
39ste vergadering Dinsdag 20 januari 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzi t ter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 138 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Beckers-de Bruijn, Ter 
Beek, De Beer, Beinema, J.T. van 
den Berg, H.J. van den Bergh, 
Biesheuvel, Blauw, De Boer, 
Boers-Wijnberg, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Braams, Van der 
Burg, Buurmeijer, Van de Camp, 
Castricum, De Cloe, Dales, Dijkstal, 
Van Dis, Doelman-Pel, Dolman, 
Duyn, Eisma, Engwirda, Van Erp, Van 
Es, Esselink, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Frissen, Van Gelder, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, De Hoop 
Scheffer, Hummel, Huys, Jabaaij, 
Janmaat-Abee, Joekes, Jorritsma-
Lebbink, Kamp, Keja, Knol, Koetje, 
Kohnstamm, Kok, De Kok, Kombrink, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lankhorst, 
Lansink, Leerling, De Leeuw, Van 
Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Linscho-
ten, Mateman, Meijer, Van Mierlo, 
Moor, Moret-de Jong, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, 
Van Otterloo, Paulis, Ploeg, De Pree, 
Pronk, Reitsma, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Van Rey, Roosen-van Pelt, 
Van der Sanden, Schartman, 
Scherpenhuizen, Schutte, Smits, 
Spieker, Stemerdink, Stoffelen, 
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon-
acker, G.H. Terpstra, Tommei, Van 
Traa, Den Uyl, Ter Veld, Veldhoen, Te 
Veldhuis, Vermeend, Verspaget, De 
Visser, Van der Vlies, Van Vlijmen, 
Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, 
Vriens-Auerbach, B. de Vries, K G . de 

Vries, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wiebenga, Wolffensperger, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Van Dijk, ministervan 
Binnenlandse Zaken, Nijpels, minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, en 
mevrouw Smit-Kroes, minister van 
Verkeer en Waterstaat. 

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

Rienks en Schaefer, wegens ziekte, 
de hele week; 

E.G. Terpstra en Melkert, wegens 
verblijf buitenslands, de hele week; 

Tazelaar, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een 
brief van het lid E. Schoo, waarin zij 
bericht dat zij om redenen van 
persoonlijke aard haar lidmaatschap 
van de Tweede Kamer met ingang 
van 19 januari 1987 beëindigt. 

Ik stel voor, deze brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Van de inhoud van 
deze brief is mededeling gedaan aan 
de minister van Binnenlandse Zaken 
en aan de voorzitter van het Centraal 
Stembureau. 

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 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

(De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)1 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Aangezien voor de 
stukken 19784 (R 1318), 19792 (R 
1319), 19795 (R 1321), 19799 en 
19800 de termijn is verstreken, stel 
ik voor, deze stukken voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Omdat de voorberei-
ding niet is voltooid, stel ik voor het 
voorstel van rijkswet 19 554 
(R 1308) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

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

D 
De heer Huys (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 18 december 1986 
heeft de Kamer bij de behandeling 
van de begroting van WVC voor 
1987 met algemene stemmen bij 
motie op stuk 19 700-XVI, nr. 113 
uitgesproken, dat de arbeidsplaatsen 
in het ISP/PNL-gebied, welke 
gerealiseerd zijn in het kader van de 
arbeidsplaatsen voor het regionale 
beleid, gevrijwaard dienden te blijven 
van kortingen. 

Zowel de provinciale en de 
gemeentelijke bestuurders als de 
betrokken werknemers en werk-
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Huys 

De heer Nypels (D66) 

neemsters in de desbetreffende 
gebieden haalden opgelucht adem. 
Had de minister immers niet gezegd 
dat hij zich bij de wil van de Kamer 
zou neerleggen? 

Groot was dan ook de teleurstel-
ling en de verontwaardiging, toen 
afgelopen week minister Brinkman 
aan de Kamer per brief liet weten dat 
het kabinet reeds op 19 december 
had geoordeeld dat de motie niet tot 
uitvoering kon worden gebracht. 

Voorzitter! U begrijpt dat de Kamer 
dit niet kan accepteren. Mede 
namens mevrouw Kraaijeveld, die 
met mij de motie indiende, verzoek ik 
u dan ook bedoelde brief van 19 
december, stuk 19700-XVI, nr. 125, 
op de agenda te plaatsen. 

De Voorzit ter: Wanneer zou dat 
moeten zijn? 

De heer Huys (PvdA): Daarover is 
nog overleg met mevrouw Kraaije-
veld gaande, maar mogelijk kan het 
aan het eind van deze week. 

De Voorzitter: Dan wacht ik nog 
even de nadere berichten af. Wij 
moeten daar dan morgen bij de 
regeling van werkzaamheden over 
beslissen. 

De heer Huys (PvdA): Ik zal u daar 
morgen over berichten. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met de begroting voor het 
A lgemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (19700-A) 

De Voorzitter: De heer Nypels 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Er zal dan dus vanmiddag niet 
meer worden gestemd. 

Ik stel voor, aan zijn verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft de 
Kamer op mijn verzoek een brief 
geschreven, gedateerd 30 december 
1986, over een aantal vragen die ik 
heb gesteld over de VUT-reserverin-
gen in 1985. 

De brief heeft mij aanleiding 
gegeven om de motie nr. 31 in te 
trekken. Die motie ging uit van de 
veronderstelling dat er door de 
wijziging van het financieringssys-

teem een paar miljard over zou zijn 
ter vrije besteding in het arbeidsvoor-
waardenoverleg. Dit blijkt echter 
onjuist te zijn. Dat geld is al in het 
bodemloze VUT-gat verdwenen. 

De Voorzitter: Dat was motie nr. 31 
bij de begroting van Binnenlandse 
Zaken? 

De heer Nypels (D66): Nee, van het 
ABP. 

De Voorzitter: Nummer 31 ? 

De heer Nypels (D66): Dat was bij 
de begroting van Binnenlandse 
Zaken, correct. 

De Voorzitter: Die motie was al 
ingetrokken? 

De heer Nypels (D66): Nee, die trek 
ik bij dezen in. 

De Voorzitter: Ik stel vast dat de 
motie-Nypels over wijziging van het 
financieringssysteem voor de 
overheids-VUT-regeling (1 9700-VII, 
nr. 31), ingediend in de UCV van 1 5 
december 1986 over het overheids-
personeelsbeleid, is ingetrokken. 

De heer Nypels (D66): Voorzitter! 
Vervolgens vraag ik de regering om 
een brief, waarin een nadere 
uiteenzetting wordt gegeven over de 
ontwikkeling van de VUT-lasten, 

zowel betreffende de uitkeringen als 
de reserveringen. 

De aanleiding van mijn verzoek om 
nadere informatie, in de openbare 
commissievergadering over het 
overheidspersoneelsbeleid, was 
gelegen in het feit dat door de 
systeemwijziging van de VUT er een 
eenmalig voordeel zou worden 
verkregen van 10,7 miljard. In het 
georganiseerd overleg is gesproken 
over de aanwending van de contante 
waarde daarvan van 4 miljard. De 
regering heeft op dat punt een 
structurele verlaging van 500 miljoen 
in de premie per jaar voorgesteld. 
Dat gaf echter aan dat er nog een 
bedrag zoek was van 6,7 miljard. Ik 
heb gevraagd, of de regering dat kon 
verantwoorden. 

Dat heeft ook geleid tot naspeurin-
gen in het jaarverslag 1985. Daarbij 
bleek dat de VUT-reserveringen in 
het jaar 1985 een nadeel hadden 
opgeleverd van ongeveer 5 miljard. 
Dat is de helft van het voordeel dat 
zou worden verkregen door de 
systeemwijziging in de financiering 
bij de VUT. De regering heeft 
toegegeven dat dit nadeel onder 
andere heeft geleid tot de noodzaak 
van een extra reservering voor de 
VUT van 4,5 miljard in 1985 in plaats 
van de 300 miljoen die oorspronkelijk 
daarvoor op de begroting was 
uitgetrokken. Dat gaf een begrotings-
overschrijding aan van maar liefst 
ruim 4 miljard gulden. 

Tweede Kamer Stemmingen 
20 januari 1987 
TK39 39-2286 



Nypels 

Dat staat niet alleen, want 
ondertussen heeft de Tweede Kamer 
vlak voor het reces al een tweetal 
suppletoire begrotingen goedge-
keurd, waarin de VUT-reserverings-
lasten voor het begrotingsjaar 1982 
met 2,2 miljard werden verhoogd en 
voor 1983 met 1,3 miljard. Uit de 
gegevens die ik in de afgelopen 
dagen heb bestudeerd, is mij 
gebleken dat nog suppletoire 
begrotingen zijn te verwachten voor 
1984 van 800 miljoen en voor 1985 
van 4,1 mil jard; voor 1986 kan ik dat 
niet overzien. Dit geeft evenwel aan 
dat in de periode van 1982 tot 1986 
suppletoire begrotingen vereist zijn 
tot een totaalbedrag van maar liefst 
8,5 miljard gulden. Dan mis ik nog 
voor 1982 300 miljoen, maar wie 
daarop let, is een kniesoor. 

