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Dinsdag 1 6 december 1 986
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: S t e e n k a m p
Tegenwoordig zijn 71 leden, te
weten:

H e r d e n k i n g drs. J . G. van der
Ploeg

Dit bericht w o r d t voor kennisgeving
aangenomen.

De V o o r z i t t e r : Beste medeleden!
Op zaterdag 13 december jl. overleed
geheel onverwachts ons medelid Jan
van der Ploeg. Met verslagenheid
hebben wij van dit droeve bericht
kennis genomen.
Van der Ploeg was een veelzijdige
collega, die niet alleen in het parlement de publieke zaak heeft gediend.
Groot was zijn ervaring op bestuurlijk
terrein. Van 1967 tot 1982 was hij
wethouder in Rotterdam, eerst van
onderwijs, jeugdzaken en vormingswerk en daarna van stadsvernieuwing.
Ook na zijn pensionering bleef hij
actief als lid van vele adviesorganen,
zoals de Raad voor de Arbeidsmarkt,
de Raden voor de Ruimtelijke
Ordening en de Volkshuisvesting en
bestuurslid van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en van de
Raad van Nederlandse Gemeenten.
Kenmerkend voor hem was ook
zijn actieve rol in het Nederlands
Gespreks Centrum. Mensen tot
elkaar brengen, over partijpolitieke
dan wel levensbeschouwelijke
tegenstellingen heen zien te komen
ten einde de samenleving te vernieuwen, dat stond hem daarbij voor
ogen.
Misschien mag ik daaraan een
persoonlijke herinnering toevoegen.
Toen ik in 1951 in de plaats van mijn
inwoning bezig was om een afdeling
van het Nederlands Gespreks
Centrum op te richten, ging ik naar
Rotterdam o m advies bij Van der
Ploeg te vragen. Hij legde mij een uur
lang alles uit wat ik zou moeten
doen. Het gesprek was afgelopen.
W i j liepen naar de deur. Toen zei hij:
Mag ik u nog een laatste raad geven?
Ik was vol belangstelling en verwachting van wat hij zou zeggen. Hij zegt:
Mijn laatste woord aan u is, let erop
dat u altijd kijkt naar wat mensen
verenigt en niet naar wat mensen
verdeelt.
Deze les, beste medeleden, heb ik
in mijn leven meegenomen. Deze
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Ingekomen stukken
Toespraken

Steenkamp, Van der Jagt, Kiers, Van
Boven, Vogt, Ginjaar, Burkens,
Struick-van Bemmelen, Feij, Van den
Bos, Van Tets, Veder-Smit, Zoutendijk, Heijne-Makkreel, Luteijn,
Geertsema, Tummers, Hofman,
Vonhoff-Luijendijk, Maris, Vermeer,
Verbeek, De J o n g , De Rijk, Eijsink,
Schuurman, Tiesinga-Autsema,
Kuiper, Van Dalen, Postma, Gelderblom-Lankhout, Maassen, Oskamp,
Grol-Overling, Christiaanse, Uijterwaal-Cox, Zoon, Barendregt, Stam,
Umkers, M. A. van der Meer,
Coenemans, Van der Werf-Terpstra,
De Gaay Fortman, Heijmans, Van
Veldhuizen, Holdijk, Kruisinga,
Kaland, Ermen, Van Kuilenburg-Lodder, Glastra van Loon, Pleumeekers,
Schouten, Baarveld-Schlaman, Von
Meijenfeldt, Buijsert, Hendriks,
Franssen, Groensmit-van der Kallen,
Van Leeuwen, J . H. B. van der Meer,
(Jijen, De Goede, De Vries, Zijlstra,
Vis, Bolding, Wagemakers, Leyten-de
Wijkerslooth de Weerdesteyn en Van
de Zandschulp,
en de heren Deetman, minister van
Onderwijs en Wetenschappen,
Ruding, ministervan Financiën,
Nijpels, ministervan Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Koning, minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw
De Graaff-Nauta, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, de heren Van
der Linden, staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, Koning, staatssecretaris van Financiën en De Graaf,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
De V o o r z i t t e r : Ik deel aan de Kamer
mede, dat bericht van verhindering is
ontvangen van het lid Van der Werff
wegens ziekte.

motivering heeft ook een rol gespeeld
bij zijn functie als secretaris van de
Nederlandse Volksbeweging. Daarna
werd hij docent en later directeur van
de sociale academie in Rotterdam.
Dat is evenzeer kenmerkend voor
onze overleden collega. In het
maatschappelijk en politieke leven
zullen derhalve velen om zijn heengaan treuren.
Dankbare herinneringen blijven
echter aan deze sympathieke en
markante bestuurder voor het vele
dat hij heeft gegeven. Onze gevoelens
van medeleven gaan uit naar mevrouw
Van der Ploeg en haar kinderen.
Jan van der Ploeg, een echte
democraat, een bonk van integriteit,
een sociaal bewogen mens en een
gelovig christen. W a t een combinatie.
Moge aan hem de belofte van
Christus in vervulling gaan: wie in mij
gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven.
Ik geef het woord aan minister
Nijpels.
Minister Nijpels: Mijnheer de
Voorziter! Namens de regering
spreek ik op dit droevige moment
een woord van herdenking uit bij het
plotselinge verscheiden van de heer
Van der Ploeg.
Gedurende een reeks van jaren
heeft de heer Van der Ploeg het
gezicht van de volkshuisvesting en de
stadsvernieuwing in Nederland in
sterke mate mede bepaald. In de
jaren zeventig bewerkstelligde hij een
omwenteling in het stadsvernieuwingsbeleid. Nog steeds geldt deze
aanpak tot ver buiten de landsgrenzen
als inspiratiebron voor andere
steden.
Jan van der Ploeg maakte zich
sterk voor een realistische decentralisatie van de volkshuisvesting en de
stadsvernieuwing. Mede dankzij zijn
bijdrage kon in 1 985 de Wet op de
stads- en dorpsvernieuwing van
kracht worden. Hij toonde een zeer
sterke betrokkenheid bij het wel en
wee van de stad, met name de grote
stad en deed dat met een onwrikbaar
vertrouwen in zowel de economische
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Nijpels
als de sociaal-culturele potenties van
de steden.
In zijn wethoudersperiode in
Rotterdam is het besef daar gegroeid
dat een grote havenstad niet zonder
een goed stedelijk woonmilieu kan.
Hij zag reeds vroeg dat in de grote
stad veel meer gebouwd, gewoond,
gewerkt kan en moest worden dan
toen w e r d gedacht.
Ook na zijn afscheid als wethouder
bleef hij zich in woord en geschrift
actief inzetten voor versterking van
de stedelijke cultuur in het algemeen
en de volkshuisvesting in het
bijzonder. Naast actieve deelname
aan de RARO en de RAVO noem ik in
het bijzonder de Stichting forum
stedelijke vernieuwing, waarin hij de
vele uiteenlopende denkrichtingen op
het terrein van de stadsvernieuwingen, wat hij noemde de revitalisering
van de steden, bijeen bracht. Hij was
daarvan de geestelijke vader.
Daarnaast blijven zijn vele journalistieke bijdragen in bladen als
Binnenlands Bestuur, het Financieel
Dagblad, Cobouw en dergelijke
markante voorbeelden van zijn inzicht
en kennis. Hij knokte hard voor zijn
stad, maar wist dat te combineren
met een collegiaal optreden.
Een toetsingspunt stond daarbij
uiteindelijk centraal: de zorg voor de
bewoner.
Jan van der Ploeg heeft een
onbetwistbare voortrekkersrol
vervuld, waarbij hij zijn elan op vele
anderen wist over te brengen. Wij
zullen hem ons blijven herinneren als
een warme persoonlijkheid die stond
voor zijn zaak.
Moge het zijn vrouw en kinderen
gegeven zijn dit zo grote verlies te
dragen.
(De aanwezigen nemen enige
ogenblikken stilte in acht.)
De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.
De V o o r z i t t e r : Ik deel aan de Kamer
mede, dat ik bericht van verhindering
tot bijwoning van de vergadering heb
ontvangen van de ministers van
Buitenlandse Zaken, van Justitie, van
Binnenlandse Zaken, van Economische Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking.
De ingekomen stukken staan op een
lijst, die in de zaal ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
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aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de
Kamer zich met deze voorstellen
heeft verenigd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel: W i j z i g i n g van de
W e t op d e Raad van S t a t e , de
W e t administratieve rechtspraak
o v e r h e i d s b e s c h i k k i n g e n , de
V r e e m d e l i n g e n w e t e n andere
wetten (18803).
Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel G o e d k e u r i n g van
de op 17 februari 1986 t e Luxemburg en 2 8 februari 1 9 8 6 te
's-Gravenhage ondertekende
Europese A k t e (Trb. 1 9 8 6 , 63)
(19626).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer T u m m e r s (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Tegenover de nieuwe
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken: het wordt een soort streekderby! De vossen zijn wel van verschillende partijen, maar ze verloochenen
hun streek niet.
Zelfs de overal gebruikte beeldspraak waarmee geprobeerd is om
de Europese Akte, die vandaag haar
wettelijke goedkeuring moet krijgen,
te typeren, hield geen verrassingen
in. De politieke verbeelding is
kennelijk ergens vastgelopen en heeft
terughoudendheid en onwil niet echt
kunnen doorbreken. De grondige
voorbereiding van verdere Europese
integratie die verliep van GenscherColombo in 1 9 8 1 , Stuttgart in 1983,
Spinelli en Dooge, had andere
verwachtingen gewekt dan nu in de
Europese Akte gepresenteerd wordt.
Nu dus nog geen grondige
uitbreiding van de politieke besluitvormingsmogelijkheden, maar alleen de
hoop dat er via dit tractaat naar het
nieuwe doel, de Interne Markt per
3 1 - 1 2 - 9 2 kan worden toegewerkt en
dat de gezamenlijke ondersteuning
van de ontwikkeling van de Ecu en de
Europese politieke samenwerking (de
EPS) op bindende verdragsbasis

Toespraken
Griffierechten etc.
Europese Akte

voldoende zijn om de moed erin te
houden.
Inmiddels is er weer een Europese
Top voorbij (de afsluiting van het
Britse halfjaar voorzitten) en daarbij
zijn belangrijke onderwerpen ernstig
besproken, maar dat overleg had
ook deel kunnen zijn van ander
intergouvernementeel overleg. Deze
top leidde niet tot meer zekerheid
over het in 1992 bereiken van de
Interne Markt en de daarbij behorende
verdere Europese integratie. Als de
gesprekspunten die daar hoe dan ook
wel aan hadden kunnen bijdragen,
inderdaad terzijde zijn gelegd
vanwege de nationale verkiezingen in
de Bondsrepubliek, dan is er in
Londen met steun van de Britse
voorzitter wat betreft de Europese
integratie vertragend gewerkt. Heeft
de Nederlandse delegatie aan deze
Top dat ter plaatse ook duidelijk
gemaakt?
Hadden overigens voor hetgeen in
Londen is besproken, althans de
onderwerpen die in hoofdzaak naar
buiten zijn gekomen, niet de vakministers even goed, ja zelfs meer
direct overeenstemming kunnen
bereiken? Wij doelen op de problemen
van terrorisme, aids en drugs. Voor
deze onderwerpen hadden de
vakministers zelfs in het grotere
intergouvernementele verband van
de ' 2 1 ' meer uitgebreid resultaten
kunnen boeken, want geen van deze
onderwerpen wordt immers door de
grenzen van de ' 1 2 ' begrensd.
Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen
bij gelegenheid van het goedkeuren
van de op 17 februari 1986 in
Luxemburg en op 28 februari 1 986 in
Den Haag ondertekende Akte, de
Europese waaier niet helemaal
openen en proberen zo dicht mogelijk
bij enige algemene hoofdpunten te
blijven. Dat zijn naar onze mening:
- de toch te optimistische
houding van de regering ten opzichte
van het te bescheiden resultaat dat
terug is te vinden in de Europese
Akte;
- de armslag van het Europees
Parlement, dus de democratiseringsmogelijkheden die te beperkt zijn
gebleven;
- de financiële wil die lang niet
overal de voorgegeven politieke wil
volgt en zo twijfel wekt ten aanzien
van de politieke w i l ;
- de nu door de staatslieden
ontvoerde dochter van Agenor heeft
weinig kans haar beste bestemming
te volgen;
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- het gebrek aan evenwicht en
samenhang tussen de diverse
Europese integratiemodellen.
W i j hebben er in het voorlopig
verslag op gewezen, dat het rapport
van de WRR 'de onvoltooide Europese
integratie' waarschuwend wijst naar
het uithollen van het nationale
handelingsvermogen (de WRR zegt
'handelingsvermogen', de regering
spreekt van 'beleidsvermogen').
De WRR tekent daar heel bezorgd
bij aan dat de gemeenschap voor de
ontstane leemte geen invulling heeft.
Hierdoor ontstaan er risico's ten
aanzien van de democratische
dekking van de besluitvorming. De
Europese Akte beantwoordt onvoldoende aan een minimum van
oplossingen daarvoor, aldus het
WRR-rapport. In rapportcijfers is dat:
1-.
In het definitieve regeringsstandpunt ten aanzien van dit WRR-rapport
w o r d t helemaal heengegaan langs de
risico's van de democratische
dekking. Als praktische oplossingsmogelijkheid voor dit probleem wordt
gewezen op de uitvoering van de
Europese Akte die daarvoor door de
WRR gewaardeerd is met een 1 -. Wij
constateren dat de bezorgde waarschuwing van de WRR beantwoord
w o r d t met een optimisme waarvoor
geen redenen aanwezig zijn.
Een tegenstelling als die tussen de
mening van de regering en het
oordeel van de WRR komt ook
tevoorschijn, ook uit het advies van
de Raad van State en het nader
rapport van de regering. De Raad van
State vergelijkt de eerste overweging
uit de preambule van het EEG-verdrag
met de Akte en constateert dat er
'van vastberaden grondslagen te
leggen voor een steeds hechter
verband tussen de Europese volkeren'
overgestapt is op 'de wil de op de
grondslag van de verdragen tot
oprichting van de EEG aangevatte
taak voort te zetten en het geheel
van de betrekkingen tussen hun
staten om te zetten in een Europese
Unie.' Dit is geheel volgens de
plechtige verklaring van Stuttgart. De
Raad van State spreekt echter zijn
teleurstelling hierover uit, omdat men
gemerkt heeft dat men van het
Europa van de Volkeren dreigt over
te stappen op een Europa van de
Staten. De regering meent dat de
Akte, die onvoldoende beantwoordt
aan een minimumoplossing voor de
problemen die er liggen, toch een
draagwijdte heeft die verheugend is.
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betrokken zou moeten worden bij de
Dit zijn woorden uit het Nader
benoeming van de commissie. De
Rapport bij het Advies van de Raad
bewindslieden zouden zich door deze
van State. Met deze weinig substanlogica gelegitimeerd kunnen voelen
tiële repliek blijft de regering ver
hiervoor te pleiten.
achter bij het inpalmingsvermogen
dat Zeus aan de Phoenicische kust
Mijnheer de Voorzitter! Onze
aan de dag heeft weten te leggen.
fractie heeft gevraagd naar de
effectiviteit van de verschillende
Een volgende vraag, mijnheer de
Europese samenwerkingsverbanden.
Voorzitter, is deze: als dat 'geheel
De intenties van de Europese
van betrekkingen tussen Staten' nu
integratie hebben immers al in meer
boven het 'verbond der volkeren' is
organisaties vorm gekregen, elk met
geplaatst, is Europa dan niet ontvoerd
een eigen programma. De gemeennaar het domein van de diplomatie in
schap, waarvoor de Europese Akte
plaats van geleid naar de directe
omgeving van de kiezer? De uitbreiding geldt, onderscheidt zich op dit punt
van de andere organisaties, doordat
van de rol van het direct gekozen
de gemeenschap een integratiemodel
parlement is nu zo gering en zo
volgt met een eigen rechtsorde. De
gecompliceerd, dat die de kiezer
Westeuropese Unie en de Raad van
ternauwernood kan aanspreken, laat
Europa hebben alleen een intergoustaan vertrouwen geven in het
vernementeel samenwerkingsveroverdragen van de nationale bevoegdband. W i j hebben gevraagd of de
heden naar een overkoepeling op
regering zicht heeft op het algemene
grotere afstand.
effect van die verschillende samenIn de Tweede Kamer is zelfs
werkingsverbanden op de Europese
gezegd dat het de burger niet uit te
integratie.
leggen is wat er nu allemaal geforHet gaat om samenwerking tussen
muleerd is. Er moet daarom in deze
de zeven landen van de WEU en
Kamer ook en opnieuw gepleit
dezelfde zeven van de EG en tussen
worden voor rechtstreekse invloed
de twaalf van de EG en dezelfde
van de Europese volksvertegenwoortwaalf van de Raad van Europa. Het
diging op de besluitvorming. Dat
gaat er ook om hoe deze twaalf
moet dan ten eerste tot uitdrukking
landen staan tegenover de overige
komen bij het benoemen van de
negen van de ' 2 1 ' . Staat dit allemaal
Europese Commissie. Eigenlijk is dat
los van elkaar? Ik heb er in mijn
al een oud idee. Het staat allang in
inleiding al op gewezen dat de EG
de meeste partijprogramma's. Maar
taken ter hand neemt die bepaald
het is met de voorbereidingen van de
verder strekken dan die in een
verkiezingen van 1989 in het
mandaatgebied. Zijn de overige
vooruitzicht opnieuw actueel. Als nu
negen landen van de WEU een
de Europese Akte ruim wordt
provincie binnen de EG? Is er een
toegepast, kan het Europees Parlebalans op te maken van het intergoument hierin ook betrokken worden.
vernementele werk?
Wij hebben begrepen dat Nederland
daar wel gedurende het voorzitterDe bewindslieden zeggen dat d ; t
schap in 1 986 voor geijverd heeft. De moeilijk is. Wij hebben echter hier
regering meent, dat als de Akte niet
nooit gehoord dat wij moeilijkheden
te angstvallig wordt toegepast er wel
uit de weg moeten gaan. Laten wij er
ruimte is voor deze participatie van
maar van uitgaan dat de problemen
het Europees Parlement. Is dat nog
van doublures en van overlappingen
zo? Is dat juist? Ik verneem dat graag
wel door het gezond verstand
van de staatssecretaris.
gecorrigeerd worden. Waar het ons
precies o m ging, is hetgeen de
Nu het Europese Parlement niet
regering nu zo moelijk vindt, namelijk
meer bestaat uit delegaties van de
aangeven of er los van overlappingen
nationale parlementen, past het ons
of doublures resultaten van de
niet zo goed om dat parlement nog
samenwerking zijn geboekt.
op zijn hart te drukken meer voor
zichzelf op te komen. Het past wel in
V o o r z i t t e r : De Rijk
een debat als dit, deze bewindslieden
met nadruk te verzoeken komende
De heer T u m m e r s (PvdA): Kortom:
intergouvernementele bijeenkomsten
het gaat o m de vraag in hoeverre de
in het bijzonder te gebruiken om te
diverse organisaties naar een
pleiten voor de logica waar onze
eenheid groeien. Het is bekend dat
partijgenoot Van Traa in de Tweede
de Iberische staten, sinds zij lid zijn
Kamer op heeft gewezen, namelijk
van de EG, belangstelling hebben
dat het recht van het parlement o m
voor toetreding tot de WEU. Voor de
de commissie naar huis te sturen ook
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EPS zou congruentie tussen de EG en
de WEU natuurlijk heel belangrijk
zijn. Is zicht op de onderlinge
afstemming langzamerhand niet
hoogst noodzakelijk? W o r d t er
ergens gecontroleerd hoe de
werkzaamheden van de verschillende
samenwerkingsverbanden te koppelen zijn?
De Europese Akte moet toch een
algemeen handvat zijn voor de
Europese integratie. Daarom is het
van belang om de diverse samenwerkingsmodellen bij de akte te betrekken. De partijgenoot van de bewindslieden waarmee wij vandaag in debat
zijn, het lid van het Europees Parlement Penders, zei eind november
jongstleden tegen Hervormd Nederland: 'Er is gesproken over re-activering van de WEU, maar dat was een
surrogaatje. Wij hebben nu de EPS.'
Hieruit blijkt dat de EPS in deze visie
taken van de WEU kan dekken en/of
overnemen. Hoe zien de bewindslieden deze verhouding? Wij vragen dit
gelet op hetgeen op bladzijde 19 van
kamerstuk 19 626, nr. 3, staat over
artikel 3 0 , lid 6.
Wij vragen het óók met aandacht
voor de rol van het technologische
onderzoek met militaire oogmerken
en naar aanleiding van wat de
minister in de Tweede Kamer heeft
gezegd; ik verwijs hierbij naar de
Handelingen van de Tweede Kamer,
nr. 23, bladzijde 1278. Hoe ziet de
minister het 'praten in WEU of
NATO', gouvernementeel of parlementair?
Ten slotte, Voorzitter, wil ik iets
zeggen over de politieke en de
financiële wil. Een onmiskenbare
hinderpaal voor de voortgang van de
Europese integratie is het probleem
van de financiering. De regeringsverklaring vermeldt hierover dat aan een
eventuele verhoging van bijdragen de
eis verbonden wordt van concrete
vorderingen en noodzakelijke
harmonische ontwikkelingen in de
Europese samenwerking. Dat klinkt
redelijk maar toch kleeft er iets
'voorwaardelijks' aan en moeten wij
dit verstaan als: anders kunnen wij
het geld beter thuis gebruiken. Of
moeten wij het anders verstaan? Kan
hierover wat meer worden gezegd?
Voor het komende jaar zal in elk
geval het percentage BTW-bijdrage
niet meer toereikend zijn voor de
EG-huishouding. Er kan in een
vorderend samenwerkingsverband
natuurlijk niet alleen worden gewerkt
met verhoging van de nationale
bijdrage als de kas te snel leegraakt
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en er nationaal nog wat weg te geven
valt. Is er zicht te geven op enigerlei
structurering van de toekomstige
EG-financiering? Deze zal in de loop
van de komende tijd toch het
vertrouwen moeten geven dat de
voorgenomen plannen ook uitgevoerd
kunnen worden.
Omdat de Akte geen afsluiting van
een ontwikkeling is maar een start
van een vernieuwd begin, moet
uitvoering ervan niet alleen begroot
zijn maar moet er ook enig zicht op
de verwerving van de nodige
uitvoeringsmiddelen gegeven kunnen
worden.
Voorzitter, aan de geschiedenis
van Europa zit wat noodlotsdenken
vast. Laat mij afsluiten met daarvan
een weergave te geven. Ik citeer
daarbij de Spanjaard Diez del Corral,
die stelde: 'De vele eeuwen geschiedenis, de overvloed van geografische
verschillen, de verscheidene facetten
in de kunst en in het denken, de
nationale tegenstellingen in Europa,
condenseren zich en treden aan de
dag in één beeld, in één gestalte van
bijna mytische aanschouwelijkheid.
Een argeloos, geestdriftig, schuldig,
avontuurlijk en ontvoerd Europa, als
die Europa uit de Griekse mythe, de
dochter van Agenor, die voorafschaduwing in naam en lot van ons werelddeel
gelijk Horatius met plechtige en
profetische toon zegt: 'Leer Uw grote
lot dragen, een deel van de wereld zal
Uw naam hebben.'.
Ongestaafd optimisme is de meer
vrolijke uitgave van zo'n noodlotdenken. Over dat optimisme hebben wij
in het begin van dit betoog onze
bezorgdheid getoond. Wij sluiten er
deze eerste instantie ook mee af.

D
De heer U m k e r s (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Europese Akte een
stap vooruit in het belang van
Europa? Alvorens deze vraag te
beantwoorden, dient te worden
vastgesteld wat men precies onder
Europa verstaat. Al snel blijkt dat
daarover verschillend wordt gedacht.
In de praktijk prevaleren in de
Europese Raad de belangen van de
industrie, waaraan die van de burger
onderschikt zijn gemaakt. De akte
heeft tot doel, obstakels uit de weg
te ruimen om de positie van handel
en industrie te versterken. Het zal wel
niet toevallig zijn dat in de achter ons
liggende jaren van recessie en
massawerkloosheid de op export
gerichte industrie in West-Europa
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haar afzet en winsten sterk zag
stijgen.
Om deze positie verder te versterken, moeten de concurrentiemogelijkheden ten opzichte van Japan en de
Verenigde Staten worden uitgebreid.
Daarbij dient men niet gehinderd te
worden door controle van nationale
parlementen en het Europese
Parlement. Dat is nu juist een van
onze grote bezwaren, Voorzitter,
tegen deze akte.
De zeggenschap van het eigen
parlement is reeds ernstig uitgehold,
zonder dat het Europees Parlement
met meer bevoegdheden is uitgerust.
Een democratische besluitvorming,
die voor de kiezers zichtbaar en
beïnvloedbaar is, vindt daardoor niet
plaats. Ook de wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid heeft
deze leemte geconstateerd. Van een
echte democratisering van Europa,
waardoor de belangen van de
burgers op de voorgrond staan, is het
tot op heden niet gekomen. Klaarblijkelijk hebben de meeste westeuropese regeringen - en zeker de sterke
industriestaten - daar geen belang,
bij. De Europese Akte ondersteunt!,
deze belangen alleen maar. Dat de
Europese burger teleurgesteld is in
wat de EG tot nu toe heeft gepresteerd
- of beter gezegd: niet heeft gepresteerd - schijnt hen niet te deren.
Daarbij gaat het echter om zeer
gewichtige problemen, die de
toekomst van de burger in Europa
raken.
West-Europa is een van de grote
industrieconcentraties in de wereld.
Dat zou grote mogelijkheden voor de
leefomstandigheden van zijn inwoners
moeten kunnen garanderen. Het
tegendeel is echter het geval. De
vooruitzichten op zinvolle arbeid voor
de miljoenen werklozen zijn nog
steeds somber. Een duidelijke
regeling van de milieubelasting is
uitgebleven, waardoor de industrie
door kan gaan met de uitstoot van
afval. Om die reden zijn de b o d e m ,
de lucht, de bossen, de Rijn en de
zee dermate verontreinigd dat de
vraag opkomt, of men niet bezig is,
de aarde op korte termijn onleefbaar
te maken.
Daarnaast kennen wij de problemen
van de landbouwoverschotten en de
financieringscrisis van de Raad. Als
w e daar de machteloosheid van de
Raad om tot eensgezindheid te
komen in kwesties als Zuid-Afrika,
Syrië en Libië aan toevoegen, dan is
het niet verwonderlijk dat er weinig
geestdrift voor Europa bestaat. De
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Europese Akte heeft niet tot doel,
deze problemen tot een oplossing te
brengen.
Ik ben mij ervan bewust, een nogal
somber beeld van de EG geschetst te
hebben. Het is echter wel het beeld
dat de burger dagelijks ervaart. Ook
die mening dient bij de beraadslaging
betrokken te worden. Uit het voorgaande zal wel duidelijk zijn geworden
dat de CPN-fractie geen voorstander
is van de Europese Akte. Wij zijn voor
een Europa van de burger, van
democratie, van vrede en veiligheid,
waarin het goed is om te leven. Wij
willen ons niet neerleggen bij de
tweedeling van ons werelddeel en bij
de uitsluiting van niet-pactgebonden
landen in Europa.
Europa valt niet eenvoudig te
regelen door het streven naar
stroomlijning, naar de wensen van
multinationale technocraten. Er is
naar onze mening een andere weg te
gaan, met acceptatie van politieke,
culturele en nationale diversiteiten,
welke historische wortels hebben.
Alleen op die manier kunnen oplossingen voor grote vraagstukken
inzake vrede, milieu, handel en
verkeer tussen mensen bereikt
worden. Coördinatie is uitsluitend
mogelijk door samenwerking van
gelijkberechtigde landen, onder
democratische controle.
Het is opmerkelijk dat bij de
Europese Akte alleen de marktkwestie
ten gunste van de export vooropstaat
en, daarvan afgeleid, de monetaire
en belastingtechnische vraagstukken.
De weg die wij voorstaan, is alleen
maar te begaan in grote openheid
voor de kiezer en de nationale
parlementen. Het Europees Parlement
zou een coördinerende taak kunnen
vervullen, met directe invloed op de
besluitvorming, waarbij elke vorm
van overheersing of dominantie van
het ene land over het andere moet
worden voorkomen. Vandaar ons
verzet tegen een procedure waarbij
een gekwalificeerde meerderheid
- op welk niveau dan ook - tot stand
komt.
De progressieve fracties in het
Europees Parlement zouden door
initiatieven en daadwerkelijke
structurele controle invloed moeten
uitoefenen op Europese organen en
vooral ook op multinationale ondernemingen. Grensoverschrijdende
uitbuiting en winstpraktijken moeten
aan banden worden gelegd, zoals in
steeds grotere mate door de vakbeweging aan de orde wordt gesteld.
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Uiteraard zijn zulke initiatieven ook
mogelijk inzake vredesvraagstukken,
het milieu en de werkgelegenheid.
Mijnheer de Voorzitter! Met de
goedkeuring van de Europese Akte
versterken wij slechts de positie van
de exportindustrie. Alle andere
problemen blijven onopgelost.
Daarom zullen wij aan dit wetsvoorstel
geen steun kunnen verlenen.

D
De heer Struick v a n B e m m e l e n
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik
begin met op te merken dat ik het
natuurlijk betreur dat de minister van
Buitenlandse Zaken hier vandaag niet
aanwezig kan zijn, doch ik haast mij,
hieraan toe te voegen dat dit gemis
in zeer belangrijke mate wordt
goedgemaakt door het genoegen,
vandaag voor de eerste maal het
woord te mogen voeren in aanwezigheid van deze in dit huis nieuwe
bewindsman.
Na de uitvoerige behandeling van
dit wetsvoorstel inzake de goedkeuring van de Europese Akte aan de
overzijde van het Binnenhof op 12
november jongstleden beperk ik mij,
sprekend namens de fractie van de
VVD, tot enkele aspecten van
Europees beleid. Ik zal mij derhalve
niet bewegen in beschouwingen over
de vraag in hoeverre deze akte een
bepaalde toegevoegde waarde aan
de bestaande Europese samenwerking in zich bergt dan wel of er alleen
sprake is van codificatie voor
bestaande situaties.
Zeker is het wel dat wij na de
hoopgevende discussies over de
Europese Unie van Spinelli en het
eindrapport van de commissie-Dooge
moeten constateren dat in de
werkelijkheid slechts moeizame
stapjes voorwaarts mogelijk blijken.
Hierbij is het voor mij opvallend dat,
waar van enige vooruitgang sprake
is, deze meestal slechts een antwoord
en dan nog een vertraagd antwoord
vormt op een zich reeds lang
aandienende noodzaak die door
externe situaties, vaak ver buiten
Europa, worden veroorzaakt.
Ik wil hiermee slechts signaleren
dat Europese samenwerking in welke
omvang dan ook een niet uit zich zelf
opbloeiend proces is. Dat het
geenszins een spontaan proces is,
hebben wij reeds lang moeten
constateren, maar ik meen dat het
ook juist is, vast te stellen dat
Europese samenwerking, zeker
vergaande Europese samenwerking.
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niet het produkt zal zijn van een vorm
van vrije wilsovereenkomst tussen
een groot aantal Europese staten, die
na veel bezinning concluderen dat
samenwerking op zich zelf te
prefereren is, dus samenwerking ter
wille van de samenwerking.
Evenals vanouds de basis voor
militaire samenwerking in de vorm
van bondgenootschappen steeds
werd gevormd door een zelfde
dreiging die men gemeenschappelijk
het hoofd wilde bieden, zo wordt het
allengs steeds duidelijker dat de
economische en politieke samenwerking in Europa zich slechts meer zal
kunnen of willen ontwikkelen door
druk van buitenaf, kortaf gezegd:
door de nood geboren.
Terwijl de Europese integratie in
belangrijke mate het antwoord zal
vormen op reeds bestaande achterstanden in ontwikkelingen ten
opzichte van de Verenigde Staten en
Japan, moet in de visie van de fractie
van de VVD, worden vastgesteld,
helaas, dat de gewenste integratie
slechts haalbaar is bij het bestaan of
bij vergroting van de uitdaging. Ik zeg
dit zo duidelijk om de staatssecretaris
aan te geven dat bij ons het gevoel
bestaat, in een achterstandspositie te
blijven verkeren. Deelt de bewindsman deze mening en, zo ja, welke
consequenties verbindt hij hieraan
voor zijn beleid?
Zoals ik zojuist vermeldde beperk
ik mij tot een drietal aspecten van de
Europese Akte. Het betreft in
volgorde de aspecten besluitvorming,
politieke samenwerking en technologie. Ik geef gaarne toe dat op ieder
terrein w e l iets gebeurt in de goede
richting, maar de belangrijkste vraag
is natuurlijk of er voldoende gebeurt
om achterstanden in te lopen. Zijn wij
bezig met een grote Europese
inhaalbeweging of zakken wij al
pratende nog verder af?
Over de minimale verbetering in
het besluitvormingsproces mag
worden opgemerkt dat de trage
ontwikkeling wellicht het meest
kenmerkend is voor het integratieproces. De ministervan Buitenlandse
Zaken beschreef deze wijziging als
'wellicht een bescheiden maar toch
niet betekenisloze stap naar de
verdere integratie van Europa'.
Een en ander vormt het geringe
resultaat van een discussie over wat
te ver gaat voor de ene lidstaat,
maar weer niet ver genoeg gaat voor
andere lid-staten. Ik ben het hierover
geheel eens met de Nederlandse
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bewindsman als feitelijke constatering, doch de vraag dringt zich op
hoeveel tijd Europa nog gegund is
om dit proces te voltooien.
De tijdmaat wordt niet ingegeven
door voorkeuren per land binnen
Europa, maar die snelheid dient te
worden bepaald door de gestelde
uitdaging van buiten Europa. Het
grote probleem blijft, ook na de
ondertekening van deze akte, dat de
voortgang zal worden bepaald door
het meest trage lid van de Europese
Gemeenschappen.
Ik sprak zoeven over het gevoel
dat wij in Europa ten opzichte van
Amerika en Japan in een soort
voortdurende achterstandspositie
verkeren. Dat is natuurlijk een positie
die verbetering behoeft, die om
adequate maatregelen en slagvaardigheid vraagt. Bestaan die middelen
in Europees verband? Soms betwijfelen wij dat helaas. Ook voor Europa
dient toch te gelden 'regeren is
vooruitzien', in plaats van dat na
lange vergaderingen door l i d s t a t e n
toch nog toevlucht kan w o r d e n
gezocht in het zogenaamde compromis van Luxemburg?
In dit verband meld ik onze
voldoening over het nieuwe artikel
100a, dat de meerderheidsbeslissing
beoogt in maatregelen met betrekking
tot de realisatie van de interne markt.
Doch waar allerlei fiscale maatregelen
onderwerp van consensusbesluitvorming blijven, rijst ook hier weer de
vraag of niet met één hand wordt
teruggenomen wat met de andere
hand - lees: artikel 100a - gegeven
wordt. Uit de discussie van 1 2
november jl. aan de overzijde heb ik
mogen begrijpen dat er bij de
bewindsman toch nog twijfel bestaat
omtrent het toekomstig beroep op
het zogenaamde compromis van
Luxemburg, door de inroeping van
'het nationale vitale belang'.
De minister van Buitenlandse
Zaken vroeg zich bij die gelegenheid
af wat de zin is van deze buitengewoon
moeizame onderhandelingen en van
het bereikte resultaat, indien men het
zogenaamde compromis van
Luxemburg alsnog als levend
instrument voor de besluitvorming
zou beschouwen. Natuurlijk moeten
wij op dit moment wel berusten in
het gegeven dat alle partijen deze
netelige vraag hebben vermeden,
doch wij vragen ons wel af of
daarmede het realiteitsgehalte van
de gevoerde besprekingen is gediend.
Deelt de staatssecretaris de mening
dat op deze wijze toch weer te veel

