commentaar.
In de eerste plaats noem ik het
automatisch toepassen van artikel
28, vijfde lid, van de Lager-onderwijswet 1920. Nog maar enkele maanden
geleden heeft de Kamer met ruime
meerderheid een voorstel van de
Regering niet willen opnemen in de
overgangswet Wet het Basisonderwijs.
Dit voorstel strekte ertoe om het
aantal leerkrachten aan een school
automatisch lager te stellen, indien
het leerlingental zou zijn gedaald
beneden een bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen aantal.
Daarmee heeft de Kamer te kennen
gegeven, de Regering op deze
ingeslagen weg niet te willen volgen.
Niettemin is nadien dit voorstel aan
de Kamer voorgelegd. Tijdens de
schriftelijke voorbereiding hebben
vrijwel alle fracties zich afgevraagd
w a a r o m , ondanks de voorgeschiedenis, dit voorstel is gedaan. In de nota
naar aanleiding van het verslag heeft
de Regering laten weten dat thans de
in de begroting voor 1983 voorziene
bezuinigingen niet kunnen worden
gehaald, indien aan artikel 28, vijfde
lid geen automatische toepassing zou
worden gegeven.
Hieruit zou de conclusie kunnen
worden getrokken dat door de
aanvaarding van de begroting de
Kamer in feite reeds heeft ingestemd
met een automatisch verlagen van het
aantal onderwijsgevenden in de loop
van het schooljaar. Ik bestrijd die
opvatting. In de memorie van toelichting op de begroting staat immers op
blz. 2 1 : 'Verscherpte toepassing
artikel 28, vijfde lid, LO-wet 1920,
artikel 20, vierde lid, KO-wet en artikel
15, zesde lid, l.o. Besluit Bu.o.'
Toepassing van de met name genoenv
de artikelen kan mijns inziens alleen
slaan op de op dat moment bestaande
wetsartikelen. Wij hebben dus niet
ingestemd met een automatisch
toepassen van artikel 28, vijfde lid van
de Lager-onderwijswet 1920.
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Wel zou men kunnen zeggen dat de
Kamer erin heeft bewilligd, dat de
bestaande wettelijke bepalingen in
meerdere gevallen zouden kunnen
worden toegepast. Die instemming
kan men overbodig noemen, aangezien voor toepassing van bestaande
wetsregels toestemming van de
Kamer niet is vereist.
Dat de Regering en Kamer op dit
punt tijdens de begrotingsbehandeling
geen afspraak hebben gemaakt moge
ook al blijken uit het feit dat de
Regering er eenzijdig van heeft
afgezien toepassing te geven aan
artikel 20, vierde lid, van de Kleuteronderwijswet, evenals aan de overeenkomstige bepalingen voor het buitengewoon onderwijs. In het buitengewoon onderwijs zou de opbrengst van
de maatregel overigens wel erg
gering zijn geweest vanwege de daar
bestaande eigensoortige manier van
het bepalen van het aantal onderwijsgevenden.
Ik meen dan ook te kunnen vaststellen dat deze Kamer zich niet heeft
verbonden aan het automatisch
maken van de toepassing van artikel
28, vijfde lid, doch dat de Regering is
voortgegaan op een weg die, blijkens
de behandeling van de Overgangswet
Wet op het basisonderwijs, de Kamer
ongewenst voorkwam. Daarmee zijn
wij in een dwangpositie gebracht.
Ik heb nog enkele vragen over de
voorgestelde wijziging van artikel 28.
In de memorie van toelichting wordt
over het grensgetal gezegd: 'Ik heb
het voornemen te bevorderen dat
deze lagerstelling met één onderwijzer
zal plaatsvinden, indien het aantal
leerlingen met 15 of meer is gedaald,
beneden het grensgetal waarnaar de
formatie van de school is bepaald.' In
de nota naar aanleiding van het
verslag is echter sprake van 'het
voornemen om het aantal leerlingen
beneden het grensgetal op 16 te
stellen.' Wat is nu de bedoeling,
vijftien of zestien? Is het denkbaar dat,
wanneer in de nabije toekomst naar
verdere bezuinigingen wordt gezocht,
het grensgetal opnieuw wijziging
ondergaat?
Indien bij automatische toepassing
van artikel 28, vijfde lid, de beroepsmogelijkheid van de scholen komt te
vervallen, is het dan denkbaar dat de
betrokken scholen een beroep gaan
doen op de toepassing van artikel 56,
tweede lid, van de Lager-onderwijswet? De heer Van der Vlies heeft
daarop ook al gewezen. Ook indien
een beroep op dit artikel kansloos
mocht zijn, zou door een toeneming
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van het aantal verzoeken o m aanstelling van een boventallige leerkracht,
bij voorbeeld omdat de klaslokalen te
klein worden bevonden, de hoeveelheid werk op het departement en bij
de inspectie kunnen toenemen. Dan
zou met de ene hand worden genomen
- het achterblijven van beroepen op
artikel 28 - wat met de andere hand
weer wordt gegeven, namelijk het
toenemen van de beroepen op artikel
56. Wat is de mening van de Staatssecretaris daarover?
Tijdens de schriftelijke behandeling
heeft de Regering onderkend dat de
gevolgen van toepassing van artikel
28, vijfde lid, voor de schoolorganisatie
op kleine scholen tot problemen in de
organisatie van de school kunnen
leiden. Om die reden is afgezien van
de toepassing van artikel 20, vierde
lid, van de Kleuteronderwijswet.
Kleuterscholen hebben in het algemeen een geringe omvang. Tegelijk
moet worden vastgesteld dat kleine
scholen in het algemeen een gunstiger
personeelstoewijzing kennen dan
grotere scholen. Vreest de Staatssecretaris daarom niet dat door automatische verlaging van het aantal onderwijsgevenden, indien het leerlingental
beneden een bepaald grensgetal is
gekomen, juist kleine scholen onder
deze maatregel zullen gaan lijden?
In de nota naar aanleiding van het
verslag wordt gesteld dat het vaststellen van de verplichte formatie bij
algemene maatregel van bestuur
even goede waarborgen biedt als
regeling bij wet. 'Het budgetrecht
brengt immers met zich dat deze
nieuwe bezuiniging eerst moet
worden goedgekeurd door de Tweede
en Eerste Kamer.', bij de begroting. Ik
ben zo vrij daarover met de Staatssecretaris van mening te verschillen. Bij
de vaststelling van de begroting
wordt immers een maximum aan
bedragen vastgesteld en geen
minimum.
De Regering kan altijd voor een
bepaald doel minder uitgeven dan het
bedrag dat door de Staten-Generaal is
goedgekeurd. Dat gebeurt ook. Ik
herinner mij dat ik een aantal jaren
geleden bij de behandeling van de
begroting van CRM een amendement
had ingediend met een verschuiving.
Wat ik toen meer had willen uitgeven
is niet uitgegeven, maar wat ik op een
andere post minder had willen
uitgeven is daarop wel in mindering
gebracht.
Verder wordt in de nota naar
aanleiding van het verslag vermeld:
'Bij de methode van individuele
toepassing (van artikel 28) van de
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afgelopen jaren komt het regelmatig
voor dat de éne school door de
maatregel wordt getroffen, terwijl een
andere school met een nóg gunstiger
'pupil-teacher-ratio' buiten schot blijft.
Ik acht dit soort situaties van ongelijke
behandeling ongewenst.'
Door deze mededeling zou de
indruk kunnen worden gevestigd, dat
ongelijke behandeling van de scholen
onderling bij toepassing van de
voorgestelde regeling niet meer zou
plaatshebben. Die opvatting acht ik
onjuist. Want ook onder het voorgestelde regime blijft het mogelijk, dat op
school, waarvan het leerlingental
terugloopt van 152 naar 127 — ik heb
dit voorbeeld ook in het verslag
genoemd - een hoofd en vier leerkrachten resteren, terwijl op een school,
waarvan het leerlingental terugloopt
van 226 naar 79, een hoofd en zes
leerkrachten resteren. Dat is het
gevolg van het feit, dat nimmer meer
dan één leerkracht behoeft te worden
ingeleverd. Daardoor is het dus onder
het voorgestelde regime niet zo, dat
er sprake is van gelijke behandeling
onder gelijke omstandigheden, indien
de ene school met 79 leerlingen naast
het hoofd zes leerkrachten heeft, en
de andere school met 79 leerlingen,
naast het hoofd drie leerkrachten kan
tellen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
thans te spreken over het automatisch
verlagen van het verplicht aantal
leerkrachten in het lager onderwijs bij
een vacature. Ook die maatregel
beoogt een tussentijdse vacature niet
te vervullen, indien een school tien of
meer leerkrachten minder telt dan het
getal, waarnaar het aantal leerkrachten
is bepaald. Ook die maatregel brengt
ongelijkheid tussen scholen onderling
teweeg, en wel omdat het tussentijds
moeten inleveren van een leerkracht
uitsluitend het gevolg is van het
toevallige feit, dat op de ene school
een vacature ontstaat en op de andere
niet. Uiteraard is in dit geval sprake
van een gedwongen ontslag. Terecht
heeft de Staatseecretaris daarop in de
stukken gewezen. Bij een vacaturestop
is nooit sprake van gedwongen
ontslag.
Niettemin hebben wij bedenkingen
tegen het feit, dat door deze maatregel
ongelijkheid ontstaat tussen scholen
in gelijke omstandigheden. Verder
zouden wij graag worden ingelicht
over de overwegingen, die ertoe
hebben geleid om bij het voorgestelde
artikel 28, eerste lid uit te gaan van
tien of meer beneden het grensgetal,
en bij toepassing van artikel 28, vijfde
lid van 15 dan wel 16. Daarover zal
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nog opheldering worden gegeven. Op
grond waarvan is men tot deze
getallen gekomen? Ik denk dan in het
bijzonder aan die tien.
Is dat uitsluitend vanwege de
gewenste omvang van de bezuiniging?
Of liggen er wellicht andere redenen
aan ten grondslag? Hoe komen
scholen nu te weten of een vacature
al dan niet kan worden vervuld, bij
voorbeeld vanwege het bestaan van
bijzondere omstandigheden, als
bedoeld in artikel 56, tweede lid?
Moeten ai die vacatures toch bij het
departement worden gemeld?
Ik kom ten slotte te spreken over het
niet vervangen van tijdelijk afwezige
kleuterleidsters en onderwijsgevenden. Wellicht brengt die maatregel
nog de grootste organisatorische
problemen in het onderwijs met zich.
Een leerkracht, die ziek wordt of w o r d t
opgeroepen voor militaire dienst - of
vult u maar in - mag niet w o r d e n
vervangen, indien het betreft een
school, waarvan het leerlingental is
gedaald met tien of meer beneden het
getal, waarop de formatie is vastgesteld.
Aan het bestand van een zogenaamde
vervangingspool komt goeddeels een
functie te vervallen. In voorkomende
gevallen zullen met n a m e o p t w e e m a n s scholen grote organisatorische problemen optreden, indien in de loop van de
schooltijd één leerkracht alle leerkrachten zal moeten opvangen. Terecht
heeft de Onderwijsraad erop gewezen,
dat in nieuw gebouwde scholen vaak
tussendeuren ontbreken, zodat het niet
mogelijk is van twee lokalen er één te
maken.
In zulke gevallen kan men ook
moeilijk een deel van de leerlingen
naar huis sturen; dat zou onder
andere in strijd zijn met de leerplichtwet. In zo'n geval ontstaan situaties
waarin tot nu toe op grond van artikel
56, tweede lid van de Lager-onderwijsw e t een boventallige leerkracht zou
kunnen worden toegewezen. Ook
indien die toewijzing zou worden
afgewezen, kan dit tot geweldige
administratieve rompslomp leiden.
Mijn fractie is daarom bepaald niet
gelukkig met de in dit wetsontwerp
neergelegde wijzigingen, waarvan
onzes inziens de gevolgen buitengew o o n veel bezwaren oproepen en
veel ongemak in de schoolorganisatie.
Daarom acht mijn fractie op dit
m o m e n t deze voorstellen onvoldoende doordacht en vanwege de effecten
op het onderwijsproces te negatief
o m er onze medewerking aan te
verlenen. Dat wij geen amendementen
hebben ingediend, is het gevolg van
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het feit dat w i j onze bezwaren ook tot
uitdrukking kunnen brengen door
tevreden te zijn met de bestaande
wetstekst.
De vergadering wordt van 17.21 uur
tot 19.15 uur geschorst.