Dit betekent dat naast de voorde-
len van systeemwijziging bij de 
financiering van 10,7 miljard er in 
ieder geval begrotingsoverschrijdin-
gen hebben plaatsgehad of zullen 
plaatsvinden van ongeveer 8,5 
miljard gulden. Weliswaar zijn er ook 
nog bepaalde correcties te verwach-
ten en aangebracht in het verleden 
op grond van een ander systeem van 
ramingen, maar het effect daarvan is 
moeilijk te overzien. 

Wel is duidelijk dat voor 1987 de 
regering 2,5 miljard heeft uitgetrok-
ken voor een VUT-reservering. 
Daarbij zet ik een groot vraagteken, 
omdat ik vermoed dat ook voor 1987 
de VUT-lasten en de benodigde 
reserveringen daarvoor zijn onder-
schat. Ik neem namelijk aan dat het 
deelnemingspercentage zal kunnen 
groeien boven de 75, zelfs in de 
richting van de 80. Het geeft dus 
duidelijk aan dat wij argwaan hebben 
ten aanzien van de begrotingsposten 
die de regering heeft opgevoerd, ook 
voor 1987. Daar komt bij dat de 
regering voorstelt, voor 1987 
eenmalig de VUT-gerechtigde leeftijd 
te verlagen tot 60 jaar. Daarbij geeft 
de regering een kostenraming van 
125 miljoen in 1987 en van eenzelf-
de bedrag in 1988. Dat zijn echter 
bedragen die nog niet in de begro-
ting zijn opgenomen. Die komen er 
voor 1987 dus nog bij. Dit alles leidt 
in de ogen van de D66-fractie tot de 
volgende conclusies. 

In de eerste p'aats krijgen wij de 
stellige indruk, dat er een stelselmati-
ge te lage raming van de VUT-kosten 
in de verschillende begrotingen in de 
afgelopen jaren is opgenomen. Ik 
laat overigens in het midden of dit 
bewust of onbewust is gebeurd. 

In de tweede plaats is de regering 
in onze ogen ernstig te kort gescho-
ten in de verantwoordingsplicht ten 
opzichte van de Kamer, met name 
door niet uit zichzelf te melden dat 
over 1985 een VUT strop was 
ontstaan van 4 miljard a 5 miljard 
gulden. De orde van grootte is te 
omvangrijk om daaraan voorbij te 
gaan. 

De derde conclusie is echter de 
belangrijkste. Het inzicht in de totale 
kosten van de VUT, zowel voor de 
reserveringen als de uitkeringen, is 
volstrekt verloren gegaan. 

Daarom is het vereist dat de 
regering een brief schrijft waarin een 
aantal punten moeten voorkomen. 
Ten eerste moet een overzicht 
worden gegeven van de VUT-reser-
veringen en -uitkeringen vanaf het 
begin in 1981, tot het moment van 
de te verwachten evenwichtsituatie. 
Ten tweede moeten in die brief 
afzonderlijk en duidelijk de effecten 
worden aangegeven van de systeem-
wijziging, die zal plaatsvinden door 
een andere financieringsmethode. 
Ten derde behoort in de brief te 
worden opgenomen een overzicht 
van de oorspronkelijke begrotingsra-
mingen en de uiteindelijke realise-
ring. Dat wil zeggen, dat daaruit ook 
duidelijk moet blijken de orde van 
grootte van de begrotingsoverschrij-
dingen ten opzichte van de oorspron-
kelijke begroting, die hebben 
plaatsgevonden of die zullen 
plaatsvonden. Ten vierde moet in die 
brief worden aangegeven, wat de 
VUT-kosten betreft, op welke 
terreinen en voor welke jaren nog 
suppletoire begrotingen zijn te 
verwachten. Dat is natuurlijk ook van 
essentiële betekenis. 

Pas als wij deze brief hebben, kan 
de Kamer komen tot een oordeel 
over de vraag of de huidige VUT-re-
geling nog verantwoord is en 
voortgezet kan worden, of wij de 
lasten kunnen opbrengen of niet. Als 
die brief is binnengekomen, lijkt het 
mij verstandig dat daarover een 
mondeling overleg plaatsvindt. Wij 
kunnen dan in een rustige sfeer en 
niet in de plenaire vergadering, want 
daar is het te moeilijk voor, nagaan of 
het beeld dat op het ogenblik bestaat 
ten aanzien van de VUT-lasten, klopt 
en verantwoord is en wat wij 
daarmee moeten doen. Pas als dat 
mondeling overleg heeft plaatsge-
vonden, kan een besluit worden 
genomen over goedkeuring van de 
totale ABP-begroting. 

D 
De heer IMijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog een nadere 
vraag naar aanleiding van de brief die 
door collega Nypels al is gememo-
reerd. Op pagina 2 wordt gesproken 
over de toevoeging aan een VUT-
voorziening die naar ons oordeel toch 
aan de zeer hoge kant was. De 
minister zegt dat dit niet het geval is, 
omdat wij moeten rekenen met 
gemiddelde VUT-lasten van 55.000 
gulden per persoon per jaar. Nu 
wordt echter zowel in het jaarverslag 
van het ABP als in de toelichting op 
de begroting gesproken over 44.000 
respectievelijk 42.000 gulden. Het is 
natuurlijk een kwestie van teleologie. 
Het is een kwestie van terugredene-
ren, van terugrekenen. Je komt dan 
wel op die 55.000 gulden uit. Hoe 
komt de minister nu plotseling aan 
dat getal? Dat getal is nergens 
genoemd. Het lijkt mij bovendien 
nogal aan de hoge kant. Bij een heel 
laag VUT-deelneminngspercentage is 
het zeer wel mogelijk, dat voorname-
lijk de beter betaalden van dat recht 
gebruik maken. Thans is dat percen-
tage echter zeer hoog. Naar ons 
oordeel moet dat bedrag dus zeker 
liggen in de buurt van die 44.000 
gulden en niet in de buurt van die 
55.000 gulden. Nadere informatie in 
schriftelijke vorm — maar niet omdat 
het moeilijk is voor de plenaire 
vergadering, maar omdat het handig 
is — dan wel mondelinge vorm zou 
zeer welkom zijn. 

D 
Minister Van D i j k : Voorzitter! De 
heer Nypels heeft volstrekt gelijk, als 
hij constateert dat tegenover de op 
zichzelf positieve post van een ander 
financieringssysteem voor de VUT, 
waaruit een vrijval van voorzieningen 
voortvloeit, ook een aantal andere 
posten staan, met name de sterk 
stijgende VUT-uitkeringen per jaar, 
die het financiële beeld in negatieve 
zin bijstellen. Vandaar ook — ik ben 
blij dat de heer Nypels deze conclu-
sie in ieder geval overneemt — dat er 
op dit moment, uit de eerste post die 
ik noemde, niet geconcludeerd kan 
worden dat er een vrije financiële 
ruimte is die ik kan inbrengen in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Mijnheer de Voorzitter! Het hele 
beeld van de VUT-financiering, 
plussen en minnen, is dermate 
gecompliceerd, dat ik met de beste 
wil van de wereld — zelfs als ik een 
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Van Dijk 

De heer Ni/huis (VVD) 

vol uur spreektijd zou krijgen — niet 
in staat zou zijn om de geachte 
afgevaardigde te dien aanzien een 
volledig bevredigend antwoord te 
geven. De hele techniek is ook nogal 
gecompliceerd. Ik ben dan ook blij 
dat de heer Nypels mij niet gevraagd 
heeft, op alle cijfers die hij zojuist 
noemde, nu een antwoord te geven, 
maar dat hij gevraagd heeft om dit 
schriftelijk te doen. Ik wil hem het 
gevraagde stuk met genoegen 
toezeggen. Ik zal trachten binnen de 
kortst mogelijke tijd een stuk voor de 
heer Nypels, voor de Kamer, gereed 
te hebben, waarin inhoudelijk op al 
zijn vragen wordt ingegaan. 

Voorzitter! Ik zou uw permissie 
wil len vragen om daarin tevens de 
andere vraag die in de Kamer is 
gesteld — de vraag van de heer 
Nijhuis — mee te mogen nemen, 
zodat het beeld kan worden gecom-
pleteerd. 

Mag ik er voor de volledigheid nog 
op wijzen dat bij de Kamer op dit 
moment een wetsontwerp ligt tot 
wijziging van artikel 18 van de 
VUT-wet en dat de memorie van 
antwoord daarop een dezer dagen 
naar de Kamer zal gaan? Misschien is 
het in het kader van dit wetsontwerp 
goed, dat er, nadat wij de Kamer 
deze brief met de volledige informa-
tie hebben toegezonden, mogelijker-
wijze eerst in commissieverband een 
volledige discussie plaatsvindt over 

de VUT-financiering en over de 
kosten die wij voorzien in, laten wij 
zeggen, de komende tien jaar 

Voorzitter! Hiermede hoop ik de 
vragen, voor zover deze nu te 
beantwoorden zijn, te hebben 
beantwoord. De heer Nypels kan de 
gevraagde informatie in schriftelijke 
vorm binnen redelijk korte termijn 
tegemoet zien. 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de minister zeer 
erkentelijk voor het antwoord. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog slechts een 
procedurele opmerking te maken. Ik 
denk dat de brief eerst binnen zal 
moeten zijn, voordat er kan worden 
gestemd, omdat het om nogal forse 
bedragen gaat. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

D 
De Voorzitter: Ik stel voor, het 
wetsvoorstel tot nader order van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wi jz iging van de 
Algemene burgerli jke pensioen-
w e t in verband met de controle 
van de A lgemene Rekenkamer 
(19373) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag mijn instenv 
ming met dit wetsontwerp betuigen. 