naar de toekomst wordt verschoven
projectbewaking en de controle op
en dat daarmede een soort dubbele
de voortgang is geregeld. Last but
bodem in de akte is aangebracht?
not least: hoe wordt oneerlijke
concurrentie voorkomen?
Met betrekking tot de EPS merk ik
op dat deze onmisbare component
Daar veel van dit soort aspecten in
thans in de acte ten rechte zijn
onderzoekprogramma's uiterst
erkenning krijgt in de samenhang
moeilijk zijn te controleren, toonde
met het economisch gebeuren. Waar
de heer Zoutendijk zich er toen al
de EPS-besluitvorming in feite
voorstander van, dat Europa zich
consensus vereist, mogen w i j , gezien
volledig zou concentreren op het
de recente praktijk, weinig markante
wegnemen van allerlei barrières,
resultaten verwachten. Wij beseffen
zoals het uitblijven van verdere
zeer wel dat een streven, tot gezamenproduktstandaardisatie en het
lijke Europese standpunten te
wegnemen van bestaande grote
geraken in theorie niet tot een
verschillen in regelgeving en douanebeperking van de nationale mogelijkvoorschriften. De verwachting is
heden en reacties behoeft te leiden,
t o c h , dat in een echt gemeenschapalhoewel zulks in de praktijk toch
pelijke markt, de Europese industrie
veelal verzwakkend zal werken. Die
haar mannetje wel zal staan.
verzwakkende werking heeft twee
Mijnheer de Voorzitter! De
redenen:
Europese Akte, in het bijzonder het
'nieuwe artikel 1 3 0 M , biedt mogelijka. indien een regering na de
heden tot samenwerking op het
procedure van consultatie en
terrein van onderzoek naar technoloinformatie met een eigen, nationale
gische ontwikkelingen. De vraag is
opstelling naar buiten treedt, zal het
echter in hoeverre in de praktijk
geheel duidelijk zijn dat de Europese
gebruik gemaakt zal worden van deze
partners zich niet geheel in dat
geboden mogelijkheden op basis van
standpunt hebben kunnen vinden;
gerechtvaardigde optimistische
b. indien de EPS ter zake een
verwachtingen. Ik wil in dit verband
standpunt bepaalt, zal dit doorgaans
de aandacht van de heer staatssecregebaseerd zijn op het principe van de
taris vestigen op hetgeen ik dit najaar
grootste gemene deler. Deze situatie
als rapporteur van de Subcommittee
wordt onder meer door onze minister
on advanced technology and technovan Buitenlandse Zaken verdedigd,
met de stelling dat kleinere stappen in logy transfer van de NAVO-assemblee
onder meer berichtte inzake onder
Europees verband een groter effect
meer het Eureka-project. Ik vertaal
hebben en het doel meer naderbij
vanuit de Engelse versie:
brengen dan één grotere stap, in
nationaal verband genomen.
'De formulering van strategische
doelstellingen en prioriteiten zou
Mijn collega Weisglas waarschuweveneens de invloed van Eureka
de onlangs bij het debat aan de
versterken. Thans kan in feite ieder
overzijde met betrekking tot dit
nieuwe trans-Europese samenweronderwerp voor het gevaar van
kingspoging het Eureka-etiket
verwaterde standpunten. Ik voeg
verkrijgen. En alhoewel samenwerking
daar vandaag aan toe dat kleine
duidelijk gewenst is, wordt er niets
stappen, al dan niet genomen op
mee gewonnen o m ze zo maar in te
verwaterde standpunten, weinig
delen als zijnde Eureka-projecten.
duidelijkheid bieden. Ik vraag mij
Eureka behoort meer te zijn dan een
veeleer af of het aanzien en respect
opsomming van gezamenlijke
voor de Europese partners niet meer
initiatieven:
wordt gediend door een sterke
onderlinge bijval dan door een
Eureka behoort duidelijke doelen
voortdurende mitigatie van het
en budgetten te stellen, opdat de
standpunt van één hunner door alle
trans-Europese samenwerking kan
andere lid-staten. Ik verneem graag de stimuleren en sturen. Eveneens dient
reactie van de heer staatssecretaris
het samenwerkingsmogelijkheden
hierop.
tussen eventuele partners te onderzoeken en te stimuleren in haar rol
Tot slot maak ik enkele opmerkinvan zogenaamd 'huwelijksbureau'.
gen over het technologiebeleid. Ik
Eureka behoort samenwerking op
roep allereerst de ernstige twijfel in
belangrijke terreinen te stimuleren
herinnering die mijn fractievoorzitter
binnen een strategisch plan ten einde
verwoordde ten aanzien van het
high tech industrieën in Europa
Eureka-project, bij de laatst gehouden
nieuw leven in te blazen.'
algemene beschouwingen in dit huis.
Hij vroeg zich af hoe de deelprojecten
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop
worden geselecteerd en hoe de
met dit citaat te hebben aangegeven,
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dat bij samenwerking op technologisch gebied de samenwerking op
zich zelf geen doel mag worden maar
dat samenwerking op dit belangrijke
gebied de invulling behoort te zijn
van een doordacht plan. Op dat
criterium behoren zeer zeker ook
Europese plannen getoetst te
worden. Is de staatssecretaris bereid
om, indien hij geheel of gedeeltelijk
deze mening deelt, aan te geven op
welke wijze hij zich voorstelt om
verbetering in de huidige situatie te
brengen en daarmee wellicht ook te
bereiken dat de nieuw geboden
mogelijkheden bij deze Akte alleen
op goede wijze zullen worden benut?

D
De heer V a n der J a g t (GPV):
Mijnheer de Voorzitter! Bij de
behandeling van dit wetsontwerp
moet opnieuw de vraag gesteld
worden: waar willen wij met Europa
naar toe, wat is het doel waarnaar wij
streven? Als wij deze vraag zo
stellen, dan worden de tegenstellingen openbaar. Er zijn dan zogenaamde
minimalisten en maximalisten.
De regering koerst duidelijk af op
een supranationale staat Europa.
Andere landen, zoals Denemarken en
het Verenigd Koninkrijk, willen alleen
een samenwerking in Europa met een
zo groot mogelijk behoud van de
eigen nationale zelfstandigheid. Het
mag bekend zijn, dat het GPV het
eens is met hen die de optie van één
ongedeeld Europa met een centrale
autoriteit niet gewenst achten.
Er is niet alleen het bezwaar dat
ons staatshoofd uiteindelijk bij deze
optie zal worden gedegradeerd tot
een soort commissaris van de
provincie Nederland. Neen, er is
vooral ook het bezwaar dat er een
gebrek is aan onderlinge cohesie.
Bij de algemene beschouwingen
over de rijksbegroting heb ik gewezen
op het feit, dat er geen gemeenschappelijk ideaal is wat ons bindt. Na het
tijdperk van Karel de Grote heeft de
strijd tussen Rome en de Reformatie
Europa fundamenteeel verdeeld en
de verdeeldheid werd door de Franse
revolutie niet minder. Wij zien dat in
landen als Italië en Frankrijk een zeer
groot deel van de bevolking bezield
wordt door het communisme.
Wij zien de hopeloze verdeeldheid
bij de leren, de Vlamingen en Walen
in België en bij de Basken in Spanje.
Ook is te constateren, dat de
secularisatie in de landen van Europa
grote vormen heeft aangenomen. De
kerk en het geloof worden niet meer
als een samenbindend element
ervaren.
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Welnu, als wij deze situatie in een
nutshell vaststellen, dan is het een
utopie te denken dat op deze basis
een ongedeeld Europa te realiseren
zou zijn. Bovendien, de onderlinge
cohesie is door de uitbreiding met
Griekenland, Spanje en Portugal er
niet beter op geworden. Als dan
bovendien bedacht w o r d t , dat landen
als Denemarken en Engeland er niet
over denken om deze weg op te
gaan, dan geloof ik dat de landen van
de Gemeenschap beter hun tijd
kunnen besteden aan het verbeteren
van de huidige structuren dan steeds
maar weer te hameren op ideeën die
niet te realiseren zijn.
Dat verbeteren van de huidige
samenwerking vindt ook het GPV
- laat daarover geen misverstand
bestaan - hard nodig. Als ik in
'Europa van Morgen' lees, dat er in
de Gemeenschap ongeveer 300
comités en commissies zijn die de
ministerraad bijstaan in de besluitvorming, dan begrijp ik de klacht dat de
Gemeenschap mank gaat aan grote
bureaucratie. Het is dan te begrijpen,
dat er alom zorg is over de trage
gang in het tot stand brengen van
een vrije interne markt in het jaar
1992.
Wij moeten echter niet denken,
dat met het overdragen van nationale
bevoegdheden de bureaucratie
automatisch minder wordt. De Unie
van Socialistische Sovjetrepublieken
is bekend o m haar verstikkende
bureaucratie. Er zijn andere middelen
om die kwaal te bestrijden. Als
Delors stelt, dat die 3 0 0 commissies
de besluiten van hun eigen ministers
niet uitvoeren en regelmatig een
spaak in het wiel steken, dan moet
het mes in die commissies gezet
worden.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Schutte heeft aan de overzijde van
het Binnenhof aan de minister
gevraagd o m zijn visie te geven over
het staatkundig Europa van morgen.
Het uitgangspunt van de minister
was een verder gaande integratie ook
in supranationale zin. W a t de
minister als ideaal ziet: een krachtige
Europese economie, een realistisch
werkgelegenheidsbeleid, een goede
aanpak van de milieuproblematiek,
een hechte monetaire samenwerking,
een politiek van vrede en veiligheid,
een verbetering van het lot van de
Derde Wereld, dat zijn natuurlijk
allemaal lofwaardige doelen. Maar
om die doelen te bereiken is niet per
se het éne, supranationale Europa
nodig.
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Ik denk zelfs, dat een hecht
verbond van samenwerkende staten
een realistischer bijdrage kan geven
dan een dogmatische constructie die
niet aansluit bij de politieke realiteit.
Ik wil deze mening staven met een
voorbeeld. De minister noemde het
noodzakelijk dat die verdergaande
integratie in supranationale zin ook
toegepast wordt op het gebied van
vrede en veiligheid. Denkt de
regering nu werkelijk, dat Frankrijk en
Engeland bereid zijn om hun kernwapens op te doeken, omdat de andere
landen in de Gemeenschap over
geen kernwapens willen beschikken.
Stel dat de andere landen in de
Gemeenschap ter wille van de
eenwording de kernwapens desnoods
willen accepteren, wat mij niet reëel
lijkt, denkt de regering dan echt dat
Frankrijk en Engeland zullen gedogen,
dat een land als Griekenland in de
'kernpotten' kan kijken die zij 'op het
vuur' hebben staan? Ik geloof daar
niet in.
Ik ben dan ook van mening, dat
juist op het terrein van vrede en
veiligheid de weg van samenwerking
van zelfstandige staten beter begaanbaar is dan die van integratie in
supranationale zin. Nu wordt gesteid,
dat de uniforme besluitvorming in de
ministerraad, vooral in de Gemeenschap van de Twaalf, een te zware
procedure is en de besluitkracht niet
ten goede komt.
Ik kan daar inkomen. Maar als ik
lees wat daarover in de Tweede
Kamer is gezegd, dan komt bij mij de
gedachte op dat men in Luxemburg
om de hete brij is heen gedraaid. Er
zijn nu al interpretatieverschillen.
Volgens onze regering is er,
behoudens wat genoemd is, geen
vetorecht meer, maar volgens
Denemarken en Engeland wel
terdege. Men heeft kennelijk dit
gevoelige onderwerp in Luxemburg
niet aan de orde durven stellen. Ik
heb de indruk dat men het er maar
op aan laat komen. Maar, zo zou ik
de staatssecretaris willen vragen,
heeft men zo de moeilijkheid niet
voor zich uitgeschoven? Immers, het
was toch bekend dat Engeland en
Denemarken van mening zijn dat, als
een vitaal belang voor hun land in het
geding is, het vetorecht onverlet
blijft?
Ligt het dan niet meer voor de
hand om te trachten het begrip
'vitaal belang' in de greep te krijgen
en daar een plausibele procedure
voor vast te stellen? En vervolgens, is
het nu wel verstandig om bij voorbaat
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te zeggen dat Nederland in zulke
situaties van het vetorecht geen
gebruik zal maken? Plaatsen wij ons
bij voorbaat niet in een nadelige
situatie als andere landen wel van het
vetorecht gebruik maken?
Mijnheer de Voorzitter! Gezien het
drukke programma van deze dag wil
ik het bij deze enkele kanttekening
laten. Het zal duidelijk zijn dat ik dit
wetsontwerp niet kan ondersteunen.
De fracties van de SGP en de RPF
hebben mij gevraagd, u mee te delen
dat zij de door mij ingebrachte
bezwaren delen en dat ook zij hun
steun aan dit wetsontwerp zullen
onthouden.
Als de regering dit wetsontwerp
ziet als een volgende stap naar een
supranationaal Europa, dan stel ik: er
is een betere weg. Ik wil heus niet
blijven staan bij alleen maar een
douane-unie. Er mag en moet ook
een nieuw beleid zijn. Ik denk nu met
name aan de ontwikkeling van
hoogwaardige technologie, aan een
krachtig milieubeleid, enzovoort.
Maar dat behoeft niet te gaan in de
weg van het opofferen van onze
zelfstandigheid.
Integendeel! Dit kan op grond van
het goed benutten van de huidige
verdragen. Wij zullen moeten zorgen
dat de bestaande instellingen beter
gaan functioneren. Als wij ons
daarmee bezighouden zullen wij
vruchtbaarder werken dan dat wij
vasthouden aan ideeën, waarvan wij
weten dat die niet stoelen op de
politieke realiteit die in een aantal
landen van de Gemeenschap
aanwezig is.

D
De heer V a n den Bos (D66):
Mijnheer de Voorzitter! Ik weet niet
of de staatssecretaris vertrouwd is
met het verschijnsel trimmen. Vanuit
mijn werkkamer op Instituut Clingendael wil mijn oog nog wel eens op
trimmende medeburgers vallen. Dat
trimmen kenmerkt zich door kleine
stappen, vergezeld van grote
gebaren. Het is daarbij volstrekt
onduidelijk waar men naar toe loopt.
Dat doet er ook eigenlijk niet toe, als
men maar in beweging blijft. Omstanders kijken dan vaak meewarig toe.
Dit beeld kon ik maar niet van mij
afzetten bij de beoordeling van de
totstandkoming van de Europese
Akte. Ook hier werd met veel
inspanning een minimale stap gezet
op een weg waarvan niemand
precies weet waar die naar toe leidt.
De regering had weliswaar een veel
grotere stap willen zetten, maar is
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niettemin toch redelijk tevreden,
omdat het er eerst naar uitzag dat
men zelfs over in onze ogen lage
hordes nog leek te struikelen.
De betekenis van deze aanpassing
en aanvulling op het verdrag van
Rome w o r d t pas duidelijk als wij haar
in historisch en toekomstig perspectief plaatsen en haar als een kleine
schakel zien in een lang proces van
toenemende samenwerking. Wat de
toekomst betreft staat op deze plaats
uiteraard allereerst de Nederlandse
inbreng ter discussie. Ik wil over deze
punten een aantal schetsmatige
opmerkingen maken.
Europa kenmerkt zich door een
zekere eenheid, waarvan de contouren
alleen op een afstand zichtbaar zijn, in
een bonte verscheidenheid. De
Europese volken hadden hun
culturen zo sterk in staten vastgeklonken, dat conflicten en zelfs grote
oorlogen het historisch beeld hebben
bepaald in plaats van harmonisch
naast elkaar bestaan onder een
gemeenschappelijke noemer. Er was
een Tweede Wereldoorlog nodig om
dit patroon te wijzigen.
Om te voorkomen dat zo'n ramp
zich zou herhalen, werd mede op
aandrang van de Verenigde Staten,
de basis gelegd voor een steeds
verdergaande Europese integratie,
althans samenwerking. De EGKS en
de EEG hadden een vliegende start.
De kern van het succes van het
Europa van de Zes was in mijn ogen
vooral het vertrouwen; vertrouwen in
elkaar en vertrouwen in de toekomst.
De verschillen in welvaart tussen de
Zes waren verhoudingsgewijs gering.
Mede door de economische groei
konden de nationale leiders politiek
gemakkelijk concessies aan Brussel
doen, omdat naar steeds weer bleek
de concessies zichzelf terugbetaalden.
Het succes bleef evenwel grotendeels beperkt tot de economie met
inbegrip van de landbouw. De door
sommigen verwachte spill-over naar
andere beleidsterreinen vond niet of
nauwelijks plaats, in elk geval te
weinig. Door de wereldomvattende
economische recessie, vooral
veroorzaakt door de oliecrisis en de
inflatoir gefinancierde Vietnam-oorlog, viel de economische groei in de
lid-staten sterk terug en daarmee
vooral het vertrouwen, dat wat men
aan Brussel weggaf op termijn ook
weer terugverdiend werd.
Omdat de politieke structuren nog
onvoldoende waren aangepast,
werden de politici op nationaal
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niveau aangesproken op de werkloosheidscijfers en het ontmantelen van
het opgebouwde sociaal stelsel.
Hernationalisering was daarmee een
feit. Juist op dat moment traden
bovendien andere lid-staten toe met
andere belangen en mede daardoor
een andere politieke oriëntatie op
Europa. Vanaf deze tijd is de merkwaardige gewoonte ontstaan o m ,
waarschijnlijk uit heimwee naar het
aanvankelijke succes, periodiek in
plechtige verklaringen en doorwrochte rapporten op te roepen tot een
nieuw Europees elan. Wij kennen
deze teksten allemaal maar al te
goed.
Hoe groter de lippendienst was
die aan de noodzaak tot eenwording
werd bewezen, des te meer lag men
vervolgens dwars in de Raad van
Ministers als het aankwam op
concreet zaken doen. Het enige
resultaat van die telkens terugkerende
politieke schijnvertoningen was een
steeds grotere verwijdering van de
burger van het Europese besluitvormingsproces. De essentie van het
probleem ligt natuurlijk niet in de
geloofwaardigheid van de politici,
hoe schrijnend die vaak ook is en ook
niet, wat vaak gesuggereerd wordt,
in onvolkomen besluitvormingsprocedures, hoezeer deze nog steeds
verbetering behoeven.
Essentieel is dat de hedendaagse
regeringen onvoldoende vertrouwen
hebben in elkaar en tot op zekere
hoogte in zichzelf, in de mate
namelijk waarin zij zelf menen het
Europese lot te kunnen bepalen tot
tevredenheid van hun eigen achterban.
Een tweede belangrijke reden voor
de stagnatie ligt volgens systeemtheoretici, maar ook volgens een
prakticus als Helmut Schmidt, in het
ontbreken van een overheersende
coalitie die als motor van de integratie
fungeert. De daarvoor in aanmerking
komende staten, Frankrijk en
Duitsland, hebben ondanks de
incidentele schijn van het tegendeel,
nog veel te veel oud wantrouwen en
conflicterende belangen te overwinnen. Daarbij komt dat de kleinere
staten er juist veel aan gelegen is om
iedere vorm van een directoraat te
verhinderen.
Een derde meer fundamentele
reden is dat er nauwelijks sprake is
van een welomlijnd doel waarnaar
men streeft. Sommige lid-staten lijken
in tegenstelling tot de oorspronkelijke
Zes de Gemeenschap vooral of zelfs
uitsluitend te zien als een middel om
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de eigen economische achterstand
goed te maken. Zij zijn daarom
vooral, zo niet uitsluitend geïnteresseerd in de interne markt. Mede in
het licht van de algemeen gevoelde
dreiging van de technologische
giganten, de Verenigde Staten en
Japan, is de interne markt eigenlijk
de enige politieke grote gemene
deler van de huidige Europese
Gemeenschap waar vooruitgang in
zit. Het is dan ook niet toevallig dat
het meest substantiële deel van de
Akte betrekking heeft op de interne
markt. Een einddatum werd vastgelegd en in artikel 100a wordt zowaar
voorzien in meerderheidsbesluitvorming.
Dat substantiële vooruitgang
alleen op dit terrein mogelijk bleek, is
op zichzelf al tekenend voor de
huidige situatie. Landen denken te
kunnen profiteren van een soepele
interne markt, zonder het gevaar te
lopen van een spill-over-effect naar
andere politieke beleidsonderdelen,
een effect dat nu juist essentieel is
voor de verdere ontwikkeling van de
Gemeenschap. Ja, het curieuze feit
dat het zogenoemde akkoord van
Luxemburg niet expliciet van tafel is
- het ligt er dus nog op - doet sterk
vermoeden dat l i d s t a t e n , als het erop
aankomt, juist willen tegenhouden wat
zij als een vitaal belang beschouwen.
Andere sprekers hebben daar inmiddels ook al op gewezen. Dat de
Nederlandse regering zich in dezen
met de anderen als een struisvogel
heeft gedragen, geeft indirect maar
wel duidelijk aan, hoezeer zij bevreesd
is voor het grote belang dat sommige
partners klaarblijkelijk nog steeds aan
het zogenaamde Akkoord van Luxemburg hechten. Ik neem aan dat de
regering het met deze constatering
eens is, anders hoor ik het graag van
de staatssecretaris.
Het is eveneens typerend voor de
huidige ontwikkeling naar een
intergouvernementele samenwerking
in een vrije markt, dat instituties die
het gemeenschapsbelang vertegenwoordigen door de Akte niet of
nauwelijks zijn versterkt. Dat geldt in
de eerste plaats de Europese
Commissie. Alleen het Europees
Parlement krijgt, naast een zeer
beperkt medebeslissingsrecht, iets
meer kans op invloed via een
ingewikkelde en waarschijnlijk
vertragende en daardoor frustrerende
procedure. Het alom erkende
democratische gat in Europa blijft
helaas levensgroot aanwezig. Dat,
behalve codificering van het milieu

en met name ook het technologiebeleid, ook de Europese politieke
samenwerking in de Akte is opgenomen, juicht mijn fractie op zichzelf
toe.
Het zegt echter vrijwel niets over
een inhoudelijke vooruitgang op dit
gebied. Nu stelde de minister in de
Tweede Kamer dat door het aanvaarden van de verdragsvorm de politieke
wil om op buitenlands politiek terrein
samen te werken, wordt versterkt. De
benadering past weliswaar in de
legalistisch Nederlandse traditie,
maar ik moet U eerlijk bekennen,
Voorzitter, dat ik er niets van geloof.
De Akte spreekt juist welbewust over
een Europees buitenlands beleid om
aan te geven, dat de EPS zich dient
te beperken tot hetgeen door alle
lidstaten als een gemeenschappelijk
belang wordt beschouwd. Ik vrees dat
wat men voordien als nationaal belang
zag, men ook nu nog als nationaal
belang zal blijven zien. Verdragsteksten
zijn lang niet altijd een bril waardoor
men een andere kijk op het eigen
nationaal belang krijgt.
Mijnheer de Voorzitter! Dat er op
Europees niveau geen overeenstemming bestaat over de aard van het
toekomstige Europa mag voor
Nederland geen reden zijn om hier
zelf onduidelijk over te blijven.
Daartoe uitgenodigd heeft de
minister zich nota bene aan de
overkant van het Binnenhof gewaagd
aan een lange-termijnbespiegeling.
Helaas liet hij het daarbij bij uiterst
vage en voorzichtige bewoordingen.
De heer Van der Jagt heeft er zojuist,
zij het in een wat andere context, ook
op gewezen. De minister sprak,
behalve over een supra-nationaal
Europa met een voldoende krachtige
economie ten behoeve van de
werkgelegenheid, het milieu en meer
monetaire samenwerking, ook over
een eigen veiligheidsidentiteit,
gekoppeld aan, wat ik maar zal
noemen, de gevleugelde woorden
'ter versterking van het bondgenootschap'.
Tenslotte moeten wij in staat zijn
om op te komen voor de armen in de
wereld en de mensenrechten. Mijn
vraag is, waarom de regering zo vaag
en ontwijkend antwoord gaf. Komt
dat misschien omdat de regering op
een aantal tegenstrijdige gedachten
hinkt en wellicht onverenigbare
belangen wil behartigen? Bovenal
blijft het voor mij de vraag: of de
regering wel zo Europees is als zij
suggereert. Zal de regering, als
puntje bij paaltje komt, bereid zijn

Eerste Kamer
16 december 1986

Europese Akte

ter wille van de Europese eenheid
zelf een nationaal vitaal belang op te
offeren? Ik geef een extreem voorbeeld
Zou de regering bereid zijn om het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
op te geven, als dat financieel
noodzakelijk mocht zijn?
Aan de ene kant is de regering
nog steeds een w a r m pleitbezorgster
van verdere Europese integratie;
anderzijds verzet zij zich, op overigens
respectabele gronden, tegen een
mogelijke motor, volgens sommigen
zelfs noodzakelijke voorwaarde voor
succes, te weten een hoofdrol voor
Frankrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland. Of is deze constatering
niet juist en is het nu de opvatting
van de regering, conform het
verkiezingsprogramma van het CDA,
dat Nederland moet inhaken op de
weer opgebloeide Frans-Duitse
samenwerking, vanouds de kern van
het Europese eenwordingsproces?
De regering zegt nog steeds te
streven naar een supranationaal
Europa, maar werkt tegelijkertijd vol
verve mee aan een intensivering van
de intergouvernementele samenwerking. De regering wil en eigen
veiligheidsidentiteit voor Europa o m
de NAVO te versterken. Maar,
Voorzitter, wie een eigen identiteit
nastreeft moet per definitie de eigen
belangen formuleren en afbakenen
ten opzichte van de anderen. Omdat
de belangen van Europa wel voor een
belangrijk deel, maar niet totaal
overeenkomen, moet een aanpassing
van de veiligheidsconceptie niet
worden uitgesloten. Het is zeer de
vraag of de Verenigde Staten hierin
een versterking van de NAVO zullen
zien. W a t is hierop de reactie van de
staatssecretaris?
De minister sprak in de Tweede
Kamer heel voorzichtig over meer
monetaire samenwerking. De
regering had in een eerdere nota al
laten w e t e n , voorstander te zijn van
de totstandkoming van een Economische en Monetaire Unie. Hoe ziet de
regering de weg naar deze Unie?
Verwacht de staatssecretaris deze
Unie te bereiken door een geleidelijke
intensivering van de economische
politieke samenwerking? Ook denkt hij
deze tot stand te brengen door het
scheppen van sterkere communautaire instrumenten van economische
politiek, die uiteindelijk de kern van
onze nationale besluitvorming, te
weten belastingheffing" en uitgavenbeleid, zullen aantasten?
De regering onderschrijft het
solidariteitsbeginsel tussen de
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lidstaten. Het ligt bovendien verdragsmatig vast. Anderzijds kan het tempo
van de vooruitgang, naar ik aanneem
ook in de opvatting van de regering,
niet bepaald worden door de
langzaamste lidstaten, zeker met het
oog op de enorme concurrentie van
de Verenigde Staten en Japan. De
bewindslieden lijken niet de zienswijze
van hun politieke vrienden in deze
Kamer te onderschrijven, dat er geen
Europa van meer snelheden mag
ontstaan. De enige maatstaf is, zo
heb ik begrepen, dat de achterstanden
niet blijvend mogen zijn. Onze sterke
indruk is, dat de regering het oneens
is met de CDA-fractie en een Europa
van meer snelheden ten principale
aanvaardt. Deelt de regering deze
conclusie?
Mijnheer de Voorzitter! D66 is
vanaf haar oprichting een overtuigd
pleitbezorgster geweest van de
Europese gedachte. Gelukkig weet zij
zich hierbij gesteund door de andere
grote partijen. Tot ons genoegen
heeft ook de Partij van de Arbeid zich
inmiddels als vanouds achter de
Europese gedachte geschaard. Zoals
ik getracht heb aan te geven, ziet
mijn fractie de huidige aanpassing
van het verdrag als een heel kleine
schakel in een tergend langzaam
proces naar verdere intensivering van
de Europese samenwerking. Omdat
ook deze kleine schakel niet kan
ontbreken, zal mijn fractie haar stem
aan het goedkeuringswetsontwerp
niet onthouden, zij het zonder
enthousiasme. Het is een klein
gebaar, dat wij liever bij een grotere
stap hadden gemaakt.

•
Mevrouw V a n der W e r f - T e r p s t r a
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Bij de
laatste behandeling in Europa van de
Europese Akte door de verschillende
parlementen zou zeker van de
aanwezigheid van de ministervan
Buitenlandse Zaken sprake moeten
kunnen zijn. Van onze kant hebben
wij in die zin ook rekening gehouden
met het tijdstip van behandeling. Nu
echter alleen de staatssecretaris voor
Europese Zaken aanwezig is, krijgt
deze behandeling een strikt eigen
karakter. Als voorzitter van de
kamercommissie voor Europese
samenwerking meen ik dat wij
daarop wel even de aandacht mogen
vestigen.
Mijnheer de Voorzitter! Als in de
Troonrede reeds in de aanvang wordt
uitgesproken dat de regering grote
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waarde hecht aan de voortgang van
de Europese integratie en tevens de
Europese Akte wordt afgeschilderd
als een stimulans tot snellere
besluitvorming, vooral gericht op de
totstandkoming van de interne markt,
is reeds door vele personen en
instanties in kranten en in tijdschriften
over die Europese Akte gesproken en
geschreven. Mijn fractie ervaart het
dan ook als een zekere teleurstelling
dat wij tot de behandeling van deze
voor Europa zo belangrijke verdragswijziging op de valreep, net voor de
gestelde afsluitingsdatum van 31
december 1986, kunnen overgaan.
Alweer haastwerk?
Neen, mijnheer de Voorzitter! Ik
moet bekennen dat wij op veel
fronten de voors en tegens van deze
Europese Akte hebben kunnen horen.
Dit heeft ons gelegenheid gegeven
ons eens extra bezig te houden met
wat hierdoor eigenlijk gebeurde. Wij
hebben ook onszelf de belangrijke
vraag kunnen stellen wat wij nog aan
deze behandeling toe kunnen
voegen. Zullen wij ons uitdrukkelijk
per deel of per paragraaf aansluiten
bij kritiek of instemming? Neen,
mijnheer de Voorzitter!
Wij dachten niet dat dit juist was.
Ook bij de openbare behandeling van
deze Europese Akte in de Tweede
Kamer wordt herhaaldelijk teruggegrepen naar hetgeen over deze akte
is gepubliceerd. Zo schrijft de heer
Vogelaar in Nieuw Europa van
september 1986, nr. 3, op blz. 77:
'De akte is een spiegel van haar
voorgeschiedenis. Zij is een compromis tussen tegenstrijdige doelstellingen zonder deze met elkaar te
verzoenen'.
Een andere reactie las ik in de
Knipselkrant van de Eerste Kamer
van 10 november jongstleden, nr.
125, waarin de heer Dankert over de
Europese Akte schrijft als 'een te
voorzichtige poging van Europa's
politieke leiders om de toekomst van
het continent veilig te stellen en de
democratie niet bij voorbaat af te
schaffen'. Ik vond dit een nogal
krachtige uitspraak. De heer Dankert
vindt vervolgens dat je je mag
afvragen of het Nederlandse parlement dit pakket van niet gemeende
beloftes nog wel moet goedkeuren.
Daarentegen deed het mij goed
op de achterpagina van het clubblad
van de EBN, Europa In Beweging nr.
9 jaargang 12 van de hand van de
heer Aben te lezen dat: 'Ondanks het
feit dat er slechts weinigen over de
Europese Akte enthousiast zijn en dat
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van bij voorbeeld de belofte dat men
zou handelen alsof de Akte al
rechtskracht had, bitter weinig is
terecht gekomen, er toch 3 2 0 min.
redenen zijn om die ene sprong
voorwaarts te maken'.
In de rede die commissaris
Andriessen jongstleden zaterdag
voorbereidde voor het congres van
de Europese beweging, toont hij aan
hoedegemeenschapzich momenteel,
ondanks het vele dat in 35 jaar
bereikt werd, in een tweevoudig
vacuüm bevindt. Ik vestig hier graag
de aandacht op. Er is namelijk een
autoriteitsvacuüm, waarin de
gemeenschap onvoldoende gezag
kan uitoefenen en een legitimiteitsvacuüm, omdat de gemeenschap aan
een rechtstreeks mandaat van de
Europese burgers onvoldoende
gezag kan ontlenen. Ondanks dat
meent hij toch dat er reden tot
optimisme is.
Mijnheer de Voorzitter! Het past
ons niet in deze Kamer nog eens te
herhalen wat reeds door anderen is
gezegd. Mijn fractie is dan ook van
mening dat via de openbare behandeling in de Tweede Kamer de Europese
Akte reeds met zoveel nadruk in
details is behandeld, dat wij er hier
beter aan doen aandacht te besteden
aan de eigen taak van deze Kamer
ten opzichte van hetgeen t o t stand is
gekomen.
Daardoor staat ons duidelijk voor
ogen, hoeveel werk er ook in deze
Kamer werd verricht. Wij meenden
dit zeker te kunnen concluderen, na
het verschijnen van de antwoorden
op gestelde vragen, opgenomen in
de memorie van antwoord.
Voor de beoordeling van de Akte
was de beantwoording van de vraag
óf en, zo ja, op welke wijze de
mogelijkheden die door deze akte
worden geboden maximaal kunnen
worden uitgebuit voor het bereiken
van de Europese Unie, voor ons hèt
uitgangspunt. Het bereiken van het
uiteindelijke doel, de Europese
eenheid, ofwel vastberaden de
grondslagen leggen voor een steeds
hechter verband tussen de Europese
volkeren, was de inzet van alle
activiteiten die de fractie van het
CDA ondernam bij de beoordeling
van wat via het Europese Parlement,
de Europese Commissie, de ministerraad en de eigen Nederlandse
regering in deze Kamer aan ons werd
voorgelegd.
Bij de voorbereiding van deze
openbare behandeling ben ik
geschrokken van de grote hoeveelheid
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stukken in mijn noodzakelijkerwijze
bescheiden gehouden documentatie.
Deze toont weer duidelijk aan
hoeveel werk in onze Kamer werd
verricht op het terrein van Europa-inwording. Dat was nodig. De dynamiek
die Europa in de jaren vijftig kenmerkte, was in de daarop volgende jaren
afgenomen. Als aan het einde van de
jaren zestig remming van het
integratieproces optreedt, gaan er
geleidelijk stemmen op, die spreken
over een noodzakelijke actie o m weer
op gang te komen.
Vervolgens ontstaat het zogenaamde Tindemans-rapport in 1975 over
de Europese Unie. De Gemeenschap
blijkt dan echter niet in staat te zijn,
op zichzelf veranderingen teweeg te
brengen, waardoor op vele gebieden
repercussies voelbaar worden. De
ontwikkeling wordt afgeremd en de
invloed van de Gemeenschap naar
binnen en naar buiten vermindert.
Het besluitvormingsproces wordt
trager en moeilijker. Er worden nog
wel wat successen geboekt maar die
zijn dan ook hard nodig om het
geloof in de uiteindelijke totstandkoming van de Europese integratie in
stand te houden.
Het is de geschiedenis van de
laatste vijf tot zes jaar, die ons
duidelijk maakt dat wij de totstandkoming van deze Akte niét als een op
zichzelf staand gebeuren mogen
zien. De fractie van het CDA wil dit
graag benadrukken. Wij zouden
graag aantonen hoe op verlerlei
gebied en dwars door heel Europa en
vele politieke partijen heen gewerkt
is door tal van Europeanen.
Laat ik beginnen bij het document
van de Europese Gemeenschappen,
gedateerd op 3 juli 1 9 8 1 , inzake de
situatie van de interne markt. Men
beschouwt nog immer de instelling
van een volledige markt, met als
doen de ontwikkeling van het
economische leven, als hoeksteen
van het gebouw dat Europese
Gemeenschap heet. Uit dit document
citeer ik: 'Het is echter bedenkelijk
dat de douane-unie, waarvan de
verwezenlijking de interne markt
moest garanderen, steeds minder in
staat is om dit doel te bereiken. In
tegendeel, het wezen van het
bereikte wordt door een veel te lang
voortbestaan van oude en vooral
door het verschijnen van nieuwe
grenzen in gevaar gebracht en
uitgehold.'.
Voorzitter! Wij kunnen allen
daarvan oorzaken aanwijzen: economische crisis; lidstaten die nauwelijks