D
Staatssecretaris Van Leijenhorst:
Mijnheer de Voorzitter! Alvorens in te
gaan op de meer specifieke vragen,
wil ik eerst ingaan op enkele algemene
vragen.
De achtergrond van de voorgestelde
bezuinigingsmaatregelen is dat
wanneer er bezuinigingen moeten
worden doorgevoerd, pas tot algemene maatregelen moet worden overgegaan indien er zo veel mogelijk
zekerheid bestaat dat alle scholen in
dezelfde positie verkeren. Door de
daling van het aantal leerlingen is er
thans echter een groot aantal scholen
dat zich met de formatie in een
relatief gunstige positie bevindt in
vergelijking met scholen waar de
daling van het aantal leerlingen niet
of minder sterk speelt. Om deze
scholen in een meer gelijke positie te
brengen, zijn in de begroting voor
1983 voorstellen met betrekking tot
het niet vervullen van vacatures en de
verscherpte toepassing van artikel 28,
lid 5 van de Lager-onderwijswet
gedaan. Deze voorstellen vormen een
logisch geheel.
Op grond van de ervaringen in de
voorgaande jaren met de toepassing
van artikel 28, lid 5 van de Lager-onderwijswet is gebleken dat individuele
toepassing tot zeer onevenwichtige
situaties kan leiden. Omdat bij
individuele toepassing slechts een
zeer globale selectiemethode kan
worden gehanteerd, zijn scholen
buiten toepassing gebleven, terwijl zij
een geringer leerlingenaantal hadden
dan scholen waarop deze maatregel
wel is toegepast.
Om deze reden is gekozen voor een
automatische werking van de drie
maatregelen. Een bijkomend voordeel
hiervan is dat het ambtelijk apparaat
wordt ontzien, hetgeen met het oog
op het regeerakkoord en de invoering
van het basisonderwijs dringend
gewenst is. Bij de beantwoording van
de schriftelijke vragen ben ik uitgebreid
op deze punten ingegaan. Ik kom
hierop straks trouwens nog terug.
Hiervoor heb ik aangegeven wat
mijn overwegingen zijn geweest bij
de keuze van de voorgestelde bezuinigingen. Door verschillende fracties is
mij de vraag gesteld waarom de
Regering de voorstellen handhaaft,
gezien de besluitvorming bij de
overgangswet op het basisonderwijs.
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Hiervoor zijn de volgende redenen
aan te voeren.
Ten eerste betreft het hier bezuinigingsvoorstellen van de begroting
voor 1983. Indien deze niet worden
gerealiseerd, ontstaat nog dit jaar een
tekort van circa 20 min., waarvoor de
dekking ontbreekt. Gezien determijnen
die nodig zijn voor de voorbereiding
van andere maatregelen - waarvoor
overigens niet alleen te denken is aan
een algemene formatiebeperking of
beperking van het achterstandenbeleid - is het volstrekt uitgesleten, nog
alternatieven te ontwikkelen. Ook
moet het technisch onmogelijk
worden geacht - ik verwijs hierbij
naar de schriftelijke beantwoording o m dit bedrag via individuele toepassing te realiseren.
Ten tweede ben ik van mening dat
het wetsontwerp inhoudelijk een
verantwoord en evenwichtig versoberingsvoorstel inhoudt.
Ten slotte merk ik op dat bij de
automatische werking in klemmende
situaties de mogelijkheid van toekenning van boventallige onderwijzers
bestaat. Dit kan met name spelen in
gevallen van een onevenwichtige
o p b o u w van het personeelsbestand
en bij gevallen van zeer extreme groei
waarin de normale groeiregeling niet
voorziet. Overigens wil ik in dit verband
nog opmerken dat bij de groeiregeling
van het lagere onderwijs ook sprake is
van een automatische werking.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu de
meer specifieke vragen beantwoorden.
Mevrouw Andela heeft gesproken
over de belasting van het ambtelijk
apparaat. Zij vraagt zich af of het
aantal ambtenaren niette hoog is
berekend en of administratieve
automatisering een oplossing kan
vormen. Bij de berekening van het
aantal ambtenaren is er voor de
selectie van 1100 scholen rekening
mee gehouden dat eerst bij 2800
scholen de leerlingenaantallen moeten
worden vastgesteld en geanalyseerd.
Dit kost circa 3500 werkuren.
Het opstellen van de beschikkingen
kost circa 1100 uur werk. In totaal dus
4600 werkuren of wel 30 personen,
gezien het feit dat alles in één maand
moet plaatsvinden. Administratieve
automatisering kan geen verdere
bijdrage leveren, omdat actuele
leerlingenaantallen altijd op de school
zelf zullen moeten worden vastgesteld.
Mevrouw Andela heeft enkele
bedragen genoemd met betrekking
tot de opbrengst van de automatische
toepassing. Zij vroeg zich af, of het
bedrag van f 12,5 miljoen de doorwerking is van vorige jaren. Dat is juist;
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de opbrengst is, inclusief de doorwerking van vorige jaren, een bedrag van
f 18,5 miljoen. Anders gezegd: het
bedrag van f 6,5 miljoen is het verschil
tussen automatische toepassing.
Mevrouw Andela sprak over het
formatiebesluit. Daarover zal inderdaad nog met de Kamer worden
gesproken. De door haar aangehaalde
passage uit de nota naar aanleiding
van het verslag beoogt hier geen
afbreuk aan te doen. Wel is bedoeld
tot uitdrukking te brengen dat de
benodigde middelen uit de lengte dan
wel uit de breedte moeten komen.
Mevrouw Andela en de heer Van
der Vlies hebben gesproken over de
toepassing van artikel 56, lid 2 van de
Lager-onderwijswet. De gedachte van
mevrouw Andela om scholen die
getroffen zijn door de automatische
toepassing van artikel 28, lid 5, van de
Lager-onderwijswet, een aparte
behandeling met beroepsmogelijkheid
te geven, onder artikel 56, lid 2 van de
Lager-onderwijswet, betekent naar
mijn mening dat het automatisme van
het voorstel deerlijk wordt aangetast.
Het gaat juist o m die automatische
toepassing, zoals in de nota naar
aanleiding van het verslag is
uiteengezet.
Met betrekking tot de uitvoering
van artikel 56, lid 2 van de Lager-onderwijswet, merk ik op dat volgens de
circulaire de toepassing daarvan
wordt geobjectiveerd, ledere school,
of die nu getroffen is door artikel 28,
lid 5 of niet, wordt gelijk behandeld.
Artikel 28, lid 2, is een gelijktrekking.
De school wordt in gelijke omstandigheden gebracht als andere scholen.
Met andere w o o r d e n : artikel 28, lid 5,
is geen bijzondere omstandigheid op
zich.
Alle scholen moeten onder artikel
56, lid 2, gelijk worden behandeld. Het
gaat niet aan een preferentie per se
te scheppen voor de scholen waarop
artikel 28, lid 5 is toegepast. Het is
immers niet een bepaling die de school
in vergelijking met andere in een
nadelige positie brengt. Het gaat o m
een gelijke positie.
De heer Van der Vlies vroeg naar de
reden van deze wijziging die niet in
het spoor is van de uitspraak bij de
behandeling van de Overgangswet
Basisonderwijs in deze Kamer is
gedaan. Wij kunnen de bezuiniging die
door de Kamer is aanvaard niet op een
andere wijze realiseren. Bij de Wet op
het basisonderwijs kan dat wel, omdat
w i j daarvoor nog de formatieregelingen
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moeten opstellen. Bij het kleuter- en
lageronderwijs is dat niet mogelijk.
Alternatieven voor beperkingen in de
personele sfeer zijn er niet, zoals in de
nota naar aanleiding van het verslag is
gesteld.
De heer Van der Vlies heeft ook
gesproken over de organisatorische
problemen en over mogelijke stress-situaties, met name bij ziektevervanging.
Bij het onderdeel van het triptiek
beperking vervanging ging het met
name om het voorkomen van gedwongen ontslagen. Met name in de
Bijzondere Commissie hebben de
organisaties er verleden jaar op
aangedrongen om zoveel mogelijk
gedwongen ontslagen te voorkomen.
Dit onderdeel heeft als voordeel dat
het aantal gedwongen ontslagen,
binnen het totaal van de bezuinigingen
in de personele sfeer, tot een m i n i m u m
beperkt kan blijven.
Uiteraard zijn er ook nadelen. Ik heb
begrip voor de problemen die de heer
Van der Vlies heeft genoemd. Wij
moeten echter niet uit het oog
verliezen dat de scholen waarom het
hier gaat niet het slechtst zijn
bemand. Zij zitten met ten minste tien
leerlingen onder het grensgetal.
Andere scholen met een gelijk aantal
leerlingen hebben wel steeds één
onderwijsgevende minder. Deze
scholen moeten dus wel een stootje
kunnen opvangen.
De heer Van der Vlies heeft ook
gesproken over de beroepsmogelijkheid bij de eindafrekening. Hij wilde
weten hoe deze procedure verloopt,
en of een schoolbestuur een personeelslid tot het eind daarvan in dienst
kan houden. Dit is natuurlijk mogelijk,
al loopt het schoolbestuur dan wel het
risico dat de salariskosten voor eigen
rekening komen indien het het beroep
verliest. In de nota naar aanleiding
van het verslag wordt deze beroepsmogelijkheid ook slechts voor de
volledigheid aangegeven.
De heer Dijkstal neemt aan dat de
scholen, net als in voorgaande jaren,
in april j l . al een circulaire hebben
gehad, volgens ongewijzigd beleid, en
dat de bezuiniging dus al ten dele is
doorgevoerd. In april hebben de
scholen inderdaad een circulaire
ontvangen. Daarin werd het nieuwe
beleid aangekondigd. In juni j l . is deze
circulaire aan de orde geweest in de
vaste Kamercommissie. Het ware ook
mij liever geweest wanneer dit
wetsontwerp voor het zomerreces zou
zijn behandeld. Dan zou de circulaire
op tijd een wettelijke basis hebben
gehad.
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De scholen gaan ervan uit dat het
nieuwe beleid bij aanvaarding van dit
wetsontwerp automatisch zal worden
doorgevoerd. Om verwarring te
voorkomen zijn wij niet begonnen
met een toepassing per school van
het nieuwe beleid. De opbrengst
van het pakket voor 1983 is vooral
afkomstig van de maatregelen 'niet
vervangen' en van het 'niet vervullen
van vacatures'. Aangezien er in
voorgaande jaren geen sprake was van
deze maatregelen zou de opbrengst
voor 1983 nihil zijn. Het gaat hierbij o m
een bedrag van ca. 17,5 min.
De heer Dijkstal (VVD): Uit de woorden
van de Staatssecretaris begrijp ik dat
in de circulaire van april jl. het nieuwe
beleid is uiteengezet, dat neerkomt op
een versterkte automatische bezuiniging ingevolge artikel 28, lid 5 van de
Lager-onderwijswet. De Kamer heeft
daarover geen oordeel kunnen
uitspreken.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Wij
konden kiezen tussen twee mogelijkheden: de scholen voorbereiden op
zaken waarover de Kamer nog
moet beslissen, dan wel de scholen
niet voorbereiden. Ik heb al gezegd
dat het mij liever ware geweest
wanneer de wetgeving eerder tot
stand was gekomen. Dan zouden w i j
een eindweegs gelijk zijn geweest met
het verzenden van de circulaire. Het is
ook een zaak van behoorlijk bestuur
dat wij de scholen op tijd
voorbereiden op maatregelen die
moeten worden genomen, onder het
voorbehoud - dat ook in de circulaire
is gemaakt - dat deze wetgeving door
het parlement zou worden aanvaard.
De heer Dijkstal (VVD): U had toch
ook de circulaire van verleden jaar
kunnen versturen met een aanpassing?
Die automatische werking had u toch
niet nodig? U had uw voornemen
toch ook op de 'oude' manier kunnen
realiseren?
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Dat
is nu juist het verschil. Mevrouw
Andela en ik hebben straks gesproken
over het verschil van f6,5 min. tussen
automatische toepassing en individuele toepassing. Die f6,5 min. - ik praat
nu op jaarbasis - is begrepen in de
bezuinigingsmaatregel die het kabinet
heeft vastgesteld.
De heer Dijkstal (VVD): Dat heeft daar
toch niets mee te maken! U had de
vrijheid om op grond van het oude
artikel 28 lid 5 een toepassing te
geven die een bepaald bedrag
oplevert. Dat is in de twee voorgaande
jaren ook gebeurd. Nu kunt u de
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criteria die u bij die toepassing
hanteert zelf scherper stellen om
zodoende het benodigde bezuinigingsbedrag te krijgen zonder dat u er een
automatische werking aan geeft. Dat
is toch mogelijk?
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik
denk, dat de heer Dijkstal hier van de
onjuiste veronderstelling uitgaat dat je
door verscherpte individuele toepassing hetzelfde bedrag opgeleverd kunt
krijgen als bij automatische toepassing. Dat is niet het geval.
De heer Dijkstal (VVD): Waarom kan
dat niet?
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Er is
een bepaald bedrag vastgesteld, dat
opgeleverd moet worden om de
begroting sluitend te krijgen, met
artikel 28 lid 5. Vervolgens is vastgesteld dat dit bedrag alleen maar
opgeleverd kan worden door automatische toepassing van dit artikel. Dat
sluit daarmee de individuele toepassing van artikel 28 lid 5 van de
Lager-onderwijswet uit.
De heer Dijkstal (VVD): Kunt u
misschien uitleggen waarom dit
alleen met een automatische toepassing kan? Waarom kun je niet hetzelfde
bedrag bereiken als de Minister zelf
de criteria scherper stelt?
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik
had het vermoeden dat in de nota
naar aanleiding van het verslag
uitvoerig de hele methodiek die moet
worden toegepast om te komen tot
vaststelling van de scholen waar het
om gaat, aan de orde was gesteld. Ik
heb in de schriftelijke stukken gesproken over het feit dat een groot aantal
scholen door de mazen van het net
glipt. Ik zie nu nog even af van de
werkdruk, maar dat stelt u nu niet aan
de orde. Het is ons in de afgelopen
twee jaar zeer duidelijk geworden, dat
niet alle scholen die er feitelijk onder
zouden moeten vallen, door een strikt
individuele toepassing van artikel 28,
lid 5 kunnen worden vastgesteld.
De heer Van Ooijen (PvdA): Wanneer
alleen automatische toepassing het in
de begroting voorziene bedrag kon
opleveren, waarom is hiervan dan
geen gewag gemaakt in de memorie
van toelichting op de begroting?
Staatssecretaris Van Leijenhorst: U
krijgt een speciale behandeling,
mijnheer Van Ooijen; ik kom hierop
nog terug.
In antwoord op vragen van de heer
Dijkstal wil ik opmerken, dat er door
de scholen van uit wordt gegaan dat
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automatische toepassing gaat
plaatsvinden bij aanvaarding van de
wet. Om verwarring te voorkomen, is
niet gestart met individuele toepassing.
De heer Dijkstal heeft gevraagd
- zoeven is dit ook al in het interruptiedebatje aan de orde geweest - of je
ook op de oude manier het beoogde
bedrag via toepassing van artikel 28
lid 5 van de Lager-onderwijswet, kunt
binnenhalen. Het staat vast dat dit
onmogelijk is.
De heer Dijkstal heeft tevens
gevraagd naar de financiële consequenties als dit pakket van maatregelen wordt uitgesteld tot 15 september
en 1 november. Ik beantwoord
hiermee impliciet een vraag van
mevrouw Andela. Uitstel tot 15
september kost f 1,5 a f 2 min. omdat
de maatregelen niet vervangen en
niet vervullen van vacatures circa 2 tot
3 weken later worden geëffectueerd.
Wellicht wordt een deel toch gerealiseerd omdat de scholen anticiperen
op de maatregel. Uitstel tot 1 november heeft niet alleen als consequentie
dat op bovengenoemde maatregelen
in totaal circa f9 min. niet wordt
gerealiseerd, maar ook dat de maatregel vermindering formatie per 1
januari 2 maanden later wordt
gerealiseerd.
Bij uitstel tot 1 november kan pas
op zijn vroegst per 1 maart ontslag
plaatsvinden. Dit betekent dat ca. 5
miljoen aan opbrengst wordt gemist.
In hettotaal leidt uitstel tot 1 november
na vluchtige berekening tot een tekort
van ca. 14 miljoen.
De heer Dijkstal heeft opgemerkt
dat de bedragen 2 miljoen hoger zijn
dan de begroting van 1983 aangeeft.
Hij sprak van onderlinge verschuivingen. De bedragen die in de nota naar
aanleiding van het verslag op bladzijde
3 zijn opgenomen, sluiten voor de
maatregel 'Niet vervangen kleuteronderwijs en lager onderwijs' aan op de
memorie van toelichting 1983. De
maatregelen 'Niet vervullen vacatures
lager onderwijs' en 'Vermindering
formatie per 1 januari..." zijn een
uitsplitsing van de post 'verscherpte
toepassing artikel 28, vijfde lid, LOW'
van de memorie van toelichting 1983.
Omdat bij nadere berekening bleek
dat de opbrengst 2 miljoen hoger zou
uitvallen, is in het georganiseerd
overleg een andere bezuinigingsmaatregel, te weten 'Niet vervullen
vacatures na 1 juni'teruggenomen.
De andere opstelling komt voort uit
de vragen in het verslag, om de
bedragen uit te splitsen.
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De heer Van Ooijen heeft gesproken
over automatische toepassing van de
wetgeving en die in verband gebracht
met de memorie van toelichting van
de begroting. Het staat niet expliciet
in de begroting dat uitvoering van het
gestelde in artikel 28, vijfde lid, LOW
automatisch zou geschieden. Daarin
kan ik de heer Van Ooijen niet helemaal
ongelijk geven. Doch de begroting is
niet te realiseren op de oude manier.
Voorts moeten de andere onderdelen
van het 'triptiek' automatisch zijn,
hetgeen wel in de begroting stond. Die
onderdelen zijn organisch verbonden
met artikel 28, vijfde lid, LOW. Ergo, het
automatisme van artikel 28, vijfde lid,
LOW is naar mijn mening onontkoonv
baar.
De heer Van Ooijen heeft gevraagd
of het getal 16 in verband met de
laatstgenoemde maatregel correct is.
Ik wijs hem erop dat het getal 15
ontleend was aan de 30-schaal. Bij de
inwerkingtreding van de 32-schaal
heeft aanpassing plaatsgehad.
Systematisch is het juist dat bij een
eventuele latere aanpassing van de
leerlingenschaal wederom aanpassing
van het getal naar de helft van de
schaal zal plaatsvinden. De aanpassing
16 is overigens gunstiger dan 15.
De heer Van Ooijen heeft voorts
gesproken over het budgetrecht van
de Kamer. Het is niet de bedoeling dat
via de weg van een algemene maatregel van bestuur een bezuiniging
wordt gerealiseerd los van de begroting. Eerst komt de begroting in de
Kamer aan de orde en daarna de
uitvoering van de begroting, dus de
totstandkoming van een wijziging van
de algemene maatregel van bestuur.
Verder heeft de heer Van Ooijen
gesproken over de problemen van de
kleine scholen. Hij noemde speciaal
het probleem van de tweemansschool
die terugvalt naar eenmansschool.
Toepassing van artikel 28, vijfde lid,
LOW vindt bij een tweemansschool
pas plaats indien het actuele leerlingenaantal 8 of minder is, namelijk 24-16
Het criterium is immers: 16 leerlingen
onder het grensgetal dat hier 24 is. Bij
dergelijke kleinere scholen bestaan
naar mijn mening grotere problemen
bij de toepassing. Deze kleine scholen
profiteren juist reeds van een gunstige
formatieregeling. Het zou zeer
onredelijk zijn deze nu te ontzien.
Ik wil mevrouw Andela en de heer
Dijkstal graag dank zeggen voor hun
positieve benadering van dit
wetsontwerp. Uit hun bijdrage
heb ik begrepen dat zij mee hebben
willen denken met de problemen en
met de maatregelen die genomen
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Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris voor zijn antwoord in eerste
termijn. Ik heb slechts nog enkele
opmerkingen. In de nota naar aanleiding van het verslag neemt de
Staatssecretaris eigenlijk als vanzelfsprekend aan dat zijn benadering ten
aanzien van het door ons ingediende
amendement met betrekking tot het
automatisch maken van het UWBO bij
de overgangswet basisonderwijs
- een en ander zal straks gaan