D 
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het onderhavige wets-
ontwerp betekent een aanzienlijke 
verbetering van de controiemogelijk-
heden van de Algemene Rekenka-
mer, daar waar het gaat om dochters 
en kleindochters van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds. Het is wat 
wennen aan die termen in relatie tot 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds, maar in rechtspositionele zin 
is het zeer wel denkbaar. Ik verwijs 
naar de aanvankelijke voorstellen om 
de controle te beperken tot de 
directe dochters van het ABP en naar 
de reactie van de Kamer in ruime 
meerderheid — het betrof alle 
fracties — om de uitbreiding ook te 
doen slaan op de dochters van die 
maatschappijen, waarin men een 
aanmerkelijke zeggenschap heeft. 
Hetgeen thans voorligt is een 
aanzienlijke verbetering ten opzichte 
van die aanvankelijke voorstellen. 
Daarvoor zeg ik dank, want aldus 
kunnen Kamer en regering op dit 
punt ongewijzigd gelijk opgaan. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken, omdat wij een drietal 
wetsontwerpen feitelijk in een gelijke 
fase behandelen. Deze hebben 
betrekking op de structuur van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
op de wijziging van de Beleggingswet 
wat betreft de beleggingsmogelijkhe-
den — deze spoort op een aantal 
punten met het onderhavige 
wetsvoorstel — en op de controle. 
Worden deze wetsvoorstellen naast 
elkaar gelegd, dan valt het op dat zij 
niet overal met elkaar sporen. 
Aangezien dit het eerste voorstel is 
dat wij behandelen, is het nu het 
moment om daarop te wijzen. De 
vraag is namelijk welk wetsvoorstel 
op welk moment van kracht wordt. 
Zo wordt in het onderhavige 
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Alders 

De heer Alders (PvdA) 

wetsvoorstel gesproken over 
privaatrechtelijke rechtspersonen, 
maar indien wetsvoorstel nr. 19 524 
— de wijziging van de Beleggingswet 
— van toepassing wordt, wordt het 
artikel dat in deze wet wordt 
toegevoegd op dat onderdeel weer 
gewijzigd en wordt het begrip 
"privaatrechtelijke rechtspersonen" 
vervangen door "rechtspersonen", 
respectievelijk "maatschappi j" . Wat 
dan weer opvalt, is dat dit artikel 
weer komt te vervallen indien de 
nieuwe structuur van het ABP van 
toepassing is. Dan keren wij terug 
naar een artikel dat nu bij deze wet 
van toepassing wordt verklaard. Er is 
dus iets aan de hand en daarvoor 
vraag ik de aandacht. Deze wetsvoor-
stellen moeten met elkaar sporen om 
er straks zeker van te zijn, dat die 
controle kan worden uitgeoefend die 
wij op dit moment op het oog 
hebben. 

Mijn tweede opmerking op dit punt 
is ingegeven door een opmerking van 
de VVD tijdens de schriftelijke 
voorbereiding. Toen is namelijk de 
vraag gesteld wat er nu precies 
gebeurt indien de Rekenkamer 
inlichtingen opvraagt en die niet 
verkrijgt zoals zij dat wil. Opvallend 
is, dat daarover wordt gezegd dat de 
minister de directie een bepaalde 
aanwijzing kan meegeven maar de 
vraag is of dit betrekking heeft op het 
geven van inlichtingen. Het nieuwe 
wetsvoorstel inzake de structuur van 

het ABP kent uitdrukkelijk dezelfde 
bepaling over de inlichtingenplicht 
aan de Algemene Rekenkamer, maar 
in die nieuwe structuur is als 
veiligheidsklep opgenomen een 
aanwijzingsbevoegdheid van de 
minister van Binnenlandse Zaken om 
al die dingen te doen die wenselijk 
zijn voor de uitoefening van de taak 
van de Algemene Rekenkamer. Dat is 
niet in het onderhavige wetsvoorstel 
opgenomen. Nu kan het best 
functioneren, maar opnieuw is mijn 
vraag of wij nog steeds met het 
goede spoor bezig zijn, dat wil 
zeggen dit wetsvoorstel, de wijziging 
van de Beleggingswet en de wijziging 
van de structuur die alle op overzien-
bare termijn — 1 januari van het 
aankomende jaar — van kracht 
worden. Is het dan nog verstandig 
om deze wetsvoorstellen zelfstandig 
in behandeling te nemen? Het is 
meer een vraag om een goede 
afstemming te verkrijgen en die 
dingen op het juiste moment van 
toepassing te krijgen dan dat er 
bezwaren zouden bestaan tegen de 
inhoud als zodanig. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 

D 
Minis terVan Dijk: Voorzitter! De 
heer Alders heeft zeker gelijk, als hij 
erop wijst dat er nu met betrekking 

tot het Algemeen burgerlijk pen-
sioenfonds wel een aantal dingen 
tegelijkertijd lopen die in verschillen-
de fasen van ontwikkeling zijn en dat 
niet elk onderdeel daarvan precies 
gelijkluidend is aan het andere. Wij 
hebben de weg niet in willen slaan 
om te trachten al deze wijzigingen 
tegelijkertijd te behandelen, omdat 
het gevolg zou zijn geweest — dit 
was trouwens ook niet de suggestie 
van de heer Alders — dat de zwakste 
schakel de voortgang in de werk-
zaamheden had bepaald en vele 
dingen die nu gereed zijn, hadden 
moeten wachten op behandeling in 
een later stadium. 

Dit neemt niet weg dat hij zeker 
gelijk heeft, als hij zegt dat hetgeen 
je over één materie regelt in de ene 
wet, behoort te sporen met hetgeen 
je daarover regelt in een andere wet. 
Hij heeft daarvan twee voorbeelden 
genoemd, als ik goed heb geteld. Ik 
moet zeggen dat er op dit ogenblik 
inderdaad een discussie gaande is 
over de vraag of het woord "maat-
schappij" of "maatschappi jen" niet 
een betere term is om te gebruiken 
als je een wijde strekking wilt hebben 
van je controlebevoegdheid dan het 
woord "privaatrechtelijk rechtsper-
soon" . Het zou kunnen zijn dat wij in 
het kader van de wet op de structuur 
van het Algemeen burgerlijk pensi-
oenfonds of in de Beleggingswet tot 
de conclusie komen — wij hebben 
het in feite al geïntroduceerd — om 
dat woord te gebruiken en niet het 
andere woord. Als wij daartoe 
zouden besluiten, dan zal de eerdere 
wetgeving zich moeten aanpassen 
aan de latere wetgeving en zal er dus 
een wijziging moeten optreden, ook 
in deze wet. Ik wil de hele discussie 
— ik heb dit pas op een vrij laat 
tijdstip aangeleverd gekregen — over 
de keuze van die termen echter nog 
wel eens voeren. Dit is ook de 
aanleiding geweest waarom ik nog 
geen opdracht heb gegeven om deze 
wet nu al op dat punt bij te stellen. 
Wij zullen dit punt echter zeker in de 
gaten houden. 

Hetzelfde geldt in feite voor het zo 
belangrijke punt van de inlichtingen-
plicht van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds en de aanwijzingsbe-
voegdheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. Ik denk dat wij 
dit goed moeten regelen in de wet op 
de structuur van het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds. Mocht 
daaruit blijken dat er met betrekking 
tot de regeling van die zaken en de 
formulering ervan toch gekozen 
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wordt voor een iets andere aanpak 
dan in deze wet, dan zullen wij een 
wijziging moeten plegen. Ik kan niet 
alles tegelijkertijd doen. Ik realiseer 
mij dat ik de vragen van de heer 
Alders hiermee niet helemaal 
inhoudelijk beantwoord heb, vooral 
waar deze vooruitgrijpen op wetge-
ving waarover de beraadslaging nog 
moet plaatsvinden. Ik wil het 
voorlopig echter bij dit antwoord 
laten. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Intrekking van de 
W e t openbare aankondiging 
Noord-Zuid-vervoer (Stb . 1983, 
150) (19605) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Castr icum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal slechts een heel 
korte bijdrage leveren aan deze 
plenaire gedachtenwisseling. Het lijkt 
mij om meer redenen wenselijk om 
het wetsvoorstel dat thans voorligt, 
deze Kamer niet geheel geruisloos te 
laten passeren. 