de neiging tot nationaal protectionisme kunnen weerstaan; wedloop van
directe en indirecte subsidies;
leemten in buitenlandse handelspolitiek; handelsbeperkingen van allerlei
aard; belastinggrenzen; toenemende
invloed van lidstaten op overheidsopdrachten; protectionisme in monetair
opzicht; politieke maatregelen.
Ik citeer uit dit document: De
constatering, dat 23 jaar na de
oprichting van de Europese Gemeenschap de afbraak van de grensformaliteiten nog steeds achterblijft bij die
van de Noordse Unie, moet wel
twijfels doen rijzen. Let wel, mijnheer
de Voorzitter, dat schrijft de Commissie aan de Raad in 1 9 8 1 ! We zijn nu
vijfeneenhalf jaar verder. In juli 1981
schrijft de Commissie voorts: 'Aan
het dreigende verlies van vertrouwen
in de interne markt dient derhalve
onverwijld een halt te worden
toegeroepen door een overtuigd
politiek optreden! 'De regeringen en
parlementen van diverse lidstaten
knikten allemaal gretig 'ja'.
De Europese Raad wordt dan ook
opgedragen, in de tweede helft van
1981 een tastbare vooruitgang te
bereiken. Er worden nieuwe initiatieven genomen. Wij nemen kennis van
'Genscher-Colombo', waarin door
middel van een aantal structurele
wijzigingen getracht werd, een
bijdrage tot verwezenlijking van de
unie te leveren. Er werden positieve
beoordelingen over vernomen. Er
werden ook positieve adviezen over
uitgebracht, ook in het Europees
Parlement. Het Europees Parlement
bracht een gematigd positief advies
uit. Vanzelfsprekend werd in deze
kamer in de commissie voor Buitenlandse Zaken en in de commissie
voor Europese Samenwerkingsorganisaties ook dit plan bestudeerd en
besproken. Al deze initiatieven liepen
echter op niets uit.
Omwille van de tijdslimiet hier
moeten wij met zevenmijlslaarzen
door de voorgeschiedenis van deze
Europese Akte gaan. Wij schrijven
juni 1982. Wij lezen in het document,
genaamd 'Versterking van de interne
markt': De commissie heeft kortgeleden een aantal voorstellen goedgekeurd, die ten doel hebben , de
interne markt te versterken. Ook
staat er: 'De Europese Raad, die
tijdens de vergadering van 3 0 - 6 - ' 8 1
door de Commissie op dit probleem
werd geattendeerd, heeft zich
aangesloten bij het standpunt van de
Commissie en heeft gevraagd, een
bijzondere inspanning te verrichten
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om de binnenlandse markt te
versterken en te ontwikkelen.' Tot
zover het citaat.
Er volgt dan nog een opsomming
van feiten. Het oponthoud van de
vrachtwagens aan de grenzen kost
één miljard ECU per jaar. Ook zijn er
paspoortencontroles, fiscale moeilijkheden voor grensarbeiders en kosten
van verhandelde produkten over de
grenzen, waarvan de prijs verhoogd
wordt met 5 tot 7%. Er volgen enkele
directe maatregelen, als voorstel van
de Raad, opdat deze bij zouden
kunnen dragen tot 'bewustwording
van de burger'. Met andere woorden,
op die manier zouden de burgers er
sterker van bewust worden dat zij
van de echte Gemeenschap deel
uitmaken. De ondernemers zouden er
sterker door bewust worden van de
dimensie van de Europese economische ruimte. En dan komt het: ... o m
zodoende het vertrouwen in de
Gemeenschap terug te krijgen.
Mijnheer de Voorzitter! Hier staat
dan onomwonden genoteerd dat
burgers het vertrouwen in die hechte
gemeenschap verloren hebben. Er
komen echter diverse activiteiten op
gang die, hoewel apart gestart, in
diverse Europese organisaties
parallel lopen aan elkaar. Allen
moeten weer op weg naar die ene,
echte Europese integratie.
November '82 is er dan het
document 'Activering van de Europese interne markt'. De Commissie
heeft de probleemgebieden duidelijk
afgebakend. Zij noemt sectoren die
rijp zijn voor maatregelen. Er volgen
ongeveer 30 voorstellen. De Commissie onderstreept dat geen van de
besluiten die genomen zullen moeten
worden, elementen bevatten die
afbreuk doen aan de economische
belangen van een of andere lidstaat.
De Commissie verwijt de Raad wél
besluiteloosheid, maar spreekt toch
van 'kansen'. Daar zitten wij dan:
wachtend op de kansen en dus op
resultaten.
Op de zitting van 3 en 4 december
1982 in Kopenhagen heeft de
Europese Raad erkend dat versterking
van de gemeenschappelijke markt
een belangrijk onderdeel is van een
proefstategie, die gericht is op
stimulering van de investeringen.
Dan schrik ik even. Nu ja, het was
wel wat, maar véél te weinig. Op
verzoek van de Raad lag op de
bijeenkomst van 21 en 22 maart
1983 een stuk op tafel dat de
Commissie op 16 maart 1983
aanduidde als: problemen van de

487

V a n der W e r f - T e r p s t r a
interne markt als mededeling van de
Commissie aan de Raad. Helaas, op
de bijeenkomsten van 1 februari en 1
maart 1983, die uitsluitend waren
gewijd aan de interne markt, kon de
Raad slechts overeenstemming
bereiken over ongeveer een derde
van de als prioriteit erkende te
nemen maatregelen.
Hoe gaan wij door? Tot 1984,
1985, 1986, 1987? Zowel de
president van de Franse Republiek
als de Duitse bondskanselier bracht
een bezoek aan de Europese Gemeenschap om te spreken over de
problemen op de topconferentie van
19 en 2 0 maart 1984. De Belgische
premier Martens constateerde bij
deze ontmoeting dat de grote opzet
van de Europese eenwording waarop
een aantal generaties haar hoop
heeft gevestigd, al enige maanden
terug vastgelopen was in uitputtende
en steriele debatten. 'Een aantal
generaties,' daarop kom ik straks
terug.
De Duitse bondskanselier Kohl
sprak de waarschuwende woorden:
De gevolgen van een mislukking van
de Europese eenheid zal iedereen in
gelijke mate treffen. Zo'n mislukking
zal zelfs op mondiaal niveau haar
uitwerking hebben.
In het gesprek met de pers over
het verloop van het gezamenlijke
overleg bleek dat over een goede
afloop van het komende Europese
topberaad nog lang geen optimistische geluiden waren te bespeuren.
Mitterand sprak op een korte
persconferentie: 'Ik heb het gevoel,
vooruitgang te maken, maar niet
genoeg o m optimistisch te zijn.'
Ongeveer tegelijkertijd sprak
Koningin Beatrix in een bijzondere
vergadering van het Europees
Parlement over de waarde van de
westerse democratische spelregels.
In haar toespraak noemde de vorstin
de besluitvorming in Europa: 'De nu
geldende eis van een eenstemmigheid
bij het nemen van alle beslissingen
staat op gespannen voet met de
democratische beginselen en
betekent bovendien dat wij in de
gemeenschap vasthouden aan een
principe dat wij in onze eigen landen
nooit zouden aanvaarden.' Dit is een
krachtige stellingname en het past
ons, hiervoor dankbaar te zijn.
De heer Gaston Thorn, voorzitter
van de Europese Commissie, die uit
hoofde van zijn functie de zittingen
van de Europese Raad bijwoonde,
sprak van een ontsporing van de
Raad: 'Er heerst geen sfeer van
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vertrouwen, wat leidt tot de onmogelijke situatie van het alleen met
algemene stemmen tot besluitvorming te kunnen komen.'
Alleen al de doorbreking van deze
situatie door de Europese Akte stemt
mijn fractie hoopvol, alhoewel niet
geheel gerust. Ook hierop kom ik
terug.
In februari 1985 zei de minister
van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een bijeenkomst van
ministers van Buitenlandse Zaken één
zin waarin hij duidelijk uitdrukking gaf
aan zijn gevoelens over het verloop
van de zitting.
'Buiten was het mistig, maar dat
was het ook in dit debat', zo zei hij.
Hoezeer is die mist in korte tijd
opgeklaard, want tezelfdertijd
verklaart dezelfde minister in de
Tweede Kamer dat het geloof van dit
kabinet in Europa ongeschokt is. In
zijn verklaring duidt hij op het feit dat
de drie jaar durende discussie met
het Verenigd Koninkrijk over de
Britse bijdrage aan de Europese kas
zich niet mag herhalen bij de
toetreding van Spanje en Portugal,
omdat dit een geweldige belasting
heeft betekend voor de totale
discussie binnen de Gemeenschap.
En kijk, dan is opeens de zon
doorgebroken. Onder leiding van de
heer Spinelli was onder al het
geharrewar van buitenaf in het
Europees Parlement de beweging
ontstaan die zou leiden tot de
oprichting van de commissie institutionele zaken. Wij schrijven dan, nog
steeds, juli 1 9 8 1 . Deze commissie
werkte drie jaar lang aan de opstelling
van een ontwerpverdrag tot oprichting
van de Europese Unie. Dit ontwerp
werd op 14 februari 1984 aangenomen door het Europees Parlement.
Het lijdt geen twijfel dat dit
parlementaire initiatief tot de huidige
herziening van het Europees verdrag
heeft geleid. Dit ontwerp werd ter
beoordeling aan de parlementen van
de lidstaten aangeboden. In december 1984 startten de Eerste en de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
met een bespreking van de procedure
van behandeling. Er werden vragen
opgesteld voor een gezamenlijke
hoorzitting met vertegenwoordigers
van de institutionele commissie van
het Europees Parlement, waarna
beide Kamers, onafhankelijk van
elkaar, het ontwerp bespraken,
adhesie betuigden en op- en aanmerkingen plaatsten, maar ook het
ontwerp aanvaardden, en een
uitdrukkelijk verzoek richtten aan het
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Europees Parlement om verder te
gaan met het ontwikkelen van
mogelijkheden tot een werkelijk
verdrag.
Het onmiddelijk gevolg van dit
ontwerpverdrag was de instelling van
de commissie-Dooge door de
Europese Raad te Fontainebleau in
juni 1984. Tevens werd het comitéAdonnino opgericht en werd dit belast
met de voorbereiding en de coördinatie van passende initiatieven ter
versterking en bevordering van de
identiteit van de Gemeenschappen
en van haar image tegenover de
burgers.
Rest mij nog een groot initiatief te
noemen, dat via de commissie
economische en monetaire vraagstukken van het Europees Parlement ook
hier, in de Nederlandse Staten-Generaal, aan de orde kwam. Deze
commissie stelde een werkdocument
samen omtrent de interne markt.
Men verenigde zich in een actiecomité
en riep parlementsleden van de
lidstaten op tot gezamenlijke inzet.
Voorzitters van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken,
Handel en Europese samenwerking
en organisaties van beide Kamers
zetten zich in de gemeenschappelijke
vergadering van 24 en 25 mei 1983
aan dit werkdocument.
Thema's ter verwezenlijking van
een gemeenschappelijke markt
werden besproken en concrete
voorstellen, die moeilijk door de
Raad kwamen, werden onderstreept
en zo mogelijk tot activiteiten
gebracht. Eenmaal gestart, werd op
dit initiatief doorgewerkt, bij voorbeeld in de bijeenkomst in 1984 in
Brussel, waar de heer Struick van
Bemmelen onze Kamer vertegenwoordigde. Door deze samenwerking
van politieke wil en krachten vanuit
diverse richtingen - Raad, Commissies, parlementen van lidstaten en
Europees Parlement - ontstonden
acties, die gezamenlijk de weg
plaveiden voor een intergouvernementele conferentie tot herziening
van de verdragen. De Europese Raad
kwam van 2 tot 4 december 1985 te
Luxemburg bijeen. Uit deze bijeenkomst vloeide de uiteindelijke
herziening van de verdragen voort.
Mijnheer de Voorzitter! Waartoe
deze bijna volledige historische
schets? Alleen werkelijk, reëel besef
van de weg die wij tot nu toe hebben
afgelegd zal ons voor terugval
behoeden.
Realiteitszin en begrip voor
omvang van de problematiek doen
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mijn fractie na de vragen in het
voorlopig verslag en de ontvangen
memorie van antwoord afzien van
detaillisme op artikelen en paragrafen
van deze Europese Akte. Vanuit die
realiteit delen wij weliswaar niet het
groot optimisme dat spreekt uit de
woorden van de minister tijdens de
behandeling van de Europese Akte in
de Tweede Kamer. Wij hebben hoop
dat, via het Witboek, een zeer
gedisciplineerd tijdschema voor een
groot aantal te nemen besluiten zal
kunnen bijdragen tot het bereiken
van de doelstelling. Of dat 1992 zal
zijn?
Och, mijnheer de Voorzitter, wij
hebben zonder meer de sprong van
22 jaar genomen. De beloofde datum
was immers 1970. Hoever kunnen
wij in de tijd zien? Wij kunnen onszelf
alleen maar inzetten om het doel op
tijd te bereiken. Het bereiken van dat
doel is de grote inzet waard. Dit was
misschien ook de reden, dat het
Europese parlement zich in de
afgelopen week nog eens inspande
om diverse commissies de gelegenheid te geven, na eerste goedkeuring
van de Europese Akte, nog eens
intensief op de tekst van deze akte te
studeren.
Als resultaat zijn er nog verschillende rapporten, opmerkingen en
amendementen losgekomen. Deze
kunnen toegevoegd worden aan tal
van openbare behandelingen van de
parlementen van de lidstaten.
Mijnheer de Voorzitter! Een
werkelijk Europese houding van de
Nederlandse regering zou naar de
mening van de fractie van het CDA
zeer sterk tot uiting komen, wanneer
de Nederlandse regering bereid zou
zijn initiatieven te ontplooien ten
einde de verdrag sluitende partijen
ertoe te bewegen, de bepalingen van
lid 4 , lid 5, artikel 100,a en artikel
100,b van de Europese Akte niet toe
te passen of zich zo mogelijk ervoor
in te zetten, dat deze toepassing niet
zal gebeuren.
Een amendement van ongeveer
deze strekking werd ingediend door
een Nederlandse afgevaardigde maar
haalde het helaas niet in het Europese
parlement. Het amendement op
paragraaf 11 overvoldoende
begrotingskredieten werd echter wel
aangenomen. In dit amendement
wordt erop gewezen, dat er voor een
adequate uitvoering van de in de
Europese Akte vastgestelde doelstellingen omtrent de uitstippeling van
nieuwe gemeenschappelijke beleidsterreinen op het gebied van onder-

Eerste Kamer
16 december 1986

zoek, technologie en milieu en
omtrent de verhoging van de
structurele middelen ter bevordering
van economische en sociale samenhang in de Gemeenschap, de nodige
fiscale budgettaire bevoegdheden en
voorzieningen ontbreken. De oplossing van dit probleem is urgent.
Onzes inziens is dit juist, omdat
begrotingskredieten jaarlijks bij de
begroting worden aangevraagd. Het
gaat echter ook om een fundamentele
grondslag voor een debat over de
eigen middelen. Wij vragen ons af,
wat nu nog met deze amendementen
kan gebeuren.
Mijnheer de Voorzitter! Bij de
ratificatie van deze Europese Akte
past een gezond optimisme, hoop op
gezamenlijke inzet, vertrouwen in de
politieke wil om door te zetten en
vooral ook dank. Uit de gehele
voorgeschiedenis blijkt namelijk, dat
deze mijlpaal bereikt werd door
gezamenlijke inzet van zéér velen, die
de democratische eenwording van
Europa als een zeer begerenswaardig
goed maar ook als voorwaarde voor
solidariteit op velerlei gebied in de
politieke samenwerking naar vrede
en veiligheid zien.
Voorzitter! Ik wil mijn betoog
graag besluiten met hetgeen waaraan
wij vanmorgen zo duidelijk en met
veel respect aandacht hebben
besteed.
Besef van inzet en kwaliteit en
werk zal ons behoeden voor de waan
van de dag dat wij na de ratificatie
van de Europese Akte de laatste
mijlpaal bereikt hebben. Veranderingen, uitgroei en bijstellingen zullen
zeker volgen en daarmee zal veel tijd
gemoeid zijn. De fractie van het CDA
hoopt van harte dat het steeds voor
politieke leiders en burgers mogelijk
zal zijn zich in die tijd voldoende in te
zetten.
Mijnheer de Voorzitter! Op dit
punt wil ik vooral wijzen met het oog
op het gesprek dat ik had met onze
oud-collega Van der Ploeg tijdens
onze laatste ontmoeting. De hoop
werd uitgesproken dat het voor
leiders en burgers mogelijk zal zijn
meer te werken aan dat wat ons in
Europa bindt, dan aan dat wat ons
scheidt. Dat zullen generaties nodig
hebben!

D
De heer De Gaay F o r t m a n (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Het is mijn
taak in dit debat over de Europese
Akte waar te nemen voor Henk
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Waltmans. Hij is een man die,
evenals staatssecretaris Van der
Linden, het liefst vanuit Limburg
rechtstreeks naar Europa kijkt over
Den Haag heen: een Europeen de la
Région.
Problemen wijken niet voor
grenzen. Dat blijft de belangrijkste
reden voor Europese integratie. Er
moeten gezamenlijke oplossingen
worden gevonden. De PPR wil dan
ook aan het Europa van de Twaalf
meewerken, zolang het erom gaat in
democratisch kader voor mensen
binnen en buiten het gebied oplossingen van de problemen te zoeken.
Dat Europa van de Twaalf is voor
ons dus geenszins doel, doch
hooguit middel. Een idealistische
visie op Europa gaf onlangs Waclav
Havel bij de aanvaarding van de
Erasmusprijs 1986. Mijn fractie heeft
over die visie vragen aan de regering
gesteld zonder daarop antwoord te
krijgen, terwijl toch bij het opstellen
van de memorie van antwoord geen
aanleiding was zich zorgen te maken
over de aanwezigheid van het
staatshoofd bij het uitspreken van de
rede.
Ik citeer dan graag nu nog Havel:
'Regeringen, evenals verschillende
non-conformistische maatschappelijke bewegingen spreken steeds vaker
over het ideaal van Europa als een
werelddeel van vriendschappelijke
samenwerking tussen onafhankelijke
en gelijkgerechtigde staten, waaruit
in plaats van de dreiging van een
conflict van supermogendheden
vrede naar de rest van de wereld zou
stralen.
Wat kunnen wij doen om dit
ideaalbeeld te verwezenlijken? Wat
kunnen wij doen om elke Europese
staat onafhankelijk en autonoom te
maken, zonder angst voor zijn
buurlanden? Wat kunnen wij doen
om alle Europese landen te laten
genieten van politieke democratie en
sociale rechtvaardigheid en hun in
staat te stellen minder ontwikkelde
gebieden van de wereld te helpen op
een manier die metterdaad aan hun
mogelijkheden beantwoordt? Wat
kunnen wij doen om te bewerkstelligen dat elke Europeaan zich vrij en
veilig voelt, rechtszekerheid heeft en
waardig en zinvol kan leven? Wat
kunnen wij doen om ervoor te zorgen
dat onze jongere medeburgers niet
jarenlang hoeven te leren mensen te
doden en dat de Europese wetenschapsbeoefenaars hun talenten
kunnen toepassen op het behoud van
de natuur in plaats van op het
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vervaardigen van steeds geraffineerder wapens.'
Mijnheer de Voorzitter! Tot onze
spijt gaat de ontwikkeling van de
Europese gemeenschap niet die kant
op. De praktische integratie voert
naar een waterhoofd aan bevoegdheden voor de raad, geplant op de
romp van een Europees parlement
dat volstrekt onvoldoende mogelijkheden heeft o m de besluiten democratisch te legitimeren.
Al sinds jaar en dag is de PPR van
mening dat er geen verdere bevoegdheden van ons land, van regering en
parlement, naar de Europese
Gemeenschap moeten gaan als die
niet gelijk oplopen met een versterking
van de positie van het Europese
Parlement. Dat zou immers in strijd
zijn met onze democratische rechtsorde, zoals die verankerd is in onze
Grondwet. Een onvoltooide Europese
integratie vindt plaats op terreinen
als binnenmarkt en gemeenschappen
lijk technologiebeleid, landbouwbeleid, buitenlands beleid en fundamentele bevoegdheden op het terrein van
het begrotingsbeleid en de monetaire
politiek.
Wie daarbij het parlement uit het
oog verliest, bewijst de democratie
een slechte dienst. De samenwerkingsprocedure in artikel 9 verhindert
niet dat de raad uiteindelijk het
laatste en beslissende woord heeft
en niet het parlement. In de memorie
van antwoord komt de regering
overigens met een zin die ik niet
vermag te begrijpen, vermits het
geen Nederlands is.
De regering zegt: binnen dit
raamwerk en zonder dit raamwerk te
schaden democratische rol van het
Europese parlement. In die zin moet
iets zijn weggevallen. Misschien kan
de staatssecretaris opheldering
verschaffen.
Vervolgens wijst de regering in de
memorie van antwoord op de
voorziene twee-lezingen procedure.
Zij zegt daarvan dat deze de moge
lijkheid van een grotere invloed van
het Europese parlement in het
besluitvormingsproces in zich houdt.
Bij een parlement is het sleutelwoord
macht en niet invloed. Het is vaak zo
dat juist diegenen invloed hebben die
geen macht hebben.
Bij het Europees parlement wordt
echter niet gezocht naar invloed die
kan berusten op het persoonlijk
gezag van mensen maar wordt
gezocht naar macht welke verankerd
ligt in bevoegdheden. Van die tweelezingen procedure kan één ding met

zekerheid worden vastgesteld,
namelijk dat deze zal leiden tot meer
papier en tot meer bureaucratie,
maar allerminst dat die betekent
meer democratie.
Het Europese parlement heeft in
een resolutie op 16 januari van dit
jaar gesteld dat de Europese akte
'een onbevredigende oplossing biedt
voor de democratische leemte op
communautair niveau.' Het heeft op
17 april 1986 ons, de nationale
parlementen, opgeroepen om bij een
besluit tot ratificatie tevens te
verklaren:
a. de akte brengt bij lange na niet
de Europese unie tot stand die meer
dan ooit geboden is om de economische en sociale veiligheidsproblemen
te boven te komen, voor de oplossing
waarvan nationale middelen niet
volstaan;
b. ook nog te verklaren dat het
beginsel van de parlementaire
democratie in de Gemeenschap
versterkt moet worden, met name
door de verlening van actieve
inspraak aan het Europese parlement
en door de toekenning van de rol van
een volwaardige deelneming aan de
omvorming van de Gemeenschap tot
de Europese Unie. Wat het Europese
parlement ons vraagt, komt er dus in
feite op neer dat wij ratificeren met
een gelijktijdige verklaring dat er hier
iets gebeurt wat uit democratisch
oogpunt niet door de beugel kan.
Dan is het beter de Europese akte
niet te aanvaarden. Mijn fractie
meent dat de keizer heel weinig
kleren aan heeft, en dat hij bepaalde
kledingstukken die essentieel zijn
mist. Daarom kan het eindresultaat
niet worden aanvaard. Wij werken
niet mee aan de ratificatie van de
Europese akte, niet omdat wij tegen
maar omdat wij vóór Europa zijn. Het
Europa van de mensen, het Europa
van de regio's is vervangen door het
Europa van de staten, het Europa van
de regeringen en helaas niet het
Europa van een werkelijk Europees
parlement.
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Onderwijsverzorging

De beraadslaging wordt geschorst.
De V o o r z i t t e r : Volgens afspraak zijn
wij nu toe aan de afhandeling, indien
mogelijk, van het wetsvoorstel
betreffende de onderwijsverzorging
(18 770). Ik pauzeer een enkel
m o m e n t o m de ministervan Onderwijs
en Wetenschappen de gelegenheid
te geven, zich bij ons te voegen.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n
over het wetsvoorstel Regeling v a n
de O n d e r w i j s v e r z o r g i n g ( W e t op
de o n d e r w i j s v e r z o r g i n g ) (18 7 7 0 ) ,
en over:
de motie-Oskamp c.s. betreffende
wijziging van de W e t op het hoger
beroepsonderwijs (18 770, nr. 47e).
(Zie vergadering van 9 december
1986).
De heer O s k a m p (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Zowel van de zijde van
de heer Van Boven, als van mijn kant
bestaat behoefte aan een zeer korte
derde termijn.
De V o o r z i t t e r : Mij is gevraagd om
heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer O s k a m p (PvdA): Voorzitter!
Het spijt mij dat ik om deze derde
termijn heb moeten vragen bij een zo
overvolle kameragenda, maar er is
sinds vorige week grote onrust
ontstaan onder de schoolbegeleidingsdiensten naar aanleiding van
het antwoord van de minister over de
wachtgelden. Het gaat om de vraag
of de zogenaamde 4 %-regeling die
er zal komen om de wachtgeldbetaling
mogelijk te maken, een soort
vorming van een fonds, ten laste zal
komen van de beschikbare financiering van het Rijk en van de gemeenten.
Dat zal namelijk bij een gemiddelde
dienst betekenen dat tot ontslag van
een a twee medewerkers moet
worden overgegaan door gebrek aan
middelen.
Wanneer wij dat bezien in samenhang met het overgangsrecht dat is
neergelegd door de minister in zijn
brief van 25 januari 1985, blijkt ook
daar de financiële zwarte piet terecht
te komen bij de gemeenten en de
diensten, want de minister stelt een
overgangsrecht vast dat binnen de
verwachte formatieregeling niet
uitvoerbaar is, tenzij de diensten
besluiten tot een soort loonmaatregel
of gedwongen ontslag, want zij
moeten medewerkers die voor 1
januari hun MO-B-acte of hun
doctoraalexamen behalen, nog wel
inschalen in schaal 1 2.
Overigens, de diensten weten nog
weinig over de formatieregeling,
want nu is het overleg dat voor
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donderdag aanstaande was gepland,
uitgesteld tot januari. Als dat
betekent dat de minister alsnog met
een regeling wil komen die uitvoering
van het overgangsrecht mogelijk
maakt, wil ik dat graag horen. Ik ben
bang dat dit niet het geval is.
Er wordt op allerlei manieren aan
het budget geknabbeld, zo is bij
voorbeeld de teldatum drie maanden
vervroegd met als gevolg dat
honderden kleuters niet zullen meetellen bij de vaststelling van de
subsidie, terwijl ze wel degelijk de
zorg zijn van de diensten. De
teldatum is vervroegd van 1 april
naar 1 januari. Dat betekent ongeveer
een kwart van de aanwas van het
aantal leerlingen, dat niet in de
subsidieregeling is opgenomen.
Ik kan dan ook alleen maar tot de
conclusie komen dat de deregulering
opnieuw een aanslag op de gemeentefinanciën kan gaan betekenen. Ter
wille van de diensten vraag ik aan de
minister o m absolute duidelijkheid en
openheid te geven en te betrachten
op dit punt.
Over die duidelijkheid wil ik nog
een vraag aan de minister stellen.
Het gonst in dit gebouw, uiteraard
heel beschaafd, maar het gonst van
de geruchten dat de minister van
mening is dat als deze w e t verworpen
wordt, hij daaraan zijn politieke leven
moet verbinden. Is dat waar?

D
De heer V a n Boven (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De fractie van de VVD
heeft er grote behoefte aan om
alvorens haar standpunt over het
onderhavige wetsontwerp te bepalen,
de minister nog een additionele
vraag te stellen die ons duidelijkheid
moet verschaffen over het te voeren
beleid na eventuele aanneming van
dit wetsvoorstel.
Wil de minister toezeggen dat hij
met kracht zal blijven streven naar
deelneming van het hoger pedagogisch onderwijs, inclusief de PABO's,
aan de STC-operatie en dus opneming
in de HBO-clusters, ook wanneer zij
deel zouden willen nemen aan
regionale onderwijscentra-experimenten en met kracht zal bevorderen
dat het hoger pedagogisch onderwijs
ook in de toekomst zal blijven
ressorteren onder de W e t op het
hoger beroepsonderwijs, zoals dat
ook in de hier vorige week ingediende
motie w o r d t gevraagd?
Wij vragen de minister op dit punt
een antwoord dat slechts voor één
uitleg vatbaar is.
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Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Tegen de heer Oskamp
zeg ik dat het overleg tussen mij en
de mede-subsidiënten, in casu de
gemeenten, is geopend. Het eerste
overleg heeft vorige week plaatsgevonden. Toen is mij gebleken dat de
benadering van O en W acceptabel
werd gevonden, zonder dat dit wil
zeggen dat er een algemeen akkoord
is. De benadering als zodanig vond
men goed.
Ten aanzien van de overgangsregeling wijs ik erop dat als het gaat om
wachtgeldconsequenties, de wachtgelden ten laste van de gemeenten
komen bij personeel dat in feite
betaald wordt uit de gemeentelijke
kassen en dat ontslag wordt aangezegd. Als het gaat om de rijksoverheid,
komen de wachtgelden ten laste van
de rijksoverheid. Daarover worden
nadere afspraken gemaakt. Op dit
punt is er dus in het geheel geen
probleem. Het gaat om de overgangsregeling.
Voor de definitieve fase lijkt het
mij niet verstandig om tot een splitsing
te komen zoals hier is betoogd. Er
wordt van uitgegaan dat een dienst
als een eenheid functioneert.
Daarom is de benadering gekozen
dat de wachtgelden ten laste van het
rijk komen.
Dan is het redelijk dat, indien
daarvan gebruik wordt gemaakt, de
gemeenten daaraan een bijdrage
leveren. Immers, indien zij dat niet
zouden doen en wij zouden niet met
een voorstel als het onderhavige zijn
gekomen en de gemeenten zouden,
om wat voor redenen ook, de
subsidies hebben verminderd - er
zouden dan ontslagen zijn gevallen dan zouden de gemeenten uit hun
eigen kassen de wachtgelden
moeten betalen. Wij denken aan een
percentage van 4, maar deze kwestie
is nog niet tot een eindconclusie
gebracht. Het gaat erom dat de
problematiek van de wachtgeldregeling op een goede wijze wordt
geregeld, zodanig dat de lasten
eerlijk worden verdeeld over het rijk
en de gemeenten, lettend op de
huidige situatie.
Onder het overgangsrecht versta
ik de situatie die intreedt na 1 januari
van dit jaar en waarvoor geldt dat de
bestaande regelingen, met hier en
daar wat aanvullingen, zullen gelden,
totdat de desbetreffende algemene
maatregelen van bestuur van kracht
zullen zijn geworden.
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Wat de teldatum betreft merk ik
het volgende op. In het wetsvoorstel
ligt het element besloten - de vorige
keer hebben wij hierover uitvoerig
gesproken - van een versobering van
de schoolbegeleidingsdiensten. Wij
hebben er al een paar jaar over
gesproken, maar het is in het beleid
tot nu toe nog nimmer concreet
vertaald. Wat er nu gebeurt, indien
het wetsvoorstel het Staatsblad
bereikt, is het volgende. In de kern
van de zaak, vanwege de rijksoverheid,
wordt gezegd: het bedrag dat wij aan
de diensten geven - het is hetzelfde
bedrag dat wij nu geven - is toereikend
o m tot een adequate maar overigens
wel sobere schoolbegeleiding te
komen. Ik denk dat dit een belangrijk
punt is.
Dat betekent dat er ook een
zekere afslanking inzit. Daarmee
wordt ook recht gedaan aan tal van
gevoelens in het onderwijsveld.
Weliswaar wil het veld ondersteuning
hebben, maar die moet doelgericht
zijn en niet worden gekenmerkt
door allerlei zaken erom heen die niet
als nuttig en zinvol worden ervaren.
Dat betekent dat zich een versobering
kan voordoen bij de schoolbegeleidingsdiensten. Indien de gemeenten
dat niet willen, dan mogen zij uit hun
eigen middelen bijpassen. Daarvoor
zijn voorzieningen getroffen. Ik
herhaal nog eens dat het niveau dat
het rijk wil vaststellen naar mijn
mening toereikend is. Alles w a t men
er bovenop legt, is dus puur eigen
beleid.
Dan het gerucht in dit gebouw. !k
stel vast dat de kwestie van de Wet
op de onderwijsverzorging in
achtereenvolgende regeerakkoorden
aan de orde is geweest. Ook in het
huidige regeerakkoord wordt over de
kwestie van de onderwijsondersteuning en de onderwijsverzorging
gesproken. Daaruit kan worden
afgeleid dat dit een heel zwaar punt
is. Verleden week hebben wij
overigens inhoudelijk een goed debat
gehad. Ik heb op dit moment nog
geen aanwijzingen gekregen dat dit
debat niet zou kunnen leiden tot de
resultaten die in het verlengde van
het huidige regeerakkoord zouden
kunnen worden verwacht. Het lijkt
mij verstandig om het hierbij te laten.
De heer Vis (D66): Neen, de heer
Oskamp heeft een duidelijk politieke
vraag gesteld. Ik neem aan dat de
Kamer er recht op heeft om een
duidelijk antwoord te krijgen.
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Deetman
Minister D e e t m a n : Ik begrijp de
interventie van de heer Vis niet.
Wanneer een wetsvoorstel wordt
verdedigd door het kabinet, in
concreto door een minister of
staatssecretaris, dan gebeurt dat met
het nadrukkelijk oogmerk dat het
wetsvoorstel uiteindelijk zal worden
aanvaard. Tegen die achtergrond kan
men ervan uitgaan, dat het wetsvoor- stel met grote kracht zal worden
verdedigd. Het debat als zodanig
heeft voor mij geen aanwijzingen
opgeleverd, als zou het beoogde
resultaat niet worden gehaald.
Indien het vermoeden ontstaat
dat, in het verlengde van het regeerakkoord en in het verlengde van
afspraken die in dat kader zijn
gemaakt, niet tot het gewenste
resultaat wordt gekomen, dan is er
op dat moment beraad in het kabinet
nodig. Dat is de gang van zaken. Op
dit moment heb ik nog niet om dat
nader beraad gevraagd, omdat ik die
desbetreffende conclusie nog niet
heb kunnen trekken, op grond van
hetgeen tot nu toe naar voren is
gebracht hier. Er zijn bezwaren
aangevoerd, met name met betrekking tot het Hoger Pedagogisch
Onderwijs. Hierover hebben wij een
intensieve discussie gehad. Ik stel
vast dat, met betrekking tot die
bezwaren, tussen deze Kamer en mij
nauwelijks, zelfs op de hoofdpunten,
verschil van mening bestaat.
De heer Vis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord van de
minister is buitengewoon duidelijk.
Als de Eerste Kamer een wetsontwerp
verwerpt, dan is het van tafel. Als de
minister daarover beraad wil plegen
in de ministerraad, dan gaat dat over
de eventuele politieke consequenties,
lijkt mij.
Minister D e e t m a n : Het is echter ook
een politieke gewoonte, zeker bij
wetsvoorstellen die van grote
betekenis zijn, dat zulk een verwerping
niet als een donderslag bij heldere
hemel komt voor degenen die achter
de regeringstafel zitten; op enig
moment in het openbaar debat wordt
daaraan op enig moment uiting
gegeven. Nogmaals, dergelijke
uitingen zijn er niet. Het is daarom
dan ook niet nodig op dit punt
schorsing te vragen voor beraad
binnen het kabinet. Maar de dag is
nog niet ten einde.