functioneren bij de nieuwe wet op het
basisonderwijs - bij de behandeling
van dit wetsontwerp direct wordt
geaccepteerd als zijnde geaccepteerd.
Ik leg er de nadruk op dat wij de
discussie hierover nog krijgen.
Ik vind dat wij het in zijn totaliteit
moeten bekijken en dat wij niet één
puntje naar voren moeten halen. Dat
is de essentie van wat ik bedoelde.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog
iets zeggen over die beroepsprocedures. Waarschijnlijk heb ik de Staatssecretaris niet goed begrepen. Artikel
56, lid 2, gaat over de noodsituatie. De
Staatssecretaris heeft uitgeweid over
artikel 28, lid 5-gevallen. Het is
inderdaad zo, dat wanneer bedoeld
artikel automatisch wordt, geen
beroep meer nodig is. Het gaat mij
echter met name om die noodsituatie.
Die zal in de toekomst toch blijven
voorkomen. Misschien zal die situatie
zelfs meer voorkomen dan tot nu toe
het geval is geweest. Daarop doelde
ik ook toen ik het had over de slechte
beroepsmogelijkheid die in feite via
artikel 56, lid 2, van de Lager-onderwijswet 1920 wordt geboden. Misschien is het niet de moeite waard
voor twee jaar alle nodige aanpassingen aan te brengen. Technisch en
juridisch gezien zal dat ook wel
problemen opleveren. Ik zie dat best
in. Ik wil hier echter wel opmerken dat
wij niet onzorgvuldig moeten omspringen met beroepsmogelijkheden die
scholen moeten kunnen hebben.
Ik heb nog een opmerking gemaakt
over mijn amendement inzake uitstel
tot 15 september. Ik heb gezegd dat ik
het bestuurlijk gezien niet fraai vind
wanneer een wet met terugwerkende
kracht in werking wordt gezet en als
zodanig ook in het Staatsblad wordt
gepubliceerd. Met mijn voorstel o m
de wet 15 september te laten ingaan,
heb ik niet willen zeggen dat een en
ander ook voor het komende jaar
moet gelden. Misschien had de
Staatssecretaris daar moeite mee en
daarom stel ik dit nog even in alle
duidelijkheid.
De Staatssecretaris heeft gezegd
dat door uitstel f 1 a f 1,5 miljoen
minder in het laatje zal komen. Dit
bevreemdt mij een beetje. De Staatssecretaris heeft namelijk tegelijkertijd
gezegd dat de scholen wel zullen
anticiperen op de circulaire die reeds
eind april naar de scholen is gegaan.
Als ik het geheel overzie en daarbij
ook het financiële plaatje in ogenschouw neem, heb ik de indruk dat de
f 18,5 miljoen die artikel 28, lid 5, gaat
opbrengen vermeerderd met hetgeen
de andere maatregelen opbrengen
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zijn. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de maatregelen niet
los staan van de financiële nood
waarin wij verkeren. Ik meen dat,
ondanks de kanttekeningen die door
de geachte afgevaardigden zijn
geplaatst, toch meegedacht is met de
probleemstelling en met de wijze van
aanpakken. Er is een verantwoord
pakket maatregelen op tafel gelegd.
Ik kom toe aan het door mevrouw
Andela ingediende amendement.
Dit amendement behoeft de volgende
kanttekeningen. In de eerste plaats is
er aan de scholen, door de circulaire
van 29 april j l . , volledige duidelijkheid
gegeven met betrekking tot de
beleidsvoornemens. De vraag kan
echter worden gesteld, of uitstel van 1
augustus tot 15 september hierdoor
een gelukkig voorstel is. In de tweede
plaats hebben de scholen geteld, op
grond van de circulaire, op 1 augustus.
Deze scholen moeten op 15 september
dus opnieuw gaan tellen. In de derde
plaats wijs ik op het financiële verschil
van 1 a 2 miljoen.
De vraag kan dus worden gesteld,
of de verandering in 15 september,
gelet op de punten die ik zojuist heb
genoemd, opweegt tegen het voordeel dat hiermee zou kunnen
worden bereikt. Ik geef mevrouw
Andela dan ook in overweging o m de
nadelen nog eens af te wegen tegen
het voordeel dat eruit zou kunnen
voortvloeien.
Ik vraag mevrouw Andela in ieder
geval, of het amendement zodanig
kan worden opgevat dat de wijziging
alleen op 15 september van het jaar
1983 slaat. Als dit zo is en als het
amendement wordt gehandhaafd, zal
nog met mevrouw Andela moeten
worden gesproken o m tot een juiste
technische aanpassing te komen. Ik
blijf echter bij mijn opmerking dat het,
ook wat het onderwijsveld betreft, de
vraag is of wij de scholen een dienst
bewijzen die evenredig is aan het te
bereiken doel.

D

boven het totale bedrag van f27
miljoen uitkomt. Wanneer ik het nu
mis heb, hoop ik dat de Staatssecretaris mij alles nog eens goed uit de
doeken wil doen. Mijn indruk is echter
dat het nogal meevalt met het
mogelijke tekort van f 1 a f 1,5 miljoen.
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Meent mevrouw Andela
dat met het invoeren van de datum 15
september de terugwerkende kracht
geheel is voorkomen? De Eerste
Kamer moet namelijk ook nog een
beslissing nemen.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik verwacht dat de
Eerste Kamer bereid is om snel te
werken. Het is nu 30 augustus.
Volgende week dinsdag vergadert de
Eerste Kamer weer. Wellicht kan dit
wetsontwerpje dan daar op de
agenda staan. Dan rest ons nog een
dag of tien voordat het 15 september
is.
De heer Van Ooijen (PvdA): Wanneer
wij ervan uitgaan dat de Eerste Kamer
net zoveel tijd nodig heeft als de
Tweede Kamer lukt het echter niet.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Zoals u
ongetwijfeld weet gaan w i j hier op
onderdelen in. Ik verwacht echter dat
de Eerste Kamer minder tijd aan dit
wetsontwerp zal besteden. Ik heb van
de Staatssecretaris echter dergelijke
tegenargumenten niet gehoord. Ik
neem daarom aan dat hij die moeilijkheid niet ziet.
De heer Van Ooijen (PvdA): Daarom
mag ik die nog wel zien.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Jawel,
dat is mogelijk.