Ik begin met een wat uitvoerig 
citaat uit het rapport Aandachtspun-
ten van een te voeren beleid ten 
aanzien van de binnenscheepvaart, 
uitgebracht door de Commissie 
binnenscheepvaart in mei 1986 en 
aangeboden aan de toenmalige 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. Hoofdstuk één van dat 
rapport gaat over de financieel-eco-
nomische positie van de Nederlandse 
binnenvaart. Ik citeer daaruit het 
volgende: 

De Nederlandse binnenvaart maakt 
zeer moeilijke tijden door. De 
voornaamste oorzaak voor de vaak 
zeer zwakke financiële basis bij zowel 
de particuliere binnenvaart als bij de 
reders, wordt gezien in de algemene 
economische malaise van de laatste 
jaren. Als gevolg van de sterke 
teruggang in de economie, is ook het 

aanbod van lading niet gekomen op 
dat niveau waarvan velen zich in het 
verleden een positieve voorstelling 
hadden gemaakt. De conjuncturele 
teruggang in de economie is zeker 
niet het enige aspect dat de binnen-
vaart zo gevoelig raakt. De structure-
le problemen en de specifieke 
situatie in de binnenvaartsector, 
waarop verder in deze nota uitvoerig 
wordt ingegaan, rechtvaardigen de 
constatering dat de binnenvaart in 
een ernstig dieptepunt verkeert en 
dat de vooruitzichten niet goed zijn. 
De investeringen die rond het eind 
van de jaren zeventig zijn gepleegd, 
hebben slechts zeer zelden de 
verwachte resultaten opgeleverd. 
Erger nog, met name de bedrijven 
die, vaak extra gestimuleerd door 
een garantiekrediet en een WIR-pre-
mie, fors geïnvesteerd hebben, zijn 
veelal niet bij machte aan de 
financiële verplichtingen van rente en 
aflossing te voldoen. Dat het aantal 
faillissementen nog betrekkelijk klein 
is gebleven, is bijna uitsluitend te 
danken aan de opofferingsbereidheid 
van de binnenvaartondernemer, 
waarbij talloze zaken ondergeschikt 
worden gemaakt aan het belang van 
het continueren van het bedrijf. Tot 
zover het rappport. 

Ik stel er prijs op om op dit 
moment, bij de behandeling van het 
wetsvoorstel Intrekking van de Wet 
openbare aankondiging Noord-Zuid-
vervoer, nog even in herinnering te 
brengen waar de aanvankelijke 
indiening van het wetsontwerp inzake 
invoering van die openbare aankondi-
ging en het kamerbreed aanvaarden 
van dat wetsontwerp, in oorsprong 
vandaan kwam. De tijd waarin dat 
wetsvoorstel ingediend werd, 
verschilde qua omschrijving van de 
beroepsgroep waarover wij spreken, 
niet zoveel van het citaat dat ik 
zoeven voorlas uit de aandachtspun-
ten van de Commissie binnenscheep-
vaart. Men zou kunnen zeggen dat de 
Wet openbare aankondiging 
Noord-Zuid-vervoer — de minister en 
ik gaan nu ver terug in tijd — een 
instrument was dat de binnenschip-
perij werd aangereikt om in de 
inkomenspositie van de particuliere 
binnenvaarder de nodige verbetering 
te brengen. En dat allemaal na de 
perikelen rond het wetsvoorstel 
inzake intrekking van de evenredige 
vrachtverdeling in het midden van de 
jaren zeventig. 

Bij de behandeling van het 
wetsvoorstel Intrekking van de Wet 
openbare aankondiging Noord-Zuid-
vervoer, lijkt het mij gepast, de 

minister te vragen wat er nu voor de 
binnenschipper sinds het midden van 
de jaren zeventig is verbeterd en wat 
er van de instrumenten die de 
overheid sindsdien heeft ontwikkeld 
en van de warme woorden die de 
politiek sindsdien over de binnen-
scheepvaart heeft gesproken, terecht 
is gekomen. Wat heeft dat allemaal 
voor effect gehad? Heeft het de 
sociaal-economische positie van de 
groep particuliere binnenschippers 
verbeterd? 

Misschien komt de minister straks 
tot een geheel andere conclusie, 
maar ik kan tot geen andere gevolg-
trekking komen dan dat enorm veel 
van de wil die destijds zeker zal 
hebben bestaan, en van de vele 
mooie woorden die in de loop van de 
tijd zijn gesproken, verdampt zijn. Er 
is allemaal heel weinig van terecht 
gekomen. Ik constateer dat uiteraard 
met leedwezen. Het feit dat de 
particuliere schipper nog steeds in de 
zojuist omschreven situatie verkeert, 
moet de politiek zich in hoge mate 
aantrekken. In de brieven van de 
regering die ons de laatste tijd 
hebben bereikt, als achterliggende 
stukken voor de pogingen die zijn 
ondernomen om betrokkenen toch 
nog op één lijn te krijgen, staan nogal 
wat optimistische woorden. Deze 
komen dan toch wat vreemd bij mij 
over. 

De intrekking van de Wet openbare 
aankondiging Noord-Zuid-vervoer 
beschouw ik als een gelopen race. 
De realiteit gebiedt te zeggen dat wij 
ons hierbij hebben neer te leggen. 
Door mijn fractie zal het wetsontwerp 
dan ook worden aanvaard. Toch 
behoren wij dan hier stil te staan bij 
de vraag: hoe nu verder? Bij de 
begrotingsbehandeling heb ik in 
meer algemene zin gevraagd hoe 
door de regering gereageerd wordt 
op de aandachtspunten die door de 
commissie binnenscheepvaart zijn 
aangereikt. Toen is verwezen naar de 
commissie ex artikel 6. Dat is 
natuurlijk prachtig, maar inmiddels 
ligt het rapport er alweer zo'n acht a 
tien maanden en er gebeurt enorm 
weinig, terwijl de situatie in de 
branche zelf er niet beter op wordt. 

Ik meen dan ook bij dit wetsvoor-
stel opnieuw de aandacht op dit 
onderwerp te moeten vestigen. Ik 
laat niet af, maar ben steeds minder 
hoopvol gestemd. Ik nodig de 
minister nu zeer dringend uit om met 
zeer concrete ideeën en voorstellen 
bij de Kamer te komen, ten einde 
ervoor te zorgen dat een belofte die 
tien a twaalf jaar oud is, nu ook 
politiek wordt gehonoreerd. Ik heb 
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deze oproep de laatste jaren vele 
malen gedaan. Ik volhard erin bij 
dezen, tegen de achtergrond die ik 
heb geschetst. 

D 
De heer Nijland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Helaas moeten wij 
vandaag de beslissing nemen tot 
intrekking van een klein stukje 
wetgeving dat één van de pijlers was 
onder het protocol van 9 januari 
1979. Ik spreek met opzet over "één 
van de pijlers". Immers, na de 
rumoerige tijden in de schipperswe-
reld, welke gevolgd werden door 
blokkades van havens en waterwe-
gen, zijn nog meer afspraken 
gemaakt dan alleen deze affichage-
wet. Er zou een nieuwe structuur 
voor de vrijwillige toerbeurt noord-
zuid komen en voorts zou een 
vereniging toerbeurt nieuwe stijl 
ontstaan, welke verhoudingsregels 
tussen de vervoerders zou opstellen. 
Ten slotte zouden de nu in te trekken 
affichage-wet en de nieuwe structuur 
geleidelijk in werking treden. 

Bij de behandeling in 1982 van het 
nu in te trekken wetje is door de 
CDA-fractie gesteld dat het toen 
bereikte resultaat in feite eigenlijk 
bijna nihil was. De wet kon simpel op 
het ministerie worden gemaakt, maar 
verder was nog een intensief overleg 
nodig met de betrokken organisaties, 
hetgeen veel moeilijker zou zijn. De 

CDA-fractie is indertijd toch meege-
gaan met deze wet, om twee 
redenen. De wet was toch, hoe 
minimaal ook, een aanzet om verder 
te komen. Bovendien was er het wel 
zeer warme pleidooi van de toenmali-
ge staatssecretaris dat deze wet zo 
belangrijk was voor een beter 
marktinzicht. Over deze beide 
hoofdzaken wil ik graag nog enige 
opmerkingen maken en vragen 
stellen aan de minister. 

Ik stel voorop dat mijn fractie niet 
de indruk heeft dat door het ministe-
rie onvoldoende inzet is getoond om 
een meer samenhangend beleid te 
realiseren. Met enige regelmaat werd 
de Kamer tussentijds van de 
bevindingen op de hoogte gehouden. 
Steeds weer bleek, dat de organisa-
ties, waarom het ging, onder elkaar 
niet eensgezind waren. In het begin 
van het vorige jaar hebben wij 
hierover een mondeling overleg 
gehad. Desalniettemin betreuren wij 
deze gang van zaken en verbinden er 
de vraag aan, of wij nu weer moeten 
vrezen voor herhaling van de gang 
van zaken in de jaren zeventig. 