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van Boven heeft
twee vragen gesteld. Hij heeft daarbij
gezegd dat die vragen zodanig
beantwoord zouden moeten worden
dat ze slechts voor één uitleg vatbaar
zijn. Het antwoord op beide vragen
luidt 'ja'.
De beraadslaging wordt gesloten.
De V o o r z i t t e r : Dan zijn wij thans
toe aan de afhandeling van het
wetsvoorstel.
Mij is verzocht om een schorsing.
Ik stel voor, aan dit verzoek te
voldoen en hiervoor de lunchpauze te
benutten.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 12.07 uur
tot 12.55 uur geschorst.
Voorzitter: Steenkamp
De V o o r z i t t e r : Ik heb een mededeling over de volgende week. Ik heb
besloten, gehoord het College van
Senioren, o m de openbare vergadering reeds aanstaande maandag om
negen uur 's avonds te laten aanvangen. Wij kunnen dan de eerste
termijn van de zijde van de Kamer
over de Financiële Verhoudingswet
houden. Daarna kan men gaan
slapen, als men dat wil. De volgende
morgen om negen uur zetten wij dan
de behandeling voort. In afwijking
van de oude plannen beginnen wij
dus al op maandagavond met een
deel van de openbare vergadering.
Mij heeft het voorstel bereikt, om in
afwijking van de volgorde van de
agenda eerst de motie van de heer
Oskamp c.s. aan de orde te stellen en
daarna de W e t op de onderwijsverzorging.
Naar mij blijkt, bestaat daartegen
geen bezwaar.
Ik stel vast, dat geen stemming bij
zitten en opstaan of een hoofdelijke
stemming wordt verlangd.
In stemming komt de motie-Oskamp
c.s ( 1 8 7 7 0 , nr. 47e).
Deze motie wordt met algemene
stemmen aangenomen.

De heer Vis (D66): U bent duidelijk
genoeg.

De V o o r z i t t e r : Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van s t e m v e r k l a r i n gen over het wetsvoorstel.
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De heer V a n Boven (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De fractie van de VVD
heeft, zoals ik reeds in het debat van
vorige week heb duidelijk gemaakt,
voor een bijzonder moeilijke afweging
gestaan. Voor ons ligt een wetsvoorstel dat slechts ten dele beantwoordt
aan de wensen die bij mijn fractie ten
aanzien van de onderwijsverzorging
leven. Bovendien bevat het ontwerp
in artikel 97a, de mogelijkheid dat
het hoger pedagogisch onderwijs in
1995 uit de Wet op het hoger
beroepsonderwijs kan worden
gelicht. Dat zou voor mijn fractie
bijzonder moeilijk te aanvaarden zijn.
Daarnaast bevat het voorstel een
aantal substantiële verbeteringen en
wijzigingen, die ik ook reeds in het
debat heb genoemd, waar wij grote
waardering voor hebben.
Na de kamerbrede aanvaarding
van de motie, na de duidelijke
toezegging van de minister in reactie
op mijn vragen in derde termijn en na
de reactie van de minister op de
interventie van de heer Vis, is een
groot deel van mijn fractie tot de
moeilijke conclusie gekomen dat zij
dit wetsvoorstel het voordeel van de
twijfel moet gunnen en uiteindelijk
haar stem daaraan niet mag onthouden.
De V o o r z i t t e r : Mij blijkt, dat men
verlangt dat over dit wetsvoorstel bij
hoofdelijke stemming wordt beslist.
Voor stemmen de leden: Groensmitvan der Kallen, De Vries, Zijlstra,
Wagemakers, Leyten-de Wijkerslooth
de Weerdesteyn, Van der Jagt, Van
Boven, Ginjaar, Burkens, Struick van
Bemmelen, Feij, Van Tets, VederSmit, Zoutendijk, Luteijn, Hofman,
Vonhoff-Luijendijk, Maris, Verbeek,
De Jong, Eijsink, Schuurman, Kuiper,
Van Dalen, Postma, Grol-Overling,
Christiaanse, Uijterwaal-Cox,
Barendregt, Coenemans, Van der
Werf-Terpstra, Heijmans, Holdijk,
Kruisinga, Kaland, Pleumeekers,
Schouten, Von Meijenfeldt, Buijsert,
Hendriks, Franssen en de Voorzitter.
T e g e n stemmen de leden: Van
Leeuwen, J . H. B. van der Meer,
Uijen, De Goede, Vis, Bolding, Van
de Zandschulp, Vogt, Van den Bos,
Heijne Makkreel, Geertsema,
Tummers, Vermeer, Tiesinga-Autsema, Gelderblom-Lankhout, Maassen,
Oskamp, Zoon, Stam, IJmkers, M. A.
van der Meer, De Gaay Fortman, Van
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Voorzitter
Veldhuizen, Ermen, Van KuilenborgLodder, Glastra van Loon en BaarveldSchlaman.
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met 42 tegen 27
stemmen is aangenomen.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.
V o o r z i t t e r : Feij

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsvoorstel
G o e d k e u r i n g v a n de op 17
februari 1 9 8 6 t e L u x e m b u r g en
2 8 februari 1 9 8 6 t e ' s - G r a v e n h a g e
o n d e r t e k e n d e Europese A k t e
(Trb. 1986, 6 3 ) ( 1 9 6 2 6 ) .
De V o o r z i t t e r : Ik maak de leden
erop attent, dat de staatssecretaris
hedenmiddag zijn maidenspeech in
dit huis zal uitspreken.
De beraadslaging wordt hervat.

D
Staatssecretaris V a n der L i n d e n :
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
leden die hedenochtend bij de
behandeling van dit voorstel het
w o o r d hebben gevoerd, voor hun
inbreng en voor hun betrokkenheid
bij de Europese zaak. ik heb daaruit
gemerkt dat er ook hier een zeker
onderscheid bestaat tussen optimisme en pessimisme. Ik begrijp dat er
mensen zijn die ongeduldig zijn als
het gaat om Europese integratie. Als
wij dat afzetten tegen de problemen
waar wij voor staan, is dit ongeduld
goed te begrijpen. Ik wil mij nadrukkelijk scharen onder de optimisten, al
was het maar dat optimisme leidt tot
vertrouwen en tot klimaatverbetering.
Met de heer Van den Bos ben ik
het eens dat wij hier spreken over een
historisch proces. In dat perspectief
wens ik ook de Europese Akte te
beschouwen. Tegen die achtergrond
sluit ik mij gaarne aan bij de inleiding
van mevrouw Van der Werf, waarin
zij een overzicht gaf van het tot stand
komen van de Europese Akte en alles
wat daaraan voorafging.
Voor het eerst sinds het tot stand
komen van het Verdrag van Rome
heeft een intergouvernementele
conferentie geleid tot een grote
verdragswijziging. Die verdragswijzi-
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ging heeft de actieradius van de
Europese Gemeenschap via het
Verdrag van Rome verbreed. Voor
het eerst ook is er in het verdrag zelf
sprake van een Europese Unie, als
een verder in de toekomst gelegen
doel. De verbreding van de actieradius
heeft met name betrekking op de
EPS, het EMS, vraagstukken op het
gebied van milieu en technologie en
op de verbeterde besluitvorming in
het bijzonder op het gebied van de
interne markt.
De Nederlandse regering was
gaarne verder gegaan dan op dit
moment in het verdrag vastligt. Wij
hadden gaarne gezien dat de
meerderheidsbesluitvorming zich
verder had uitgestrekt dan het terrein
dat nu in het verdrag is vastgelegd.
Ook hadden wij gaarne gezien dat de
positie van het Europees Parlement
en de Europese Commissie meer was
versterkt dan in het verdrag tot
uitdrukking is gebracht. Dit verdrag is
een compromis met sterke en
zwakke kanten. De sterke kanten
liggen op het gebied van de interne
markt en de nieuwe beleidsterreinen
die ik heb genoemd. De zwakke
kanten liggen in het handhaven van
de unanimiteitsregel op het fiscale
terrein en de mogelijkheid van
nationaal afwijkende regels voor
milieu, gezondheid en veiligheid.
Wij beschouwen dit verdrag
echter zeker als een stap vooruit.
De heer Struick van Bemmelen
zegt dat wij op dit ogenblik voor de
vraag staan of deze verdragswijziging
tot stand is gekomen, omdat wij een
achterstand voelen ten opzichte van
andere grote wereldmachten. Daar
heeft hij gelijk in. Dit gevoel is naar
mijn mening een stimulans geweest
om nieuwe activiteiten op nieuwe
terreinen te ontplooien. De praktijk
moet uitwijzen hoe de Ministerraad
met de verbeterde besluitvormingsmogelijkheden zal omgaan.
Ik zeg graag toe dat wij ons
zodanig zullen opstellen dat een
maximaal resultaat mogelijk wordt.
Daar hoort ook bij dat, waar mogelijk,
de rol van de Europese Commissie en
het Europees Parlement moet
worden versterkt. Tegen die achtergrond deel ik mevrouw Van der Werf
mede, dat wij ons ervoor zullen
inzetten dat zo weinig mogelijk
gebruik wordt gemaakt van de
artikelen 100a en b.
Ook hier zeg ik dat de Nederlandse
regering graag bereid is, jaarlijks een
rapportage over te leggen over de
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voortgang van de uitvoering van de
Acte Unique.
Door degenen die zich nogal
pessimistisch en kritisch hebben
uitgelaten, wordt onder andere
verwezen naar de opstelling van het
Europees Parlement. Daarbij wordt
een citaat van de heer Dankert ten
tonele gevoerd. De heer Dankert riep
als het ware op, de ratificatie in de
nationale parlementen tegen te
houden. Ik vraag over uw hoofden
heen aan de heer Dankert, waarom
hij dan de Europese Akte in het
Europees Parlement wèl heeft
goedgekeurd. Duidt het feit dat het
Europees Parlement de Europese
Akte heeft goedgekeurd, er niet op
dat ook de positie van het Europees
Parlement als versterkt beschouwd
mag worden, zij het niet in die mate
die het zelf graag had gewild en die
ook enkele lidstaten hadden gewild?
Tijdens deze inleiding maak ik ook
een enkele opmerking over het
Akkoord van Luxemburg. Ik kom daar
later nog even op terug. Diverse
sprekers hebben erop gewezen dat
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de meerderheidsbesluitvorming
hebben aanvaard, ook in hun
nationale parlementen. Wijst dat er
niet op dat ook zij het Akkoord van
Luxemburg als een gepasseerd
station beschouwen?
Ten slotte maak ik tijdens mijn
inleiding een opmerking over de
differentiatie, omdat daarover door
de meeste woordvoerders is gesproken. De vraag is aan de orde, of wij
de differentiatie in snelheden
aanvaardbaar achten. Ik zeg hierop
volmondig 'ja', onder de voorwaarde
dat het beleidsoogmerk door allen in
de Gemeenschap wordt gedeeld en
gedragen. Wij kennen op dit ogenblik
al verschillende snelheden.
Wij kennen het EMS en het
Akkoord van Schengen, waarbij wij
het functioneren van de Benelux
willen uitbreiden tot Frankrijk en
West-Duitsland. Hierbij zijn heel
nadrukkelijk twee snelheden aan de
orde. Gisteravond heb ik een
voortreffelijke vergadering mogen
bijwonen van de vijf bewindslieden
uit deze vijf landen, waarbij bleek dat
alle vijf landen heel nadrukkelijk de
politieke wil hebben om vooruitgang
te boeken bij het wegwerken van de
binnengrenzen tussen de Beneluxlanden, Frankrijk en de Bondsrepubliek.
Wij beschouwen dit als een soort
voorloper, een soort motor voor het
tot stand komen van de interne markt
in de Gemeenschap. Door het
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V a n der Linden
aanhalen van dit punt heb ik tevens
een voorbeeld gegeven van de wijze
waarop wij werken aan het Europa
van de burger. Ik kom hierop aan het
slot van mijn bijdrage nog even
terug.
Door de heren Van den Bos en
Struick van Bemmelen is gevraagd,
of de zwakste schakel het tempo van
de voortgang moet bepalen. Ik zeg
hierop volmondig 'neen'. Zo enigszins
mogelijk moeten wij met z'n allen
optrekken. Noodzakelijkerwijze
moeten wij tijdelijk met minder dan
twaalf optrekken. Hiermee heb ik
nadrukkelijk aangegeven dat het
integratieproces gedragen moet
worden door de hele Gemeenschap.
Daarbij is het echter mogelijk dat een
deel van de Gemeenschap functioneert als locomotief voor de rest van
de trein.
Het eerste punt betreft de interne
markt. Hiervoor zijn verschillende vragen gesteld. Dit betreft een
belangrijk element van de Acte
Unique. Tot mijn spijt moeten wij
vaststellen dat er in de EG op dit
ogenblik nog steeds een massale
verspilling plaatsvindt van publieke
middelen. Die verspilling vloeit voort
uit de versnippering van de Europese
markt. Er zijn verschillende systemen,
verschillende normen en verschillende
standaarden. Die leiden t o t investeringen die in de Europese ruimte als ten
dele inefficiënt moeten worden
beschouwd. Op grond daarvan geven
wij grote prioriteit aan het tot stand
komen van de interne markt.
Bij de interne markt is een
nadrukkelijke relatie aanwezig tussen
het technologiebeleid, de concurrentiepositie, de handelspolitiek en de
opleidingscomponent, bestaande uit
opleiding en scholing. Immers, de
schaal van de afzonderlijke lidstaten
is te klein om bepaalde technologische ontwikkelingen te kunnen
volbrengen. Daarvoor heb je een
grotere, Europese schaal nodig.
Dit geeft tegelijkertijd aan waarom
het noodzakelijk is, met het oog op
de concurrentiepositie ten opzichte
van Japan en de Verenigde Staten op
het gebied van de nieuwe technologie
de grote schaal ten volle te benutten.
De positie van Europa in en na het
jaar 2 0 0 0 hangt sterk af van de mate
waarin de gemeenschap ertoe in
staat is, de krachten op het punt van
nieuwe ontwikkelingen te bundelen.
Het jaar 2 0 0 0 is zeer nabij. Zover
als 1972 achter ons ligt, ligt het jaar
2000 voor ons. Als men in ogenschouw neemt wat tussen 1972 en
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1986 in de Europese Gemeenschap
gebeurd is, kan men zich een idee
vormen over de ontwikkelingen die
mogelijk zijn tussen nu en het jaar
2000.
Mevrouw Van der Werf, de heer
Tummers en anderen hebben
gevraagd of het tijdschema dat in het
witboek is uitgezet, nog realistisch is,
dus of 1992 een haalbare kaart is.
Hierop zeg ik volmondig: ja, het is
een haalbare kaart, hoewel ook ik
zorgen heb over het tempo van de
besluitvorming. Het vergt politieke
wil van de lidstaten om tot besluitvorming te komen. Hiervoor hebben wij
tijdens ons voorzitterschap enkele
procedures in gang gezet die hun
profijt beginnen af te werpen.
Ik noem het zogenaamde rolling
program, waarin de oude voorzitter,
de huidige voorzitter en de toekonv
stige voorzitter van de Raad hun
werkzaamheden op elkaar afstenv
men. Ik zeg hierbij dat het voor ons
niet aanvaardbaar is dat voorzitters
de krenten uit de mik halen die op
een bepaald moment voor hen
interessant zijn. Wij moeten het
tijdschema systematisch volgen.
Wij hebben op dit moment
ontegenzeglijk een achterstand. De
laatste raadsvergadering over de
interne markt in december in Brussel
geeft mij echter volop het vertrouwen
dat wij in staat zijn, pakketten
maatregelen te nemen die van
substantiële betekenis zijn voor het
tijdschema o m te komen tot één grote
interne markt in 1992.
Ik erken dat wij een handicap
hebben, omdat in de Acte Unique
niet vastgesteld is dat over fiscale
aangelegenheden bij gekwalificeerde
meerderheid besloten kan worden.
Hiervoor is unanimiteit nodig. Ik
erken dat wij op dit ogenblik in de
gemeenschap voor de codificatie van
normen, systemen en standaarden
heel wat eng nationalistische
gevoelens moeten overbruggen.
Daarom heeft premier Lubbers
tijdens de top in Londen een pleidooi
gevoerd voor een beleid van de
gemeenschap voor overheidsopdrachten. De overheid is de grootste
opdrachtgever van de gemeenschap;
hiervoor gaat ongeveer 120 miljard
gulden per jaar om. Door communautarisering van het overheidsopdrachtenbeleid is gemakkelijk 10% te
besparen overeenkomstig de
gegevens van de Commissie.
Een ander voorbeeld is het
pleidooi van Nederland voor liberalisatie van het transport. Voorts wijs ik
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erop dat wij niet alleen op de top in
Londen ons best hebben gedaan,
maar dat ik persoonlijk de hoofdsteden ben afgegaan om te komen tot
versnelling van de uitvoering van de
genomen besluiten over de interne
markt. Het tempo moet worden
opgevoerd. In het contact met mijn
Belgische collega, die vanaf 1 januari
1987 het voorzitterschap heeft, heb
ik de afspraak gemaakt, tot samenwerking in de Benelux te komen om
het besluitvormingsproces te
versnellen.
Over de technologie hebben ook
verscheidene sprekers vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt.
Het is buitengewoon prijzenswaardig
dat het bedrijfsleven een actieve rol
vervult in het t o t stand komen van
Europese technologieprogramma's.
De initiatieven hiervoor vinden voor
een belangrijk deel hun grondslag aan
initiatieven die door het bedrijfsleven
genomen zijn. Ik noem met ere de
naam van de heer Dekker. Dit betreft
initiatieven van onderop. Wij willen
deze ondogmatisch beschouwen en
zijn ervoor, op dit punt op pragmatische wijze tot samenwerking te
komen.
Communautaire en Eureka-samenwerking vullen elkaar aan. Bij
Eureka blijft men zo dicht mogelijk bij
de markt. Bij de communautaire
kaderprogramma-technologie ligt het
accent op de pre-competitieve fase.
Ik onderschrijf datgene wat de heer
Struick van Bemmelen heeft gezegd,
namelijk dat de rol van de Commissie
bij die samenwerking moet worden
versterkt. Overigens dient bedacht te
worden dat de ondernemingen in
dezen de actievoerders zijn.
De regeringen kunnen slechts
gelegenheid voor samenwerking
bieden door het tot stand brengen
van de interne markt een door het
bijeenbrengen in gesprek van de
ondernemingen, dus door het bieden
van de infrastructuur om het klimaat
rijp te maken voor samenwerking.
Bovendien kunnen de regeringen in
de pre-competitieve fase onderzoeksactiviteiten richten op velden die
mettertijd een maatschappelijk effect
lijken te kunnen opleveren.
Wij hechten als land zeer grote
waarde aan het tot stand komen van
een tweede Europees kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.
Daarvoor moet naar ons oordeel een
substantieel bedrag beschikbaar zijn.
Hiermee wijken wij af van het
standpunt van een paar grote landen,
die naar ik vrees een kunstmatige
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tegenstelling scheppen tussen
Eureka en de Europese communautaire actieprogramma's.
Een volgend punt betreft de
financiering van de Gemeenschappen.
In het bijzonder de heer Tummers
heeft hierover gesproken. Ik erken
dat wij ons in een buitengewoon
ernstige situatie bevinden. Helaas is
er tussen de Raad en het Europees
Parlement geen overeenstemming
bereikt over de begroting voor 1987.
Het was ons een lief ding waard
geweest als Raad en Parlement
gezamenlijk een begroting hadden
kunnen opstellen.
Het grote verschil van mening zat
hem hierin dat wij uitgingen van een
afgesproken maximum stijgingspercen
tage. Met andere woorden: wij willen
via een bepaald stijgingspercentage
de budgettaire discipline waarborgen.
Dit zeg ik met grote nadruk, omdat
de tegenvalller in 1986 om en nabij
de 1,4 miljard rekeneenheden ligt.
Dat bedrag moeten wij opvangen in
de begroting voor 1987.
Bij ongewijzigd beleid zullen wij in
1987 met een tegenvaller te maken
hebben van 2 tot 4 miljard rekeneenheden. Het is onontkoombaar dat wij
in Europa orde op zaken stellen bij
het beheersen van de landbouwuitgaven. Daarmee doe ik niets tekort aan
de betekenis die het Europees
landbouwbeleid voor de Gemeenschappen heeft. In de kern van de
zaak is het Europees landbouwbeleid
een goed beleid. Ook een topelftal
moet op zijn tijd van opstelling
veranderen om weer successen te
kunnen boeken. Ik vind dan ook dat
de ministers van Landbouw hun
verantwoordelijkheid moeten
nemen voor het beheersbaar maken
van de landbouwuitgaven. Dat is ook
in het belang van de land- en
tuinbouwers zelf.
W a t de financieringsproblematiek
betreft, stel ik met teleurstelling vast
dat de Europese top in Londen
daaraan slechts in de marge aandacht
heeft besteed, en dan ook nog onder
grote druk van de Nederlandse
regering. Wij zijn van oordeel dat dit
het centrale punt is waarmee wij in
het komend jaar zullen worden
geconfronteerd. De Europese
Commissie zal aan het eind van dit
jaar - en naar het er nu uitziet aan
het begin van volgend jaar - voorstellen doen in het zogenaamde 'drieluik':
de financiering van de Gemeenschappen, vervolgens het Europees
landbouwbeleid en ten slotte het
zogenaamde 'cohesierapport' over