D
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb van de Staatssecretaris, die ik overigens dank zeg
voor zijn beantwoording, begrepen
dat het in de praktijk toch een heel
moeilijke zaak is o m ten aanzien van
de individuele toepassing van artikel
28, lid 5, tot een eenduidig beleid te
komen. De praktijk leert hem dat er
verschillen ontstaan en dat sommige
scholen mazen in de wet ontdekken
en daarvan gebruik maken, kortom,
dat er een situatie met ongelijkheden
ontstaat.
De Staatssecretaris spreekt ten
aanzien van artikel 56, tweede lid bij
door de bevoegde gezagen aangemelde noodsituatie, zijn voornemen uit
o m bij toepassing van dat lid de zaak
te objectiveren. Ik heb een en ander
naast elkaar gezet. Hoe komt het dan
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dat de individuele toepassingen door
dezelfde organen niet op dezelfde
wijze te objectiveren zijn - hiervoor
zullen ongetwijfeld redenen zijn - ,
waardoor de ongelijkheden in de
praktijk kunnen worden omzeild en
wij wel degelijk naar een stramien
toegroeien waarin deze ongelijkheid
niet meer aardt? Ik wil hierop graag
een antwoord hebben omdat dit mij
bij de afweging van de voor ons
liggende wetswijzigingen van belang
lijkt te zijn.
Over de interimperiode, te weten
vanaf nu tot 1 augustus 1985 wanneer
via de nieuwe Wet op het basisonderwijs een door amendement ingebrachte nieuwe regeling zou gelden, wil ik
het volgende opmerken. De Staatssecretaris zegt dat hij bij zijn huidige
voorstel deze interimperiode nodig
heeft omdat hij anders het bedrag dat
bezuinigd moet worden niet haalt.
Voorts zei hij dat het bedrag dat per 1
augustus 1985 niet automatisch
toevloeit, alsnog via een bijstelling .
van deformatieregeling zal moeten
worden gevonden. Ik heb dit althans
zo begrepen. Met mevrouw Andela
vraag ik mij dan af welke optie er
daardoor is op de nog vast te stellen
formatieregeling.
Ik heb namelijk dezelfde aarzelingen
als zij zojuist onder woorden heeft
gebracht. Ik laat het daarbij echter
omdat ik een en ander nog niet
geheel overzie. Immers, w i j weten
nog niet precies hoe deze formatieregeling eruit zal zien. Hierover moet
trouwens nog overleg worden
gevoerd.
Ten slotte blijf ik zitten met de
maatregel ten aanzien van de vervanging. In eerste termijn heb ik hierover
mijns inziens duidelijk gesproken. De
Staatssecretaris heeft erkend dat op
dit punt van een nadeel sprake is. Hij
beroept zich erop dat het scholen
betreft die niet het slechtst bemand
zijn. Dit betekent met andere woorden
dat als er een vacature is
ontstaan door verhindering van één
van de teamleden, het resterende deel
van het team voldoende geëquipeerd
moet zijn o m deze op te vangen. Dat
is zijn uitgangspunt.
Dit neemt mijns inziens niet weg
dat in het meer psychologische en
psychosomatische vlak een stress-situatie kan optreden. Ik vind daarom elke
maatregel ten aanzien van het niet
vervangen van zieke docenten in het
basisonderwijs, het kleuteronderwijs
en ook in het voortgezet onderwijs in
feite erg arbitrair. Hieraan zijn duidelijke nadelen verbonden, waarbij
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voorbeelden uit de praktijk zijn aan te
halen. Dit leidt mij ertoe te zeggen dat
ik mij ten aanzien van het wijzigingsvoorstel betreffende de vervanging bij
verhindering, het standpunt van mijn
fractie moet voorbehouden.
Wat de verlaging van het aantal
formatieplaatsen bij een teruglopend
leerlingenaantal bij het niet vervullen
van vacatures betreft, heb ik in eerste
termijn al gezegd dat dit voor ons als
fractie anders ligt. De ontwikkeling
van het leerlingenaantal per school is
immers bijna nooit een zeer abrupte
zaak. Er moet dan wel van een zeer
bijzondere situatie sprake zijn.
Meestal verloopt de zaak trendmatig
en is deze te voorzien op een redelijke
termijn van bij voorbeeld een half jaar
of 3 a 4 maanden.
Hetzelfde geldt in het algemeen bij
vacatures. Ik laat plotselinge sterfgevallen buiten beschouwing omdat
deze procentueel gezien bepaald, en
gelukkig, niet de meeste zijn. In deze
twee gevallen is schoolorganisatorisch
een voorbereiding te treffen. In geval
van een vervanging is dat niet het
geval. Daarom denken wij hierover
anders. Hoe een en ander uitvalt, zal
men bij de stemming over dit wetsvoorstel wel merken.

D
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
gezegd dat de voorstellen één logisch
geheel vormen. Het woord 'triptiek' is
gevallen. Ik zie dit helemaal niet. De
enige logica die er inzit, is dat alle drie
de voorstellen beogen bepaalde
bezuinigingen te halen. Inhoudelijk zie
ik echter helemaal niet waarom het
één gekoppeld zou zijn aan het ander.
Vanuit die achtergrond heb ik ook
artikel 28, vijfde lid aan de ene kant en
de twee andere maatregelen aan de
andere kant verschillend benaderd. Ik
doe dit nog steeds.
Ik ben uitermate teleurgesteld over
de gang van zaken die nogmaals door
de Staatssecretaris is bevestigd. Het
mag toch niet zo zijn dat, als de
Kamer een begroting aanneemt
waarin zij een bepaald bedrag
aanvaardt, daarna in april een circulaire het land ingaat, waarin vooruitgelopen wordt op wetgeving die de Kamer
zelf nog tot stand moet brengen.
Daarmee brengt de Staatssecretaris
ons in een onmogelijke positie. Wat
moeten wij er dan nog verder over
zeggen? Als de Staatssecretaris uit
bestuurlijk oogpunt daarbij had
gevoegd dat het niet uitgesloten was
dat het niet langs die weg zou gaan
en dat hij als bestuurder die bezuini-
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ging langs een andere weg zou
zoeken, dan was er nog een opening
geweest. Wat moet ik nu echter? Ik
heb 'ja' gezegd tegen het bedrag.
Inhoudelijk heb ik bezwaren tegen
automatische toepassing van artikel
28, vijfde lid. Mag ik het recht o m dat
bezwaar te hebben alstublieft hebben?
Ik sta nu voor het blok. Wat moet ik
doen? Ik vind het erg vervelend dat
wij in die situatie zijn gebracht. Ik
neem dit de Staatssecretaris kwalijk.
Ik moet nu een afweging gaan maken
naar eer en geweten. Ik zal met mijn
fractie overleggen wat wij moeten
doen. Ik zeg nogmaals met nadruk dat
ik het erg vervelend vind dat dit op
deze wijze gebeurd is.
Ik kom op de terugwerkende kracht.
Ik moet zeggen dat ik op dit moment
helemaal niet in de stemming ben o m
daaraan mee te werken. Wetgeving
met terugwerkende kracht vind ik
überhaupt een kwalijke zaak. De
Kamer moet daar eigenlijk niet aan
meewerken. Ik begrijp het dilemma
dat overigens deels ook door de
Kamer zelf is ontstaan, door de
behandeling niet voor het reces maar
na het reces te laten plaatsvinden.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn
opmerking is misschien niet eens
zozeer gericht tot de heer Dijkstal. Ik
vraag hem echter of hij niet weet dat
dit bericht vanuit het departement zelf
gekomen is en dat het niet zo aandrong
op de behandeling voor het reces?
De heer Dijkstal (VVD): Ik weet dat. De
Kamer heeft het wetsontwerp laten
liggen. Het heeft ons indertijd ook
verbaasd dat de heer Deetman ons in,
naar ik meen, een mondeling overleg
meedeelde dat er niet zo'n haast mee
was. Zo is het ongeveer gebeurd. Hoe
het ook zij, wij praten eind augustus
over een wet die op 1 augustus 1983
van kracht had moeten worden. Ik
voel er niet veel voor om daaraan
mee te werken. De cijfers die de
Staatssecretaris heeft genoemd ten
aanzien van uitstel tot november,
overtuigen mij er wel van dat het niet
zo lang uitgesteld moet worden.
Ik zit voorlopig op het spoor van het
amendement van mevrouw Andela.
De suggestie van de Staatssecretaris
o m te kijken hoe wij het het volgend
jaar moeten doen, is volgens mij wel
juist. Het amendement op zich zelf
behoeft enige aanpassing. Ik voel op
dit moment echter niet voor terugwerkende kracht.
De poging van de Staatssecretaris
aan het eind van het verhaal o m nog
iets vriendelijks tegen mij te zeggen,
heb ik wel gewaardeerd. Zo is het
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De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris voor de gegeven inlichtingen en
de mij ten deel gevallen speciale
behandeling. Niettemin moet ik hem
tot zijn teleurstelling meedelen dat ik
hem niet in alle opzichten overtuigend
heb gevonden.
Ik kom op een enkel punt nog even
terug. De Staatssecretaris heeft
erkend dat in de begroting als zodanig
niet expliciet is vermeld dat artikel 28,
vijfde lid automatisch zou functioneren. Hij acht het echter wel onontkoonv
baar.
Ter adstructie van deze stelling
verwijst hij naar de nota naar aanleiding van het verslag. Op blz. 5 van die
nota staat over de opbrengst die de
begroting heeft aangegeven: 'Om
deze opbrengst via de individuele
toepassing te realiseren, is het
noodzakelijk dat bij circa 800 scholen
ontslag plaatsvindt per 1 januari.' Dat
is dus altijd het geval, zowel bij
automatische als bij niet-automatische
toepassing. Het gaat o m 800 ontslagen.
Verder staat op blz. 5 van de nota
naar aanleiding van het verslag:
'Gelet op de ervaringen in de voorafgaande jaren betekent dit dat bovenop
voornoemde aantallen binnen één
maand nog circa 2000 scholen
moeten worden geselecteerd, het
leerlingenaantal moet worden
geanalyseerd, beschikkingen moeten
worden gemaakt en verzonden'. Er
moeten dus 2800 scholen worden
benaderd o m die bezuinigingen te
bereiken via de weg van individuele
toepassing.
Je kunt van mening zijn dat dit
ontzettend veel werk is, maar als je dit
vergelijkt met het eveneens in de nota
naar aanleiding van het verslag
genoemde aantal van 5000 gevallen ,
waarin een beroep wordt gedaan op
artikel 56, tweede lid, dan valt dit
nogal mee. Met andere w o o r d e n : niet
de onmogelijkheid o m langs de weg
van de individuele toepassing dat
geld binnen te krijgen is aan de orde.

maar het feit dat de Staatssecretaris
in een te laat stadium op het idee is
gekomen o m af te zien van automatische toepassing en zijn toevlucht te
nemen tot individuele toepassing.
Als de Staatssecretaris dat vanaf
het begin had gedaan, had hij meer
scholen aan moeten schrijven. Zo heb
ik dat ook gelezen. Een verscherpte
toepassing van artikel 28, vijfde lid,
betekent dat de scholen individueel
worden getoetst.
Wanneer in plaats van 800 scholen
2800 scholen worden aangeschreven
en getoetst, verkrjjg je een veel
eerlijker verdeling over de verschillende scholen. Naarmate het aantal
groter is, zul je ook veel beter scholen
met een tamelijk gunstige leerling/docent-verhouding kunnen selecteren.
De Staatssecretaris heeft verder
gezegd dat de getallen 15 of 16 zich
heel eenvoudig laten verklaren. Toen
het wetsontwerp w e r d ingediend,
bestond nog de 30-schaal. Twee
maanden later was sprake van een
32-schaal, die nu nog geldt. Daarom
was het aantal eerst 15 en daarna 16.
Dit vind ik toch vreemd. Toen het
wetsontwerp werd ingediend, was de
begrotingsbehandeling immers al
lang achter de rug en wisten wij al
lang dat de 32-schaal onderweg was.
Ik begrijp daarom niet dat in de
memorie van toelichting het getal 15
wordt genoemd en later 16. Maar dat
is een kleinigheid!
Ik ben door de Staatssecretaris
overtuigd dat de problemen bij de
tweemansschool wat toepassing van
artikel 28, vijfde lid betreft, niet groot
zijn. Het ligt iets moeilijker wanneer
het gaat over de vervanging bij ziekte,
want dan moet bij tien kinderen onder
de norm al een leerkracht worden
ingeleverd gedurende het jaar. Ik ben
er echter door de Staatssecretaris van
overtuigd dat dit probleem veel
minder groot is dan ik in eerste
instantie heb gedacht.
Ik heb op één vraag nog geen
antwoord ontvangen. Evenals de heer
Van der Vlies heb ik er in eerste
termijn op gewezen dat er wel eens
een toename van het aantal beroepen
op artikel 56, tweede lid, zou kunnen
ontstaan. Het gaat hierbij o m het
verzoek, een boventallige leerkracht te
krijgen. Die toename zou kunnen
ontstaan wanneer in veel meer
gevallen een leerkracht zal moeten
worden ingeleverd gedurende het
jaar.
Ik wijs in dit verband op een
verschijnsel dat zich, mede door het
vergroten van de klassen van 30 naar
32 leerlingen, steeds meer gaat
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echter niet! De Staatssecretaris heeft
gezegd dat wij de maatregelen niet
geheel los kunnen zien van de
financiële situatie. Neen, ik zie de
maatregelen direct gerelateerd aan de
financiële situatie. Met andere
w o o r d e n : zouden w i j niet in financiële
problemen zitten, dan had ik er niet
voor gevoeld o m op deze manier de
leerkrachtensystematiek in de school
aan te passen o f t e veranderen. Laat
dat vooral duidelijk zijn!

D

voordoen. Ik doel op het feit dat
lokalen te klein blijken te zijn en dat
men op grond daarvan een beroep
moet doen op een boventallige
leerkracht. Ik zou hierop graag een
reactie ontvangen.