In dit verband hebben wij er 
overigens met vreugde kennis van 
genomen, dat de minister bereid is 
bij de geschillen meer arbitrerend op 
te treden. Hoe moeten wij die rol nu 
taxeren? Is het een vaste plaats in de 
arbitragecommissie of werkt dit 
alleen op ad hoe-basis en dan vooral, 
wanneer er calamiteiten zijn of 

De heer Nijland (CDA) 

worden verwacht? Over dit onder-
werp ontving de Kamer op 21 januari 
I986 van de toenmalige staatssecre-
taris al een brief met de mededeling, 
dat die bereidheid er toen al was. Het 
ging zelfs nog verder. Ambtenaren 
van het departement hadden toen 
reeds "voorbereidende werkzaamhe-
den opgepakt ten aanzien van het 
secretariaat en een derde voorzitter-
arbiter." Blijft dit zo of valt er nog 
iets anders te verwachten van de 
bemoeienis van de zijde van het 
ministerie? 

Ten aanzien van de zozeer 
gewenste marktinzichten zal nu het 
onderzoek van het EBW in sterke 
mate bepalend zijn, zo hebben wij 
gelezen in de nota naar aanleiding 
van het verslag. Wij zijn akkoord met 
het voornemen van de minister om 
een deel van de kosten, welke nodig 
zijn voor een verdere actualisering 
van de tariefstructuur noord-zuid 
voor haar rekening te nemen. In de 
nota naar aanleiding van het verslag 
wordt ten aanzien van het medefi-
nancieren nogal de klemtoon gelegd 
op de budgettaire mogelijkheid. Ik 
geef toe, dat die altijd voorhanden zal 
moeten zijn. Is te verwachten, dat 
een dergelijk onderzoek veel 
financiële middelen van het ministe-
rie zal vragen? 

Een wet, die niet functioneert en 
waarschijnlijk nooit zal functioneren, 
heeft natuurlijk geen enkele zin. De 
commissie-Geelhoed was destijds 
dan ook zeer duidelijk in haar 
advisering, die erop neerkwam, dat 
de wet zo snel mogelijk moest 
worden ingetrokken. Dat gebeurt dan 
hier vandaag. Ook al waren de 
verwachtingen destijds anders en 
beter, het is helaas bij een wens 
gebleven. Mijn fractie moet dan wel 
akkoord gaan met de intrekking. 

D 
Minister S m i t - K r o e s : Mijnheer de 
Voorzitter. De geachte afgevaardigde 
de heer Castricum sprak over een 
gelopen race. Ik wil die beeldspraak 
ook gebruiken, echter niet in de 
context, die de heer Castricum 
gebruikte. Het zou mij ook niet 
passen; hiervoor dien ik het debat af 
te wachten. Het is in die zin een 
gelopen race, dat er afspraken 
tussen partijen waren gemaakt. 
Kosten noch moeite zijn gespaard om 
na te gaan, of er met partijen 
eensgezind uit te komen was. Thans 
moet worden vastgesteld, dat het 
niet is gelukt. Het is inderdaad een 
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gelopen race, uitmondend in het 
onderhavige wetsontwerp tot 
intrekking van de wet. Ik ga in dit 
verband voorbij aan de opmerkingen 
van de commissie-Geelhoed, die een 
extra reden vormden. Op grond van 
afspraken moet thans worden 
vastgesteld, dat de witte vlag moet 
worden gehesen. Partijen slagen er 
niet in eensgezind naar voren te 
komen. Wij hebben daarover onze 
gevoelens. 

De heer Castr icum (PvdA): In het 
wetsvoorstel zelve wordt overigens 
alleen het dereguleringsaspect 
genoemd als redegeving voor de 
intrekkingswet. 

Minister Smit -Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wilde de discussie van 
vandaag wat verrijken en vaststellen 
dat wij in de geest hebben gehandeld 
van de heer Castricum, Immers, de 
afspraak is destijds ook door de heer 
Castricum geaccordeerd. Ik stel vast, 
dat hetgeen toen afgesproken is nu 
gerealiseerd wordt. Ik ben het met de 
heer Nijland, eens dat het niet 
datgene is wat de partijen, in ieder 
geval niet alle partijen, er op dat 
moment van hadden gehoopt. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Castricum is ingegaan op de situatie 
van de binnenvaart en op wat 
daarover zoal geuit is. Hij sprak over 
mooie woorden van medeleven, die 
zijn verdampt in niets substantieels. 
Ik ben dat niet geheel met hem eens. 
Er valt over te redetwisten in 
hoeverre zaken substantieel kunnen 
worden genoemd door een ieder. Ik 
stel vast, dat onder voorzitterschap 
van de heer Roozemond in ieder 
geval een grotere eenheid is bereikt 
in de binnenvaartwereld dan wij in 
1979 vaststelden. Moet je dat 
substantieel noemen? Als daaruit 
afgeleid zou worden dat wij er dus 
zijn, zeg ik: nee, en dan noem ik het 
niet substantieel. Als ik deze situatie 
vergelijk met die van 1979 en de 
jaren ervoor dan zeg ik: wij zijn wat 
dit betreft een stuk verder gekomen, 
in die zin dat wij meer on speaking 
terms met elkaar zijn gekomen, ook 
binnen de organisaties. 

De heer Castr icum (PvdA): Met wie 
dan? In de aanbiedingsbrief bij het 
rapport van de commissie-Rooze-
mond staat: Aan de besprekingen 
rond de vaststelling van deze nota is 
niet deelgenomen — het was dus de 
commissie-binnenscheepvaart; de 
minister kent de samenstelling — 

door de vertegenwoordigers van de 
reders, de verladers en de Scheep-
vaartvereniging Zuid. De ambtelijke 
leden van de commissie-binnen-
scheepvaart die aan de gesprekken 
hadden deelgenomen hebben ten 
aanzien van de inhoud van deze nota 
geen standpunt ingenomen. 

Wij zijn dus lekker ver gekomen. 
Alleen de particuliere binnenschip-
pers hebben het stuk getekend, voor 
de rest niemand. 

Minister Smit -Kroes: Nee. Ik wil 
even wijzen op de diverse organisa-
ties in de binnenvaartwereld. In de 
jaren tot en met 1979 werd buiten-
gewoon weinig met elkaar gesproken 
over zaken die tot een positief 
resultaat hebben geleid. Ik stel vast, 
dat het nu beter is. 

Ik zeg niet, mijnheer de Voorzitter, 
dat wij nu verheugd achterover 
moeten leunen, integendeel. In een 
aanverwante bedrijfstak is overigens 
gebleken dat soms op zeer onver-
wachte momenten een grotere vorm 
van samenwerking tot de mogelijkhe-
den behoort. Ik wijs op het wegver-
voer. Ik hoop oprecht dat wij daartoe 
in de binnenvaart op een eigentijdse 
manier ook kunnen komen. Dat zou 
betekenen dat in de organisatievorm 
van de binnenvaart een wat sterkere 
tegenstander ontstaat. Ik heb liever 
te maken met een sterke tegenstan-
der dan met een verdeelde tegen-
stander, omdat — men moet 
"tegenstander" niet te letterlijk 
nemen — met een sterke tegenstan-
der betere resultaten kunnen worden 
geboekt. 

Hoe is de situatie op dit moment in 
de binnenvaart? Wat de economi-
sche situatie betreft, stel ik vast, dat 
bezorgdheid nog steeds op haar 
plaats is. Met het aantrekken van de 
economie gloort gelukkig meer licht 
aan de horizon. Dat laat onverlet dat 
wij door moeten gaan met het 
saneren van deze bedrijfstak. Uit het 
aanbod in het kader van de sloopre-
geling blijkt ook, dat er bij deze 
bedrijfstak zelf behoefte aan bestaat. 

Wat is er verbeterd voor de 
binnenvaart? Ten aanzien van de 
samenwerkingsmogelijkheden is er in 
ieder geval het een en ander 
verbeterd. Ik duid op de overleg-
structuren. De overlegstructuur die 
wij voor ogen hadden, is echter nog 
niet tot stand gebracht. 

De heer Nijland heeft gezegd: er 
zijn meer afspraken gemaakt in 
januari 1979. Ik ben dat geheel met 
hem eens. Helaas is de bodem onder 
enkele afspraken weggeslagen. Ik 

stel overigens vast dat ten aanzien 
van het noord-zuid-gebeuren de zaak 
marcheert en dat het EBW-onder-
zoek ongetwijfeld een wat duidelijker 
beeld zal opleveren. Gevraagd is, of 
er voldoende inzet is om te komen 
tot een samenhangend beleid. 
Mijnheer de Voorzitter! Het kan altijd 
beter maar ik zeg de heer Nijland na 
dat er ten aanzien van die inzet 
positieve woorden op hun plaats zijn. 

De heer Nijland heeft voorts 
aandacht gevraagd voor de arbitra-
gefunctie. De vraag rijst, of het 
ministerie deze functie permanent 
zou willen vervullen. Voorzitter! Ik 
vind dat wij daar terughoudend mee 
moeten zijn. Wij moeten arbitreren 
als het aan de orde is en als niet een 
ander in die situatie geplaatst kan 
worden. De bereidheid mijnerzijds 
om te arbitreren is er als dat op een 
bepaald moment door partijen wordt 
gevraagd. Gevraagd is, of de derde 
voorzitter-arbiter de enige invulling 
vormt. Voorzitter! Ik vind voorshands 
dat er geen reden is om hieraan 
verder uitbreiding te geven. Ik stel 
vast dat er in ad hoe-situaties een 
goede inzet kan worden gegeven. 