- vrij vertaald de samenhang tussen
Noord en Zuid. Dat zal begin volgend
jaar het grote debat worden. De tijd
dringt om hierover op Europees vlak
besluiten te nemen.
Er is gevraagd naar de relatie
tussen de uitbreiding van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen en het regeerakkoord.
Vrij vertaald is in het regeerakkoord
in dezen het volgende bepaald.
1. Er moet budgettaire discipline
zijn. De uitgaven moeten beheersbaar
zijn.
2. De uitgaven moeten evenwichtig
zijn wat uitgavencategorieën betreft.
3. Er moet overeenstemming
komen in het Europese vlak over de
uitbreiding van de eigen middelen.
Ik voeg daaraan toe, dat het
oorspronkelijke besluit ten aanzien
van de eigen middelen in de beschouwingen moet worden betrokken.
Door de Britse compensatie en door
de Duitse compensatie die daarvan
een gevolg geweest is, is er een
inbreuk ontstaan op het besluit ten
aanzien van de eigen middelen van
de Europese Gemeenschap. Naar
mijn mening is het noodzakelijk
daarop bij de nieuwe afspraken van
begin volgend jaar een correctie aan
te brengen.
Voorzitter! De heer Tummers heeft
gesproken over de topconferentie in
Londen. Deze conferentie heeft zeker
een bijdrage geleverd aan de interne
markt. Het is belangrijk dat dit nog
eens onderstreept wordt. Ik heb
reeds gewezen op de rol die de
Nederlandse minister-president
daarbij gespeeld heeft. Ik denk dan
aan overheidsopdrachten, transportzaken en fiscale harmonisatie.
Bovendien is de aandacht die
uitgaat naar de bestrijding van
terrorisme en drugshandel een
indirecte bevordering van het vrije
personenverkeer tussen de lidstaten.
De Europese Raad heeft derhalve wel
zijn bijdrage geleverd. Het is de
functie van de Europese Raad om
regeringsleiders in kennis te stellen
van de belangrijkste ontwikkelingen
in de Europese samenwerking en hun
eventuele richtlijnen te ontvangen. In
die zin is de bijeenkomst in Londen
normaal en nuttig geweest. Ik zal
hierop nog nader ingaan wanneer ik
spreek over de relatie tussen de
Europese Gemeenschap en de Raad
van Europa.
Er zijn vragen gesteld over een
vergelijkend overzicht van de
samenwerking tussen de verschillende Europese instellingen zoals EG,
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EPS, Raad van Europa en de Westeuropese Unie. Deze vragen vallen heel
moeilijk te beantwoorden. Het gaat
eigenlijk om een vergelijking tussen
verschillende grootheden, tussen
appels en peren, als ik het zo mag
uitdrukken.
De onderwerpen, die in de
verschillende organisaties worden
behandeld, verschillen in de meeste
gevallen zeer aanzienlijk. Bovendien
bemoeilijkt de aard van de besluitvorming de vergelijkbaarheid. Het gaat
immers om wetgevende besluiten of
resoluties. In de praktijk is dan ook
weinig of geen sprake van wederzijdse
beïnvloeding, laat staan van 'ganging
up' van de ene organisatie ten
opzichte van de andere.
Evenzeer is het moeilijk om,
uitgaande van het verschil in aard en
opzet van de verschillende organisaties verdere congruentie tussen de
drie verschillende gedragsgebieden
te bevorderen. Voor zover er sprake
is van raakvlakken, geldt dit vooral
voor de Gemeenschap en de Raad
van Europa. Het gaat dan met name
om de culturele sector, de sociale
sector, de juridische sector, het
terrein van de mensenrechten en het
terrein van de volksgezondheid.
Uitgangspunt voor het Nederlandse
beleid is daarbij altijd geweest, dat
de samenwerking van de Twaalf de
samenwerking in een breder kader
niet mag doorkruisen of frustreren.
Voor de goede orde som ik nog
een aantal punten op, waarmee de
samenwerking in de verschillende
kaders nader wordt aangeduid. Bij de
Europese Gemeenschap hebben wij
te maken met artikel 2 van het
EG-verdrag. Dat artikel geeft de taak
voor de Europese samenwerking aan.
Deze omschrijving is in de Europese
Akte nog verder uitgewerkt. De
harmonische ontwikkeling van de
economische activiteiten staat
voorop en de daarvoor te hanteren
instrumenten hebben het kenmerk
rechtstreeks van invloed te zijn op de
rechtsorde. Dit geheel van samenwerking dient te leiden tot een Europese
Unie.
De samenwerking wordt mogelijk
gemaakt door communautaire
instellingen die elk hun eigen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Voor zover de
samenwerking zich ook zou uitstrekken tot niet economische onderwerpen - ik denk daarbij bij voorbeeld
aan de plechtige verklaring van
Stuttgart - staat in elk geval coördinatie met andere Europese instellingen voor Nederland voorop.
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De doelstellingen van de Raad van
Europa zijn in 1949 meer algemeen
geformuleerd. Zij stellen waarborgen
voor de vrede voorop als zijnde van
levensbelang voor het voortbestaan
van de menselijke gemeenschap en
de beschaving. De Raad van Europa
is een intergouvernementele organisatie. De besluitvorming daarvan is
gegoten in aanbevelingen en
resoluties. De werkterreinen van de
Raad van Europa heb ik reeds
genoemd. Ik voeg daaraan toe sport,
ruimtelijke ordening en milieu en
locale en regionale autoriteiten.
Tussen de Raad van Europa en de
Europese Gemeenschappen is op
werkniveau een aantal afspraken
gemaakt ten einde door informatie
over eikaars activiteiten dubbel werk
of zelfs tegenstrijdigheden te
voorkomen.
De heren Van den Bos en Tummers
hebben met name vragen gesteld
over de relatie tussen de Westeuropese Unie en de EPS. Zij doelden
daarbij op het veiligheidsaspect.
Zoals in het regeerakkoord is
vastgelegd, is het uitgangspunt van
Nederland om tot een versterking
van de Westeuropese bijdrage aan
het bondgenootschap te komen. In
de regeringsverklaring is sprake van
de wenselijkheid van een versterking
van de Europese identiteit, ook op
het terrein van vrede en veiligheid.
Tijdens de onderhandelingen over
de Europese Akte heeft Nederland
zich er sterk voor gemaakt o m in de
ruimste zin des woord veiligheidsaspecten bij de Europese politieke
samenwerking te betrekken. De
noodzaak van een versterking van de
Europese identiteit op veiligheidsgebied, waarvan in de regeringsverklaring sprake is, was een wenselijkheid
die niet door alle partners werd
gedeeld. Enkele partners verzetten
zich er tegen o m verder te gaan dan
hetgeen onder meer in de plechtige
verklaring van Genscher/Colombo is
overeengekomen
Vooral Ierland wenste niet verder
te gaan ten einde de neutraliteit niet
in gevaar te brengen. In de discussie
over de Acte Unique in Dublin, staat
deze kwestie dan ook centraal.
Vooralsnog ziet het ernaar uit, dat
ook in tweede lezing de Acte Unique
in Dublin, Ierland, wordt geratificeerd.
Niettemin is een belangrijke
vooruitgang geboekt met de formulering van artikel 30, lid 6. Voorop
staat de erkenning van het feit dat
hechtere samenwerking op het
gebied van de Europese veiligheid op
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essentiële wijze kan bijdragen tot de
ontwikkeling van een identiteit van
Europa inzake het buitenlands beleid.
Daarna volgt de interpretatie op
welke wijze zulks zal geschieden: de
partners zijn bereid hun standpunten
over de politieke en economische
aspecten van de veiligheid meer te
coördineren.
Vanuit het oogpunt van Europese
eenwording behoeft het niet als een
groot gemis ervaren te worden, dat
de militaire aspecten van de veiligheid
niet in de kring van de Twaalf aan de
orde komen. De behoefte aan een
Europese veiligheidssamenwerking
vindt immers vooral haar oorsprong
in de discussie rondom het Westerse
veiligheidsbeleid. Een zekere taakverdeling tussen de West-Europese
Unie en EPS ligt ook wel voor de
hand.
Zoals men weet, is de Westeuropese Unie opgericht in 1948 bij het
Verdrag van Brussel. Het verdrag
betrof de samenwerking voor
matières economiques, sociales et
culturelles, alsmede legitime défense
collective. Door de oprichting van de
Raad van Europa en de EG is een
aantal takken van samenwerking,
zowel van economische als van
sociaal-culturele aard, verlegd naar
deze organisaties. Met de NAVO
heeft de Westeuropese Unie een
formele band.
Kernpunt van het Verdrag van de
Westeuropese Unie is artikel 5 dat in
geval van gewapende agressie
automatisch een bijstandsverplichting
schept. Deze verplichting is bindender
geformuleerd dan die in het NAVOverdrag. Sinds de revitalisering van
de Westeuropese Unie, die een
voorlopig beslag kreeg in de verklaring
van Rome van 27 oktober 1984, is
het accent op overleg over politiekmilitaire zaken komen te liggen.
Het hoofddoel is 'to increase
Corporation between the member
states in the field of security policy
and to encourage consensus.' Ook
deze samenwerking heeft een
intergouvernementeel karakter.
Het door Nederland nagestreefde
doel, namelijk een Europese inbreng
in het veiligheidsoverleg, is nodig ter
versterking van het overleg van een
alliantie en wordt derhalve gediend
door enerzijds intensieve gesprekken
in EPS-kader en anderzijds door het
overleg van de Westeuropese Unie
dat op een aantal punten verder kan
gaan dan in EPS-verband.
In dit verband zeg ik tegen de
geachte afgevaardigde de heer Van
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den Bos dat het gaat om een
Europese inbreng in het veiligheidsoverleg, niet ter verzwakking, maar
juist ter versterking van het bondgenootschappelijk overleg in de
alliantie.
Mijnheer de Voorzitter! De
geachte afgevaardigde de heer
Tummers heeft een vraag gesteld
over de participatie van het Europees
Parlement bij de benoeming van de
leden van de Europese Commissie.
Zoals hij weet, vindt thans informeel,
raadplegend overleg in het Europees
parlement plaats over de benoeming
van een nieuwe voorzitter van de
commissie. Dat is naar het oordeel
van de geachte afgevaardigde nog te
mager.
Nederland is voorstander van
meer bemoeienis, maar daarvoor is
geen steun verkregen bij andere lidstaten. Wel vindt er jaarlijks in het
Europees parlement een debat plaats
over het actieprogramma van de
commissie. Dat overleg wil ik
beschouwen als het investituurdebat
tussen Europees Parlement en
Commissie. Overigens wijs ik de
geachte afgevaardigde erop, dat het
Europees Parlement wel de bevoegdheid heeft om de Europese Commissie
naar huis te sturen.
Dan heeft hij gevraagd naar de
invloed van het Europees Parlement
bij de wetgeving. Diverse leden
hebben hierop gewezen. Ik kom
daarop nog terug. Het Europees
Parlement heeft inderdaad nog niet
de rol van medewetgever, zoals dat
in een democratisch bestel behoort.
De invloed van dit parlement groeit
geleidelijk aan. De Europese akte is
daarvan een voorbeeld. In dat proces
is nu opgenomen, de tweelezingenprocedure.
De parlementaire controle zal een
samenspel moeten zijn van nationale
en Europese volksvertegenwoordigers. Ik wil nadrukkelijk verklaren dat
de instelling van de vaste commissie
voor EG-zaken in dit huis reeds jaren
bestaat, maar dat zo'n commissie
onlangs in de Tweede kamer is
geïnstalleerd. Mijns inziens is deze
commissie daarvoor een goed
instrument, zeker indien daarmee de
Europese dimensie in de nationale
wetgeving kan worden bevorderd.
Naar mijn overtuiging is dat een
belangrijk politiek instrument om
juist de Europese invalshoek te
bevorderen.
Tegen de heer Umkers wil ik nog
zeggen dat ik vind dat hij een te
kunstmatige scheiding trekt tussen
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industrie en burgers. Immers, één
van de grootste problemen - ik durf
te zeggen het meest knellende
probleem - waarmee wij in Europa en
ook in Nederland kampen, is de
werkloosheid. Werkloosheidsbestrijding kan alleen maar als men dat
gemeenschappelijk doet. Effectieve
werkloosheidsbestrijding kan dus
uitsluitend in Europees verband
gebeuren. Daarvoor hebben wij een
industrie-politiek nodig die deze
mogelijkheden biedt. Daarom zeg ik
ook dat de werkloosheidsbestrijding
in het belang van de burgers is.
Ik verwerp dus een kunstmatige
scheiding tussen het bevorderen van
de industrie, de interne markt aan de
ene kant en het dienen van de
belangen van de burgers aan de
andere kant. Overigens worden de
belangen van de burgers ook
gediend als Europa komt tot samenwerking op het gebied van de
Europese monetaire unie en op het
gebied van het afbreken van grensbelemmeringen en regionale samenwerking. Dit zijn voorbeelden
waardoor het belang van de burgers
kan worden gediend.
Juist het feit dat een van de
belangrijke elementen van de Acte
Unique gelegen is in het bevorderen
van de interne markt en het bevorderen van de werkgelegenheid. Dit is in
het belang van de burgers, alhoewel
dat verband niet altijd als zodanig
gelegd wordt en ook door de burgers
als zodanig niet altijd wordt gezien. Ik
betreur dat. Als ik echter kijk naar de
opstelling van de werkgevers- en
werknemersorganisaties dan stel ik
met vreugde vast dat zij dat verband
wel zien.
Als je spreekt over de machteloosheid van de raad dan is het op
zichzelf begrijpelijk dat er een
uitspraak komt. Het is juist de Acte
Unique die daarin verbetering moet
brengen door het besluitvormingsproces veel meer te laten lopen via een
meerderheidsbesluitvorming in
plaats van via een unanimiteitsbesluitvorming.
Ook de heer Struick van Bemmelen
sprak over de besluitvorming. Ik heb
daarover in mijn inleiding reeds iets
gezegd. Ik wil nu nog een paar
opmerkingen maken, die betrekking
hebben op het bevorderen van
betere procedureregels. Ook betere
procedureregels kunnen de besluitvorming bevorderen, maar dan moet
tevens, door per dossier de bereidheid
te tonen o m besluiten tot stand te
laten komen, dat tot uitdrukking
worden gebracht.
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De uitvoering van het programmainternemarkt, op basis van het
witboek van Lord Cockfield, aangezwengeld tijdens ons voorzitterschap
en voortgezet door de Britten, geeft
reden tot optimisme wat de mogelijkheden voor die meerderheidsbesluitvorming betreft.
Ik wijs erop dat gisteren tijdens de
vergadering van de Algemene Raad
te Brussel een discussie heeft
plaatsgevonden over het interne
reglement van de Raad. Daarin kan
men zien hoe de standpunten van de
diverse lidstaten zijn. Een verklaring
die de Engelsen graag opgenomen
hadden gezien in dit interne regiement, die inhoudt dat lidstaten eerst
voldoende voorbereiding van het
dossier kenbaar moeten maken, is
afgewezen door de Raad. Wat zou dit
namelijk betekend hebben? Dit zou
hebben betekend dat iedere l i d s t a a t
op ieder willekeurig moment zich
erop zou kunnen beroepen dat er,
voordat men tot stemming overgaat,
onvoldoende voorbereiding van het
dossier heeft plaatsgevonden.
Wie bepaalt wat onvoldoende is?
Dat zou inderdaad in het besluitvormingsproces een steentje in die
machine kunnen betekenen. Ik denk
daarom ook dat gisteren weer tot
uitdrukking is gebracht door de Raad
dat hij, wat het interne reglement
betreft, een verbetering van de
procedure heeft gerealiseerd die
meer uitzicht biedt op snellere en
betere besluitvorming.
De geachte afgevaardigden de
heren Van der Jagt en Struick van
Bemmelen hebben gesproken over
het akkoord van Luxemburg, waaraan
ik reeds aan het begin een enkel
woord heb gewijd. Het akkoord van
Luxemburg van 1966 is in de
discussie over de Europese Akte niet
aan de orde geweest. Zoals de
minister ook aan de overzijde heeft
gesteld, passen besluiten over
meerderheidsbeslissingen (artikel
100a) niet in een handhaving van een
vetorecht. Uit het feit dat daarover
echter niets is gezegd, ook niet
in geheime besprekingen of notulen,
leidt Nederland gaarne af dat in de
dossiers die in de Europese Akte aan
de orde zijn het vetorecht niet meer
wordt toegepast in die gevallen
waarin besluitvorming bij meerderheid thans mogelijk is. Er bestaat dan
ook geen enkele plausibele reden om
zoiets in een procedure nader vast te
leggen.
De geachte afgevaardigde de heer
Struick van Bemmelen heeft terecht
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gewezen op het positief te beoordelen
feit, dat de complementariteit van
EEG en EPS nu definitief in de
Europese Akte haar beslag heeft
gekregen. Nederland heeft zich
steeds sterk gemaakt voor de
erkenning hiervan. Ik ben het met de
geachte afgevaardigde eens, dat het
aanzien van de Europese partners
meer gediend zou zijn met sterkere
onderlinge bijval dan met een
voortdurende mitigatie van het
standpunt van een hunner door
andere lidstaten. Laten wij echter
niet voorbijgaan aan de bereikte
resultaten.
De EPS is 15 jaar geleden op gang
gekomen zonder verdrag, maar
slechts met een aantal spelregels.
Inmiddels is over een groot aantal
punten een gemeenschappelijk
standpunt ingenomen. In vele
gevallen is gemeenschappelijk actie
ondernomen. Een indicatie van het
belang van de EPS is de grote
belangstelling die bij derde landen
bestaat om contacten met de EPS te
onderhouden. De EPS is niet meer
weg te denken van het internationale
toneel. Nederland zal zich inzetten
voor een verdere versterking van de
EPS in de ook door de geachte
afgevaardigde gewenste zin.
Ik ben niet zo pessimistisch als de
geachte afgevaardigde de heer Van
den Bos over de doelstelling van de
EPS: het formuleren en voeren van
een Europees buitenlands beleid. Hij
ziet daarin slechts een optelsom van
nationale belangen van lidstaten.
Nederland heeft zich ingezet voor
verdergaande formulering van een
gemeenschappelijk buitenlands beleid. Dit bleek nog steeds onhaalbaar;
het werd onrealistisch geacht. Met
de overeengekomen formulering is
bedoeld dat niet het gehele buitenlands beleid gemeenschappelijk
wordt. Slechts op een aantal terreinen
wordt een gemeenschappelijk beleid
gevoerd.
Deze terreinen zijn gedefinieerd
als vraagstukkken van algemeen
belang. Op deze terreinen wordt
getracht tot gemeenschappelijke
standpunten, dat wil zeggen een
Europees buitenlands beleid, te
komen. Het begrip 'Europees
buitenlands beleid' heeft een
dynamisch karakter. Op steeds meer
terreinen worden gemeenschappelijke standpunten ingenomen en, wat
belangrijker is, gemeenschappelijk
actie ondernomen. Het draagt dus
alle kenmerken van een scheppingsproces.
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De heer Struick van Bemmelen
heeft ook gesproken over de technologie en Eureka. Over het Europees
technologiebeleid moet ik nog een
opmerking kwijt. Een klein land als
Nederland is niet alleen gebaat bij
een sterke rol van de Europese
Commissie, maar is ook zeer sterk
gebaat bij een Europees kaderprogramma voor onderzoek en technologie. Ik meen dat juist vanuit die
invalshoek nog eens de noodzaak
moet worden onderstreept om hoge
prioriteit aan dit onderdeel te geven.
Ik kom bij de vragen van de heer
Van der Jagt, waarvan ik al een
aantal heb beantwoord. Het valt mij
op dat hem in feite alles te ver gaat.
Wat de discussie betreft over de
verder liggende doelstelling van
Europa, de supranationaliteit, wil ik
hem toch verwijzen naar het debat in
de Tweede Kamer.
In de laatse decennia is nog nooit
zo'n sterke verstrengeling op het
internationale vlak opgetreden als nu
het geval is. Wij ervaren dat bijna
dagelijks aan den lijve. Ik denk hierbij
aan de werkloosheidsbestrijding, de
bestrijding van de milieuvervuiling, de
bestrijding van de criminaliteit en
dergelijke. Deze heel strenge internationale verstrengeling maakt internationale samenwerking noodzakelijk. De
heer Van der Jagt heeft gezegd dat dit
alles niet per se via een supranationaal
Europa behoeft te gebeuren. Het vergt
echter wel overdracht van nationale
bevoegdheden en daarvoor is de heer
Van der Jagt bevreesd. Dat is naar
mijn gevoel een koud-watervrees.
Aan het slot van zijn betoog heeft
de heer Van der Jagt gezegd dat hij
een betere weg weet, namelijk niet
door opoffering van de nationale
zelfstandigheid, maar door het goed
benutten van de huidige verdragen
en door het beter laten functioneren
van bestaande instellingen. Daarin
ligt echter toch opgesloten de
overdracht van bevoegdheden. Dat is
toch opoffering van nationale
competenties. Dat lijkt mij het bewijs
voor de stelling dat de Acte Unique
een goede stap is op weg naar de
aanpak van internationale vraagstukken.
De heer Van der Jagt heeft een
vraag gesteld naar aanleiding van de
vele comités die in de EG bestaan.
Ook Nederland streeft naar vermindering van het aantal ervan. Wij willen
de procedures terugbrengen tot een
hanteerbaar aantal. Vanochtend is in
de algemene ministerraad in Brussel
de zogenaamde dossier 'Comitologie'
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in discussie. Dat gaat over de wijze
waarop wij de comitéprocedures in
de toekomst zullen toepassen.
Duidelijkheid en snelle uitvoering van
de besluitvorming bij de commissie
moeten worden bevorderd.
De comités zijn echter niet altijd
even slecht. In de landbouwsector
functioneert het goed en in vele
technische sectoren hebben de
diensten zelfs behoefte aan de
specifieke kennis uit de l i d s t a t e n .
Het commissie-apparaat zelf dat veel
minder groot is dan veel buitenstaanders denken - het is zelfs kleiner dan
een afgeslankt ministerie van 'V en
W ' - heeft thans niet de mankracht
om alle uitvoerende taken naar
behoren te kunnen vervullen.
De zorg is niet zozeer dat er
comités zijn, maar veel eerder dat
daarvoor geen procedures mogen
worden bepaald, die leiden tot besluiteloosheid. De besluiteloosheid van
comités mag echter de daadkracht
van de Commissie niet frustreren.
Daarom zijn wij gekant tegen het
zogenaamde 'contrafilet', want dat
betekent een verzwaring van de
besluitvormingsprocedures, waardoor er in de procedures zelf een
handicap ingebouwd wordt.
De heer Van den Bos heeft zich
afgevraagd waartoe trimmen kan
leiden. Voor een polsstokspringer is
het belangrijk dat de stok zo lang is
dat hij net over de sloot kan springen.
Men moet nooit proberen verder
te springen dan de polsstok lang is.
De Acte Unique is als compromis net
lang genoeg om verder te komen.
Wij kunnen nu dus een stukje verder
springen dan wij daarvoor konden.
Naar mijn mening geeft deze beeldspraak voldoende aan dat ook wij
aanmerkelijk verder hadden willen
gaan.
Er is gevraagd of de Nederlandse
regering wel zo Europees is. Je mag
je dat overigens van iedere regering
afvragen. Ik heb de indruk en zelfs de
overtuiging dat ik een Europese
instelling heb. Het komt zelden voor
dat wij als wij alleen staan dossiers in
Brussel blokkeren. Ik maak dat niet
mee. Ik vind het gevaarlijk als de
Europese gezindheid wordt afgemeten aan de vraag of wij bereid zijn om
het gemeenschappelijke landbouwbeleid op te geven als de financiële
noodzaak daartoe dwingt. Dat vind ik
een buitengewoon gevaarlijke
stelling.
Het Europees landbouwbeleid is
nog steeds het paradepaardje van
het beleid dat in Europa gevoerd
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wordt, zij het dat het een kreupel
been heeft. Het beest moet dus
genezen worden. Het beleid moet
echter Europees gevoerd worden.
Dat is in ons belang en in het
belang van andere lidstaten. Er
bestaan goede mogelijkheden, zij het
met wat pijn, om het Europese beleid
communautair te blijven voeren. Men
mag niet onderschatten welk
negatief effect het terugvallen op
nationale posities zou hebben op de
totstandkoming van de interne markt.
Je kunt geen politiek bedrijven,
waarbij je aan de ene kant streeft
naar de interne markt en aan de
andere kant het bestaande Europese
beleid afbreekt of laat afbreken. Dat
heeft onherroepelijk zijn weerslag.
Daarom ben ik ervan overtuigd dat er
binnen de beheersbare financiële
grenzen een goed Europees landbouwbeleid is te voeren. De vraag
vind ik dus onjuist en niet realistisch.
Daarmee spreek ik tegelijkertijd mijn
verwachting uit wat betreft de
mogelijkheden tot aanpassing van
het Europese landbouwbeleid.
De heer Van den Bos heeft
gevraagd hoe de regering de weg
naar de monetaire samenwerking
ziet, via de EPS of via de communautaire instrumenten? Ik stel voorop
dat, toen het Europees
Monetair Stelsel in discussie kwam
- w i j stelden de Europese Monetaire
Unie in het vooruitzicht - iedereen
zeer sceptisch was. Zelfs in de
buitengewoon woelige periode die
achter ons ligt, financieel-economisch
en sociaal, heeft het Europees
Monetair Stelsel stand gehouden.
Het heeft zijn waarde bewezen, heeft
stabiliserend gewerkt op de economisch-monetaire verhoudingen
binnen de Gemeenschap. Het heeft
heel sterk investeringsbevorderend
gewerkt.
Niets is fnuikender voor een
economie dan sterk fluctuerende
wisselkoersen. Kijk maar naar de
situatie vandaag de dag tussen
Europa en de VS. Stabiliteit is een
belangrijke politieke doelstelling. Die
is door het EMS bevorderd. Er moge
in dit verband op worden gewezen,
dat door de Europese Akte de
ontwikkeling naar het EMS binnen de
activiteiten van het Verdrag van
Rome is 'getrokken.' Deze samenwerking met communautaire instrumenten dient aldus te worden opgebouwd.
De heer Van den Bos heeft ook
gesproken over het Europa van de
burger als zijnde een te veel verwaar-
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loosd aspect van Europese samenwerking. Door het rapport-Adonnino uit
1985 is in algemene zin het nut en
het belang erkend van onderwerpen
die de burger rechtstreeks raken. Ik
noem onderwerpen als vrij verkeer,
onderwijs, cultuur en dergelijke. Ik
noem ook de voorlichtingsactiviteiten.
Vele onderwerpen van de internemarkt-dossiers hebben ook vaak
directe betekenis voor groepen uit de
samenleving. Ik zal trachten in de
komende periode een en ander wat
meer vertaalbaar te maken naar de
mensen. Mijn voornemen om deze
dimensie van het Europese beleid
veel meer op de voorgrond te
plaatsen en daardoor het Europa van
de burger te onderstrepen, zal in de
komende periode veel aandacht
krijgen. Rechtstreekse verkiezingen
in 1989 zullen naar mijn gevoel de
graadmeter zijn van het belang dat
men aan Europa hecht. Niet alleen is
een goede opkomst essentieel voor
het Parlement zelf, maar ook voor
andere instellingen die zich met de
Europese integratie bezighouden.
Mevrouw Van der Werf heb ik
reeds in algemene zin beantwoord. Ik
heb ook gewezen op de interne
markt en haar vraag wat 1992 betreft
beantwoord. Zij heeft haar verontwaardiging uitgesproken over het feit
dat de gemeenschappelijke markt is
gericht op het stimuleren van de
investeringen. Dat is één element.
Het is niet onbelangrijk. Ik heb
nadrukkelijk de relatie gelegd tussen
investeringen en werkgelegenheid.
Dat is de hoofddoelstelling. Daar zit
een materiële kant aan, maar ook een
niet-materiële kant. Langdurige
werkloosheid werkt fnuikend op het
functioneren van mensen, op het
functioneren van gezinnen. Daarom
heeft de doelstelling van de werkgelegenheidsbevordering prioriteit. Dit
heeft ook betrekking op het bevorderen van de investeringen.
Dan kom ik bij de inbreng van de
heer De Gaay Fortman. Ik ben hem
dankbaar dat hij begonnen is met de
stelling: problemen wijken niet voor
grenzen. Dat is zo.
Daarin ligt besloten de noodzaak
van internationale aanpak. Waar hij
Havel citeerde, wijs ik hem op een
nieuw element van het verdrag, en
wel de verbreding van de actieradius
van de Gemeenschap. Dat betreft
met name de elementen waarover hij
heeft gesproken: democratisering en
internationale vrede en veiligheid.
Ik ben wat verbaasd over het slot
van de inleiding van de heer De Gaay
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Fortman. Hij herinnerde aan uitspraken van het Europees Parlement. Hij
citeerde die correct. Er zit ook wel
iets in de woorden van het Europees
Parlement. Alleen baseerde de
geachte afgevaardigde, zo proefde ik
het althans, het stemgedrag van de
PPR op de desbetreffende resolutie
van het Europees Parlement. Ik spoor
hem er echter toe aan in zijn uiteindelijk stemgedrag het Europees
Parlement te volgen op het punt van
de Acte Unique. Het Europees
Parlement heeft namelijk geen
redenen gezien om de Acte Unique
tijdens die behandeling te verwerpen.
De heer De Gaay Fortman heeft in dit
verband gesproken over de keizer die
bepaalde essentiële kledingstukken
mist. Als dat zo zou zijn, dan zou hij
er beschaamd bij staan. Ik denk dat
de keizer nog wel verder opgetooid
moet worden. De belangrijkste
kledingstukken zijn hem in ieder
geval omgord.
De heer De G a a y F o r t m a n (PPR):
Mijnheer de Voorzitter. Ik heb goed
gehoord dat u zei dat dit de maidenspeech is van de staatssecretaris.
Het gebruik is echter niet dat dan
niet geïnterrumpeerd mag worden.
Dat geldt alleen voor leden.
De heer T u m m e r s (PvdA): Een
nieuwe regel wordt hier gevonden!
De heer De G a a y F o r t m a n (PPR): Ik
zou niet graag een nieuwe regel in
die zin tot stand laten komen. Het
Europees Parlement spreekt van een
onbevredigende oplossing voor de
democratische leemte op communautair niveau. Dan kan het Europees
Parlement zelf wel tot goedkeuring
overgaan, maar wij behoeven dat niet
te doen. Ons grondwettelijk systeem,
onze democratische rechtsorde
vereist overdracht van bevoegdheden,
alleen als die gekoppeld is aan
legitimatie van uitgeoefende macht.
Als dat onvoldoende is, - het
Europees Parlement spreekt van
onbevredigend - dan denk ik dat wij
tegen moeten stemmen.
Staatssecretaris Van der Linden:
Dan blijft overeind dat het Europees
Parlement voldoende elementen in
het nieuwe verdrag heeft gevonden,
met name in de twee-lezingen-procedure, die de raad overigens noodzaakt
zich meer aan te trekken van het Europees Parlement, om met het verdrag
akkoord te gaan. Ook het Europees
Parlement is belanghebbende bij de
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democratische controle. Dat laat
onverlet de verantwoordelijkheid van
nationale parlementen om voor of
tegen een Acte Unique te stemmen.
Ik blijf echter staande houden dat
voor het Europees Parlement de
onvoldoende oplossing niet adequaat
genoeg is om tegen het verdrag te
stemmen.
Vervolgens heeft de geachte
afgevaardigde gewezen op een stuk
tekst in de memorie van antwoord
dat zou zijn weggevallen. Dat is juist.
Ik dank hem voor zijn nauwkeurig
lezen. Ik wil een en ander gaarne
corrigeren. Hij citeerde: binnen dit
raamwerk en zonder dit raamwerk te
schaden.
Die zin zou verder moeten luiden:
bestaat alle ruimte om Eu-regionale
samenwerking te bevorderen. Het is
overigens een oogmerk van het
kabinet om zich voor de Eu-regionale
samenwerking in te zetten. De akte
vormt een stap op de weg naar het
bereiken van een werkelijk democratische rol van het Europees Parlement.
Dat stuk was weggevallen.
Hiermee refereer ik tegelijkertijd aan
de inleidende woorden van de heer
Tummers. Hij wees erop dat de vos,
ook al is hij van een andere partij, wel
zijn haren kan verliezen, maar niet
zijn streken. Ik betreur het zeer dat
dit stukje uit de tekst is weggevallen,
omdat dit juist op de streken van de
vos slaat.
Voorzitter! Aan het slot van mijn
betoog zou ik een soort geloofsbelijdenis willen afleggen. Wij moeten de
eenwording van Europa als een
historisch proces bezien. Dit proces
wordt gekenmerkt door ongeduld. Dit
is niet erg omdat ongeduld aanzet tot
het nemen van initiatieven en het
ontplooien van dadendrang. Dit
ongeduld is ook begrijpelijk, gezien
de aard van de vraagstukken waar wij
voor staan. Wij gaan vooruit, al lijkt
het soms op de processie van
Echternach.
Ik volg met grote belangstelling de
bewustwording van de mensen over
de betekenis van de Europese
samenwerking. Er is een toenemende
belangstelling zichtbaar. Afgelopen
zaterdag was er een bijeenkomst van
de Europese beweging in de Ridderzaal. Er waren 6 0 0 plaatsen en er
moesten mensen worden afgewezen
omdat alle plaatsen bezet waren. De
groeiende interesse in de Europese
samenwerking komt ook tot uitdrukking in de universitaire wereld, terwijl
ook de organisaties van werknemers
en werkgevers het belang hiervan
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inzien. Over een breed front is een
toenemende belangstelling voor de
Europese zaak te bespeuren. Ik wil
daar graag voeding aan blijven
geven.
De noodzaak van Europese
samenwerking is evident. Terrorisme
kan niet bestreden worden zonder
internationale samenwerking. De
werkloosheid kan ook alleen in
internationaal verband goed aangepakt worden en ditzelfde geldt voor
de problemen met het milieu. Europa
kan alleen duurzaam groeien als het
door de burgers gedragen wordt. Als
dit niet het geval is, zal het proces
stokken. Dan blijft er alleen een
bureaucratie over. Daarom zijn ook
kleine stappen op weg naar het
Europa van de burgers noodzakelijk.
Daar mag men niet kleinerend over
doen, hoe belangrijk de internationale
culturele en wetenschappelijke
contacten ook zijn.
Ik besluit mijn betoog met de
opmerking dat Europese samenwerking voor mij een combinatie is van
het hart en het verstand. Waar het
hart ontbreekt verkilt het verstand
en stokt het idealisme. Waar het
verstand ontbreekt dreigt men het
realisme uit het oog te verliezen.
De V o o r z i t t e r : Ik maak staatssecretaris Van der Linden een compliment
met zijn maidenspeech in deze
Kamer vooral ook omdat hij maar de
helft van de spreektijd van de
sprekers in eerste termijn nodig heeft
gehad. Wij zijn het hier wel anders
gewend.
Ik neem aan dat er behoefte is aan
een korte tweede termijn.

D
De heer T u m m e r s (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Er is van mijn kant niet
zozeer sprake van een drukkende
behoefte, als wel van een kleine lust
om het geheel te voltooien.
Ik voel mij dicht staan bij de
burgers, wat de Europese samenwerking betreft. Er zijn plaatsen waar de
verschillende categorieën van
Europese burgers elkaar gemakkelijk
kunnen ontmoeten. Zuid-Limburg is
daarvoor bij voorbeeld geschikt,
maar dit geldt ook voor de locatie in
de buurt van Bazel en voor andere
punten waar vertegenwoordigers van
diverse landen elkaar gemakkelijk
ontmoeten.
Ik heb zelf altijd het gevoel gehad
dat er ook buiten de politiek om
activiteiten moesten worden ontwik-
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keld om de Europese samenwerking
te bevorderen. Ik weet niet precies
van welke jaargang de heer Van der
Linden is, maar misschien kan hij zich
herinneren dat ik in 1956, kort na de
oprichting van de EGKS, een Euroteam heb opgericht. Dit was nog in de
idealistische tijd dat dergelijke
initiatieven failliet moesten gaan en
dit is ook prompt gebeurd. Je
poogde echter in elk geval mensen
uit verschillende landen van Europa
bij elkaar te brengen en er iets van te
maken.
Daar behoef ik niet lang bij stil te
staan; het gaat niet om persoonlijke
elementen maar toch sluit dit aan bij
de euregionale gedachte en de
bewustmaking, die op bepaalde
plaatsen in Europa gemakkelijker
plaatsvindt dan op andere punten,
die vèr van aangrenzende landen
afliggen.
De kop op het antwoord van de
staatssecretaris was weer gericht op
dit optimisme. Het is niet mijn
bedoeling o m te zeggen dat dat de
pessimisten en dat de optimisten zijn
maar wellicht wordt toch te gemakkelijk gezegd dat men ten aanzien
van deze zaken optimistisch is
gestemd waarbij op een bepaalde
vrolijke manier maar moet worden
geloofd dat daarmee van alles te
doen is. Ik vraag mij af, of optimisme
nu werkelijk zo'n instrument is. Als
de staatssecretaris zegt dat dit
vertrouwen geeft en klimaatversterking oplevert, trekt hij daarna heel
wat terug door te spreken over
achterstand, handicap, nationale
gevoelens, ernstige financiële
moeilijkheden enz. Er komt dan een
hele lading van zaken, die de specie
uit het gebouw van het optimisme
weghaalt. W i j vernemen graag op
welke wijze de Europese integratiepolitiek door de regering constructief
wordt uitgevoerd.
Interessant is dat gesteld wordt
dat in de komende periode drie
activiteiten aan de dag zullen worden
gelegd, die een onderlinge relatie
kennen: de financiering van de
Gemeenschap, de landbouw al dan
niet met het 'landbouwoffer' en de
samenhang tussen noord en zuid.
Zijn die drie elementen voor het
komende jaar vastgesteld en zijn zij
voldoende o m te bereiken wat er
wordt bedoeld? Moet hieraan niet
een vierde element worden toegevoegd, namelijk het terugbrengen
van de bureaucratie van die 300
commissies? Ik meen dat de staatssecretaris in dit verband over het
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Dossier Comitologie sprak. Ik heb het
blijkbaar goed verstaan; ik had deze
term nog nooit genoteerd.
Gesteld is dat er in Londen wel
degelijk het een en ander is gedaan
in verband met deze Akte. Kijk ik
echter in de stukken, die handelen
over de Europese Raad van 5 en 6
december 1986, onder het kopje
'Europese Akte', dan blijkt dat de
staatshoofden en de regeringsleiders
nota hebben genomen van een en
ander en dat men aanneemt dat de
zaak wel vóór 1 januari 1987 zal zijn
geratificeerd. Voorzitter, ook dat is te
optimistisch gesteld. Kennelijk heeft
men hierover niet duidelijk met de
heer Kohl gesproken. Immers, in de
Bondsrepubliek haalt men die datum
1 januari niet. De Duitsers gaan heel
ver met hun procedure 1987 in. Hoe
schadelijk is dit? Een en ander schijnt
verband te houden met de verkiezingen en in dergelijke situaties moet
altijd de vraag worden gesteld of het
voldoende doordrenkt is van werkelijk
Europese oogmerken.
Ik kan niet nalaten om nog iets te
zeggen over het paradepaardje
landbouw. De heer Van der Linden is
wel zó sterk met de landbouw
verbonden o m te weten dat, als het
paradepaardje kreupel is, het vervalt
voor parades. Met het verhaal dat het
om een paradepaardje gaat, ook al is
het kreupel, komen wij niet veel
verder. Daar hebben wij geen vat op.
Wat de uiteenzetting over de
verschillende Europese samenwerkingsmodellen betreft herhaal ik dat
wij niet willen zeuren over overlappingen en concurrentie. Wij gaan ervan
uit dat die zaken met gezond
verstand ter zijde kunnen worden
gelegd. Het gaat ons om de wijze,
waarop de instellingen tot een
positieve opzet komen opdat die
modellen op den duur kunnen
worden opgeheven. De congruentie
moet zodanig worden doorgevoerd,
dat ze allemaal veel meer op elkaar
gaan gelijken en meer rechtstreekse
contacten hebben. Ten slotte zou een
aantal van die samenwerkingsmodellen kunnen worden opgeheven.
Dat gebeurt natuurlijk niet zo snel,
maar vanaf een bepaald moment in
de nabije toekomst mag daar van mij
naar worden gestreefd. Er moeten
maar eens mensen aan het werk
worden gezet, die inzichtelijjk kunnen
maken waarom het allemaal zo
moeilijk is en hoe stappen kunnen
worden gezet.
Ik begrijp dat de staatssecretaris
de heer Penders, lid van het Europees

500

Tummers
Parlement, tegenspreekt als het gaat
o m de samenwerking in de WEU.
Over onze hoofden heen sprak hij de
heer Dankert aan. Via mij kan hij over
onze hoofden heen ook zijn partijgenoot Penders aanspreken.
Rest mij nog de WEU en artikel 5.
Met enige trots wijst men er wel op
dat de WEU verder gaat dan de
NAVO en dat artikel 5 een blijk is van
hoe sterk de Europese landen zich
met elkaar verbonden voelen. Als
Spanje en Portugal zouden toetreden
tot de WEU, wordt het buitengewoon
aanlokkelijk om in het zuiden de kring
te sluiten door, zodra dit land dit wil,
Griekenland toe te laten treden. Dan
ontstaat er natuurlijk wel een
merkwaardige verhouding tussen
Griekenland en Turkije als gevolg van
dit artikel 5. Is men om die reden
terughoudend in het toelatingsbeleid,
of niet?

Ik heb in eerste termijn het
voorbeeld van vrede en veiligheid
gegeven. De weg van samenwerking
is op dat punt naar mijn gevoelen
beter dan de weg van het in elkaar
opgaan. De staatssecretaris heeft dit
voorbeeld duidelijk laten liggen bij
zijn beantwoording. Ik ben reëel
genoeg om te constateren dat de
overdracht van nationale bevoegdheden niet altijd te vermijden is. Het
NAVO-bondgenootschap is daar een
voorbeeld van. Het maakt echter een
groot verschil of je bepaalde bevoegdheden door middel van een verdrag
delegeert of dat je een ideaal
nastreeft van een supranationaal
Europa, met een centrale autoriteit.
Het NAVO-bondgenootschap kunnen
wij overigens direct verlaten, als wij
dat willen

D

De heer V a n den Bos (D66):
Voorzitter! Ook ik zeg de staatssecretaris dank voor zijn uitvoerige
en veelal zorgvuldige antwoorden.
Evenals de heer Tummers trof mij
het optimisme van de staatssecretaris,
vooral daar hij weinig vrolijke
opmerkingen maakte over de
financiële problemen waarmee wij op
dit moment te maken hebben. Mijn
concrete vraag aan de staatssecretaris
is dan ook, waar hij dit optimisme op
basseert.
Sprekend over het zogenaamde
Akkoord van Luxemburg zei de
staatssecretaris dat het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken de
meerderheidsbeslissingen dan toch
maar geaccepteerd hebben. Ik vind
dit argument eigenlijk niet voldoende.
De vraag blijft immers, waarom de
bewindslieden toch zo schichtig doen
over deze zaak. Waarom wordt dit
niet expliciet gemaakt? Waarom
hebben de bewindslieden in de
Tweede Kamer gesuggereerd dat er
geen slapende honden wakker
gemaakt moesten worden? Dat moet
toch een reden hebben? Kan de
staatssecretaris mij deze reden
alsnog geven?
Het deed mij genoegen dat de
staatssecretaris zo volmondig 'ja' zei
op de vraag over de verschillende
snelheden. Deze volmondigheid stak
wat af bij de beantwoording die in de
schriftelijke voorbereiding van het
debat in de Kamer is gegeven. Het
idee van de locomotief spreekt mijn
fractie zeer aan.
In antwoord op mijn opmerking
over de Europese identiteit op

De heer V a n der J a g t (GPV):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor zijn antwoorden.
Hij stelt dat er tussen de landen van
Europa vele verstrengelingen
aanwezig zijn die noodzaken tot
overdracht van nationale bevoegdheden. Dat is voor mij echter nog een
vraag. Laat ik een paar voorbeelden
noemen. Als er tussen de landen van
de Gemeenschap een groot verschil
is op het gebied van verkeer en
vervoer, moet het toch mogelijk zijn
o m een uniforme regeling op te
stellen via goede samenwerkingsstructuren. Daarvoor hebben wij toch niet
per se een Europese regering nodig?
De ministers van Verkeer en Waterstaat kunnen in de Raad van Europa
toch een gemeenschappelijk standpunt innemen, desnoods gedifferentieerd?
Vandaag vergaderen de ministers
van Landbouw. Zij zullen met elkaar
een afspraak maken over de melkquota. Dat gebeurt toch in goede
onderlinge samenwerking? Ik weet
wel dat het gaat met bloed, zweet en
tranen, maar via deze collegiale
samenwerking wordt toch in gemeenschappelijk overleg een standpunt
bepaald. Ik moet er niet aan denken
dat in de toekomst een centrale
autoriteit in Straatsburg bepaalt
hoeveel melk de boeren hier mogen
produceren.
Grensoverschrijdende problemen
- ik denk nu aan de milieuvraagstukken - moeten wij toch kunnen
oplossen door middel van goede
samenwerking?
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veiligheidsgebied heeft de staatssecretaris gewezen op intersievere
gesprekken in de EPS, alsmede op de
samenwerking binnen de Westeuropese Unie. Hij is echter niet ingegaan
op mijn opmerking over de mogelijke
consequenties van die eigen identiteit.
Deze identiteit kan immers alleen tot
haar recht komen door de eigen
belangen nauwkeurig te analyseren,
te formuleren en af te bakenen ten
opzichte van de Verenigde Staten.
Dit kan derhalve bepaalde verschillen
in veiligheidsbelangen met de
Verenigde Staten aan het licht
brengen. Mijn vraag was, hoe de
staatssecretaris de relatie ziet tussen
deze typisch Europese veiligheidsbelangen en de versterking van het
bondgenootschap. Wellicht kan de
staatssecretaris hierover in tweede
termijn nog een aantal opmerkingen
maken.
De staatssecretaris zegt dat de
EPS alle kenmerken draagt van een
scheppingsproces. Ik ben dat graag
met hem eens. Mijn opmerkingen in
eerste termijn betroffen de stelling
van de regering, dat het opnemen in
de Akte op zich zelf al een reden voor
de lidstaten is om meer communautair
en minder in termen van nationale
belangen te denken. Na het antwoord
dat de staatssecretaris in eerste
termijn heeft gegeven, voel ik mij
eerlijk gezegd eerder gesterkt dan
verzwakt in mijn opvatting. Ik zie de
staatssecretaris nu wat vragend
kijken.
Staatssecretaris V a n der Linden:
Kunt u het even herhalen?
De heer V a n den Bos (D66): Ik heb
in eerste termijn gezegd dat ik het
niet eens ben met de stelling van de
regering, dat het in de Akte opnemen
op zich zelf een reden is voor de
lidstaten o m meer in communautaire
zin en minder in termen van nationale
belangen te denken, met andere
woorden dat de EPS versterkt wordt
door het opnemen in het verdrag.
Daar heb ik mijn vraagtekens bij
gezet in eerste termijn.
De staatssecretaris sprak van een
gevaarlijke stelling, omdat ik in
eerste termijn heb gesproken over
het eventueel opgeven van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Voor alle duidelijkheid wijs ik erop
dat ik absoluut niet heb willen
suggereren dat dit moet gebeuren of
dat dit een reële optie is. Integendeel,
ik sprak van een extreem voorbeeld.
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Het enige w a t ik heb willen doen, is
de staatssectetaris uitnodigen tot dat
geven van de grenzen van zijn
Europese belijdenis, als mede om
uiteen te zetten hoe Europees het
stemgedrag van Nederland in de
raad van ministers is. Hij heeft op
deze vraag inmiddels min of meer
geantwoord, waarvoor ik hem dank.
Ik heb zeer goede nota genomen
van het voornemen van de staatssecretaris, in de huidige kabinetsperiode
zeer veel aandacht te geven aan het
vertalen van het Euopese beleid naar
de burgers. W i j zien met grote
belangstelling tegemoet wat de
staatssecretaris op dit gebied zal
doen. In elk gval weet hij zich hierin
kennelijk gesteund door een toenemende belangstelling voor Europese
zaken, althans in Nederland.