D
Staatssecretaris Van Leijenhorst:
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Andela heeft opnieuw een verband
gelegd tussen de voorgestelde
maatregelen en de Wet op het
Basisonderwijs. Ik wil haar geruststellen door te zeggen dat, zoals in de
Kamer is afgesproken, de formatieregeling nog met de Kamer zal worden
besproken.
Het moet echter wel duidelijk zijn
dat gezien de interdepartementale
afspraken over de meerjarenraming
voor de Wet op het basisonderwijs wij
aan scherpe financiële randvoorwaarden gebonden zijn. Deze zaak zal op
de een of andere wijze in samenhang
met die randvoorwaarden aan de
orde moeten worden gesteld.
Naar aanleiding van artikel 56, lid 2,
wees mevrouw Andela erop dat de
noodsituaties kunnen blijven voorkomen. Ik sluit niet uit - dit zeg ik ook
aan het adres van de heer Van
Ooijen - dat in verband met het
toepassen van deze maatregelen in
enkele gevallen meer een beroep kan
worden gedaan op artikel 56. De heer
Van der Vlies sprak in dit verband
over de voordeur en de achterdeur.
Men kan nooit stellen dat artikel
56, tweede lid, een oplossing biedt
voor de scholen die in de problemen
zijn ten gevolge van de toepassing van
de desbetreffende maatregel.
Artikel 56, tweede lid, houdt in dat
zich allerlei bijzondere omstandigheden
kunnen voordoen en soms kunnen die
voortvloeien uit de toepassing van de
genoemde regelingen. In die zin moet
over objectiveerbaar worden gesproken. Er zal dus geen verband moeten
worden gelegd met die maatregel,
maar de situatie op zichzelf zal moeten
worden beoordeeld.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Als de
Staatssecretaris dit zo zegt dan wil ik
zeker wijzen op de behoefte aan een
behoorlijke beroepsmogelijkheid. De
beroepsmogelijkheid, zoals wij die
kennen in alle onderwijswetten,
bestaat hierbij niet. Ik geef toe dat het
moeilijk zal zijn artikel 56 in die zin
aan te passen, omdat het gaat o m het
achteraf beoordelen van exploitatierekeningen en dergelijke. Ik vind het
dan echter helemaal een omissie dat
er in dit wetsontwerp verder helemaal
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geen beroepsmogelijkheden zijn. Ik
geef toe, het is maar voor korte tijd,
maar er kunnen zich problemen
voordoen.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ook
in de schriftelijke voorbereiding is
deze zaak uitvoerig aan de orde
gesteld. Ik ben het met mevrouw
Andela eens dat wij zorgvuldig
moeten omspringen met de beroepsmogelijkheden. Het is beslist niet zo
dat wij minder ruimte zouden willen
bieden wat betreft de beroepsmogelijkheden.
Ik hoop dat mevrouw Andela er
echter begrip voor heeft dat juist door
het introduceren van een algemene
regeling een beroepsmogelijkheid
voor individuele gevallen hier niet
meer aan de orde is. Dat neemt niet
weg - daarom is het in de schriftelijke
stukken ook zo gesteld - dat artikel 56,
tweede lid als zodanig van kracht blijft,
niet alleen voor deze toepassing, maar
ook voor allerlei andere gevallen.
De heer Van der Vlies en mevrouw
Andela hebben over de formatieregeling gesproken. Ik heb al gezegd dat
die nog met de Kamer zal worden
besproken.
De heer Van der Vlies heeft opnieuw
gesproken over de schoolorganisatie.
Ik zeg niet dat de situaties, die hij
beschrijft, niet zouden kunnen
voorkomen. Ik kan mij voorstellen dat
er in bepaalde gevallen problemen
kunnen ontstaan, maar die zouden
ook kunnen voorkomen in situaties
die buiten deze regeling vallen.
Ik heb al gewezen op de gunstige
formatieregeling, waaraan deze
scholen onderhevig zijn, in vergelijking met scholen van dezelfde
omvang of zelfs iets groter.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Dijkstal heeft enkele opmerkingen
gemaakt, die mij enigszins
hebben geprikkeld. Hij is
zeer teleurgesteld over het faseverschil
in de tijd, dat is opgetreden tussen
circulaire en wetgeving. Ik wijs erop,
dat in de circulaire met betrekking tot
het vervoer van kinderen bij het
buitengewoon onderwijs is verwezen
naar een beslissing, die de Kamer
heeft genomen. Het gebeurt vaker
- gezien ook de procedures, waar wij
niet omheen kunnen dat wetsontwerpen niet kunnen worden afgehandeld
op het moment waarop de circulaires
de deur uitgaan. Ik had gehoopt - ik
heb er ook op aangedrongen - dat dit
wetsontwerp nog voor het zomerreces zou kunnen worden behandeld. Ik

Tweede Kamer
30 augustus 1983

heb begrip voor hectische situaties
gedurende de laatste dagen voor het
zomerreces. Het spijt mij, dat het
niet is doorgegaan. Als ik de problemen echter afweeg tegen het bezwaar
van terugwerkende kracht, dan moet ik
tot de conclusie komen, dat de datum 1
augustus te prefereren valt boven een
verschuiving van data.
De heer Dijkstal (VVD): Ik maak uit de
woorden van de Staatssecretaris op,
dat het op het ministerie van Onderwijs
gewone praktijk is o m circulaires in
april te sturen, die vooruitlopen op
wetgeving. De Staatssecretaris doet
het voorkomen, alsof dit normaal en
onontkoombaar is. Ik wijs erop dat
andere ministeries dit probleem op
een uitstekende wijze oplossen.
Gemeentebesturen krijgen een
vooraankondiging van bepaalde
voornemens. Er wordt dan bij gezegd,
dat dit nog door het parlement moet
worden goedgekeurd.
Mijn probleem is, dat de Staatssecretaris ons de facto voor het blok
heeft gezet. Het uitgangspunt is, dat
er bezuinigd moet worden. Ik wil
hieraan graag meewerken. Ik wil het
op een andere manier, maar die weg
heeft de Staatssecretaris geblokkeerd
door in april vooruit te lopen op een
automatische werking van artikel 28,
lid 5. Dat was niet nodig geweest.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: In
de circulaire stond, dat ter zake van de
desbetreffende punten nog de nodige
wetgeving tot stand moest worden
gebracht.
De heer Dijkstal (VVD): Dan had u uit
bestuurlijk oogpunt moeten aankondigen, dat als het wetsontwerp niet zou
worden aangenomen, toch een
bepaald bezuinigingsbedrag zou
moeten worden gerealiseerd.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Het
lijkt mij toe, dat wij dan de grootst
mogelijke verwarring zouden hebben
geschapen. De schoolbesturen
zouden dan moeten kiezen tussen
twee mogelijkheden, die eventueel uit
wetgeving zouden kunnen voortvloeien: individuele dan wel automatische
toepassing. Het lijkt mij een goede
zaak, dat wij de scholen ter zake
duidelijkheid hebben geboden.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Ik wil
nog een vraag over het amendement
stellen. Als ik het goed begrijp, heeft
de Staatssecretaris hiermee enige
problemen.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik
kom daarover nog te spreken.
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Mevrouw Andela-Baur (CDA): Dan wil
ik nog iets over de procedure zeggen.
Ik zou geen amendement hebben
ingediend als de Kamer de oorzaak
zou zijn van het niet behandelen van
het wetsontwerp. Dat is niet het geval.
Tijdens de vergadering van de
commissie voor Onderwijs - de
voorzitter was aanwezig - werd
gemeld, dat van de kant van het
ministerie was gezegd, dat het
wetsontwerp niet zo nodig 1 augustus
behandeld behoefde te worden,
gezien de volle agenda van de Kamer.
Het heeft niet aan de Kamer gelegen,
dat het niet is doorgegaan.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik
denk dat dit een goede gelegenheid is
om nader tot elkaar te komen. Het is
verre van mij o m onhoffelijk te zijn
tegenover de Kamer. Als het departement een signaal heeft gegeven dat
uitstel mogelijk zou zijn, moet men
zich realiseren dat het departement
wellicht begrip had voor de overvolle
agenda op de laatste vergaderdag.
Maar ook het departement was van
mening dat het wetsontwerp gezien
zijn urgentie - ik leg nu ook weer even
een verband met de circulaire eigenlijk nog eerder dan de laatste
vergaderdag had moeten worden
behandeld.
Bij het departement en ook bij mij
leefde en leeft de overtuiging dat dit
wetsontwerp eerder had moeten
worden behandeld. Ik meen echter,
dat het verstandig is nu
maar vast te stellen dat het
te betreuren is dat het wetsontwerp
niet eerder kon worden behandeld.
Het heeft geen zin de oorzaken
daarvan op dit moment precies te
traceren. Mevrouw Andela legt een
verband tussen haar amendement en
de oorzaken van het feit dat het
wetsontwerp pas vandaag in de
Tweede Kamer aan de orde kan
komen. Ik hoop echter dat zij na mijn
antwoord de indiening van haar
amendement wil heroverwegen, ook
gelet op de problemen die dit amendement kan hebben voor de scholen.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): De
Staatssecretaris spreekt zich een
beetje tegen. In de circulaire staat dat
er nog wetgeving tot stand zal komen
en dat erop wordt vertrouwd dat men
nu reeds rekening gaat houden met
deze nieuwe wetgeving. Ik weet niet
hoe de scholen in den lande hierop
hebben gereageerd, maar het zou mij
verbazen als het amendement tot
gevolg heeft dat het vrij te komen
bedrag zou worden verlaagd met 1,5
min. Ik zou dat nog wel eens uitgerekend willen zien.
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Van Leijenhorst
Staatssecretaris Van Leijenhorst: Dat
is niet zo moeilijk. Op blz. 3 van de
nota naar aanleiding van het verslag
worden enkele cijfers genoemd. De
voor 1983 opgevoerde cijfers slaan op
de periode tussen 1 augustus en 1
januari. Er moeten echter dan enkele
weken worden afgetrokken namelijk
het aantal weken vanaf een bepaalde
datum in augustus tot 15 september.
Omgekeerd kom je dan op ongeveer
1,5 a 2 min.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Wij
zullen er nog eens over nadenken,
maar de Staatssecretaris heeft mij er
niet van kunnen overtuigen dat er een
ramp ontstaat als mijn amendement
wordt aanvaard.
Staatssecretaris Van Leijenhorst: U
hebt de bedragen gehoord. Ik denk in
ieder geval dat er grote nadelen aan
verbonden zijn voor de scholen zelf
nu ze met 1 augustus als teldatum
hebben gewerkt en op 15 september
opnieuw tot telling moeten overgaan.
Ten slotte de heer Van Ooijen, die
opnieuw heeft gesproken over lid 2
van artikel 56. Hij heeft de toepassing
van dit artikel in verband gebracht
met de hoeveelheid werk, nodig voor
het vaststellen van het aantal scholen
in het kader van het vijfde lid van
artikel 28 van de Lager-onderwijswet.
Schoolorganisatorisch kan niet
worden voorzien, dat iemand ziek
wordt en dat niet tot vervanging mag
worden overgegaan, aldus de heer
Van Ooijen. Dit is niet geheel juist. Het
is bekend dat bij één ziektegeval geen
vervanging mag worden toegepast.
De scholen kunnen van tevoren een
plan maken voor herverdeling als een
dergelijk geval zich voordoet.
De heer Van Ooijen heeft ook
gesproken over de getallen 15 en 16.
Ik denk niet dat hij er behoefte aan
had, daarover nog een discussie uit te
lokken. Zijn opmerking over de
tweemansschool heb ik met dank
aangehoord.
Bij de toepassing van artikel 56, lid
2 gaat het o m omstandigheden die
bijzonder genoemd kunnen worden.
Ze kunnen het gevolg zijn van het
toepassen van het pakket van maatregelen dat aan de Kamer is voorgelegd,
maar in verreweg de meeste gevallen
zal het gaan o m andere bijzondere
omstandigheden.

een deel ook kan worden veroorzaakt
door de toepassing van artikel 56, lid
2. Als 800 scholen een leerkracht
moeten inleveren, dan kunnen ze in
beginsel alle in beroep gaan. In de
praktijk doet 20% van de scholen dat.
Als dit ook in de toekomst gebeurt,
dan kunnen zo'n 160 scholen in
beroep gaan, niet ex artikel 28, lid 5,
maar op grond van het tweede lid van
artikel 56. Men kan zeggen dat men in
bijzondere omstandigheden verkeert,
zodat men de leerkracht had moeten
behouden. Dat levert toch ook veel
werk op? Kan de Staatssecretaris
daarover iets zeggen?

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Wij
zullen artikel 56, lid 2 zorgvuldig
hanteren, zoals ook dit artikel gehanteerd moet worden.

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik
denk dat bij de toepassing van het
tweede lid van artikel 56 zeer goed
kan worden nagegaan, of er werkelijk
sprake is van bijzondere omstandigheden, veroorzaakt door toepassing van
dit pakket van maatregelen.

Daartoe wordt besloten.

De heer Van Ooijen (PvdA): Bij geen
enkeie beroepsmogelijkheid zullen de
mensen - althans zeker niet in de
beginperiode - ervan afzien in beroep
te gaan als de kans o m gelijk te
krijgen niet al te groot is. Dit wordt
verondersteld, want men heeft geen
ervaring op dit punt. Over twee jaar
houdt deze wet op te bestaan. Ik
verwacht niet dat de mensen daardoor
worden weerhouden, in beroep te
gaan.
Staatssecretaris Van Leijenhorst:
Mijnheer de Voorzitter! Het is ook niet
de bedoeling dat de mensen ervan
weerhouden worden om in beroep te
gaan. Ik wil er alleen op wijzen dat bij
het toepassen van de betreffende
maatregel, vervanging wegens ziekte,
de vacaturemaatregel en automatische
toepassing van artikel 28, lid 5 niet
als vanzelf een uitweg zal worden
geboden door toepassing van artikel
56, lid 2 van de Lager-onderwijswet.
Zo mag het niet worden begrepen. Ik
kan mij voorstellen dat een aantal
scholen geneigd zijn om te stellen dat
men eerder in een bijzondere situatie
is beland vanwege deze maatregelen.
Die bijzondere situatie zal dan moeten
worden afgewogen en vergeleken
met alle andere toepassingsmogelijkheden van artikel 56, lid 2, waarvoor
dit artikel in de wet staat.