Is er in het kader van de financie-
ring wel een substantiële bijdrage 
van het departement nodig? Mijnheer 
de Voorzitter! Wij moeten trachten 
ook ten aanzien van dergelijke 
onderzoeken zo zuinig mogelijk op te 
treden. Wij verrichten geen onder-
zoekinigen die niet strikt noodzakelijk 
zijn. Het moet evenwel om een 
gedegen onderzoek gaan. Wij 
hebben daarover een uitspraak 
gedaan en daar kan men ons aan 
houden mits de middelen aanwezig 
zijn. Ik stel vast dat het onderzoek 
waardevol is en het moet wel heel 
gek lopen, willen wij niet mee-finan-
cieren. Die situatie lijkt zich niet voor 
te doen. Echter, het gaat niet om een 
zaak van de overheid alleen. In deze 
zin heeft de heer Nijland ook niet 
gesproken. 

Mijnheer de Voorzitter! Mèt de 
leden die over dit onderwerp hebben 
gesproken, meen ik dat er op het 
terrein van de binnenvaart nog veel 
moet gebeuren. Echter, ook hier 
geldt: hoop doet leven. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Sluiting 15.03 uur. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 2285) 

Lijst van ingekomen s tukken, 
met de door de Voorzi t ter ter 
zake gedane voorstel len : 

1. tien Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende voorsteL 
len van (rijks) wet: 

Bijzondere bepalingen voor de 
geconsolideerde jaarrekening 
(19813) ; 

Wijziging van hoofdstuk VIM 
(Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1985 (wijziging naar aanleiding van 
de Voorjaarsnota; eerste wijzigngs-
voorstel) (19 815); 

Wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs met betrekking tot de 
inrichting van het activiteitenplan 
voor zover het betreft het aantal uren 
onderwijs dat leerlingen in de eerste 
drie schooljaren ten minste moeten 
ontvangen en met betrekking tot de 
grondslag voor de berekening van 
het aantal leerlingen (19819) ; 

Wijziging van de Arbeidsomstan-
dighedenwet en van de Wet op de 
gevaarlijke werktuigen met betrekking 
tot deregulering en enige andere 
onderwerpen (19 824); 

Wijziging van de Rijkswet Nood-
voorzieningen Scheepvaart (Stb. 
1972, 416) in verband met de 
intrekking van de Wet bescherming 
bevolking (Stb. 1952, 404) (19 829 
(R 1322)); 

Wijziging van hoofdstuk VIII 
(ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1984 (Slotwet; tweede wijzigings-
voorstel) (19 831); 

Wijziging van hoofdstuk V (Minis-
terie van Buitenlandse Zaken) van de 
begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1984 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (1 9 832); 

Wijziging van hoofdstuk XIV 
(Ministerie van Landbouw en Visserij) 
van de begroting van de uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1 986 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (19 833); 

Wijziging van hoofdstuk III 
(Ministerie van Algemene Zaken) van 
de begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1 983 (slotwet; 
derde wijzigingsvoorstel) (19 835); 

Wijziging van hoofdstuk XV 
(Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 

jaar 1985 (slotwet; tweede wijzigings-
voorstel) (19 837). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2. zeventien brieven van de Voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal, met de mededeling dat zij in 
haar vergaderingen van 23 december 
1986 en 13 janauri 1987 de haar 
door de Tweede Kamer toegezonden 
voorstellen van wet gedrukt onder de 
nrs. 18 8 4 1 , 19 069, 19 094 , 19156, 
19472, 19483 , 19516, 19619, 
19 629, 19 700 I, 19 700 II, 19 700 
III, 19737, 19738 , 1 9 7 5 1 , 19762 
en 19 777 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 

een, van de Minister-President, de 
Vice-Minister-President en de 
minister van Financiën, over een 
aantal kabinetsbeslissingen m.b.t. tot 
de periode 1988-1990 (19 700, nr. 
37) ; 

een, van de minister voor Neder-
lands-Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken, over Melchior (19 700-IV, nr. 
14); 

twee, van de minister van Buiten-
landse Zaken, ten geleide van 
Verdragen (19838 en 19839) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, over culturele 
verdragen in relatie tot mensenrech-
ten (19 700-XVI, nr. 124); 

een, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, over het 
feitenonderzoek begroting (19 700-
V,nr. 54); 

twee, van de minister van Justitie, 
te weten: 

een, over deregulering (19 7 0 1 , nr. 
2); 

een, ten geleide van een overzicht 
van voor deregulering in aanmerking 
komende wetsvoorstellen (19 701 , 
nr. 3); 

drie, van de staatssecretaris van 
Justitie, e weten: 

een, over herziening van de 
Vreemdelingenwetgeving (19 532, 
nr. 23); 

twee, over kinderbescherming 
(19 700-VI, nrs. 26 en 27) ; 

vijf, van de ministervan Binnenland-
se Zaken, te weten: 

een, over uitkering arbeidsplaatsen 
Limburg kwartaire sector (13969, nr. 
122); 

een, over GBA's (19512, nr. 4) ; 
een, over de UCV-ambtenarenzaken 

(19700-VI I , nr. 35) ; 
een, over het leerlingenwezen bij 

de overheid (19 700-VII, nr. 36) ; 
een, over de afslanking rijksover-

heid 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ( 1 9 8 2 7 ) ; 
negen, van de minister van 

Onderwijs en Wetenschappen, te 
weten: 

twee, over TVC (17 649,nrs.79 en 
80); 

een, over privatisering opleidings-
aspect academische ziekenhuizen 
(17 938, nr. 27); 

twee, over basiseducatie volwasse-
nen (18886, nrs. 25 en 26); 

een, over uitvoeringsregelingen 
WHBO (19 566, nr. 9); 

een, over stedelijke netwerken 
(19 572, nr. 2); 

een, over slapende bevoegdheden 
(19 700-VIII, nr. 36); 

een, over het ontwikkelingsbeleid 
nieuwe media in het onderwijs 
(19 830); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, over 
beleidsontwikkeling (voortgezet) 
speciaal onderwijs (19834) ; 

vijf, van de minister van Financiën, 
te weten: 

een, over communautaire co-assu-
rentie (19329, nr. 16); 

een, over de ombuigingstaakstelling 
(19 700, nr. 38); 

een, over de meerjarencijfers tot 
en met 1991 (19 700, nr. 39); 

twee, over financiële herstructure-
ring van de NIB (19700-IX B, nrs. 33 
en 35); 

drie, van de minister en de 
staatssecretaris van Financiën, te 
weten: 

een, over de fraudebestrijding 
(17 050, nr. 64); 

een, ten geleide van het regerings-
standpunt inzake vereenvoudiging 
belastingwetgeving (19 567, nr. 4) ; 

een, over wijziging van de Compta-
biliteitswet (19 766, nr. 4) ; 

acht, van de staatssecretaris van 
Financiën, te weten: 

een, over het 1.0.0. onderzoek in 
de vier grootste gemeenten (1 9 069, 
nr. 19); 

vijf, over conclusies van de 
commissie voor de Verzoekschriften 
(192492. nrs. 391 t /m 394 en 
19732, nr. 125); 

een, over het voorstel van wet van 
de leden De Grave en Van lersel 
(19779, nr. 5); 

een, over de grijze loonbelastingta-
bel (19802, nr. 4) ; 
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een, van de minister van Defensie, 
over hertructurering huishoudelijke 
dienst van het ministerie (19 700-X, 
nr. 30); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, over de Lynx-helicopter 
(19 700-X, nr. 31) ; 

acht, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 

een, over de parkeerfaciliteiten 
voor de Kamer (11107, nr. 65); 

een, over groeikernen (19 700-XI, 
nr. 39); 

een, over schone technologie 
(19 700-XI, nr. 55); 

een, over de Post Seveso-richtlijn 
(19700-XI , nr. 58); 

een, over stankbeleid (19 700-XI, 
nr. 59); 

een, over het vermeende verband 
tussen bossterfte en radioactiviteit 
(19 700-XI, nr. 61) ; 

een, over de financiële structuur 
milieubeleid (19 752, nr. 5); 

een, over rioleringen (19 826); 
vier, van de staatssecretaris van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, te weten: 

een, over uitvoering standplaatsen-
beleid (16 102, nr. 145); 

een, over het NKS (16736, nr. 26); 
een, over vergelijkingshuren 

(19 700-XI, nr. 60) ; 
een, over het huurbeleid 1987 

(19823) ; 
vijf, van de minister van Verkeer en 

Waterstaat, te weten: 
een, over de verontreiniging van de 

Rijn (12872, nr. 27); 
een, over het hoofdvaarwegennet 

(14391 , nr. 29); 
een, over de hogesnelheidstrein 

(19 700X11, nr. 33) ; 
een, over de zesbaksduwvaart 

(19 700-XII, nr. 34) ; 
een, over Integro (19700-XI I , nr. 