D
Mevrouw V a n der W e r f - T e r p s t r a
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik
bedank de staatssecretaris graag
voor de wijze waarop hij heeft
geantwoord.
Hij sprak over ongeduld. Ik ben
misschien w a t te oud geworden en
ben het trappelen verleerd. Ik heb
ongeduld zien uitgroeien tot een
gestaag vertrouwen en dan maar
duwen.
Ik ben de staassecretaris dankbaar
voor de uitspraak dat de regering een
maximalistische opstelling inzake de
Europese eenwording heeft. Ik ben
ook zeer verheugd over zijn toezegging dat de regering zo min mogelijk
gebruik zal maken van de artikelen
100 A en 100 B en ook andere
lidstaten hiertoe wil aanzetten. Dit is
een zeer plezierige constatering.
Ik zie het gebeuren op de vergadering waarin gesproken is over het
wegwerken van de binnengrenzen.
Frankrijk, Duitsland, en de Benelux
waren zeer positief. Ik heb echter
evenals de heer Van den Bos het
gevoel dat w i j dan weer praten over
een Europa van de twee snelheden.
Evenals mijn voorganger ben ik
zeer verheugd over de intiatieven van
onderop. Ik heb in mijn leven ervaren
dat je niets op democratische manier
kan doen zonder democratie.
Integratie, waarvoor veel van de vrije
wil van mensen in alle geledingen
afhangt, is niet te bereiken zonder
een werkelijk democratische instelling. Inzet en kwaliteit zijn op alle
terreinen nodig, zeker voor het
bereiken van het democratische
Europa van de burgers. Ik ben de
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staatssecretaris er dankbaar voor dat
hij in zijn tijd van bewind extra
aandacht hieraan wil besteden.
De staatssecretaris heeft ook
gesproken over de eigen middelen. Ik
wil nog iets zeggen over beheersbare
uitgaven en evenwichtige uitgaven.
W i j stellen ons niet tevreden met de
constatering dat wij 'een' gemeenschappelijke markt hebben. W i j
willen dat deze goed functioneert.
Naar mijn bescheiden menig betekent
dit niet vermindering, maar wel
efficiënter gebruik van de geldmiddelen. Dat zeg ik met een knipoog naar
de minister van Financiën na zijn rede
in Tiel hierover. Hij sprak erover de
geldmiddelen te kunnen verminderen.
Er bestaat naar mijn mening een
onlosmakelijk verband tussen
kwaliteit als kader voor besluitvorming
en kwaliteit van besluitvorming en
inzet als kader voor vooruitgang en
beleid. De middelen behoren
toereikend te zijn om deze kwaliteit
waar te maken.
De staatssecretaris heeft ook
gesproken over de raakvlakken
tussen de verschillende Europese
instanties. Ik hoop, binnen korte tijd,
ongeveer aan het eind van het
zittingsjaar van deze Kamer, nog
eens uitdrukkelijk over het Europese
beleid te kunnen spreken. Daarbij
hoop ik dan ook stellig te mogen
spreken over de plaats van de
Westeuropese Unie en van de Raad
van Europa in het geheel van dit
Europa. Er zijn al raakvlakken, zij het
nog zeer summier, namelijk alleen
maar daar waar het bureau van de
Assemblee van de Raad van Europa
en het bureau van het Europees
Parlement elkaar ontmoeten.
Wat mij altijd weer verbaast, is dat
dezelfde ministers van het Europa
van de 12 in het Europa van de 21
veelal een ander geluid laten horen,
terwijl de geldmiddelen van het
Europa van de 12 veel ruimer zijn en
er altijd sprake is van een beknotting
van de middelen van de Westeuropese
Unie en van de Raad van Europa.
De staatssecretaris heeft verder
gesproken over de relatie tussen
werkloosheid en investeringen. Die
relatie zie ik ook heel goed. Juist
daarom citeerde ik de heel aparte
uitspraak van de Raad in Kopenhagen,
waarin die relatie niet tot uitdrukking
kwam. Ik heb al gezegd dat het iets
was, zij het niet genoeg. Ik heb aan
het antwoord van de staatssecretaris
gemerkt dat hij direct in zelfwerkzaamheid bezig is geweest, dat 'niet
genoeg' aan te vullen.

Europese Akte

Eén van mijn vragen is nog niet
beantwoord. W a t gebeurt er bij
voorbeeld met de amendementen die
alle parlementen hebben geformuleerd, ook al zijn ze niet allemaal
ingediend? Ik heb amendementen
gezien van het Europees Parlement,
van deze week. Komen zij ter sprake
in een mogelijk overleg tussen
Europees Parlement en Europese
Commissie of tussen Europees
Parlement en Raad van Ministers? Er
hangt toch veel af van de interpretatie
van wat er in de verschillende
parlementen allemaal is gezegd,
zodat de samenwerkende krachten
binnen de Acte en binnen de Unie
aanwezig kunnen zijn.
De staatssecretaris sprak over de
groeiende belangstelling voor
Europa. Ik was zeer verheugd, zo veel
jonge mensen aan te treffen op de
vergadering waarvan de staatssecretaris sprak.

D
Staatssecretaris V a n der L i n d e n :
Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met
de kwestie van optimisme versus
pessimisme. 'Optimisme' wil niet
zeggen dat men de problemen aan
de kant schuift, of dat men op een
vrolijke manier in een zaak gelooft,
zoals de heer Tummers zei. Het wil
zeggen dat men vertrouwen heeft in
een ontwikkeling die gestaag vooruit
gaat. Over het tempo van die
ontwikkeling kan men van mening
verschillen, maar dit is een wezenlijk
verschil met het Europessimisme, dat
neerkomt op zwartkijkerij, op
doemdenken, op het reeds afschrijven
van de toekomst van Europa.
Ik heb nadrukkelijk de problemen
waar wij voor staan onderstreept: het
tempo van besluitvorming over de
interne markt en de financieringsproblematiek, in relatie tot de landbouwvraagstukken. Dit zijn reuze grote
problemen, die w i j in de komende
periode opgelost willen hebben.
Ik herinner eraan dat niemand in
het Europees Monetair Stelsel
geloofde - althans, in algemene zin toen wij daaraan begonnen. Vandaag
stellen wij vast dat dit een belangrijk
instrument is bij de totstandkoming
van de interne markt. Het zou mij niet
verbazen als het niet lang meer
duurde vooraleer ook het Verenigd
Koninkrijk tot het EMS toetreedt.
Dat gebeurt dan niet omdat men
vindt dat men daarbij hoort o m welke
reden dan ook; dat doet men omdat
men de kracht en het nut van het
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monetair stelsel erkent. Ik ben het
dus beslist niet eens met de opmerking van de heer Tummers dat later
de specie uit het gebouw van het
optimisme werd gehaald. Ergens
optimistisch over zijn, vertrouwen in
hebben, betekent niet, dat je tegelijkertijd geen problemen kunt zien.
Degenen die economie gestudeerd
hebben weten, dat het vertrouwen
dat men in een bepaalde economische
ontwikkeling heeft heel vaak bepalend
is voor de mate waarin zich een
dergelijke ontwikkeling voltrekt.
Datzelfde geldt ook voor Europa. Ik
sluit mij daarom aan bij mevrouw
Van der Werf, die met grote voldoening vaststelde dat ook zeer vele
jongeren op het congres van de
Europese Beweging waren. Dat geeft
een beetje het klimaat aan.
Ook de enquêtes van de Europese
Commissie naar het gevoelen van de
Europese burgers ten aanzien van de
Europese samenwerking geven aan,
dat de barometer duidelijk omslaat
van Europessimisme naar vertrouwen
in de Europese samenwerking. In dat
opzicht is optimisme op zijn plaats.
Dit is ook erg belangrijk voor de
instelling waaruit men politiek
bedrijft.
Als mij dan gevraagd wordt op
welke wijze ik het Europa van de
burgers wil uitdragen, dan hoort
daarbij naar mijn mening motivatie,
overtuiging en idealisme thuis. Dat
uitdragen gebeurt op velerlei wijzen.
Soms spreken die de grote politiek
niet aan maar zijn zij wel heel
belangrijk voor de burgers.
De heer Tummers heeft verder
gevraagd, op welke wijze de integratiepolitiek wordt uitgevoerd. Wanneer
ik op deze vraag inga, loop ik naar
mijn mening vooruit op een discussie
die wij nog gaan krijgen in de
Tweede Kamer. Wellicht komt een en
ander ook aan de orde in de Eerste
Kamer bij de behandeling van de
begroting van Buitenlandse Zaken.
Het gaat in ieder geval om een
samenhangend pakket: financiën,
landbouw en cohesie.
De heer Tummers vraagt of er niet
een vierde doelstelling toegevoegd
kan worden, namelijk het terugbrengen van het aantal commissies. Dat
zijn er nu 300. Ik vind dat dit in een
geheel andere orde van grootte ligt.
Natuurlijk is het noodzakelijk dat wij
daarin een betere structuur aanbrengen, dat er meer doorzichtigheid
komt. Dat is ook onze opstelling. Er
moeten kortere procedures komen.
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De zaken moeten niet meer zo lang
bij de technische commissies blijven
liggen. Dat geeft veel vertraging. Ik
heb in eerste termijn reeds gezegd,
dat het bevorderen van de doorzichtigheid en de vereenvoudiging een
belangrijke doelstelling vormen.
De heer Tummers vroeg ook naar
de stand van zaken met betrekking
tot de ratificatie van de Europese
Akte in de andere lidstaten. Zoals het
er nu uitziet, is per 1 januari aanstaande de Europese Akte in alle lidstaten
geratificeerd. Deze week gaat zij
door de tweede lezing in Bonn en in
Dublin. In Frankrijk, Denemarken en
de andere lidstaten is het reeds
achter de rug.
Inzake het gemeenschappelijk
landbouwbeleid heb ik alleen maar
willen aangeven, dat het soms
noodzakelijk is een aanpassingsbeleid
door te voeren. Dit is vooral het geval
wanneer het beleid aan zijn functie
voldaan heeft en er nieuwe initiatieven
genomen moetwn word moeten
worden om het beleid up to date te
brengen. In die fase zijn wij met het
Europese landbouwbeleid gekomen.
Dat vergt een bijzonder grote
inspanning. Het gemeenschappelijk
karakter kan en moet behouden
blijven.
De laatste vraag van de heer
Tummers betrof de uitbreiding van
de Westeuropese Unie. Dat onderwerp is nog volop in discussie in
WEU-verband. Ik wil op die discussie
niet vooruitlopen.
Voorzitter! Vervolgens kom ik toe
aan de opmerkingen van de heer Van
der Jagt. Hij zei dat men door middel
van een of andere vorm van samenwerking evengoed de doelstelling kan
bereiken als door middel van de
Europese commissie dat een
supranationaal orgaan is. Hij wees in
dit verband op een aantal voorbeelden: verkeer en vervoer, landbouw en
grensoverschijdende milieuactiviteiten.
Het verst zijn wij gekomen met
landbouw. Het zou echter ondenkbaar
zijn om het landbouwvraagsstuk op
basis van losse samenwerkingsafspraken tussen de lid-staten, zonder dat
daar een wettelijk verplichtend
communautair karakter aan ten
grondslag ligt, op te lossen, als men
althans ook het internationale
karakter van de samenwerking wil
behouden. Dit is een perfect voorbeeld. Hiermee heb ik willen aantonen,
dat voor de oplossing van dit soort
vraagstukken overdracht van bevoegdheden nodig is en dat een
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communautair orgaan aanwezig
moet zijn ter uitvoering van de
maatregelen.
De geachte afgevaardigde heeft
mij ook gevraagd waarop het
optimisme gebaseerd is. Naar ik
meen heb ik op deze vraag al een
toereikend antwoord gegeven. Ik zou
echter nog verder kunnen gaan. Ik
denk dan aan de ontwikkelingen op
het gebied van de technologie, op
het gebied van de Europees Monetaire
Unie, op het gebied van de politieke
samenwerking, op het gebied van de
milieubescherming en voorts denk ik
aan het feit dat Europa in dit opzicht
door de buitenwereld gezien wordt
als een grote macht. Dat geeft aan
dat wij op het gebied van de samenwerking heel wat bereikt hebben.
Waarom is het compromis van
Luxemburg niet geregeld? Voorzitter!
De noodzaak daartoe was niet
aanwezig. Integendeel! Het is veel
beter - daarover ging een vraag van
de heer Van den Bos - o m op dat
punt er het zwijgen toe te doen. De
toekomst zal leren in welke mate
lid-staten zich op dit compromis
zullen beroepen. Ik wil in dit verband
een voorbeeld geven.
Het compromis van Luxemburg
vond zijn oorsprong in de discussie in
Frankrijk. Mijn Franse collega Bosson
heeft mij verzekerd, dat brede
stromingen, waaronder ook de jonge
generatie van de Gaullisten, geen
enkele behoefte meer hebben aan
een discussie hierover. Er heeft op dit
punt al een zodanige verenging
plaatsgevonden in de nationale
discussie dat uitsluitend en alleen
nog maar een beroep gedaan kan
worden op een vitaal belang via de
minister van buitenlandse zaken. De
ministers kunnen niet meer afzonderlijk en naar eigen goeddunken een
beroep doen op deze regeling.
Hiermee heb ik aangegeven dat de
nationale discussie op dit punt, met
name in Frankrijk, zeer sterk geredresseerd is.
Ik heb kennis genomen van de
opmerking van de geachte afgevaardigde over de twee snelheden. Ik
meen dat ik de opmerkingen over de
EPS en de veiligheidsbelangen
nadrukkelijk beantwoord heb.
De geachte afgevaardigde zei ook
dat hij het niet eens is met de stelling
dat het opnemen in de Akte een
versterking betekent. Voorzitter!
Opneming is naar mijn gevoel wel
een versterking, omdat de lidstaten
op dit moment elkaar kunnen
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aanspreken op verdragsverplichtingen. Uit het verdag vloeit bij voorbeeld
een informatie- en consultatieverplichting voort. Zonder deze aanpassing zou deze informatie- en consultatieverplichting niet bestaan en zou
men elkaar voor voldongen feiten
kunnen plaatsen. Eerst via het
overleg moet men proberen een
eensgezind standpunt in te nemen.
Dat laat natuurlijk onverlet dat er
sprake kan zijn van aparte nationale
standpunten.
De heer V a n d e n Bos (D66): Maar
Voorzitter, dit zegt toch niets over de
inhoudelijke standpuntbepaling van
de regeringen! Het feit dat iets in het
verdrag staat, heeft daarop toch niet
noodzakelijkerwijs invloed?
Staatssecretaris V a n der L i n d e n :
Dat behoeft niet het geval te zijn, zij
het dat de praktijk leert dat wanneer
er een informatie- en consultatieverplichting bestaat, dit de samenwerking tussen de betrokkenen in het
EPS-overleg wel degelijk versterkt.
De recente geschiedenis leert ons,
dat door een dergelijke verplichting
men eerder bereid is compromissen
te sluiten dan wanneer elke lid-staat
op dat onderdeel een eigen beleid
voert.
De heer V a n d e n Bos (D66): U bent
op dit punt optimistischer dan ik!
Staatssecretaris V a n der L i n d e n :
Als wij 15 jaar geleden hier eenzelfde
discussie gevoerd hadden, zou ik
toen waarschijnlijk gezegd hebben
dat met dit proces gaandeweg de
samenwerking op buitenlands
politiek terrein meer en meer gestalte
en inhoud krijgt en dat ook de
gemeenschappelijke actie meer
inhoud zal krijgen. Wij zouden dan
nu, na vijftien jaar, hebben kunnen
vaststellen dat dit op een reeks van
terreinen inderdaad het geval is
geweest.
Zo stel ik vandaag, dat deze
verdragsverplichting tot het geven
van informatie en de plicht tot
consultatie, ertoe kan bijdragen om
ook wat het inhoudelijke betreft,
eerder tot overeenstemming te
komen. Dit betekent een versterking.
Nogmaals, dat laat mogelijke
nationale standpunten onverlet. Als
de heer Van den Bos daarop doelt
dan moet ik zeggen dat hiervoor
inderdaad geen regeling is getroffen.
De heer Van den Bos stelde de
vraag over de vertaling van het beleid
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voor de burgers. Deze vraag betreft
echter zo'n breed terrein dat ik
daarop nu verder geen toelichting
behoeft te geven. Wellicht dat wij na
verloop van tijd een discussie kunnen
voeren over de wijze waarop een en
ander gebeurd is. Dat is ook veel
interessanter dan het beantwoorden
van de vraag hoe ik dat denk te doen.
Ik bevestig voorts de vraag van
mevrouw Van der Werf dat het
wegwerken van binnengrenzen voor
een deel van de Gemeenschap de
som van twee snelheden is. Dat is
juist, maar dan wel onder de absolute
premisse dat het een tijdelijk karakter
heeft en dat dit moet passen binnen
de afspraken die in groter verband
ook gemaakt worden. Dit betekent
met andere woorden dat wat in het
Schengen-akkoord geregeld is en in
het Schengen-overleg wordt afgesproken, volstrekt ligt in het verlengde
van het hele interne marktgebeuren,
dus het vrijmaken van de binnengrens
in de grote geografische Europese
ruimte.
Voorts vroeg zij wat er met de
amendementen zal gebeuren. De
amendementen, ingediend in het
Europees parlement zijn in bespreking
geweest in het consultatieve overleg
met de raad. De nationale amendementen kunnen in de discussie op
Europees niveau geen invloed
uitoefenen op de Europese Akte, zij
het dat ik mij kan voorstellen dat
sommige lidstaten dat zien als een
politieke wilsuiting die in een
nationale discussie in de komende
periode een vervolg kan krijgen.
Materieel hebben zij echter geen
betekenis.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de CPN, de PPR,
het GPV, de SGP, de PSP en de RPF
wordt aantekening verleend, dat zij
geacht wensen te worden tegen het
wetsvoorstel te hebben gestemd.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel O p n e m i n g v a n
s t r a f b e p a l i n g e n in de A l g e m e n e
Bijstandswet (19237).
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De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer V a n de Z a n d s c h u l p
(PvdA): Voorzitter! Onze fractie
treedt het wetsvoorstel tot opneming
van strafrechtbepalingen in de
bijstandswet met veel aarzelingen
tegemoet. Ik wil in deze ronde van
het debat onze ambivalenties
duidelijk maken.
Ik stel voorop dat wij op zichzelf
zeker geen tegenstanders zijn van
strafrechtelijke vervolging van grove
bijstandsfraude. Integendeel, wij
beschouwen de mogelijkheid van
strafrechtelijke vervolging als een
noodzakelijk sluitstuk van een beleid
gericht op bescherming en verdediging van de sociale zekerheid. Het
argument dat de meerderheid in de
Tweede Kamer in 1972 aanvoerde
tegen opneming van strafrechtbepalingen in de bijstandswet - de
veronderstelde drempelvrees van
potentiële bijstandsaanvragers - was
wellicht doorslaggevend in een
stadium waarin de bijstandswet nog
maar juist van gunst naar recht was
geëvolueerd. Thans kan dit echter
moeilijk nog gelden als doorslaggevend argument, ook al komt drempelvrees nog terdege voor.
W i j hebben dan ook geen problemen met de mogelijkheid van
strafrechtelijke vervolging van
bijstandsfraude. Het zal duidelijk zijn
dat wij hierbij niet denken aan
situaties waarin een bijstandsgerechtigde zeer incidenteel een klein
'zwart' klusje opknapt. Dat vuiltje
komt bij betaald werkenden tenminste
even vaak voor. Wel denken wij aan
notoire dagelijkse zwartwerkers en
aan het type Jacobse en Van Es van
wijlen de Tegenpartij met hun m o t t o
'geen gezeik, iedereen rijk'.
Met de staatssecretaris constateren wij dat de bestaande administratiefrechtelijke sancties niet in alle
situaties kunnen worden toegepast,
bij voorbeeld niet in een situatie
waarin iemands uitkering waarop hij
geen recht had wordt stopgezet. Wij
zijn eveneens met de staatssecretaris
van mening dat de huidige delictsomschrijvingen in het Wetboek van
Strafrecht, die nu ook wel eens
gehanteerd worden voor vervolging
van bijstandsfraude, niet steeds
adequaat zijn. Wijziging van de
bestaande delictsomschrijvingen in
het Wetboek van Strafrecht dan wel
aanvullende strafbepalingen in de
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Algemene Bijstandswet zijn op
zichzelf wenselijk.
Vanwaar dan onze aarzelingen na
een opsomming van zoveel punten
van overeenstemming? Wij hebben
daarvoor drie redenen. De eerste is
dat onze benadering toch een andere
is dan die van het kabinet. In onze
benadering is strafrechtelijke
vervolging het sluitstuk van een
beleid gericht op bescherming van
de sociale zekerheid.
Andere elementen van zo'n beleid
zijn een actief werkgelegenheidsbeleid, waaronder herverdeling van
arbeid; begeleiding bij inschakeling
in het arbeidsproces, waaronder ruim
toegankelijke scholingsmogelijkheden; een gelijkmatige inkomensontwikkeling van betaald werkenden en
uitkeringsgerechtigden; een goede
rechtsbescherming en een actief
beleid van schuldsanering, zoals op
dit moment bij voorbeeld de gemeente
Rotterdam probeert.
Tot zo'n beleid behoort ook dat de
overheid probeert de verschillende
regelingen zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen en die regelingen
inzichtelijk maakt, zodat ze door de
burgers als redelijk ervaren worden.
Wie nogal eens spreekbeurten in het
land houdt, merkt dat het daaraan
nogal eens schort en dat daarin soms
een autonome bron van overtreding
van de regels in verborgen zit.
Ik heb een aantal elementen
opgesomd die onderdeel behoren te
zijn van een goed sociaal-zekerheidsbeleid. Ik wil daar een actief vervolgingsbeleid en een adequaat
systeem van sancties zeker wel aan
toevoegen, want fraude brengt de
sociale zekerheid in diskrediet.
Fraudebestrijding betekent ook een
zekere bescherming voor de overgrote
meerderheid van bonafide uitkeringsgerechtigden tegenover allerlei
gevoelens in de publieke opinie over
verondersteld parasitair gebruik. Ook
en juist in linkse kringen dient
fraudebestrijding geen taboe
onderwerp te zijn. Ik ben dan ook
voor een openbaar debat, voor
explicitering van het fraudebeleid en
voor een duidelijke taakomschrijving
en gedragcodes voor sociaal rechercheurs.
In het kabinetsbeleid mis ik nogal
wat elementen van een door mij
summier geschetste evenwichtige
aanpak. Ik ga daarop nu niet verder
in. Ik bespeur in het kabinetsbeleid
ten aanzien van de sociale zekerheid
soms een eenzijdige aandacht voor
fraudebestrijding. Ik denk hierbij bij
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voorbeeld aan de poging tot introductie van de omgekeerde bewijslast in
de nieuwe werkloosheidswet bij de
behandeling van de stelselherziening.
Deze poging mislukte toen. Daarna
sprak de staatssecretaris over een
verzwaarde bewijslast en thans
spreekt hij over een andere verdeling
van de bewijslast.
Volgens een persbericht van
Sociale Zaken van gisteren heeft de
staatssecretaris inmiddels een notitie
gepubliceerd over de verdeling van
de bewijslast, waarin hij stelt dat de
periode waarover aannemelijk moet
worden gemaakt dat de uitkeringsgerechtigde de juiste informatie heeft
verstrekt niet langer mag zijn dan
drie jaar. Ik vind dat nogal wat.
Ik denk ook aan de nota van de
staatssecretaris dit voorjaar over
sancties in de W W V en de RWW,
waarin wel blijkt dat er veel aandacht
is voor aangescherpte minimumsancties, m a a r d e vraag naareen maximum
in sancties volstrekt bagatelliserend
behandeld wordt. Ter voorkoming
van misverstand, deze nota handelt
over administratieve sancties en niet
over strafrechtelijke sancties. Ik denk
ook aan opmerkingen van de minister
van Financiën. Deze minister permitteert zich af en toe onheuse en
gevaarlijke opmerkingen over
werklozen en gescheiden vrouwen in
de bijstand.
Kortom, het politieke klimaat
waarin dit wetsontwerp gelanceerd
wordt, bevalt mij niet. Hoezeer ik ook
mijn best doe om dit wetsontwerp
geheel op eigen merites te beoordelen, ik kan het niet helemaal los zien
van de algemene maatschappelijke
en politieke context.
Onze tweede aarzeling betreft de
benadering van de spontane informatieplicht over al hetgeen dat voor de
bijstandsverlening of de hoogte van
de verleende bijstand van belang kan
zijn. Het niet behoorlijk nakomen
ervan wordt in artikel 84f als overtreding aangemerkt en gestraft met een
hechtenis van ten hoogste zes
maanden of een geldboete van ten
hoogste 10.000 gulden.
W e d e r o m , op zichzelf hebben wij
geen enkel bezwaar tegen deze
informatieplicht en ook niet tegen de
plicht om eigener beweging relevante
informatie te verschaffen. Onze
aarzeling met dit artikel betreft
slechts de zaken waarin de wet- en
regelgever zelf niet weten aan te
geven welke informatie wel en welke
niet relevant is.
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Wij hebben er in het voorlopig
verslag voor gepleit om in de
specifieke situaties waarin wet- en
regelgeving zelf falen in het verschaffen van duidelijkheid over de toetsingspunten, uiterste terughoudendheid
te betrachten bij de toepassing van
artikel 84f, dan wel toepassing ervan
uit te stellen tot meer duidelijkheid
verkregen is. Wij doelden met deze
suggesties met name op de schemerzones tussen het vorig jaar geïntroduceerde begrip 'voordeurdelers',
het nu verdwijnende concubinaatsartikel en het aanstaande begrip
'duurzame gezamenlijke huishouding'.
Waar de staatssecretaris hier
onlangs bij het debat over de
stelselherziening een week bedenktijd
nodig had o m iets te zeggen over de
niet al te extreem ingewikkelde
casuspositie van de samenwonende
o u d t a n t e Jans en achternicht Emmy,
mag van betrokkenen niet gevergd
worden dat zij spontaan hun hele
hebben en houwen op tafel leggen,
omdat ook zij volstrekt niet kunnen
weten welke informatie wel en welke
niet relevant is voor de hoogte van
de bijstandsverlening. Met de
introductie van de woningdelersnorm
is het kabinet het heilloze pad van te
grote regelverdichting opgegaan.
Naast de alom bekende en
betrekkelijk breed gedragen differentiatie naar drie huishoudtypes in de
sociaal-minimumniveaus, is een
verwarring wekkend vierde type
geïntroduceerd en als ik het goed
begrepen heb, hebben wij inmiddels
in de voormalige eenoudergezinnen
nog een vijfde huishoudt/pe te
onderscheiden.
Daar komt nu een verandering van
het samenwoningsbegrip bij: het
partnerbegrip verdwijnt geheel. De
slaapkamer wordt onttrokken aan de
meetpunten, de keuken en het
boodschappenlijstje worden dominant. Zoals de staatssecretaris zelf al
eerder constateerde, dreigt thans
een vervaging tussen de begrippen
'woningdelers' en 'gezamenlijke
huishoudingen'. Behalve die grote
onduidelijkheid komt er nog het feit
bij dat de overheid zelf geen consequent beleid in dezen voert. Ik heb er
eerder al op gewezen dat bij voorbeeld
de Ziekenfondswet voorlopig nog
achterblijft.
Heeft de staatssecretaris al een
antwoord op de situatie van twee
één-oudergezinnen met elk twee
kinderen in de bijstand die tot
samenwoning concluderen en als
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volgt redeneren: wij hebben geen
bezwaar tegen behandeling als
gezamenlijk huishouden, maar dan
wensen wij ook volgens de progressiefactor kinderbijslag te ontvangen
voor vier kinderen en niet voor twee
keer twee kinderen? De grens tussen
woningdelen en gezamenlijke
huishouding is vaag en vloeiend. Ik
geef een voorbeeld. Een bijstandsgerechtigde besluit, nu de kinderen de
deur uit zijn, één of twee kamers te
verhuren om financiële redenen. Hij
houdt er niet veel van over. De
beginsituatie is helder: de onderhuur
wordt aan de GSD gemeld en er
vindt de voorgeschreven korting
plaats. Zeer langzamerhand besluiten
deze bijstandsgerechtigde en de
huurder om soms gezamenlijk te
koken.
In de loop van de tijd wordt er
steeds vaker samen gegeten en nog
weer later worden ook de boodschappen gezamenlijk gekocht. In welke
fase is nu welke informatie relevant
voor de GSD? Op welk moment
slaat de relatie huurder-verhuurder
eventueel om in een gezamenlijk
huishouden? Ik vind dat, voor zolang
en voor zover de overheid begrippen
niet afbakent en geen criteria
aangeeft, van betrokkenen niet kan
worden gevergd om eigener beweging
steeds die informatie te verschaffen
waarvan nog geheel onduidelijk is, of
en in hoeverre die relevant is voor de
bijstandsverlening. Het is mij niet
duidelijk waarom de staatssecretaris
mijn pleidooi voor een terughoudende
toepassing van art. 84f op die punten
in de memorie van antwoord afwijst.
Mijn derde en laatste reden t o t
aarzeling bij de afweging van dit
wetsvoorstel betreft de mogelijke
samenloop van administratiefrechtelijke sancties en strafrechtelijke
sancties. Wij achten een dergelijke
samenloop zeer ongewenst. De
memorie van antwoord stelt dat de
ne bis in idem-regel slechts het
formele strafrecht betreft. Ik citeer:
'Er is geen algemeen geldend
beginsel ingevolge welke cumulatie
van een strafrechtelijke sanctie en
een andere, bij voorbeeld administratieve sanctie ter zake van hetzelfde
feit niet geoorloofd zou zijn. Het
staat ter beoordeling van de wetgever
of hij een dergelijke cumulatie
mogelijk wil maken. Diens keuze
wordt bepaald door overwegingen
die verband houden met de aard van
de verboden handeling, de trefzekerheid van de betreffende andere
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sanctie en de zwaarte van het
maximum van die sanctie'.
In de notitie van de staatssecretaris
dit voorjaar over aanscherping van
de administratieve sancties wordt
gesteld: 'Een strafrechtelijke sanctie
behoeft een administratiefrechtelijke
sanctie niet uit te sluiten. Zij kunnen
onafhankelijk naast elkaar bestaan'
( 1 9 4 4 4 , nr. 2 blz. 5).
Ik vind de benadering van de
staatssecretaris wel zeer eng en
formalistisch. Waar het mij om gaat,
is of je deze beide sancties naast
elkaar kunt toepassen, mede gezien
tegen de achtergrond van recente
arresten van het Europees Hof voor
de rechten van de mens en van de
Hoge Raad. Die arresten benadrukken
vooral dat er volstrekt geen waterdicht
schot valt aan te brengen tussen
administratiefrechtelijke sancties en
het strafrecht. In de zaak-Ostürk
sprak het Europees Hof uit, in 1984,
dat voor de vraag, of van een
strafsanctie sprake is de aard van het
vergrijp en de zwaarte van de
strafbedreiging doorslaggevend zijn
en niet de vraag, of de nationale
wetgever een sanctie heeft ondergebracht bij het administratieve recht
of bij het strafrecht. De Hoge Raad
verwijst in zijn arrest van 19 juni
1985 onder andere naar het Ostürkarrest van het Europees Hof. Het
arrest van de Hoge Raad betreft
administratiefrechtelijke boetes. Ik
citeer uit dit arrest van de Hoge Raad
het volgende:

apparaat niet toereikend is om het
grote aantal verhogingen als strafzaken te behandelen - en doet ook niet
af aan het preventieve en bestraffende
karakter van de onderwerpelijke
sanctie, welk karakter mede wordt
bevestigd door het bepaalde in art.
18 lid 3 en 21 lid 2 Algemene Wet
inzake rijksbelastingen. Onder deze
omstandigheden moet het opleggen
van een zodanige verhoging worden
aangemerkt als het instellen van een
strafvervolging in de zin van art. 6 lid
1 Verdrag.'
Met dit verdrag wordt bedoeld het
Europees verdrag van de Rechten
van de Mens.
Mijnheer de Voorzitter. Ook bij
administratiefrechtelijke sancties in
de A B W gaat het om het overtreden
van een norm met een algemeen verbindend karakter, namelijk een
verwijtbaar handelen of nalaten
waardoor de overheid wordt belemmerd; in dit geval bij een juiste
toekenning van de bijstand. Ook de
bedoeling van deze administratieve
sancties in de bijstandswet is dat ze
zowel preventief als bestraffend
werken. Ik zie dan ook geen principieel
verschil tussen een administratiefrechtelijke boete en een administratiefrechtelijke korting op de uitkering
bij wijze van sanctie. Concluderend:
een strafkorting is een administratieve
sanctie. Daarover zijn de staatssecretaris en ik het eens. Een administratieve sanctie kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een
strafvervolging. Dan kan een samenloop van administratieve sanctie en
strafrechtelijke sanctie worden
aangemerkt als een cumulatie van
strafrechtvervolgingen.