De heer Van Ooijen (PvdA): Er is een
klein misverstand. Ik heb erop
gewezen dat de hoeveelheid werk die
voortkomt uit individuele toepassing
van het vijfde lid van artikel 28, voor

De heer Van Ooijen (PvdA): De
Staatssecretaris zegt dat hij de
mensen heel zelden gelijk zal geven,
maar dat ze het allemaal kunnen
vragen. De Staatssecretaris zal
daarvan ontzettend veel werk hebben,
want hij moet dat allemaal door het
departement laten behandelen.
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Kleuter- en lager onderwijs
Ingekomen stukken

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen in verband met het wetsontwerp aanstaande dinsdag te
houden.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.

Sluiting 20.26 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1. vierentwintig Koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende
voorstellen van (rijks)wet:
Naturalisatie van Akman, Saban en
21 anderen (17956)
Naturalisatie van Abid-Ali, Safina en
24 anderen (17 957)
Naturalisatie van Atmopawiro,
Keertje Ramin en 22 anderen (17 958)
Naturalisatie van de Barros, Joao
Semiao en 28 anderen (17959
(R1233))
Naturalisatie van Babar Mahmood
en 24 anderen (17986)
Wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
(17 988)
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere
wetten (17 991)
Verhoging van het quotum in het
Internationale Monetaire Fonds en
wijziging van de beslissing van het
College van Bewindvoeders van het
Internationale Monetaire Fonds inzake
Algemene Leningsarrangementen
(GAB) (17992 (R 1234»
Regelen inzake bloedtransfusie
(Wet inzake bloedtransfusie) (17993)
Wijziging van de Wet op het
consumptief geldkrediet (opheffing
beperking werkingsduur) (17995)
Bijzondere bepalingen van tijdelijke
aard voor taakverdeling in het
wetenschappelijk onderwijs (Tijdelijke
wet taakverdeling w.o.) (17997)
Toepasselijkheid van Nederlands
recht op de uitspraken van het te
's-Gravenhage zetelende tribunaal
inzake vorderingen tussen Iran en de
Verenigde Staten (18000)
Naturalisatie van Beenaerts,
Theofiel en 22 anderen (18001)
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Intrekking van de Wet van 23
november 1946, houdende voorlopige
voorzieningen met betrekking tot de
bouwkassen (Stb. G 331) (18002)
Wijziging van hoofdstuk VI (Departement van Justitie) van de begroting
van uitgaven van het Rijk voor het
jaar 1982 (verzamelontwerp; tweede
wijzigingsvoorstel) (18003)
Wijziging van hoofdstuk XIII
(Departement van Economische
Zaken) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1981
(verzamelontwerp; vierde wijzigingsvoorstel) (18004)
Wijziging van hoofdstuk II (Hoge
Colleges van Staat en Kabinet der
Koningin) van de aanwijzing en de
raming van de middelen tot dekking
van de uitgaven van het Rijk voor het
jaar 1981 (18005)
Wijziging van hoofdstuk II (Hoge
Colleges van Staat en Kabinet der
Koningin) van de begroting van
uitgaven van het Rijk voor het jaar
1981 (verzamelontwerp; eerste
wijzigingsvoorstel) (18006)
Wijziging van artikel F 16 van de
Algemene burgerlijke pensioenwet
(18008)
Wijziging van de tuchtrechtelijke en
strafbepalingen in de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (18009)
Wijziging van hoofdstuk XI (Departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van
de begroting van uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1982 (wijziging naar
aanleiding van de Voorjaarsnota;
tweede wijzigingsvoorstel) (18011)
Verlenging van de werkingsduur
van de Wet van 29 december 1982,
Stb. 762, houdende voortzetting van
de beperking van de vakantie-uitkering
voor het overheidspersoneel en
overeenkomstige personen (18 022)
Wijziging van de Algemene militaire
pensioenwet en de Wet verbetering
rechtspositie verzetsmilitairen (18023)
Wijziging van het Reglement voor
de Gouverneur van de Nederlandse
Antillen (18024 (R 1237)).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt;
2. achtenvijftig brieven van de
Directeur van het Kabinet der Koningin,
met de mededeling dat Hare Majesteit
zich heeft verenigd, met de haar door
de Staten-Generaal toegezonden
voorstellen van (rijks)wet, gedrukt
onder de nummer 15599, 17472,
16215, 16609, 17705, 16956, 16977,
16984, 17060, 17 122 (R 1193), 17319,
17374 (R 1204), 17427, 17438, 17441,
17517, 17525, 17527, 17791, 17544,
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17 558, 17 833, 17 600V, 17 600 VIII,
17600 IXA, 17600 IXB, 17600 X,
17 600X1, 17600X11, 17600X111, 17600
XIV, 17 600 XVI, 17 600 B, 17 600 D,
17 600 E, 17 600 G, 17 600 J, 17 600 K,
16 824, 17 638, 17 698, 17 699, 17722,
17 736, 17 734, 17 735, 17 744, 17 768,
17782, 17787, 17800, 17803, 17812,
18818, 17820, 17844, 17859, 17934,
17936, 17940, 17941, 17942, 17960
en 17961.
De Voorzitter stelt voor deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3. achttien brieven van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, met de
mededeling dat zij zich in haar
vergadering van 5 juli j . l . heeft
verenigd met de haar door de Tweede
Kamer toegezonden voorstellen van
(Rijks)wet, gedrukt onder de nummers
16609, 16824, 17 037, 17 262, 17 472,
17486, 17638, 17651, 17705, 17747,
17785, 17805, 17806, 17807, 17812,
17942, 17960 en 17961.
De Voorzitter stelt voor deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
4. de volgende brieven e.a.:
negen brieven van de Minister van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, over Argentinië (16588, nr. 6);
een, over de militaire situatie in
Kambodja (17 600, V, nr. 111);
zeven, ten geleide van Verdragen,
die de stilzwijgende goedkeuring van
de Staten-Generaal behoeven (18014
(R 1235), 18015 (R 1236), 18016,
18017, 18018, 18019 en 18020);
drie, van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten;
een, ten geleide van een evaluatierapport MFO's (17600, V, nr. 112);
een, ten geleide van het sectorrapport drinkwateractiviteiten (17 600, V,
nr. 113);
een, ten geleide van de Nota
Humanitaire Hulp (18012);
twee, van de Minister van Justitie,
te weten:
een, over de Wet tarieven in
burgerlijke zaken (17838, nr. 7);
een, ten geleide van het rapport van
de commissie Geelhoed (17931, nr.
3);
een, van de Minister van Justitie en
de Staatssecretaris van Economische
Zaken, de heer Van Zeil over bestrijding
van winkeldiefstallen (17 998);
vier, van de Staatssecretaris van
Justitie, te weten:
een, over capaciteitsreductie
jeugdhulpverlening (15317, nr. 44);
een, over verslagen van het gestructureerd overleg jeugdhulpverlening
(15317, nr. 45);
een, over het gevangeniswezen
(17539, nr. 13);
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een, ten geleide van een notitie
over gezinshereniging en verblijfsrechtelijke positie van kinderen van
migranten (17984);
een, van de Ministervan Binnenlandse Zaken, over de sanering van de
specifieke uitkeringen (17 737, nr. 10);
een, van de Ministervan Binnenlandse Zaken, over het stadhuis Almere
(17785, nr. 21);
een, van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over de reorganisatie BB (17220, nr. 6);
vijf, van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te w e t e n :
een, over studiecentra Open
Universiteit (17 600 VIII, nr. 135);
een, over herkansing in Braille
(17600, VIII, nr. 136);
een, over rijksstudietoelagen voor
het studiejaar 1983/1984 (17 600, VIII,
nr. 137);
twee, over Taakverdeling en
Concentratie Wetenschappelijk
Onderwijs (17 649, nrs. 13 en 14);
twee, van de Minister van Financiën,
te w e t e n :
een, over een flexibiliteitsonderzoek
gemeentelijke en provinciale uitgaven
(17983);
een, over door het Rijk verstrekte
garanties (17 600, nr. 7);
een, van de Minister van Financiën
en van Verkeer en Waterstaat, over de
Postbank (14 632, nr. 10);
twee, van de Staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, over cumulatie van belastingaanslagen (17658, nr. 150);
een, over belastingen op het
wegverkeer (17936, nr. 10);
een, van de Minister van Defensie,
over de ontploffing van een mortiermijn (17 600, X, nr. 43);
een, van de Staatssecretaris van
Defensie, de heer Van Houwelingen,
over surséance van betaling Hembrug
(17600.X, nr. 41);
twee, van de Staatssecretaris van
Defensie, de heer Hoekzema, te
weten:
een, over de spreiding van Defensiediensten (12831, nr. 53);
een, ten geleide van het jaaroverzicht
'Dienstplichtgegevens 1982' (17 600,
X, nr. 42);
negen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te w e t e n :
twee, over de huisvesting der
Kamer (11 107, nrs. 50 en 51);
een, over de Kroonprocedure t.a.v.
bestemmingsplannen (17600, XI, nr.
120);
een, over de bestrijding sluikbouw
(17600, XI, nr. 121);
een, over de geluidheffing wegverkeer (17600, XI, nr. 122);
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twee, over het Waddengebied
(17 990, nrs. 1 en 2);
een, over de procedure PKB
(18007);
een, over de Integratie van het
Milieubeleid (18020);
een, van de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van
het Meerjarenplan Stadsvernieuwing
(17970);
veertien, van de Minister van
Verkeer en Waterstaat, te weten:
een, over de luchthaven Zuid-Limburg (13969, nr. 93);
een, over de Binnenschepenwet
(13978, nr. 32);
een, ten geleide van de zgn.
UDP-nota (15436, nr. 6);
twee, over de vliegtarieven naar de
Nederlandse Antillen (17600 IV, nrs.
24 en 25);
een, over de verkoop van 500000
KLM aandelen (17 600, XII, nr. 77);
een, ten geleide van een rapportage
IPR-Zeescheepvaart 1982 (17 600, XII,
nr. 79);
een, over praktijkmetingen zesbaksduwvaart (17 600, XII, nr. 81);
een, over groepsvervoer en toer- en
ongeregeld vervoer (17 600, XII, nr.
82);
een, over de sanering van de
randmeren (17 600, XII, nr. 83);
een, over recreatief gebruik van de
randmeren (17 600, XII, nr. 84);
een, over zandwinning IJsselmeer
en randmeren (17 600, XII, nr. 85);
een, over het storten van dioxine
bevattend afval in zee (17 600, XII, nr.
86);
een, over de toekomst van het
kanaal Deventer-Raalte (17 600, XII,
nr. 87);
drie van de Minister van Verkeer en
Waterstaat, te weten:
een, over de Westerschelde Oeververbinding (17741, nr. 3);
een, over privatisering van het
Loodswezen (17 938, nr. 2);
een, over de voortgang verzwaringen zeewering (17999);
drie, van de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, te weten:
een, over het vervoer van zand en
grind per binnenschip (17 600, XII, nr.
80);
een, over de verkeersveiligheid
(17 600, XII, nr. 88);
een, over een aantal zaken de PTT
betreffende (17600 G, nr. 17);
tien, van de Minister van Economische Zaken, te weten:
een, over het ISP Noorden des
Lands (15550, nr. 88);
een, ten geleide van het eindrapport
PBIB (15855, nr. 33)'
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een, over het BRT-regime (16633,
nr. 27);
een, over RSV (17 600, XIII, nr. 140);
een, ten geleide van een verslag
van werkzaamheden van de commissie-Wagner (17600, XIII, nr. 141);
een, over Demka (17600, XIII, nr.
142);
een, over de Philipsvestiging te
Stadskanaal (17 600, XIII, nr. 143);
een, over het prijsbeleid 1983
(17 724, nr. 3);
twee, over Deregulering (17931,
nrs. 4 en 5);
vijf, van de Staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
te weten:
twee, over het structuurschema
Buisleidingen (17 375, nrs. 4 en 6);
twee, over het midden- en kleinbedrijf in hoofdlijnen (17 553, nrs. 15 en
16);
een, over de grote-steden-problematiek (17910, nr. 3);
vier, van de Ministervan Landbouw
en Visserij, te weten:
twee, over 'De drie groene nota's'
16600, 16700 en 16820, nrs. 3 en 5);
een, over de draf-en rensport
(17 600, XIV, nr. 58);
een, over de glastuinbouw (17 600,
XIV, nr. 59);
drie, van de Staatssecretaris van
Landbouw en Visserij, te weten:
een, over de Landinrichtingswet
(15907, nr. 13);
een, over de rijksvleeskeuring
(17 600, XIV, nr. 56);
een, over aanpassing van de
pachtnormen (17600, XIV, nr. 57);
een, van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over
feitelijke toepassing van de tijdelijke
Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve
sector (17 600, XV, nr. 122);
twee, van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de heer De Graaf, te weten:
een, over studiefinanciering: ABW
voor één-oudergezinnen (17 600, XV,
nr. 119);
een, over wijziging van de AOW
(17600, XV, nr. 151);
twee, van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw Kappeyne van de Coppello,
te weten:
een, ten geleide van een advies van
de commissie Reactorveiligheid
(17600, XV, nr. 120);
een, over het functioneren van
Nederlandse kerncentrales (17 600,
XV, nr. 121);
vijf, van de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:

Ingekomen stukken

een, over de Perspectievennota
Zuid-Limburg (13969, nr. 94);
een, over samenwerking NOS/Wereldomroep (17 024, nr. 11);
een, over herinrichting van het
orkestenbestel (17 600, XVI, nr. 152);
een, over de abortuswetgeving
(17985);
een, over het beeldende-kunstbeleid
(17 994, nr. 2);
vijf, van de Staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te w e t e n :
een, ten geleide van het eindrapport
van de GHIGV-werkgroep beschermende w o o n v o r m e n (17 394, nr. 20);
een, over het psychiatriebeleid
(17394, nr. 21);
een, ten geleide van het standpunt
INCB inzake verkoop van hennepprodukten (17867, nr. 6);
een, over bouwinitiatieven in de
intramurale gezondheidszorg (17 600,
XVI, nr. 154);
een, over de eigen-bijdrageregeling
AWBZ (17 600, XVI, nr. 155);
een, van de Staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, de heer
De Graaf over de AOW-plus problematiek (17 989);
een, van het lid De Beer c.s. over de
heffing op de geluidproduktie van
categorie A-inrichtingen (17987);
een, van de Bouwbegeleidingsconv
missie, over de huisvesting der Kamer
(11 107, nr. 52);
een, van de griffier van de Hoge
Raad der Nederlanden, over een
voordracht ter vervulling van een
vacature in de Hoge Raad (17947, nr.
4);
een, van de Algemene Rekenkamer,
met een aanbeveling voor een lid van
de Algemene Rekenkamer (17996);
een, van de gevolmachtigde
minister van de Nederlandse Antillen,
ten geleide van een verslag van de
commissie intern onderzoek inzake
het incident waarbij de heer C.F.
Croes gewond raakte (17 600, IV, nr.
26).
Deze brieven zijn al gedrukt;
5. de volgende brieven:
een,van de Ministervan Binnenlandse Zaken, houdende intrekking van
wetsontwerp 17 876 (17 876, nr. 6);
een, van de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur,
houdende intrekking van wetsontwerp
10509(10509, nr. 7).
Deze brieven zijn al gedrukt. De
Voorzitter stelt voor ze voor kennisgeving aan te nemen;
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6. de volgende brieven:
tien, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van Overeenkomsten e t c , die niet de goedkeuring van
de Staten-Generaal behoeven;
een, van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende een bezoek van
de HMS Superb
(vertrouwelijk);
een, van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over kunstmestleveranties aan Sri Lanka;
een, van de Minister van Justitie,
over artikel 449 van het Wetboek van
Strafrecht;
twee, van de Staatssecretaris van
Justitie, te weten:
een, ten geleide van statistisch
materiaal van de directie Vreemdelingenzaken;
een, ten geleide van een circulaire
betreffende de rechtspositie van
gedetineerden;
drie, van de Minister van Binnenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van het jaarverslag
1982 inzake wachtgeld", uitkering- en
pensioengenietenden;
een, over de verhoging van de
inhouding 1982 per 1 juli 1983;
een, over de ontbinding van de
Eerste Kamer;
twee, van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, te weten:
een, over uitkeringen uit het
Provinciefonds 1981, 1982, 1983 en
1984;
een, over uitkeringen uit het
Gemeentefonds 1981,1982, 1983 en
1984 (exclusief lager onderwijs);
vijftien, van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, te weten:
een, over de capaciteitsplanning
h.b.o.;
een, over de toelating niet-Nederlanders tot studierichtingen;
een, over een sociaal beleidskader
TVC;
een, ten geleide van vergaderstukken POO-vergaderingen van 6 en 12
juli 1983;
een, ten geleide van het verslag van
de Koninkrijksdelegatie naar de 4e
Bijzondere Algemene Conferentie van
de Unesco;
twee, ten geleide van jaarrekening
en accountantsrapport 1980 van de
academische ziekenhuizen Leiden en
Groningen;
twee, ten geleide van jaarrekening
en accountantsrapport 1979 van de
academische ziekenhuizen Rotterdam
en Groningen;
drie, ten geleide van jaarrekening
en accountantsrapport 1977, 1978 en
1979 van de Rijksuniversiteit te
Utrecht;
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twee, ten geleide van jaarrekening
en accountantsrapport 1978 van de
academische ziekenhuizen Rotterdam
en van de VU te A m s t e r d a m ;
een, ten geleide van jaarrekening en
accountantsrapport 1981 van het
academisch ziekenhuis Utrecht;
een, van de Minister van Financiën,
ten geleide van het 7e rapport
studiegroep begrotingsruimte;
vier, van de Staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van het rapport
'Wettelijke regelgeving Overheidsopdrachten';
een, over heffing van omzetbelasting
ten aanzien van privé-onderwijs;
een, over artikel 12 Comptabiliteitswet 1976);
een, over stortingen van geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden in het 2e kwartaal van 1983;
een, van de Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van het
eindrapport adviescommissie evaluatie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
twee, van de Minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over de geluidsbelasting
Schiphol 1982;
een, ten geleide van het inrichtingsen beheersplan Gooi- en Umeer;
drie, van de Minister van Economische Zaken, te weten:
een, ten geleide van een studie naar
de mogelijkheid van een heffing op
veel-energie-verbruikende huishoudelijke apparaten;
een, ten geleide van een advies van
de AER over de prijs van het aardgas;
een, ten geleide van een rapport
inzake negatieve aanslag in de WIR;
een, van de Staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
ten geleide van het advies van de
Raad voor de Casinospelen inzake het
jaarverslag 1982;
drie, van de Minister van Landbouw
en Visserij, te weten:
een, met een verslag toepassing
bepalingen Hoofdstuk III Landbouwwet en het verslag Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau;
een, over artikel 12 Comptabiliteitswet 1976;
een, ten geleide van het jaarverslag
1982 van de Centrale Cultuurtechnische Commissie en de Landinrichtingsdienst;
een, van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over
werken met behoud van uitkering;
een, van de Staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
ten geleide van het rapport van de

Ingekomen stukken

Adviescommissie Toeristisch Product
Nederland;
dertien, van de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, over de procedure wetsontwerp
wijziging van de Wet op het consumptief geldkrediet;
een, ten geleide van het rapport
'Wetten op leeftijd';
een, ten geleide van het jaarverslag
1982 van de Omroepraad;
een, ten geleide van het jaarboek
1983 van de monumentenraad;
een, over de discussienota Archiefbeleid;
een, ten geleide van een beknopt
overzicht van de geschriften over de
Molukse geschiedenis en cultuur;
een, ten geleide van een overzicht
bejaarden per gemeente, provincie en
nodaalgebied;
een, ten geleide van het rapport van
de commissie HLO;
een, ten geleide van het rapport
Praktijkaanwijzingen voor onderhoudsbeleid bij sociaal-culturele
accomodaties;
een, ten geleide van het rapport
Veranderend Jeugdbeleid;
een, ten geleide van een onderzoek
naar de gewenste voorzieningen
Pieterskerk Leiden;
een, ten geleide van een advies
inzake het prijsbeleid Bejaardenoorden
1984;
een, ten geleide van de Leidraad
sociale en organisatorische aspecten
bij instellingen van het openbaar
bibliotheekwerk;
een, van de Staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van het onderzoeksrapport
betreffende de preventieve jeugdgezondheidszorg.
De Voorzitter stelt voor deze
brieven iets te drukken en voor
kennisgeving aan te nemen. Voor
zoveel nodig is kopie gezonden aan
de betrokken commissies;
7. de volgende brieven en andere:
een, van het Leger des Heils, over
ontwapening en wereldvrede;
een, van autobedrijf 'Brittannia',
over de periodieke autokeuring;
een, van de Nederlandse vereniging
voor Radiodiagnostiek, over de dood
van Dr. Juan José Amilcar;
een, van Geke Bruins Slot, over een
aantal sociale problemen;
een, van het gemeentebestuur van
Puttershoek, over de splitsing van
Zuid-Holland;
een, van M. P. van Heijningen, over
de strijd tegen de werkloosheid;
een, van G. W. Voortman, over zijn
veebeslag;
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een, van de Amicales Limburg, over
hun vereniging;
een, van het provinciaal bestuur
van Groningen, over het herinrichtingsprogramma voor Oost-Groningen;
het jaarverslag 1982 van de VEWIN;
een, van het gemeentebestuur van
Neerijnen, over het massaproces te
Fatse, Turkije;
een, van het gemeentebestuur van
Haarlem, over WWV-uitkering voor
jongeren onder de 23 jaar;
een, van H. van Krimpen, over
acties en demonstraties tegen
nucleaire wapens;
het WODC-rapport 'Criminaliteitsbeheersing in Enschede';
een, van de Bewonersorganisatie
het Oude Noorden, over stadsvernieuwing;
een, van de familie Op 't Land, over
een discotheek;
een, van het Israël Comité Nederland, met een uitnodiging voor een
congres;
een, van het gemeentebestuur van
's-Gravenhage, over de woonlasten;
een, van het gemeentebestuur van
Waalwijk, over de plaatsing van
kernwapens;
een, van C. Wokke-van Kniesmeren,
over AOW-plus;
een, van A. van Weeren-Hugo, over
haar inkomen;
een, van het gemeentebestuur van
Simpelveld, over plaatsing van
nieuwe kernwapens;
een, van E. P. W. Kamp over een
minimumuitkering;
het jaarverslag 1982 van de NVBBA;
een, van H. Groenewegen, over een
voordracht voor een verzetskruis;
een, van H. H. Loupatty, over
achterstallige betalingen van Ex-KNIL
militairen;
een, S. E. Zijp-Gosseling, over een
eenmalige-uitkering;
een, van het gemeentebestuur van
Kockengen, over gemeentelijke
herindeling westelijk deel Utrecht;
een, van het gemeentebestuur van
Amsterdam, over een bezoek van de
conv-nissie VRO aan Amsterdam;
een, van het bestuur van ASOA,
voor de benzineaccijns;
een, van de EVD over exportmarkten
Latijns-Amerika;
het jaarverslag 1982 van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor
Groningen;
een, van B. Arnts, over een kleine
verkeersovertreding;
een, van W. H. Heeres, over een
uitkering;
een, van het gemeentebestuur van
Willemsstad, over kernraketten;
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een, van het bestuur van het
Waterschap De Vijfherenlanden, over
waterschapsintegratie Alblasserswaard/Vijfheerenlanden;
een, van medewerkers GSD Smilde,
over vakantiegeld voor ambtenaren
met een jaarsalaris van minstens
f70.000;
het jaarverslag van de Bibliotheekraad 1982;
een, van het gemeentebestuur van
Alkmaar, over het structuurschema
militaire oefenterreinen;
het WODC-rapport 'Goed Gemerkt';
het jaarverslag 1982 van Artis;
een, J . P. R. Petersen, over rechtsbijstand en toegevoegde advocaten;
een, van het gemeentebestuur van
Roermond, over stijging van de
woonlasten;
een, van de FNV afdeling Den Haag,
over het gebruik van het w o o r d
'uitkeringstrekker';
het jaarverslag 1982 van de Samenwerkende Kamers van Koophandel en
Fabrieken in Noord-Holland;
een van het gemeentebestuur van
Oostflakkee, over de plaatsing van
kruisraketten;
een, van de SVR, over de premiewijzigingen WW en WAO;
het WODC-rapport 'Het alcohol
verkeer project tijdens detentie';
een, van het gemeentebestuur van
Middelburg, over de vervroegde
opheffing van de BB;
een, van het gemeentebestuur van
Utrecht, over rampbestrijding;
een, van het provinciaal bestuur
van Noord-Holland, over de Oosterscheldewerken;
een, van A. Floor, over de wetswijziging transseksualiteit;
een, van K. W. Pino, over bezuinigingen;
een, van het gemeentebestuur van
Krimpen aan den IJssel, over EMK;
een, van het gemeentebestuur van
Druten, over de financiële situatie van
jongeren;
een, van de familie Op 't Land, over
een discotheek;
een, van E. Kruzenga, over bezuinigenden in de sociale zekerheid;
een, van het gemeentebestuur van
Delfzijl, over plaatsing van kernwapens;
het jaarverslag 1982 van het
Centraal Orgaan voor de economische
betrekkingen met het buitenland;
een, van A. A. Ph. Ripping, over de
bewapeningswedloop;
een, van het KNOV, over het
regionale stimuleringsbeleid;
een, van J. Rameijs, over het
schooldiploma apothekers-assistent;
het jaarverslag 1982/1983 van de
KLM;