35) ; 
vier, van de minister van Economi-

sche aken, te weten: 
een, over aanleg van een gasleiding 

van Harlingen naar Drogeham 
(19 700-XIII, nr. 79); 

een, over de begrotingsuitvoering 
1986 (19 700-XIII , nr. 80); 

een, over stimulering van onderzoek 
op kansrijke gebieden in 1987 
(19 704, nr. 4) ; 

een, over regeldruk voor het 
bedrijfsleven (19 820); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Even-
huis, over uitvoering plan van aanpak 
(SMO) (17553, nr. 61); 

zeven, van de minister van Land-
bouw en Visserij, te weten: 

een, overTC + VC (17 649, nr. 78); 
een, over de toekomstige structuur 

van het hoger agrarisch onderwijs 
(18049,nr. 15); 

een, over bedrijfsovername 
landen tuinbouw (19 064, nr. 6) ; 

een, over de investeringen glastuin-
bouw (19 700-XIV, nr. 38); 

een, over bezuinigingen landinrich-
tingswerken (19 700-XIV, nr. 39); 

een, over het thuispellen van 
garnalen (19 700-XIV, nr. 40); 

een, over bankgaranties en 
EG-regelgeving (19 700-XIV, nr. 42) ; 

twee, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te 
weten: 

een, over het minderhedenbeleid 
(16 102, nr. 146); 

een, over combinatie ouderschap-
betaalde arbeid (19 368, nr. 12); 

zeven, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
te weten: 

twee, over bewijslastverdeling in 
het kader van de fraudebestrijding 
(17050 , nrs. 63 en 65); 

een, over de inkomensbesluiten 
T W e n IOAW (17475 , nr. 15); 

een, over de kring van verzekerden 
(19615 , nr. 5); 

een, met een rapportage van de 
OSART-missie(19 700-XV, nr. 46) ; 

een, over AAW-uitkeringen 
(19 700-XV, nr. 47) ; 

een, over veiligheid van Nederland-
se kerncentrales (19 700-XV, nr. 48) ; 

vijf, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 

een, over het Jeugdwelzijnsbeleid 
(15317 , nr. 150); 

een, over het Besluit afbreking 
zwangerschap (18386, nr. 25); 

een, over de Welzijnswet (18 957, 
nr. 70); 

een, over ISP/PNL-arbeidsplaatsen 
(19 700-XVI, nr. 125); 

een, over de WIV (19 822); 
een, van de ministers van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur en van 
Onderwijs en Wetenschappen, over 
internaten voor kinderen van binnen-
schippers(19 700-VIII-XVI, nr. 37) ; 

vijf, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 

een, over kankerbestrijding 
(15 426, nr. 40); 

een, over alcohol en samenleving 
(19 243, nr. 2); 

een, over premiegevolgen MOOZ 
en WTZ (19 700-XVI, nr. 120); 

een, over artikel 1 5 WTG (19 700-
XVI, nr. 121); 

een, over de gevolgen invoering 
WTZ (19 700-XVI, nr. 126); 

een, van het lid Wiebenga c.s., 
over een Overeenkomst met de USA 
en Aruba (19793 (R 1320), nr. 2); 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
over de wijziging van de ABP-wet 
(19373, nr. 9); 

een, van de Nationale ombudsman, 
over zijn ontslag (19 700 II, nr. 17). 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
over de 'boeggolf' (19 464, nr. 4) ; 

een, van de Hoge Raad, ten 
geleide van een voordracht (19 825). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
een, van de minister van Binnen-

landse Zaken, houdende intrekking 
van wetsvoorstel 19 742 (19 742, nr. 
5); 

een, van de ministers van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Verkeer en 
Waterstaat, houdende intrekking van 
wetsvoorstel 18478 (18478, nr. 7). 

De Voorzitter stelt voor, deze 
brieven, die al zijn gedrukt en 
rondgedeeld, voor kennisgeving aan 
te nemen; 

5. de volgende brieven: 
twee, van de minister van Buiten-

landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van de slotverkla-

ring van de Noordatlantische Raad 
van 11 en 1 2 december 1 986; 

een, over een administratief 
akkoord met Egypte; 

een, van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, ten geleide van 
een uitspraak Bundesverwaltungsge-
richt; 

een, van de ministe van Binnenland-
se Zaken, ten geleide van een 
overzicht adviesorganen van de 
centrale overheid; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over de positie 
van Nederlands in de BRD; 

een, van de minister van Financiën, 
ten geleide van de Nederlandse 
betalingsbalans 1986 derde kwartaal; 

twee, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten: 

een, ten geleide van het rapport 
'Op weg naar integratie'; 

een, ten geleide van de wegwijzer 
voor de Binnenscheepvaart; 

drie, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te 
weten: 

een, ten geleide van het jaarverslag 
commissie gelijke behandeling M/V 
over 1985; 
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een, ten geleide van het onder-
zoeksrapport incesthulpverlening 
opvanghuis Groningen; 

een, over uniforme ontslagprocedu-
res bij GAB's; 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 

een, ten geleide van reacties 
ontwerp-Rijksplan Welzijnswet; 

een, over het ouderenbeleid; 
twee, van de staatssecretaris van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten; 

een, over de WTZ; 
een, over de hygiëne van garnalen. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

6. de volgende adressen: 
een, van W.B. van Diejen te 

Nieuwersluis, met betrekking tot 
kwijtschelding van belastingen; 

een, van A.P. van Elswijk te Den 
Haag, met betrekking tot belastingen; 

een, van J.F. Zeemeijer te Rotter-
dam, met betrekking tot het niet 
beantwoorden van correspondentie 
inzake teruggave van belasting; 

een, van Y. el Rabhi te Dordrecht, 
met betrekking tot een uitkering; 

een, van Th. de Lorijn te Valkenburg, 
met betrekking tot een woning; 

een, van P.C. Prakke te Arnhem, 
met betrekking tot rentevergoeding; 

een, Henk Drost BV te Rhenen, 
met betrekking tot kwijtschelding van 
opgelegde verhogingen; 

een, van R.J. de Jonge te Naarden, 
met betrekking tot kwijtschelding van 
belastingen; 

een, van J.L.J. Steinis-Bos te 
Amsterdam, met betrekking tot 
onroerend-goedbelastingen; 

een, van M.A.M, de Vaan te 
Eindhoven, met betrekking tot 
kwijtschelding van belastingen; 

een, van H A . Jobs te Purmerend, 
met betrekking tot huursubsidie; 

een, van H.J.S. Rikerste Maastricht, 
met betrekking tot de éénmalige 
uitkering; 

een, van I.M. King te Delfzijl, met 
betrekking tot belastingen; 

een, van G.G. Smits te Den Haag, 
met betrekking tot kwijtschelding van 
studieschuld; 

een, van J. Smit te Hengelo (0) , 
met betrekking tot belastingen; 

een, van T.J.M, van den Hurk te 
Arnhem, met betrekking tot belastin-
gen; 

een van K.J. van Seventer te 
Rijswijk, met betrekking tot aftrek 
groot-onderhoud; 

een, van de Stichting Bijzondere 
Huisvesting Emma te Bussum, met 
betrekking tot kwijtschelding van 
overdrachtsbelasting; 

een, van W. Groenewold en H.J. 
Wortmann te Papenburg (DBR), met 
betrekking tot inkomstenbelasting en 
premieheffing volksverzekeringen; 

een, van S.A.C.H, van der Beek te 
Bleiswijk, met betrekking tot een 
studiefinanciering; 

een, van Transportbedrijf J.M.H. 
Becx te Vessem, met betrekking tot 
de WIR-premie; 

een, van Umweltbibliothek der 
Ziensgemeinde te Berlijn, met 
betrekking tot een verzoek om 
vrijlating van E. van Krimpen; 

een, van L. van der Mijden te 
Warnsveld, met betrekking tot 
vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
t ing ; 

een, van J.H. 't Hart-Verbree te De 
Meern, met betrekking tot kwijtscheL 
ding van belastingen; 

een, van P.F. Faas te Bennebroek, 
met betrekking tot inkomstenbelas-
t ing; 

een, drs. A.J. de Jongh te Slie-
drecht, met betrekking tot aftrek 
buitengewone lasten; 

een, van mr. M L . Mock te Amstel-
veen, met betrekking tot aftrek 
buitengewone lasten; 

een, TM.E. Maas-Geertzema te 
Deventer, met betrekking tot inkom-
stenbelasting; 

een, van W.J.J. Segers te Wint 
Jansteen, met betrekking tot inkom-
stenbelasting over 1980 en 1981 ; 

een, van L Boas te Castricum, met 
betrekking tot inkomstenbelasting; 

een, van H.G. Hogenberg-Wessel 
te Nieuw-Amsterdam, met betrekking 
tot inkomstenbelasting en premiehef-
fing 1984; 

een, van J. v.d. Brink-Snijders te 
Utrecht, met betrekking tot belastin-
gen; 

een, van A. Bruijn te Amsterdam, 
met betrekking tot kwijtschelding van 
belasting over 1979; 

een van Th. v.d. Heuvel te Tegelen, 
met betrekking tot restitutie premies 
volksverzekeringen over 1971 t /m 
1975; 

een, van J.M.F.W. Govers te 
Gouda, met betrekking tot kwijtscheL 
ding inkomstenbelasting; 

een, van CA. Hollebrandse te 
Rotterdam, met betrekking tot 
kwijtschelding inkomstenbelasting; 

een, J.H.C. Assink te Epe, met 
betrekking tot zijn pensioen; 

een, A.R.Beem te Doesburg, met 
betrekking tot de hardheidsclausule; 

een, van HE. Zielstra te Rotterdam, 
met betrekking tot kwijtschelding van 
een belastingschuld. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

7. een brief van Dr. H l Shu, over 
praktische toepassing van het 
marxisme. 