'Verhogingen die worden opgelegd
op de voet van artikel 18 lid 1 en art.,
21 lid 1, eerste volzin Algemene W e t
inzake rijksbelastingen of, zoals de
onderwerpelijke verhoging op de
voet van art. 16 lid 1 onder a W e t op
Op mijn vraag naar het principiële
de motorrijtuigenbelasting 1966, zijn
verschil tussen een administratieve
sancties gesteld op het overtreden
boete en een korting op de uitkering
van een norm met een algemeen
bij wijze van sanctie, zegt de staatsverbindend karakter - nl. een
secretaris in de memorie van
verwijtbaar handelen of nalaten
antwoord, dat een korting op de
waardoor de overheid wordt belemuitkering soms beperkt kan zijn tot
merd in de heffing van een wettelijk
een reparatie als het een terugvordeverschuldigde belasting - en de bedoe- ring betreft van het onverschuldigd
ling van deze verhogingen is dat zij
uitgekeerde. Natuurlijk dat kan. Maar
zowel preventief als bestraffend
dat is iets heel anders dan waar mijn
werken.
vraag op sloeg. Dat weet de staatssecretaris ook wel. Ik citeer hem uit
Dat het opleggen van deze
de al eerder genoemde sanctienota
verhogingen is onttrokken aan het
van 10 maart 1986: 'Overigens zij
Nederlandse strafrechtstelsel valt
opgemerkt dat terugvordering geen
voorts niet terug te voeren op enig
sanctie is.
oordeel omtrent de strafwaardigheid
Teruggevorderd wordt al hetgeen
van het vergrijp, maar berust op
werd verstrekt zonder dat hierop
overwegingen van doelmatigheid recht bestond.' Zo is het maar net.
waarbij in het bijzonder betekenis
Mijn vra3g naar het principiële
toekomt aan de overweging dat de
onderscheid tussen een administratiecapaciteit van het strafrechtelijke
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ve boete en een administratiefrechtelijke repressieve sanctie in de vorm
van een korting op de uitkering is dus
onbeantwoord gebleven. De Algemene wet rijksbelastingen kent wel een
anti-cumulatiebepaling inzake
administratiefrechtelijke sancties (in
de vorm van een verhoging) en
strafrechtelijke sancties. Als wetsvoorstel 18 983 tot wet verheven zal
zijn, zal ook de coördinatiewet
sociale verzekering op het punt van
premie-afdracht binnenkort een
dergelijke anti-cumulatiebepaling
kennen.
Ik citeer uit de memorie van
toelichting bij dit wetsvoorstel inzake
de coördinatiewet sociale verzekering
het volgende: 'Het voorkomen van
samenloop van de strafsanctie van
artikel 18 met de administratieve
boete is in het vijfde lid geregeld en
is een uitwerking van het beginsel
dat niemand in dezelfde zaak
tweemaal bestraft mag worden ('ne
bis in idem')'. ( 1 8 9 8 3 , nr. 3 blz. 14).
Waarom verwijst het kabinet bij de
coördinatiewet wel nadrukkelijk naar
het 'ne bis in idem'-principe en valt
men hier bij dit wetsvoorstel opneming strafbepalingen in de A B W
terug op de formele redenering dat
het 'ne bis in idem'-principe alleen
het formele strafrecht regardeert?
Ik weet wel dat de staatssecretaris
ervan uitgaat - dat zal dan ook zijn
eerste antwoord zijn - dat de
strafrechter bij bijstandsdelicten een
al opgelegde administratiefrechtelijke
sanctie zal laten meewegen. Ik neem
ook wel aan dat de strafrechter dat
zal doen. Wellicht praktiseert de
strafrechter het 'ne bis in idem'-principe waar de wetgever een lacune
laat vallen. Wij moeten vandaag
echter wetgeving en geen rechtspraak
beoordelen.
De staatssecretaris stelt dat de
wetgever bepaalt of een samenloop
van sancties mogelijk is. Als medewetgever vinden wij een dergelijke
samenloop van sancties buitengewoon ongewenst. Als een administratiefrechtelijke boete en een administratiefrechtelijk sanctie in de
bijstandswet, afhankelijk van de aard
van het vergrijp en de mate van de
strafbedreiging, gezien het preventieve en bestraffende karakter van de
desbetreffende sanctie, aangemerkt
kunnen worden als strafvervolging,
dan pleit redelijkerwijs alles ervoor
om in die gevallen van samenloop ook
het principe van ne bis in idem toe te
passen.
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Het kabinet zelf is ons in die
gedachtengang voorgegaan bij het
wijzigingsvoorstel van de coördinatiewet. Gezien de jurisprudentie en de
voortschrijdende rechtsontwikkeling
dient het principe van ne bis in idem
naar onze mening ook toegepast te
worden op dit wetsvoorstel tot
opneming van strafbepalingen in de
bijstandswet.
Wij menen dat dit wetsvoorstel
een ernstige omissie vertoont. Wij
tillen daar zwaar aan, maar wij wachten
de reactie van de staatssecretaris af
voordat wij beslissen hoe onze stem
uitvalt.

D
De heer Franssen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Het aan de orde zijnde
wetsvoorstel 19 237 tot opneming
van strafbepalingen in de Algemene
bijstandswet, komt tegemoet aan de
wens van de interdepartementale
stuurgroep misbruik en oneigenlijk
gebruik, meer bekend als ISMO. Ook
het college algemene bijstandsweg
adviseerde positief over de voorgestelde maatregelen.
Andere sociale verzekeringswetten
kennen dergelijke strafbepalingen al
lang en de Algemene bijstandswet
behoeft hierop onzes inziens geen
uitzondering te blijven. Dit geldt te
meer nu gebleken is dat het Wetboek
van strafrecht met betrekking tot
oplichting en valsheid in geschrifte
onvoldoende is toegesneden op de
sociale zekerheden. Daarmee
wensen wij overigens nadrukkelijk
afstand te nemen van degenen die
menen dat maatregelen als deze
zouden steunen op vooroordelen
over uitkeringsgerechtigden in het
algemeen en bijstandsgerechtigden in
het bijzonder. Integendeel, juist om de
bonafide uitkeringsgerechtigde - in
onze visie betreft dit de grote meerderheid van de gevallen - te beschermen tegen vooroordelen die gevoed
worden door het gedrag van een
minderheid, dient die minderheid op
adequate wijze aangepakt te worden.
Het zelfde geldt voor misbruik en
oneigenlijk gebruik op andere
terreinen, waaronder het fiscale.
Overigens w o r d t ook daar wat te
gemakkelijk gegeneraliseerd, alsof
ieder bedrijf, en/of mens met een
hoger inkomen zou frauderen. In een
tijd dat nog zovelen noodgedwongen
een beroep moeten doen op een
uitkering, neemt het gevaar van een
heksenjacht toe. Ook daarom is
beperking of liever nog uitsluiting
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- maar dat zal wel een vrome wens
blijven - van misbruik en oneigenlijk
gebruik onzes inziens een bescherming van de sociale zekerheden en
van degenen die er recht op hebben.
Nog beter is natuurlijk dat aan
iedere burger kansen worden
geboden om een eigen inkomen te
verwerven. Ik denk hierbij onder
meer aan meer kansen op werk op
grond van economisch herstel, aan
een billijke verdeling van het beschikbare werk, aan verbetering van de
kansen van gehandicapten door de
werking van de Wet arbeid gehandicapte werknemers en aan een betere
aansluiting van onderwijs en opleiding
op de behoeften van arbeidsmarkt en
maatschappij. Dit alles steunend op
een zich herstellende economie, als
onmisbaar fundament voor structurele verbetering.
Mijnheer de Voorzitter! Terugkerend tot het wetsvoorstel, hebben wij
met genoegen vastgesteld dat de
overgrote meerderheid van de
Tweede Kamer heeft ingestemd met
de opneming van de strafbepalingen.
In de discussie aan de overzijde van
het Binnenhof heeft de samenloop
van de administratiefrechtelijke en de
strafrechtelijke sanctie en het risico
van eventuele cumulatie van straffen
uitvoerig aandacht gekregen.
Het betoog van de minister van
Justitie is voor ons, evenals dat voor
de Tweede Kamer gold, verhelderend
en overtuigend geweest. Zijn
uiteenzetting over de reparatoire en
repressieve sanctie hebben wij met
belangstelling gevolgd. Wij hebben
uit zijn betoog verder begrepen dat,
hoewel het ne bis in idem-beginsel
- misschien is het beter, te spreken
over een regel - hier niet van
toepassing moet worden verklaard
- de rechter wèl rekening zal houden
met de effecten van een eventueel
opgelegde administratieve sanctie.
Kan de bewindsman deze visie nog
eens toelichten?
Verder is de wens geuit om
wetsvoorstel nr. 19 497 zo snel
mogelijk te laten afhandelen. Sterker
nog, sommigen hadden dit vóór of
gelijktijdig met dit wetsvoorstel
willen zien omdat men prioriteit aan
de onafhankelijkheid van het kroonberoep in de administratieve rechtsgang geeft. Daarmede willen wij
overigens niet hebben gezegd, dat
het kroonberoep nu de facto afhankelijk zou zijn. Misschien wil de
bewindsman ook hierop nader
ingaan.
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Franssen
Mijnheer de Voorzitter! Mijn
fractie zal dit voorstel steunen omdat
het aansluit bij wat in andere sociale
zekerheidswetten al gebruikelijk is en
omdat het een verdediging inhoudt
voor de mensen, die op correcte
wijze gebruik maken van hun sociale
rechten.

D
Mevrouw V a n L e e u w e n (PSP):
Mijnheer de Voorzitter! Bij de
behandeling van de stelselherziening
sociale zekerheid heb ik enkele
punten aan de orde gesteld; op vier
daarvan wil ik nu terugkomen omdat
zij van belang zijn voor het beoordelen
van het voorliggende wetsvoorstel.
Het eerste punt betreft de blik,
waarmee het kabinet naar de
uitkeringsgerechtigden kijkt, de wijze
waarmee het deze groepen benadert.
De staatssecretaris vormt in deze een
uitstekende representant van het
kabinet. Ik haalde de uitspraken van
de staatssecretaris aan, die toevallig
op de dag van behandeling in de
krant werden geciteerd en die de
stelselherzieningbehandeling
betroffen. Dat ging van: 'Er zijn ook
mensen met een permanent gat in
hun hand; dat is toch niet de schuld
van de overheid? Dat is een kwestie
van mentaliteit en opvoeding.' en:
'Ach, ik ken die tandenborstelverhalen
maar hoeveel echtparen gaan er niet
uit elkaar om twee uitkeringen te
krijgen? Mensen zijn geen engeltjes.'.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben
toen ingegaan op de vooringenomenheid tegenover en de verdachtmaking
van uitkeringsgerechtigden. Het is
een nogal sterk eenzijdige benadering,
die het kabinet nodig blijkt te hebben
om alle kortingen te rechtvaardigen
en ook het nu voorliggende wetsvoorstel als logisch en noodzakelijk te
presenteren. Ik denk dan ook dat het
precies omgekeerd werkt als dat de
heer Franssen zojuist veronderstelde.
In feite komt de gehele onderbouwing van het wetsvoorstel neer op de
veronderstelling dat er nu meer
bijstandsgerechtigden zijn dan een
paar jaar geleden en dat er daarom
ook wel meer fraude zal optreden,
waar iets aan gedaan moet worden.
Daar schijnt iedereen het dan mee
eens te zijn. In de Tweede Kamer
stemden alleen PPR en PSP tegen en
ook in deze Kamer krijgt de staatssecretaris straks van een meerderheid
de handjes op elkaar. Ik vind dit
onvoorstelbaar bij een wet die zo
voornamelijk op vooronderstellingen
berust en niet of nauwelijks op feiten.
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Natuurlijk zeg ik niet dat er geen
fraude voorkomt en dat daar niets
tegenover gesteld zou moeten
worden. Echter, nergens in de
stukken is een goede onderbouwing
te vinden van het waarom van dit
wetsvoorstel. Nergens is te vinden
waarom het Wetboek van Strafrecht
in deze niet voldoet en waarom er nu
ook afzonderlijk in de Bijstandswet
strafbepalingen moeten worden
opgenomen.
Het wetsvoorstel is te veel
gebaseerd op vooronderstellingen en
verwachtingen, op wantrouwen ten
opzichte van de uitkeringsgerechtigden, te weinig op klinkklare feiten
over de werkelijke omvang van de
fraude.
Toen ik bij de behandeling van de
stelselwijziging in ging op de
achterliggende benaderingswijze
kwam er van de zijde van de staatssecretaris geen reactie. Dat is voor
hem de gemakkelijkste weg maar het
is óók tekenend.
Dat geldt ook voor een tweede
punt, dat ik aandroeg: een landelijke
bijeenkomst van vrouwen in de
bijstand. Van het nu voorliggende
wetsvoorstel kwamen op die dag in
september juist berichten naar
buiten. Toen een vrouw de maatregelen voorlas - en vooral toen zij
daarbij de maximum strafbepalingen
voorlas - lag de zaal, in alle ellende,
volledig plat, deels van verbijstering,
deels van het lachen.
Dit was te gek, hier kon men zich
niets meer bij voorstellen; zowel bij
de maatregelen op zich niet, als bij
de hoogte van de maximum strafbepalingen. De ontzettend grote kloof
tussen politici en ambtenaren die al
deze maatregelen bedenken en de
mensen waarover het gaat, gaapte
hier overduidelijk in al haar onoverbrugbaarheid. De staatssecretaris en
het kabinet negeren dergelijke
signalen liever. Liever spreken zij met
gelijkgezinden over 'die f raudulerende
uitkeringstrekkers' en over 'al die
vrouwen die maar scheiden op
staatskosten' als een lastige kostenpost, dan dat zij proberen zich
enigszins te verdiepen in de daadwerkelijke effecten van maatregelen op
het leven van mensen.
Het derde punt dat ik aanhaalde,
betrof de voorlichting over de
stelselherziening. Het ging toen over
het radioprogramma 'Vast en zeker',
waarin zo veel niet werd gezegd, dat
mensen op grond van hetgeen er wèl
werd gezegd, alleen maar een
verkeerde voorstelling van zaken
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kregen. De staatssecretaris kon
hierop niet zo goed antwoorden. Ik
ben benieuwd of hij nu wel een
antwoord heeft op de kritiek die
langzamerhand loskomt op de
informatiegids over de stelselherziening. In Vrij Nederland van de
afgelopen week wordt het gidsje
zelfs al misleidend en onvolledig
genoemd. Eén en ander wordt
geïllustreerd met wat voorbeelden.
Op zichzelf is het te begrijpen dat
een dergelijk complexe wetgeving als
de stelselherziening heel moeilijk in
een dun foldertje op een - wat dan
schijnt te moeten heten - laagdrenv
pelige wijze is samen te vatten, maar
de wijze waarop de overheid in dit
geval met de uitkeringsgerechtigden
omgaat, begint te lijken op de
houding van ouders die het toch wat
moeilijk vinden om hun kinderen uit
te leggen waar de babytjes vandaan
komen en die dan maar iets over
ooievaars beginnen te mompelen.
Daarmee worden de kinderen wel
even zoet gehouden, maar ze worden
er niet veel wijzer van.
Het probleem met de voorlichtingsbrochure is evenwel niet zozeer dat
er fouten in staan, maar dat er
gebrekkige en gefragmenteerde
informatie in wordt gegeven,
waardoor mensen op een dwaalspoor
worden gebracht. Zo kun je als
gedeeltelijk arbeidsongeschikte op
verschillende plaatsen in de folder
begrijpen dat je na afloop van een
gedeeltelijke werkloosheidsuitkering
in aanmerking komt voor de IOAW.
Achterin de folder staat echter dat
deze uitspraak op zichzelf niet
geldend is, omdat ook gekeken wordt
naar de inkomsten van de partner.
Dat laatste kan zelfs betekenen dat
iemand helemaal geen recht op
IOAW heeft. Wordt daar maar eens
wijs uit als uitkeringsgerechtigde.
De mensen mogen ook niet echt
wijzer worden van de folder. Daarvoor
is aan het eind zorgvuldig het
volgende zinnetje opgenomen: Aan
deze gids kunnen geen rechten
worden ontleend. Met deze zin heeft
het kabinet mede een voorschot
genomen op alle onvoorziene
complicaties, waarvan inmiddels al
een deel is gebleken. Ik wijs in dit
verband op de achteruitgang in
inkomsten van WW'ers als gevolg
van het feit dat ze in een andere
belastingcategorie vallen. De belofte
dat voor de huidige uitkeringsgerechtigde W W ' e r s per 1 januari niets
verandert, blijkt alweer niet meer op
te gaan. Kan de staatssecretaris
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wellicht vertellen of hem sinalen
bereiken dat er wellicht nog meer
van dergelijke verrassingen in het vat
zitten?
Een goede voorlichting over de
stelselherziening is helemaal van
belang als wij kijken naar het nu
voorliggende wetsvoorstel. Mensen
moeten heel goed weten welke
gegevens over hun persoonlijke
situatie van belang zijn om op te
geven. Anders lopen zij het gevaar
om, nota bene via het extra opnemen
van strafbepalingen in de Bijstandswet zelf, nog eens behoorlijk gepakt
te worden. Dit is des te schrijnender
als blijkt dat de staatssecretaris zelf
- en met hem hierbij de personeelsleden van de sociale diensten - niet
weten welke gegevens in bepaalde
gevallen eigenlijk relevant zijn.
Als de staatssecretaris zich
aanmatigt om wetten het land in te
sturen, waarvan hij de uitwerking in
bepaalde opzichten niet kan overzien,
omdat de inhoud van gebezigde
begrippen zo duister is, en hij
gewoon maar afwacht welke verschillende interpretaties er in de praktijk
aan die begrippen worden gegeven,
hoe kan hij dan verwachten dat
uitkeringsgerechtigden en personeelsleden van, in dit geval, de
sociale diensten, precies weten wat
er wordt gevraagd? Hoe kan hij hoge
straffen willen invoeren op het niet
voldoen aan vragen, als die vragen
zelf zo onduidelijk kunnen zijn?
Bij de behandeling van de stelselherziening bleek hoe slecht de
staatssecretaris zelf uit de voeten
kon met de begrippen 'woningdelers'
en 'gezamenlijke huishouding'. In dat
licht is zijn antwoord op daarna in de
schriftelijke voorbereiding gestelde
vragen hoogst onbevredigend. Hij
legt heel reële, niet te weerleggen
bezwaren zonder meer naast zich
neer met een houding van: God
zegene de greep, we zien wel. Zo
mag je niet omgaan met de mensen,
waar het hier om gaat.
Uit het betoog tot nu toe zal
duidelijk zijn geworden dat de fractie
van de PSP tegen het wetsvoorstel
zal stemmen. Wij vinden het overbodig, omdat al sanctiemogelijkheden
voorhanden zijn. Ook vinden wij het
verwerpelijk.
Maar er komt nog meer bij. In de
Tweede Kamer - in de schriftelijke
voorbereidingen hier is het nog eens
dunnetjes over gedaan - werd
ingegaan op de mogelijke cumulatie
van administratiefrechterlijke en
strafrechterlijke sancties door het
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opnemen van de strafbepalingen in
dit wetsvoorstel. In feite komt het
antwoord van de bewindslieden erop
neer dat het met de mogelijke
cumulatieve werking wel zal meevallen, onder andere omdat de strafrechter altijd wel rekening kan houden
met een eerdere administratieve
sanctie naar aanleiding van hetzelfde
feit. Ook hierbij mag de rechter de
oplossing bieden, waar de wetgeving
te kort schiet. Een zelfde redenering
zien wij immers bij het begrip
'gezamenlijke huishouding'.
De argumenten van de bewindslieden kunnen ons in dezen totaal
niet overtuigen. Sterker nog, hun
redeneringen volgend begrijpen we
nog minder waarom men zich in
dezen niet bepaalt tot regels
inzake de sociale zekerheid in het
Wetboek van Strafrecht, als er
volgens hen al behoefte zou zijn aan
extra strafbepalingen. Dan zijn al die
omslachtige redenaties om deze
gelegenheidswetgeving te rechtvaardigen, wat minder nodig.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik zeg de drie w o o r d voerders dank voor hun inbreng bij
dit wetsontwerp. Het wetsontwerp
heeft slechts een bescheiden
omvang. Het telt maar twee korte
artikelen. Ik ontken echter niet dat
de betekenis van het voorgestelde
niet gering is. Overigens moet deze
maatregel vooral worden gezien in
het veel bredere kader van het
kabinetsbeleid tot bestrijding van
misbruik en oneigenlijk gebruik, zoals
de heer Franssen al aangaf. Er zijn in
het kader van dit beleid al veel
maatregelen getroffen. Ook dit
voorstel maakt er onderdeel van uit.
Uiteindelijk gaat het erom, met deze
maatregelen het grote goed van onze
sociale verzekering te beschermen.
De heren Franssen en Van de
Zandschulp hebben daarop gewezen.
In alle sociale-verzekeringswetten
kennen wij inmiddels strafbepalingen,
met één uitzondering, namelijk de
Algemene Bijstandswet. Het nu aan
de orde zijnde voorstel heeft tot doel,
deze omissie weg te nemen en alles
gelijk te trekken in de zojuiste
verwoorde zin. Dat is ook van belang,
omdat de huidige strafbepalingen
van het strafrecht niet toereikend zijn
- dit geldt in het bijzonder voor de
delictsomschrijvingen - voor de
toepassing van de Algemene
Bijstandswet.
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Uit de schriftelijke inbreng en uit
het debat dat wij tot dusverre hebben
gevoerd, leid ik af dat over het
voorgaande algemene overeensterrv
ming bestaat, zij het met uitzondering
van mevrouw Van Leeuwen. Zij heeft
een principieel vrij ander verhaal
gehouden. Zij heeft er ook blijk van
gegeven, tegen het wetsvoorstel te
zullen stemmen.
Overigens heb ik met plezier
vastgesteld dat het de heer Franssen
genoegen deed dat er aan de
overzijde van het Binnenhof een
grote meerderheid was voor het
wetsontwerp dat nu aan de orde is.
Ik hoop dat hetzelfde in deze Kamer
het geval zal blijken te zijn.
Ik heb begrepen dat de heer Van
de Zandschulp op zich zelf sympathiek
staat tegenover het wetsvoorstel. Hij
vindt het eigenlijk noodzakelijk,
hetgeen in het wetsvoorstel staat, op
te nemen. Desondanks heeft hij een
aantal aarzelingen. Ik hoop dat zijn
aarzelingen niet van dien aard zullen
blijken te zijn dat hij tegen het
wetsontwerp meent te moeten
stemmen. Ik hoop dat ik in mijn
reactie nog een bijdrage ten goede
kan leveren.
De heer Van de Zandschulp vindt
wat het kabinet doet, niet evenwichtig,
omdat het moet gaan om bescherming van de sociale zekerheid in veel
breder verband. Hij gaf hiervoor een
opsomming van actief werkgelegenheidsbeleid, scholingsprogramma's,
gelijke ontwikkeling van verschillende
inkomens, rechtsbescherming,
schuldsanering en alles wat hiermee
samenhangt. Ik ben het met hem
erover eens dat het niet alleen om de
onderhavige maatregel mag gaan,
maar dat deze ingebed moet zijn in
een totaalbeleid. Dit is het ook. Er is
enig verschil in beoordeling van het
totale beleid tussen de oppositie,
met name de heer Van de Zandschulp,
en het kabinet, maar hij kan niet
zeggen dat wij deze maatregel niet in
een breder kader plaatsen.
De heer Franssen heeft terecht
erop gewezen dat het, als het erop
aankomt, veel beter is dat iedereen
een eigen inkomen heeft. Hij verwees
ook naar het belang van de Wet
arbeid gehandicapte werknemers. Ik
durf de stelling aan dat wij proberen,
in dit opzicht een evenwichtig beleid
te voeren en dat het onderhavige
wetsvoorstel erin past.
Ik ben er overigens blij om dat de
heer Van de Zandschulp heeft
gezegd dat sancties ook voor hem
geen taboe vormen, omdat een goed
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sanctiebeleid dient voor het beschermen van de goeden. De heer
Franssen wees erop dat de meerderheid van de mensen die een beroep
op een uitkering doen, bonafide
uitkeringsgerechtigden zijn. Dit
moeten wij niet uit het oog verliezen.
Ook in deze context plaatsen wij het
beleid, waaraan wij echt geen
eenzijdige invulling geven.
De heer Van de Zandschulp heeft
in dit verband de aandacht gevestigd
op twee elementen, die overigens
nog volop in de politieke discussie
zijn, namelijk de verzwaring van de
bewijslast en de sanctienota over de
RWW. De nota ligt aan de overzijde
van het Binnenhof, waar nog een
discussie erover moet worden
gevoerd. Over de verzwaring of
verscherping van de bewijslast heb ik
net gisteren opnieuw een nota aan
de Tweede Kamer gestuurd - de heer
Van de Zandschulp herinnerde
hieraan - om de discussie over deze
zaak voort te zetten. Nogmaals, dit is
geen kwestie van een verkeerd
politiek klimaat, waarover de heer
Van de Zandschulp sprak, maar een
onderdeel van het totale beleid van
het kabinet, inzonderheid van het
beleid dat samenhangt met w a t ik
samenvattend de ISMO-problematiek
noem.
Mevrouw Van Leeuwen is ook in
dit debat ingegaan op een viertal
punten die zij centraal heeft gesteld
in de discussie over de stelselherziening van de sociale verzekering. Zij
zei dat wij in ons beleid, vooral over
het onderhavige onderwerp, spreken
en handelen vanuit een vooringenomen standpunt en dat wij ons niet op
de feiten baseren. In de schriftelijke
gedachtenwisseling aan de overzijde
van het Binnenhof en ook mondeling
hebben wij duidelijk aangegeven wat
in het kader van de Algemene
Bijstandswet de leemte in wettelijke
voorzieningen is.
Deze leemte bestaat alleen in deze
wet en niet in andere sociale-verzekeringswetten. Dit is meer dan
voldoende feitelijke onderbouwing
van het nut en het goed overwogen
zijn van de maatregelen die wij nu
voorstaan. Van vooringenomenheid
is dan ook geen sprake. Ik ben het in
deze zin dus, anders dan zij, eens
met het betoog van de heer Franssen.
Mevrouw Van Leeuwen heeft ook
nu nog eens gewezen op de signalen
die naar haar gevoelen zijn gegeven
in discussies op een landelijke
bijeenkomst van Vrouwen in de
Bijstand. Alle signalen die relevant
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zijn voor het beleid, worden door ons
waarachtig wel opgevangen. Als wij
vinden dat er dientengevolge
aanpassingen in het beleid dienen te
geschieden, zullen wij daartoe ook
overgaan. Ik heb zelf heel wat
gesprekken gevoerd met groepen
vrouwen in de bijstand, die vanuit
hun benaderingswijze bezwaren
hadden tegen een aantal van onze
voorstellen. Wij hebben die discussies
altijd serieus genomen. Dat betekent
echter niet dat wij de suggesties die
vanuit deze kring worden gedaan ook
tot de onze zouden maken. Als wij
dat zouden doen, zou van een
beheersing van de uitgaven in de
collectieve sector helemaal niets
terecht zijn gekomen.
Ook nu heeft mevrouw Van
Leeuwen de aandacht gevestigd op
de voorlichting die wij hebben
gegeven over de sociale verzekering.
Zij heeft kritiek geuit op de gids die
hierover is verschenen. De gids zelf
laat zien dat geen volledige informatie
is gegeven. Dat is ook uitgesloten.
Wel is zo goed mogelijke informatie
gegeven. De ervaringen die wij tot nu
toe hebben opgedaan met deze
informatie zijn goed. Overigens gaat
het niet alleen om informatie via de
algemene publicatie, die op elk adres
in Nederland is bezorgd. Daarnaast
wordt ook individuele informatie
gegeven, via modelbrieven aan de
cliënten zelf. Zo heeft het GAK niet
minder dan 109 verschillende
brieven, die aan de cliënten worden
verzonden.
Mevrouw Van Leeuwen heeft
gezegd dat men in de IOAW tot de
ontdekking komt dat het partnerinkomen verrekend wordt. Dat kan en
mag geen verrassing zijn, omdat de
IOAW een voorziening is die sterke
overeenkomsten vertoont met de
Algemene bijstandswet en omdat
daarin wel degelijk rekening wordt
gehouden met het inkomen van de
partner. Alleen ten aanzien van het
onderdeel vermogenstoets is er
sprake van een afwijking van de
Algemene bijstandswet. Ik ben
daarom van oordeel, anders dan
mevrouw Van Leeuwen, dat onze
voorlichting wel aan de nodige eisen
van zorgvuldigheid en volledigheid
voldoet.
Ik kom nu te spreken over de
informatieplicht van mensen die een
bijstandsuitkering hebben. De heer
Van de Zandschulp en mevrouw Van
Leeuwen hebben daar de aandacht
voor gevraagd. De heer Van de
Zandschulp sprak in dit verband van
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de 'spontane informatie' van de zijde
van de bijstandscliënt. Hij bracht met
name naar voren dat het voor de
bijstandscliënt ondoenlijk is, precies
te weten welke gegevens voor de
bijstand relevant zijn. In dit verband
heeft hij met name gesproken over
de schemerzone en over de positie
van woningdelers en samenwonenden.
Strafbaarstelling wordt in verband
hiermee naar zijn opvatting discutabel. Ik ben het niet eens met zijn
betoog. In het algemeen weet ieder
dat de bijstand geen vaste uitkering
is, maar dat deze w o r d t afgestemd
op de financiële en andere omstandigheden van persoon en gezin.
Welke gegevens van belang zijn,
komt steeds bij de aanvraag van
bijstand heel nadrukkelijk aan de
orde.
Daarnaast w o r d t bij de toekenning
van bijstand altijd op de informatieplicht gewezen. Verandering in de
gezinssamenstelling, het gaan
samenwonen of woningdelen, het
verkrijgen van inkomsten etcetera
zijn voor de bijstand steeds van
betekenis, ledere bijstandscliënt kan
weten, dat, als er een wijziging in
deze omstandigheden optreedt, dit
aan de gemeente gemeld moet
worden. Hij weet ook, dat dit
consequenties voor de uitkering kan
hebben.
Uiteraard heeft de betrokkene niet
zelf uit te maken of hij al dan niet als
woningdeler of als een economische
eenheid behoort te worden aangemerkt. Daarvoor is ook geen uitgewerkte informatielijst te maken. Deze
zaak staat ter beoordeling van de
gemeente. De heer Van deZandschulp
zegt, dat zo'n verandering heel
geleidelijk kan plaatsvinden, fasegewijs.
Voorzitter! Ook als er bij de cliënt
op een gegeven moment enige
twijfel bestaat, dan is het heel
eenvoudig daarover contact op te
nemen met de uitkerende instantie
en helderheid te verkrijgen. Ik kan de
heer Van de Zandschulp verzekeren,
dat de uitvoerders van de Algemene
Bijstandswet zorgvuldig zullen
handelen; dat zij echt op een naar
mijn gevoel wijze manier de Bijstandswet, ook ten aanzien van deze zaak,
zullen uitvoeren. Daarover behoeft
geen twijfel te bestaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan
bij een onderwerp dat aangesneden
is door de heer Van de Zandschulp,
de heer Franssen en mevrouw Van
Leeuwen, namelijk de samenloop van
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sancties. Met name de heer Van de
Zandschulp is teruggekomen op de
kwestie van samenloop van administratieve en strafrechtelijke sancties.
Ook de nebis in idem regel is daarbij
opnieuw ter sprake gekomen.
Mijnheer de Voorzitter! Op deze
zaak is met name de minister van
Justitie aan de overzijde van het
Binnenhof zeer uitvoerig ingegaan. Ik
ben daarom ook bijzonder blij dat de
heer Franssen, anders dan de heer
Van de Zandschulp, constateert, dat
de inbreng in deze discussie van de
minister van Justitie verhelderend is
geweest en ook voor hem overtuigend. Ik ben blij, dat die overtuiging
bij hem bestaat. Ik begrijp uit het
betoog van de heer Van de Zandschulp, dat hij nog niet zo ver is.
Daarom wil ik graag nog nader op dit
onderdeel van de discussie ingaan.
Het principe ne bis in idem komt
uit het Wetboek van Strafrecht. In
artikel 68 van dat wetboek staat, dat
niemand nogmaals kan worden
vervolgd voor een feit waarover door
de rechter onherroepelijk is beslist.
Die bepaling geldt uitsluitend als er
sprake is van een herhaalde strafvervolging in de zin van het Wetboek
van Strafvordering. Hieruit kan niet
worden afgeleid, dat er een algemeen
verbod zou bestaan om in andere
wetten bepaalde sancties op te
nemen.
Het feit, dat in verschillende
sociale zekerheidswetten de mogelijkheid tot het opleggen van een
administratieve sanctie is opgenomen, komt dus niet met genoemd
strafrechtelijk principe in strijd. In
verband hiermee staat het ne bis in
idem beginsel niet in de weg aan het
hanteren van administratiefrechtelijke
sancties naast de mogelijkheid van
strafsancties. In de Algemene
Bijstandswet zijn administratieve
sancties onder bepaalde omstandigheden mogelijk.
Die zijn alleen mogelijk als
opgelegde voorwaarden niet zijn
nagekomen of als er blijken zijn van
onvoldoende betoond besef van
verantwoordelijkheid. Een samenloop
met de voorgestelde strafsanctie is
op zich zelf niet uitgesloten. Dit kan
zich echter alleen voordoen zolang
de betrokkene bijstand ontvangt.
In de praktijk komt korting op de
bijstandsuitkering wegens het niet
nakomen van de informatieplicht
overigens weinig voor. Een korting op
de bijstand is slechts in beperkte
mate mogelijk. In den regel wordt
volstaan met het treffen van een

terugbetalingsregeling als ten
onrechte bijstand is ontvangen.
Komt eventueel een samenloop
met een strafsanctie aan de orde,
dan geven de bestaande richtlijnen
van het Openbaar Ministerie naar
mijn mening een goede afbakening
ten aanzien van de strafvervolging.
Een administratieve sanctie wordt
direct opgelegd. De strafrechter
geeft later zijn oordeel en kan met
blijken van een administratieve
sanctie of de terugbetalingsregeling
rekening houden. Aangezien dit in de
huidige praktijk nauwelijks problemen
oplevert, verwacht ik die evenmin bij
het hanteren van de nieuwe strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet.
Mijnheer de Voorzitter! In dit
verband heeft de heer Van de
Zandschulp ook nog geciteerd uit de
memorie van toelichting op een
wijzigingsvoorstel van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Daar wordt
een anticumulatie voorgesteld met
betrekking tot geldboeten. En aan de
overzijde èn schriftelijk en mondeling
is hierover het nodige gezegd. Ik heb
daar niets aan toe te voegen. Het
gaat daar om een andere zaak dan
hier. Het gaat daar om een geldboete
tot een vast bedrag en om de
afstemming van de bepalingen in het
kader van de Coördinatiewet op die
van de rijksbelastingen.
Daaraan kunnen naar mijn
overtuiging geen argumenten
worden ontleend om tot de conclusie
te moeten komen dat een samenloop
van administratieve sancties en
strafsancties in het kader van de
Algemene Bijstandswet niet mogelijk
zou zijn.
Voorzitter! Ik wijs er nogmaals op,
dat op dat punt naar mijn gevoel de
minister van Justitie vanuit zijn
verantwoordelijkheid voor de
juridische kant van de zaak, een
overtuigend betoog heeft gehouden.
Naast hetgeen ik hier over deze zaak
heb gezegd, wil ik daar nog eens
naar verwijzen.
Mijnheer de Voorzitter! In dit
verband heeft de heer Van de
Zandschulp ook nog het punt van de
ontwikkeling van de jurisprudentie
aangeroerd. Het arrest van de Hoge
Raad van 19 juni 1985, waarin wordt
verwezen naar de zaak-öztürk, had
betrekking op de vereisten waaraan
een procedure moet voldoen in de
gevallen dat deze procedure moet
worden beschouwd als een strafvervolging in de zin van artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten
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van de'mens en de fundamentele
vrijheden. Deze vereisten die dus
betrekking hebben op de wijze
waarop een dergelijke procedure
moet worden gevoerd, zijn vervat in
artikel 6 van het verdrag.
Het ne bis in idem behoort tot de
in dat artikel opgesomde beginselen.
Het feit dat er vanuit verdragsrechtelijk oogpunt geen waterdicht schot
bestaat tussen een procedure waarbij
een strafsanctie wordt opgelegd en
een procedure waarbij een administratiefrechtelijke sanctie wordt
opgelegd, betekent dus niet dat het
ne bis in idem zou moeten gelden
met betrekking tot de cumulatie van
die twee sancties.
Dat in ons rechtsbestel cumulatie
van straffen uit verschillende systemen wordt aanvaard, blijkt ook in een
ander verband, namelijk uit de
omstandigheid dat een mogelijkheid
van een cumulatie van tuchtrechtelijke
en strafrechtelijke sancties zeer veel
voorkomt.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een
poging gedaan om zo snel en
volledig mogelijk te reageren op de
eerste termijn van de Kamer. Ik hoop
dat ik daarin in hoofdlijnen naar het
gevoelen van de Kamer ben geslaagd.