Ingekomen stukken

een, van SOS Markizaat over
inpoldering van het Markizaatmeer;
een, van J . Caris, over kernenergie;
een, van de Nederlandse Orde van
Advocaten, over de norm-inkomens
vrije-beroepsbeoefenaren;
het jaarverslag 1982 van de Nederlandse Octrooiraad;
het WODC-rapport 'Misbruik van
BV's';
het jaarverslag tot en met 31
december 1982 van de commissie
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen;
een, van het provinciaal bestuur
van Noord-Holland ten geleide van
het provinciaal economische beleidsplan;
een, van R. C. Jaarsveld, over de
Markerwaard;
een, van de SVR, ten geleide van
een advies inzake controle Algemene
Rekenkamer;
een, van J. Vogel over het Energiebeleid;
een, van de EVD over exportmarkten
OESO-landen/Oost-Europa;
een, van de stichting Nederlandse
gehandicaptenraad, over bezuinigingen in 1984;
een, van Laura van Dijk, over
verdeling van de armoede in de
wereld;
een, van Joop Glimmerveen, over
de NVU;
een, van A. J . van Dongen, over
Janmaat en Glimmerveen;
een, van mevrouw Poldervaart,
over burenruzie;
een, van het College van Bestuur
van de RU Utrecht, over beurzen voor
18 t/m 20 jarigen;
een, van het gemeentebestuur van
Delft, over kortingen op het gemeentefonds;
een, van de Raad van Kerken en
Nederland, over religieuze voorzieningen voor ethnische minderheden in
Nederland;
een, van het gemeentebestuur van
Hengelo (O), over de BKR;
een, van de FOM ten geleide van
het jaarboek 1981;
een, van het gemeentebestuur van
Poortugaal, over de verontreinigingsheffing Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden;
een, van de RAVO, ten geleide van
een advies inzake grondslagen en
instrumenten van het woonlastenbeleid;
een, van het gemeentebestuur van
Linschoten, over een gemeentelijke
herindeling west-Utrecht;
een, van het produktschap voor
pluimvee en eieren, ten geleide van
géén mededelingen over de maand
juli 1983;
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een, van Rover, over de privatisering
van het openbaar vervoer;
een, van Evelien van Dis, over de
subsidie aan de Vereeniging tot heil
des Volks;
een, van het LOK, over het voorstel
van wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten;
een, van het gemeentebestuur van
Zeeland over de bewapeningswedloop;
een, van E. E. M. Henriquez c.s.,
over de heer C. F. Croes;
een, van het Spoorwegpensioenfonds, ten geleide van de wetenschappelijke balans ultimo 1981;
het jaarverslag 1982 van het
Spoorwegpensioenfonds;
een, van het gemeentebestuur van
de Haarlemmermeer, over het
structuurschema Burgerluchtvaartterreinen;
een, van M. J. Wij-Kool, over
inhoudingen op ambtenarensalarissen;
een, van het gemeentebestuur van
Bergen op Zoom, over de Oosterscheldewerken;
een, van F. Pansier, over bezuinigingen;
een, van J. Caris, over kernenergie;
een van het PBNA, over studieregelingen voor werkloze jongeren;
een, van A. Bruin-Schipper, over
verlaging van zakgeld voor bejaarden;
een, van het provinciaal bestuur
van Friesland, over de vliegbasis
Leeuwarden;
een, van R. F. Pfaaf, over de NVU;
het jaarverslag 1982 van de Raad
voor de Casinospelen;
een, van het gemeentebestuur van
Dordrecht, over gemeentelijke
tarieven;
een, van Joh. de Wit, over het ABP;
een, van het College van bestuur
van de TH Eindhoven, over studief inanciering;
een, van de Landelijke Ouderenbonden, over het ABP;
een, van L. A. G. M. Erffemeyer,
over vakantie in Limburg;
een, van M. J. Boerendonk, over
handel in onroerend goed;
een, van G. Nijboer, over 'Morgenland';
een, van C. van Vliet, over de heer
Herrenberg;
het RMNO-programma 1983;
een, van E. Peree, over werkelijk
fascisme;
een, van het gemeentebestuur van
Lisse, over een provinciale herindeling;
een, van de stichting Wad en Land,
over de drie 'Groene Nota's';
een, van J . W. Berg, over racisme;
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het verslag 2e kwartaal 1983 van de
KLM;
een, van R. Boot, over bezuinigingen;
een, van de B.C. PTT, over de
Postbank;
een, van de VNG, over kustvervuiling
door olie;
een, van het YTY, over de Wet op
het Nederlanderschap;
een, van A. J . G. Jansen, over
aankoop van een bouwterrein in
Grathem;
een, van het gemeentebestuur van
Dordrecht, over WWV voor jongeren
onder de 23 jaar;
een, van het gemeentebestuur van
Snelrewaard, over gemeentelijke
herindeling;
een, van I. de Vries-van Meurs, over
kangeroeslachtingen;
een, van B. Vielvoije, over zijn
ouderdomspensioen;
een, van de heer en mevrouw Van
Es-Oele, over het financieringstekort
en jeugdwerkloosheid;
een, van A. Schonenburg, over de
Bijstand en een eigen huis;
een, van het gemeentebestuur van
Texel, over de 'Drie Groene Nota's';
een, van de belangen vereniging
arbeidsongeschikten, over een
a-sociaal 'sociaal beleid';
een, van R. Heshusius, over hervatting ontwikkelingshulp aan Suriname;
een, van de FAM, over de rijschoolbranche;
een, van het CIO, over opleidingen
voor opticiens;
een, van J. G. Dols, over de elektriciteitsvoorziening in Nederland;
een, van het produktschap voor
Pluimvee en Eieren ten geleide van
vergaderstukken;
een, van het gemeentebestuur van
Dordrecht, over reorganisatie van
rampenbestrijding;
een, van de SVR, over het bijzonder
dagloonbesluit W A O ;
een, van de Raad voor het Binnenlands Bestuur, over de centralisatie
van rijkstaken;
een, van de interkerkelijke buurtwerkgroep, over bewapening en
hongersnood;
een, van het gemeentebestuur van
Zaanstad, over de rechtspositie van
buitenlandse jongeren;
een, van de ANWB, over wetsontwerp verlenging geldigheidsduur
van rijbewijzen;
een, van P. Wapstra, over Gods
woord;
een, van het bestuur van de stichting
SBE, over de BRT/WIR-premie;
het verslag van het NIRA-congres
1983;

Ingekomen stukken

een, van G. Brand, over de positie
van de Krijgsmacht en het militair
personeel;
een, van Jan Joost, met een
suggestie voor de Troonrede;
een, van het gemeentebestuur van
Texel, over de 'Drie Groene Nota's';
een, van de VNG, over de Financiële
Verhoudingswet 1984;
een, van G. Bremers, over Bremers
BVi.o.;
een, van de Dierenbescherming
Nederland, over de jacht op Baikalrobben;
een, van de Nederlandse hartpatiënten-vereniging, over harttransplantaties;
een, van de RCO, over misbruik van
rechtspersonen;
het jaarverslag 1982 van deCommissie voor de dierproeven;
een, van de openbare bibliotheken
Dordrecht, over de rijksbijdrage
openbare bibliotheken;
een, van de werkgroep Krankzinnigenwet, over behandeling van de
BOPZ;
het jaarverslag 1982 van de stichting
Centraal administratie kantoor AWBZ;
een, van de Te Gek Groep, over de
BOPZ;
een, van de Prins Willemschool te
Scheveningen over openhouding van
deze school;
een, van het NIVON, over F3-Noordzeeblok;
een, van B. Uiterwijk Winkel, over
Fokker;
een, van B. Breemers, overBreemers
BVi.o.;
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;
8. de volgende proefschriften:
'Fiscale Investeringsfaciliteiten'
door W. A. F. G. Vermeend;
'Planning en methode van onderzoek' door C. A. Th. Takkenberg;
'Burgerzin en politieke gematigdheid' door H. H. F. M. Daemen;
'Ondernemende werknemers' door
J. A. C. de Haan;
'Public opinion, the churches and
foreign policy' door P. P. Everts.
Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek van de Kamer.
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Noten

Noot 1 (zie blz. 5094)
De Commissie voor het onderzoek
van de Geloofsbrieven met bijbehorende stukken heeft de eer het volgende
te rapporteren. In handen van de
Commissie is gesteld, een geloofsbrief.
Verder zijn in haar handen gesteld
de volgende missives van de Voorzitter
van het Centraal Stembureau:
1. een, d.d. 30 augustus 1983 ten
geleide van een afschrift van zijn
besluit van die datum, waarbij in de
vacature ontstaan door het ontslag
van mevrouw J . J. Lambers geb.
Hacquebard, wordt benoemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal de heer D. K. J.
(Dick) Tommei te Norg;
2. een, d.d. 30 augustus 1983
houdende mededeling, dat de heer D.
K. J . (Dick) T o m m e i te Norg hem heeft
bericht, dat hij zijn benoeming
aanneemt.
Het is onze Commissie gebleken,
dat de benoemd-verklaring terecht
geschied is.
Uit de omstandigheid, dat benoemde reeds eerder lid der Kamer is
geweest, blijkt, dat hij de vereiste
leeftijd heeft bereikt. Voorts blijkt uit
de geloofsbrief van de benoemde, dat
hij geen betrekkingen bekleedt welke
onverenigbaar zijn met het lidmaatschap der Kamer, terwijl aan de
Commissie ten aanzien van hem niet
is gebleken van enige omstandigheid,
welke zijn Nederlanderschap in twijfel
zou moeten doen trekken, noch van
enige omstandigheid, ten gevolge
waarvan hij op grond van artikel 54
der Grondwet van de verkiesbaarheid
ontzet zou zijn.
De Commissie heeft derhalve de eer
voor te stellen, hem als lid der Kamer
toe te laten nadat hij de voorgeschreven eden (verklaring en beloften) zal
hebben afgelegd.
Noot 2 (zie blz. 5198)
De vragen van het lid Wessel-Tuinstra
luiden:
1
Herinnert de minister zich zijn
antwoord 1 op vraag 59, gesteld ter
voorbereiding van de WVC-begroting
voor 1983?
2
Is inderdaad gepoogd, samen met
het VGM 2 -bestuur vóór 1 september
a.s. een nieuw mime-platform op te
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zetten? Zo ja, tot welke resultaten
hebben die pogingen geleid; zo neen,
waarom niet?
3
Is het waar, dat in februari j l . aan de
VGM is medegedeeld, dat het subsidie
zou worden beëindigd per 1 september
a.s.? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot
het antwoord op vraag 2?
4
Is het waar, dat de VGM o m een
overgangssubsidie voor de periode 1
september 1983/1 januari 1984 heeft
gevraagd en dat die aanvrage is
ingewilligd? Betekent dit, dat de
nieuwe opzet nu 'hoe dan ook' per 1
januari a.s. van kracht moet worden?

betrokken club zou worden tegemoet
gekomen - d.w.z. het ineens betalen
van ongeveer tweederde der totale
belastingschuld, zijnde f 665000 en
het restant te mogen betalen in drie
jaarlijkse termijnen van f 100 000 - een
faillissement voorkomen kan worden?
3
Hoe beoordelen de bewindslieden
het gegeven, dat in het kader van de
financiële gezondmaking over het
seizoen 1982-1983 een batig exploitatiesaldo van f300000 is behaald,
terwijl via de stichting Behoud
Betaald Voetbal regio Tilburg nog
eens f 275000 werd vergaard ten
behoeve van de sanering?
4

5
Is het waar, dat het VGM-bestuur
onlangs een concreet voorstel heeft
gedaan om uit de impasse te geraken?
Wat houdt dit voorstel in en wat is Uw
standpunt daaromtrent?

Delen de bewindslieden de opvatting, dat de financiële positie van
Willem II aanmerkelijk is verbeterd en
dat de perspectieven veel gunstiger
zijn dan voorgaande jaren?
5

6
Indien 1 januari a.s. onhaalbaar
blijkt voor een nieuwe opzet en de
VGM ter behartiging van de mime-belangen voor (een deel van) 1984 een
nieuwe subsidie-aanvrage indient, is
de Minister dan bereid deze welwillend
in overweging te nemen?
1

Kamerstukken 17600, Hoofdstuk XVI, nrs.
17 en 22. Antwoord vraag 59: 'Het is mijn
streven om, zo mogelijk samen met het
VGM-bestuur, een nieuwe opzet hoe dan ook
op 1 september 1983 te doen ingaan.
2
Vereniging van Gezelschappen op Mime-gebied.

Zijn de bewindslieden mede op
grond van het voorgaande wellicht
van mening dat een faillissement zo
enigszins mogelijk moet worden
voorkomen?
6
Zijn er mogelijkheden o m te
bevorderen, dat de fiscus in 1983
genoegen neemt met f665000 ineens
en met een betaling van de resterende
schuld in drie jaarlijkse termijnen van
f100000?
7

De vragen van de leden Hennekam en
Aarts luiden:

Kan overigens worden aangegeven
welk gedeelte van de totale schuld
van f965000 daadwerkelijk ingevorderd kan worden bij een eventueel
faillissement op korte termijn van
deze sportclub?

1

8

Is het de bewindsman bekend, dat
de surséance van betaling van de
sportclub Tilburg Willem II eindigt op
12 september a.s. en dat gerekend
naar de huidige stand van zaken een
faillissement dreigt?

Delen de bewindslieden de mening,
dat het voor een sportief en financieel
goed verloop van de competitie
uiterst ongewenst is dat een club
tussentijds moet afhaken?

Noot 3 (zie blz. 5199)

9
2
Is bekend, dat een oplossing in de
vorm van een saneringsvoorstel reeds
voor het grootste deel is bereikt en
dat wanneer aan het verlangen van de

Noten

Onderschrijven de bewindslieden
het sportieve en recreatieve belang
van het voortbestaan van de club in
de regio Midden-Brabant?
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