Deze brief ligt op de griffie ter 
inzage; 

8. de volgende brieven e.a.: 
een, van het gemeentebestuur van 

Utrecht, met reacties op het rapport 
van het Instituut voor Overheidsuitga-
ven; 

een, van het Nederlands Christelijk 
werkgeversverbond, over de visie van 
prof. drs. J . Weitenberg m.b.t. het 
pensioenstelsel; 

een, van het gemeentebestuur van 
Nijmegen, met een afschrift van een 
brief aan de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen inzake bezuinigin-
gen St. Radboudziekenhuis Nijmegen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Grijpskerk, met een motie m.b.t. 
gemeentelijke herindeling; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zevenaar, met een afschrift van de 
brief aan de ministervan Binnenlandse 
Zaken m.b.t. het huidige arbeidsvoor-
waardenbeleid ten aanzien van 
overheidspersoneel ; 

een, van gedeputeerde staten van 
Flevoland, met een notitie 'hinderlijke 
regelgeving'; 

een, van het Landbouwschap, 
m.b.t. evaluatie kernramp Tsjernobyl, 

een, van de Kamer van Koophandel 
Den Haag, over de notitie 'bestrijding 
winkelcriminaliteit ' ; 

een, van de Federatie Nederlandse 
Junkie bonden, inzake hygiëne en 
gezondheid; 

een, van het gemeentebestuur van 
Sas van Gent, over de motie m.b.t. 
de huisvesting van de nieuw te 
vormen rijkspolitiegroep Sas van 
Gent-Axel; 

een, van de Nationale ombudsman, 
met 20 openbare rapporten; 

een, van de Raad voor het Binnen-
lands Bestuur, over Rbb-commentaar 
op bestuursakkoord Rijk-VNG; 

drie, van de Nationale ombudsman, 
t.g.v. openbare rapporten; 
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een, van Vrouwen voor Vrede, over 
een boycot van Zuid-Afrika; een, van 
de Industriebond FNV, over bezuini-
gingen in de gezondheidszorg. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissies; 

9. de volgende brieven e.a.: 
een, van de heer L. Nolten, m.b.t. 

uitkeringen; 
een, van K. Lameijer, over de 

samenleving; 
een, van de Sociale Verzekerings-

rad, met het eindrapport inzake Wet 
ketenaansprakelijkheid; 

een, van het gemeentebestuur van 
Ameland, over de verontreiniging van 
de Waddenzee; 

een, van het gemeentebestuur van 
Heusden, met een motie m.b.t. 
stadsvernieuwing; 

een, van de Sociale Verzekerings-
raad, m.b.t. onderwerpen behandeld 
in de vergadering van de SVR; 

een, van RL. Woltz, over hulp aan 
B runs wijk; 

een, van de Keuringsdienst van 
Waren, met het Jaarverslag 1985 
van de Keuringsdienst van Waren 
Zutphen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Nijmegen, over 1% korting polities-
terkte; 

een, van de ondernemingsraad 
hoofd industriegroep Elcoma, m.b.t. 
de herstructureringsnota Philips-
Stadskanaal; 

een, van mevr. G. Roovers-Agaatsz, 
m.b.t. West-Papua; 

een, van H. Mink, m.b.t. een 
homo-monument; 

een, van de heer H. van Duinen, 
over de bezuingingen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Nieuw-Lekkerland, over dijkverster-
king Kinderdijk; 

een, van het intergemeentelijk 
overlegorgaan rijkstreek, met een 
afschrift aan de staatssecretaris van 
WVC m.b.t. de invoering van art. 19 
van de Wet Ambulancevervoer; 

een, van het gemeentebestuur van 
Utrecht; m.b.t. de motie inzake 
kiesrecht voor niet-Nederlandse 
ingezetenen; 

een, van de industriebond FNV, 
over vakantietoeslag voor ambte-
naren; 

een, van H. Olivierse, over de zeer 
hoge belastingen 

een, van R. Huizenga, over 
invoering van de doodstraf; 

een, van het gemeentebestuur van 
Woerden, over economische contac-
ten met Zuid-Afrika; 

een, van mevr. T. Teunisse, over 
haar gezondheid; 

een, van de Algemene Bond van 
overheidspersoneel, over de economi-
sche saneringsmaatregel; 

een, van C.H. Vermeer, over het 
jaar van de daklozen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gendt, t.g.v. een motie inzake Kalkar; 

een, van J. Vis, over een herkeuring 
voor WAO'ers; 

een, van de Bond van Anti-fascisten, 
t.g.v. documenten van het Congres in 
Wenen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Delft, over knelpunten in de Spoor-
weg-infrastructuur regio Den Haag; 

een, van het gemeentebestuur van 
Leeuwarden, over het beleid inzake 
de apartheid; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gemert, over herziening van de 
vreemdelingenwetgeving; 

een, van het Platform van WAO-
AAW-groepen en Gehandicaptenor-
ganisaties in Limburg, over bezuinigin-
gen in de gezondheidszorg; 

een, van het Havenschap Terneu-
zen, t.g.v. bestuursnotulen; 

een, van de het Bureau van de 
Subfaculteit der Biologie van de RU 
te Utrecht, over de positie van de 
Universitaire Botanische Tuinen; 

een, van het Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren, t.g.v. notulen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Boarnsterhim, t.g.v. een motie inzake 
het 4-jarigen onderwijs; 

het jaarverslag 1985 van de 
Stichting Algemeen Mijnwerkers-
fonds van Steenkolenmijnen in 
Limburg; 

een, van M. Guigelaar, over 
armoede; 

een, van de SIGRA, over het 
bouwplafond 1987-1990; 

een, van mevr. L.P. Langenberg, 
over macht en arrogantie; 

het jaaroverzicht 1986 van het 
Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren; 

een, van de Initiatiefgroep 'Wie 
luistert naar Gualtherie van Weezel?', 
over discriminerende uitlatingen van 
de heer Gualtherie van Weezel; 

een, van KA. Tuinstra, over 
hilariteit in de Tweede Kamer; 

een, van Den Uil, over de positie 
van kleine ondernemers; 

een, van Havenschap Delfzijl, t.g.v. 
bestuursnotulen; 

een, van de SVR, t.g.v. adviezen; 
notulen van de Staten van Aruba; 
een, van het Korps Rijkspolitie 

district Limburg, over de positie van 
het burgerpersoneel i.v.m. privatise-
ring; 

een, van het gemeentebestuur van 
Woubrugge, t.g.v. enkele stukken; 

een, van J . Palts, over de AWBZ; 
een, van de Kamer van Koophandel 

en Fabriekenvoor Rijnland, t.g.v. de 
nieuwjaarsrede van de voorzitter; 

twee, van de SVR-externe betrek-
kingen, t.g.v. de nieuwjaarstoespraak 
van de voorzitter van de Sociale 
Verzekeringsraad en over diverse 
onderwerpen; 

een, van Van der Meulen Sneek 
BV, over de brandstichtingen bij 
MAKR0-vestigingen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zeist, over de rechtspositie van 
bewoners van verzorgingstehuizen; 

een, van Provinciaal komitee 
'Groningen geeft tegengas' e.a., over 
de welzijnsvoorzieningen; 

een, van de voorzitter van het 
Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren, t.g.v. beschouwingen; 

een, van het academisch ziekenhuis 
Amsterdam, t.g.v. commentaar op de 
Nota 2000; 

een, van de WOB, over verhoging 
van vakantie-uitkering, 

een, van CEBOSINE, over steun 
aan de scheepsbouw. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

10.de volgende proefschriften: 
'Positieve discriminatie' door 

B.P.SIoot; 
'Over het inleiden tot de rechtswe-

tenschap' door F.B.M. Kunneman; 
'De integratie van een voorzienin-

gensysteem' door J A . I . Coolen. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek der Kamer. 

Noot 2 (zieblz. 2293) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzi t ter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. een Koninklijke boodschap ten 
geleide van wetsvoorstel Wijziging 
van de Algemene Bijstandswet tot 
opheffing van het College Algemene 
Bijstandswet (19821). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al 
gedrukt; 

2. de volgende brieven: 
twee, van de minister van Buiten-

landse Zaken, ten geleide van 
Verdragen (19 828 en 19 840); 
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