D
De heer V a n de Z a n d s c h u l p
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik
dank de staatssecretaris voor zijn
reactie. De antwoorden zijn voor mij
in het geheel niet bevredigend. Ik zal
alle punten nog zeer kort aanstippen.
Ik vind dat er geen sprake is van
een evenwichtig beleid ten aanzien
van de verdediging van de sociale
zekerheid. De staatssecretaris zal
niet verrast zijn door die uitspraak uit
mijn mond. Ik verwijs in dit verband
slechts naar het feit dat wij volgende
week wederom een wetsontwerp tot
bevriezing van uitkeringen voorgeschoteld krijgen.
Ik vond ook zijn sanctienota over
de sancties in de W W V en de RWW
van dit voorjaar - ik heb deze nota
aandachtig bestudeerd - volstrekt
onevenwichtig, om dat er grote
aandacht wordt geschonken aan een
minimum aan sancties die op te
leggen zijn. Daarbij constateerde de
staatssecretaris dat de gemeentelijke
sociale diensten daarin niet ver genoeg
gaan. In die nota is echter nauwelijks
aandacht besteed aan de vraag waar
een maximum aan sancties moet
liggen.
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De nota over de verdeling van de
bewijslast, die gisteren gepubliceerd
is, heb ik nog niet ontvangen en heb
ik ook nog niet gelezen. Ik heb
daarover dus ook nog geen oordeel.
In eerste aanleg schrik ik toch van
een zinnetje in een persbericht van
het ministerie van gisteren, namelijk
het zinnetje: de periode waarover
aannemelijk moet worden gemaakt dat
de gegevens juist zijn, kan echter
nooit langer zijn dan drie jaar. Ik vind
dat een zin om van te schrikken!
Mijn tweede punt betreft de
informatieplicht. Ik wil onderscheid
maken tussen het verschaffen van
informatie op verzoek en spontane
informatie. Met het verschaffen van
informatie op verzoek heb ik geen
enkel probleem. Natuurlijk weet
bijna iedereen in dit land dat bijstand
afgestemd wordt op persoon en
gezin en dat veranderingen in gezinsen woonomstandigheden gevolgen
kunnen hebben voor de verlening van
de bijstand. Wanneer en op grond
van welke criteria dan ook dat het
geval is, is echter geheel onduidelijk.
Nogmaals, ik vind dat iedereen
desgevraagd alle relevant informatie
moet verstrekken, maar om nu
spontaan alles op tafel te leggen,
zonder dat je zelf enige notie hebt, of
die informatie echt relevant is, vind ik
wat ver gaan.
Althans ik vind het ver gaan als
hier een strafrechtelijke sanctie op
staat, wanneer iemand op dat punt in
gebreke blijft. Kan de staatssecretaris
ook antwoord geven op mijn voorbeeld van twee samenwonende
eenoudergezinnen in verband met de
kinderbijslag?
Ik weet dat het ne bis in idem in
principe slechts het formele strafrecht
regardeert in de formele zin van het
w o o r d . Daarover bestaat geen
misverstand. Mijn vraag is alleen: als
uit recente jurisprudentie van de
Hoge Raad en van het Europese Hof
blijkt dat administratieve sancties
onder bepaalde omstandigheden,
afhankelijk van de aard van het
geconstateerde en de hoogte van de
strafdreiging, opgevat kunnen
worden als een strafvervolging, volgt
daar dan niet logischerwijs uit dat
een samenloop van administratieve
en strafrechtelijke sancties ook
beschouwd moet worden als een
samenloop van strafvervolgingen en
dat dus het ne bis in idem-principe in
het licht van die zich ontwikkelende
rechtsgevoelens en jurisprudentie
toegepast dient te worden?
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Dat is hier de kardinale vraag. Ik
vind dat ik daar geen duidelijk
antwoord op heb gehad. Ik vind het
nog steeds vreemd dat in het
wijzigingsvoorsel van de Coördinatiewet sociale verzekeringen in de
memorie van toelichting bij de daarin
opgenomen anti-cumulatiebepaling
nadrukkelijk wordt verwezen naar het
ne bis in idem-principe. Kennelijk
staat het kabinet dus zelf op het
standpunt dat dit principe thans, bij
voorbeeld tegen de achtergrond van
recente arresten, uitgebreid kan
worden tot de cumulatie van administratieve en strafrechtelijke sancties,
wederom rekening houdend met de
aard van het vergrijp en de hoogte
van de strafbedreiging.
Mijn vraag, wat ten principale het
verschil is tussen een administratief
opgelegde boete - daarover gaat het
in de Algemene wet rijksbelastingen
en in de Coördinatiewet sociale
verzekeringen - en een strafkorting
op de uitkering in de vorm van
administratieve sanctie is nog steeds
niet beantwoord. De staatssecretaris
verwijst dan naar het betoog van de
minister van Justitie in de Tweede
Kamer. Dat heb ik ook gelezen. De
minister spreekt over een verschil in
de hoedanigheid van betaling. Ook
na het drie keer overgelezen te hebben
begreep ik daar niets van. Misschien
kan de staatssecretaris toch een
poging doen om het betoog van de
minister van Justitie, dat naar zijn
mening zo verhelderend was, ook
aan deze leek uit te leggen.
Ik weet ook dat het arrest van de
Hoge Raad dat verwijst naar de
zaak-Oztürk niet direct op het ne bis
in idem-principe slaat. Het heeft
betrekking op de vraag, of een
administratieve sanctie onder
omstandigheden aangemerkt kan
worden als een strafvervolging.
Daarop is het antwoord van zowel
het Europees Hof als van de Hoge
Raad ondubbelzinnig. Ik vraag
slechts: trek dan die consequentie uit
deze arresten door het ne bis in
idem-principe ook toe te passen in
het geval van een administratieve
sanctie die als strafvervolging
aangemerkt kan worden en een
strafrechtelijke sanctie. Ik meen dat
in het licht van de jurisprudentie alles
daarvoor pleit en dat er in ieder geval
niets tegen pleit. Een argument tegen
opname van zo'n anti-cumulatiebepaling heb ik nog niet gehoord, noch
van de minister van Justitie in de
Tweede Kamer, noch van deze
staatssecretaris.
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De verwijzing naar het feit dat de
rechter wel rekening zal houden met
de opgelegde administratieve sanctie
vind ik nogmaals interessant. Op
zichzelf vind ik die ook overtuigend
in die zin, dat ik geen enkele reden
heb om het tegendeel te veronderstellen. Ik vind het echter niet zo
relevant voor dit debat. W i j beoordelen wetgeving; wij beoordelen geen
rechtspraak. Wij moeten ook vooral
geen rechtspraak beoordelen. Ik wil
graag dat het in de wetgeving goed
geregeld wordt.
Ik blijf het een ernstige ommissie
vinden; Het is mij nog steeds niet
duidelijk waarom ik niet een adequate
reactie van de kant van de staatssecretaris daarop kan krijgen. Als die
vandaag uitblijft, zal toch de consequentie voor mijn fractie geen andere
kunnen zijn dan dat wij tegen dit
wetsvoorstel stemmen.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik zal nog een poging
ondernemen om de heer Van de
Zandschulp over de streep te
trekken. Dat zal waarschijnlijk niet zo
eenvoudig zijn, te meer omdat hij een
centraal punt aan de orde stelt dat in
de Tweede Kamer is besproken met
de minister van Justitie. Ik zal toch
proberen om nog zo serieus en
volledig mogelijk op de opmerkingen
van de heer Van de Zandschulp in te
gaan.
Wij zullen elkaar niet kunnen
overtuigen van het antwoord op de
vraag, of ons beleid evenwichtig is.
Het is een kwestie van ik zeg 'ja'
en de heer Van de Zandschulp zegt
'neen'. Dat is vanuit de oppositie
gezien ook best begrijpelijk. Hij
verwijst in dit verband naar de
komende discussie hier over het
bevriezingsvoorstel van de sociale
verzekeringen. Ik denk dat er
volgende week wel gelegenheid zal
zijn er verder van gedachten over te
wisselen.
De sanctienota die aan de Tweede
Kamer is voorgelegd, had met name
de bedoeling om het wat in het slop
geraakte sanctiebeleid bij de uitvoering van de RWW weer een beetje
goed op de rails te zetten, althans
naar onze wijze van zien. Vandaar dat
in die voorstellen minimumsancties
zijn aangegeven voor verschillende
vormen van overtredingen, licht,
middelzwaar en zwaar. Ik ben van
mening dat dit vrij evenwichtig is
gebeurd. Ik hoop over deze zaken
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aan de overzijde politiek te discussiëren. Ik vind het dus zeker geen
eenzijdige zaak.
Inzake de kwestie van de bewijslast
reageert de heer Van de Zandschulp
alleen op de periode van drie jaar.
Het is echt niet in alle gevallen drie
jaar. Er moet allereerst sprake zijn
van een overtreding, een fout. Er is
geconstateerd dat iemand in de fout
gegaan is. Daarover bestaat geen
twijfel. Dan gaat het alleen om de
vraag op welk moment dat geacht
wordt te zijn ingegaan. Als er een
vermoeden bestaat dat het op een
eerder tijdstip is ingegaan, wordt de
bevoegdheid gegeven o m een en
ander op een eerder tijdstip vast te
stellen. Het is alleen gemaximeerd
aan een periode van drie jaar. Dat
betekent dus niet dat het in alle
gevallen drie jaar zal zijn.
Ik hoop dat de heer Van de
Zandschulp toch nog eens de gehele
notitie wil lezen en ook de opnieuw
gegeven redactie van het desbetreffende artikel dat wij in de sociale
verzekeringen willen opnemen,
omdat naar mijn gevoel is geprobeerd
een en ander zo zorgvuldig mogelijk
te doen. Nogmaals, het gaat dan ook
niet om de omkering van de bewijslast,
maar om een goede verdeling tussen
de voering van de bewijslast.
In de notitie is heel duidelijk
gesteld dat dit niets nieuws is, maar
dat het gaat om een toepassingspraktijk die zich ook in andere wetgeving
voordoet. Ik hoop dat ook ten
aanzien van deze notitie een stuk
taboe mag verdwijnen. De heer Van
de Zandschulp wil dit taboe zelf
overigens ook graag kwijt als het
gaat om het sanctiebeleid.
Bij de informatie maakt de heer
Van de Zandschulp onderscheid
tussen een informatieverzoek en het
spontaan geven van informatie. Het
gaat erom of er veranderingen in een
situatie optreden. Men begint met
een aanvraag in te dienen voor de
Bijstandswet. Deze w o r d t beoordeeld
aan de hand van alle relevante
gegevens die dan verstrekt worden.
Vervolgens weet men dat er veranderingen kunnen optreden in de
verstrekte uitkering als er sprake is
van inkomsten, van anders wonen,
van veranderingen in de burgerlijke
staat, als er een kind geboren wordt
en ga zo maar door.
Die gegevens is men verplicht te
verstrekken op basis van het tweede
lid van artikel 30 van de Bijstandswet.
Ik kan de verzekering geven dat de
gemeenten met wijsheid met deze
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informatie zullen omspringen en de
zaak op een heel goede manier zullen
uitvoeren. Er behoeft echter niet te
worden gevreesd voor een onjuiste
toepassing van het nu voorgestelde
artikel 84f.
Ik kom toe aan de concrete vraag
over de twee samenwonende
eenoudergezinnen met elk twee
kinderen, die was toegespitst op de
kinderbijslagwetgeving. Het is mijn
spontane reactie dat het dan gaat om
twee situaties waarin recht op
kinderbijslag bestaat, namelijk voor
de ene ouder en voor de andere
ouder.
Die kinderen tellen dan niet mee in
de volgorde één, twee, drie en vier. Ik
kan mij niet indenken dat in het kader
van de samenwoning of woningdelers
iets is veranderd wat betreft de
Algemene Kinderbijslagwet als
zodanig.
De heer V a n de Zandschulp
(PvdA): Het gaat mij niet o m woningdelers, maar om de situatie waarin
men door de gemeente als - ik
gebruik nu een ouderwetse term economische eenheid wordt beschouwd. Het lijkt mij uit het rechtsgevoel van een ieder voortvloeiend,
dat men dan zowel de voor- als de
nadelen gelijkelijk incasseert. De
progressiefactor in de kinderbijslag
zou een voordeel kunnen zijn. De
behandeling voor de bijstand als
samenwonende of als duurzaam
gezamenlijke huishouding is in dat
geval een nadeel. Het gaat dan niet
aan om in welke situatie dan ook
iemand inzake die gelijkschakeling
wel het nadeel, maar niet het
voordeel toe te kennen. Daarom is
het wel terdege relevant voor het
draagvlak van wet- en regelgeving
van de kant van dit kabinet.
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Ik kan deze gedachte wel volgen.
Je moet ook nog de discussie
hebben over de andere gebieden
- de heer Van de Zandschulp weet
dat - omdat de regel die is gemaakt
voor samenwonenden nog slechts
geldt voor een deel van de sociale
verzekering en bij voorbeeld niet in
het kader van de ziekenfondswetgeving. De heer Van de Zandschulp
weet ook dat er wat dit betreft nog
een positief advies ligt van de
Ziekenfondsraad. Persoonlijk wil ik
graag het element van het tellen van
kinderen in die situaties, dus in het
kader van de Algemene Bijstandswet,
wel meenemen. Bij de stelselherzie-
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ning hebben wij het toen niet
meegenomen. Ik vind wel dat er op
zichzelf reden is o m , wanneer je
spreekt van samenwonen in de zin
van het gelijk behandelen als een
economische eenheid, na te denken
over de vraag ten aanzien van de
telling van de kinderen in zo'n gezin.
Ik wil het heel serieus bekijken.
Dan kom ik te spreken over de
jurisprudentie van de Hoge Raad.
Misschien vormt dit voor de heer Van
de Zandschulp nog een bevredigend
antwoord. Dit betoog heb ik zojuist
niet geheel uitgesproken. Het gaat
o m het arrest van de Hoge Raad van
19 juni 1985. In dit arrest ging het
o m de vraag, of het opleggen van
een fiscale boete op grond van de
W e t op de motorrijtuigenbelasting
als een strafvervolging in de zin van
art. 6 van het Europese Verdrag
mensenrechten moest worden
gezien. De Hoge Raad was van
oordeel dat de bedoeling van de
opgelegde boete was om zowel
preventief als bestraffend te werken.
Hierbij doet het niet ter zake dat het
opleggen van de boete is in het kader
van het belastingrecht aan het
Nederlandse strafrechtstelsel
(Wetboek van Strafrecht), is onttrokken, aangezien dit is geschied op
overwegingen van doelmatigheid.
De verhoging werd daarom
aangemerkt als het instellen van een
strafvervolging in de zin van art. 6
van het Europees Verdrag. Hieronv
trent moet steeds door een onafhankelijke rechter kunnen worden
geoordeeld. De vraag is nu, of
dezelfde redenering ook geldt ten
aanzien van administratieve sancties
op grond van de Algemene Bijstandswet. Ik ben van mening dat dit niet
zonder meer het geval is. Een
eventuele korting op de uitkering is
niet op één lijn te stellen met het
opleggen van een vaste fiscale boete.
Korting op de uitkering heeft vooral
het karakter van een beleidsbeslissing
gericht op een goede uitvoering.
Daarnaast kan er een gedragscorrigerende werking van uitgaan.
Bij fiscale boetes gaat het om het
eenzijdig opleggen van financiële
verplichtingen zonder dat daar een
tegenprestatie, bij voorbeeld een
uitkeringsverplichting, tegenover
staat. Voor het geval de Hoge Raad
tot een andersluidend oordeel zou
komen ten aanzien van de administratieve sancties, wil dat overigens niet
zeggen dat de rechtsgang van de
Algemene Bijstandswet niet voldoet
aan de normen van het Europees
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verdrag. Ik hoop dat dit in ieder geval
enige duidelijkheid heeft verschaft.
De heer Van de Zandschulp heeft
opnieuw gesproken over de toelichting bij het wijzigingsvoorstel met
betrekking tot de Coördinatiewet
sociale verzekering. Ik meende dat hij
zei dat wij daar een beroep op het ne
bis in idem-beginsel hebben gedaan
vanwege een verandering in de
recente jurisprudentie. Dat is niet het
geval. Het gaat wel om een beroep
op dit beginsel. Dat is ook terecht
gedaan, omdat er anders een
cumulatie zou plaatsvinden. Nu is
alleen de vraag waarom in die
situatie ten aanzien van de anticumulatie wel is gekozen voor het ne bis in
idem-beginsel en niet bij de administratieve en strafsanctie.
De heer Van de Zandschulp heeft
zelf al aangegeven, dat in de verdediging met name is gewezen op een
verschil in hoedanigheid van betalingsverplichtingen. Het gaat in de
systematiek van strafsancties en
administratieve sancties om uitkeringen van mensen waar twee regimes
voor bestaan, die samen kunnen
lopen. De rechter houdt dan rekening
met bij voorbeeld een administratieve
sanctie. Als men niet de verplichting
is nagekomen opgave te doen van
lonen in verband met de premieberekening, wordt een boete opgelegd.
Tegenover die boete staat geen
uitkeringsrecht. Hiervoor geldt dus
een gans ander regime. Dat heeft de
minister van Justitie in de discussie
met de Tweede Kamer ook heel
duidelijk uiteengezet.
De heer Van de Zandschulp
(PvdA): De principiële overeenkomst
tussen het claimen van een recht op
een hogere uitkering dan waarop
men recht heeft en het te weinig
afdragen van belastingen is toch dat
in beide situaties de gemeenschap
'getild' wordt?
Staatssecretaris D e Graaf: Neen.
Het gaat in die fiscale en premiesfeer
niet o m verschuldigde premies. Als
een werkgever niet voldoet aan zijn
verplichtingen tot loonopgave, wordt
simpelweg een boete opgelegd
boven de verschuldigde premie. Dat
is een andere zaak dan die in het
kader van de uitkeringsrechten
Bijstandswet en sociale verzekeringen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
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De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de CPN,
de PPR en de PSP wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te
worden tegen het wetsvoorstel te
hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel P r e m i e h e f f i n g
over u i t k e r i n g e n o p grond v a n de
W e r k l o o s h e i d s w e t , de Z i e k t e w e t
en de W e t op de a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g en
w i j z i g i n g van e n k e l e andere
wetten (19735).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer V a n de Z a n d s c h u l p
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter!
Wetsvoorstel 19 753, inzake de
premieheffing over de uitkeringen
werknemersverzekeringen, roept bij
ons twee reacties op. De eerste is
een adhesiebetuiging met de
politieke uitgangspunten van dit
wetsvoorstel. Onze tweede reactie is
twijfel of het voorstel misschien niet
net iets te ambitieus is, gezien de
korte tijd die ons nog scheidt van de
voorgenomen ingangsdatum.
Als wij het goed begrepen
hebben, liggen aan dit wetsvoorstel
twee politieke overwegingen ten
grondslag. Ten eerste is er de wens
tot vereenvoudiging, stroomlijning en
een grotere onderlinge coördinatie.
Wij interpreteren die wens niet alleen
als een uitvoeringstechnische zaak,
maar ook als een politieke aangelegenheid. Regeldichtheid, complexiteit
en verkokering hebben een omvang
bereikt die het maatschappelijk
draagvlak van wet- en regelgeving
ondermijnt. Daarom juichen wij deze
poging tot vereenvoudiging en
grotere coördinatie toe, evenals de
accentuering van het gegeven dat
uitkeringsgerechtigden op grond van
de Ziektewet, de N W W en de W A O ,
tot de kring van de werknemers
behoren.
De tweede politieke overweging
ontlenen wij aan de memorie van toelichting. Daarin wordt gesproken van
een evenwichtige inkomensontwikkeling tussen uitkeringen en het loon
waarvan ze zijn afgeleid. Dit wordt
verder uitgewerkt in de volgende
passage: 'Maatschappelijk gezien
kunnen uitkeringsgerechtigden met
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een loondervingsuitkering gerekend
worden tot de kring van werknemers.
Wij achten daarom het onderscheid
tussen premie en vereveningsbijdrage
niet langer zinvol.
De status van actieve of niet-actieve werknemers is naar onze
mening geen reden o m een verschil
te handhaven in de wijze waarop aan
de financiering van de onderlinge
dekking tegen het risico van loonderving wordt bijgedragen via premies of
via vereveningsbijdragen. Zo bezien,
kan de solidariteitsgedachte een
zinvolle basis vormen voor een
financiering door alle werknemers van
de inkomensbescherming van
diegenen uit hun midden die niet in
staat zijn tot zelfstandige inkomensverwerving'.
Voorzitter! Ik vind dit een heel
mooie passage. Ik overweeg zelfs om
deze passage volgende week nog
een keer voor te lezen, als het
wetsvoorstel om de uitkeringen
wederom te bevriezen dan ten
minste onze agenda haalt. Ik weet
niet of het kabinet zich dan nog
evenzeer aangesproken voelt door
deze passage, als nu kennelijk het
geval is.
Wat de afzonderlijke onderdelen
van dit wetsvoorstel betreft, volsta ik
ermee onze instemming te betuigen
met de voorstellen. De integrale
premieheffing over loondervingsuitkeringen juichen wij toe, evenals de
pogingen om een aantal onevenwichtigheden in de premieheffing weg te
nemen. Dat er nog enkele onevenwichtigheden blijven bestaan, nemen
wij voorlopig maar voor lief, omdat
wij daar ook geen pasklare oplossing
voor kunnen aandragen.
Wij hebben wel onze twijfels over
de uitvoerbaarheid van alle voorstellen
per 1 januari aanstaande. De
integrale premieheffing over ziektewet-, N W W - en WAO-uitkeringen
lijkt ons het minst problematisch. De
samenstelling van inkomensbestanddelen voor de bepalingen van de
franchise W A O en de maximumpremiegrens zullen, naar wij vrezen, wel
uitvoeringstechnische complicatie
opleveren. De samenstelling van
twee uitkeringen zal in het algemeen
weinig problemen opleveren. Maar in
gevallen waarin die twee uitkeringen
van verschillende bedrijfsverenigingen komen, kunnen wij op het
probleem stuiten dat de ene bedrijfsvereniging werkt op basis van het
aantal werkdagen per maand - en
dat wisselt - en de andere bedrijfsvereniging uitgaat van het gemiddeld
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aantal werkdagen per maand.
Verdient het geen aanbeveling om de
telling van de werkdagen per maand
te harmoniseren?
De samenstelling van uitkering en
loon bij gedeeltelijke hervatting van
het werk, lijkt ons meer problemen te
zullen opleveren. De duur van de
gedeeltelijke werkhervatting staat niet
steeds te voren vast, het loonstrookje
is nog steeds niet verplicht gesteld
en allerlei vormen van flexibele
arbeid als uitzendwerk en afroepcontracten zijn in opmars.
Wij vragen ons af, in hoeveel
gevallen van samenstelling van
uitkering plus loon op de uitbetalingsdatum van de uitkering de precieze
inhouding over het loon al bekend is
en in hoeveel gevallen verrekening
achteraf nodig zal zijn. Krijgen de
uitkeringsgerechtigden dan steeds
een voldoende inzichtelijke specificatie van hun uitkering, met de correctie
die aangebracht wordt op de
uitkering van de vorige maand, zodat
zij kunnen volgen wat er met hun
uitkering gebeurt?
Het t e m p o van de invoering roept
bij ons twijfels en zorg op. Wij
hebben goed begrepen dat dit
wetsontwerp in feite een onderdeel
is van de stelselherziening en dat een
latere invoeringsdatum van dit
wetsontwerp dan voor de rest van
die herziening geldt, eveneens
problemen oproept. Onze twijfels en
zorg betreffen dus de invoeringsdatum van de stelselherziening in het
algemeen. Die waren de bewindsman
al bekend.
Voor mij geheel verrassend is het
voorstel o m in geval van samenloop
van A A W - en WAO-uitkeringsrecht
het AAW-uitkeringsrecht wel te laten
voortbestaan maar niet uit te keren
en via de WAO-uitkering te compenseren. Ik heb geen bezwaar tegen
deze constructie, zolang vaststaat
dat de A A W een volksverzekering
blijft en de WAO-franchise intact
blijft. Ik ben daar niet geheel gerust
op voor de verdere toekomst,
wanneer ik in de nota naar aanleiding
van het eindverslag van de Tweede
Kamer lees: 'Een fundamentele
herbezinning op de noodzaak van
een franchise in de premieheffingWAO achten wij een meer aangewezen weg.'. Gelukkig wordt hieraan
meteen toegevoegd: 'De mogelijk ingrijpende effecten van een dergelijke
optie verhinderen eenvoudige en
daardoor snel te nemen maatregelen
op dit punt.'.

Voorzitter, wij achter de WAO-franchise een nuttig instrument. Daarmee
wordt het bruto-netto-traject
verkleind, met name voor parttimers
en mensen met een laag inkomen.
Op grond van werkgelegenheidsoverwegingen is het goed o m parttime
arbeid aantrekkelijk te maken. Verder
geldt dat de lagerbetaalden vaak een
onevenredig groot werkloosheidsrisico lopen. Wie werkgelegenheidsoverwegingen en inkomenspolitieke
overwegingen met elkaar in overeenstemming wil brengen, doet er goed
aan, juist op het niveau van de lagere
inkomens het bruto-netto-traject niet
te groot te laten zijn. De W A O - f r a n chise draagt daaraan bij en daarom
vinden wij dat deze gekoesterd
moeten worden.
Tenslotte heb ik nog een vraag
over de betekenis en de reikwijdte
van het nieuw toegevoegde tweede
lid van artikel 3a van de Coördinatiewet sociale verzekering. Volgens dit
nieuwe lid worden uitkeringsgerechtigden met een loondervingsuitkering
geacht, indienstbetrekking te staan
tot het uitvoeringsorgaan dat de
uitkering verstrekt. Ik heb op zichzelf
geen bezwaar tegen deze constructie
van een fictief dienstverband; het kan
problemen wegnemen. Echter,
betekent dit nu ook dat iemand met
een gecombineerde W A O - N W W - u i t kering, die tijdelijk niet-verzekerde
arbeid aanvaardt, zijn hoedanigheid
van werknemer behoudt zolang zijn
WAO-uit voortduurt en kan dan zijn
NWW-uitkeringsrecht eventueel
herleven?.
Een andere vraag is, of deze
uitkeringsgerechtigden met een
loondervingsuitkering ook voor de
belastingen met werknemers gelijk
kunnen worden gesteld. De kranten
van de vorige week gelezen hebbend,
kom ik tot de conclusie dat dit
kennelijk niet de bedoeling is.
Mensen met een WW-uitkering
dreigen per 1 januari 1987 m e t e e n
netto-inkomensdaling te maken te
krijgen omdat zij in een ander
belastingtarief belanden en de
zogenaamde arbeidstoeslag verliezen.
Ik heb begrepen dat de drie grote
fracties van de Tweede Kamer thans
een initiatiefwetsvoorstel voorbereiden om door middel van alweer een
eenmalige uitkering dit koopkrachtverlies te compenseren. Ik vind dat
natuurlijk prachtig maar ik vind het
wèl raar; de bedrijfsverenigingen
krijgen er weer een klus extra bij.
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Waarom trekken wij de lijn van het
nieuwe lid 2 van artikel 3a van de
Coördinatiewet niet gewoon door
naar de belastingheffing? Als wij in
de premieheffing een fictief dienstverband aannemen kan dat toch ook bij
de belastingheffing? Naar mijn
mening ligt dat geheel in de lijn van
de prachtige woorden, die ik zoeven
al citeerde, over de solidariteitsgedachte tussen alle werknemers met
diegenen uit hun midden die niet in
staat zijn tot het zelfstandig verwerven
van inkomen.

D
De heer Franssen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Het aan de orde zijnde
wetsvoorstel betreffende premieheffing over uitkeringen op grond van
een aantal sociale uitkeringswetten,
waarover nu vereveningsbijdragen
worden geheven, heeft evenals het
voorgaande voorstel brede instemming in de Tweede Kamer gekregen.
Dat resultaat w e r d overigens pas
verkregen na een niet onbelangrijke
amendering, gedragen door onder
andere alle grote fracties, die de
onvermijdelijke negatieve inkomensgevolgen voor sommigen enigermate
verzacht. Deze inkomensachteruitgang voor boven-modale uitkeringsgerechtigden met een baan was bij
het wetsvoorstel onderbelicht
gebleven. Netto blijkt het f 110 a
f 120 per maand te kunnen bedragen
als gevolg van de dubbele premiefranchise.
Natuurlijk kan niet worden
ontkend dat het voordeel van de
gescheiden inkomensbronnen
onbedoeld en onzes inziens onbillijk
is ten opzichte van degenen die een
gelijke draagkracht uit één inkomensbron verwerven en dus het volle pond
moeten betalen. Niettemin blijft het
voor de bevoordeelden een ingreep
in hun patroon van inkomsten en
uitgaven. Ook onzes inziens zijn
daardoor overgangsmaatregelen
alleszins gerechtvaardigd. Ook de
gekozen vorm - een uitkering ineens,
ter grootte van eenmaal de jaarlijkse
achteruitgang - achten wij beter dan
een stapsgewijze afbouw, die
verschillen tussen vergelijkbare
gerechtigden langer zou doen
bestaan en die ook administratief
gecompliceerder is.
Eerder stelde ik reeds dat de
gescheiden premie c.q. vereveningsbijdrage onbillijke verschillen in
netto-inkomsten tot gevolg heeft.
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Daarmee heb ik impliciet aangegeven
dat wij de samenstelling der inkomens
uit diverse bronnen en een integrale
premieheffing als een middel tot
opheffing van die onbillijkheid zien.
Derhalve steunen wij dat. Het blijft te
betreuren dat de integrale premieheffing niet of nog niet voor het gehele
sociale en inkomensterrein kan
worden toegepast. Zo blijft de A A W
de vereveningsbijdrage behouden,
nadat overigens de AAW-plus W A O
weer geheel W A O w o r d t .
Verder blijft het hebben van meer
dan één dienstbetrekking en het
hebben van een part time-baan
voordelig in de heffingen. Hierdoor
kunnen nog altijd ongewenste
verschillen in relatieve collectieve
lastendruk ontstaan. Ziet de staatssecretaris mogelijkheden, ook op dit
terrein tot aanpassingen te komen?
Overigens, ook voor de IOAW blijft
de vereveningsbijdrage gelden,
omdat er anders ongewenste en
onbillijke minimum netto-effecten
zouden kunnen optreden. Mogelijk
kan de uit de studie van de commissie-Oort voortkomende wetgeving
ertoe leiden dat nog overblijvende
oneffenheden worden geëgaliseerd.
Mijnheer de Voorzitter! Naarmate
arbeids-, inkomens- en uitkeringspatronen meer worden gedifferentieerd,
stijgt de behoefte aan integrale
benadering bij belasting- en premieheffing, althans wanneer men een en
ander op de draagkracht wil afstemmen. Betrekt men daar de draagkracht
per samenlevingsverstand bij dan
w o r d t het rechtvaardigheid regelen
nog gecompliceerder. Eens te meer
zal blijken dat de wens tot vereenvoudiging kan botsen met de billijkheid.
Ook bij de stelselherziening wezen wij
hierop. Toch zien wij dit wetsvoorstel
als een vereenvoudiging van het
gecompliceerde inhoudingssysteem.
Alvorens mijn betoog af te sluiten,
maak ik nog een opmerking over de
Ziekenfondswet, ook al valt deze
misschien buiten het beperkte kader
van dit voorstel. Dit wetsvoorstel telt
immers inkomensbestanddelen
samen, die als loon worden beschouwd in de zin van de coördinatiewet. Toch vragen wij ons af, of de
opmerkingen die de heer Nijhuis van
de VVD in de Tweede Kamer maakte
over de ziekenfondsverzekering, voor
de staatssecretaris geen aanleiding
zijn o m ook hier het inkomen
integraal te betrekken bij de inkomenstoets rond de grens tussen de
verplichte en de particuliere verzekering. Gaarne heb ik hierop een
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reactie van de heer De Graaf.
Mijnheer de Voorzitter!
Premieheffing is een idee dat kennelijk
benen heeft. Recentelijk lazen wij in
de dagbladen dat de heer Weitenberg
van het NCW ervoor heeft gepleit,
ook premie te heffen over aanvullende
pensioenen. Ik zou hier toch voor
willen waarschuwen. Vooreerst lijkt
het mij een zaak die primair in het
kader van de pensioenfondsen moet
worden bekeken en bestudeerd.
Eventueel moeten daarop aanpassingen plaatsvinden. Bovendien is het
zeker niet juist dat alle pensioenen te
hoog zijn. Integendeel, dit geldt zelfs
bij volledige carrières. W a t dan te
zeggen van onvolledige carrières?
Bovendien zijn wij van mening dat,
indien er meer ruimte in de pensioenvoorziening zou zitten, correcties op
de collectieve lasten de voorkeur
verdienen, en wel door het verlagen
van de werkgevers- en werknemersbijdragen. Wellicht kan de staatssecretaris fris van de lever iets zeggen
over deze recente publikatie.
Ik rond af. De CDA-fractie is het
eens met dit wetsvoorstel. Wij zien
het als een vereenvoudiging van de
gecompliceerde inhoudingssystemen.
De systemen blijven overigens altijd
nog knap ingewikkeld. Het wetsvoorstel verbetert de inzichtelijkheid en
egaliseert bestaande ongelijkheden
tussen vergelijkbare inkomenstrekkers, ook al komen die uit meer dan
één inkomensbron. Ook het begrenzen tot de werkelijke maximumpremie
voor de verplichte ziekenfondsverzekering achten wij een juiste zaak.
Hetzelfde geldt voor het eenmalig
toepassen van de franchise en het
maximumpremieloon. Dat de
nadelige inkomenseffecten door de
overgangscompensatie worden
afgezwakt, juichen wij toe.

D
De heer H e i j m a n s (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Over het voor ons
liggende wetsontwerp zal ik drie
opmerkingen maken.
De eerste: de vervanging van de
verevening door premieheffing
betekent een vereenvoudiging van
ons toch nog veel te ingewikkeld
blijvende stelsel van sociale zekerheid.
De heer Franssen wees er zojuist ook
op. Bovendien wordt een ongerechtvaardigd voordeel voor sommige
uitkeringsgerechtigden, als gevolg
van de dubbele franchise voor de
W A O , weggenomen. Dat zijn
positieve kanten van het wetsontwerp.
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Mijn tweede opmerking: minder
fraai is dat in de stukken slechts wat
verscholen naar voren kwam dat het
verwijnen van de dubbele franchise
voor bovenmodalen een achteruitgang in inkomen van zo'n 5% kan
betekenen. Door kamerbrede
aanvaarding aan de overzijde van het
Binnenhof van een amendement dat
door mevrouw Ter Veld was ingediend, is althans voor één jaar een
compensatie gevonden voor de op
zich zelf aanvaardbare, maar wel erg
plotselinge teruggang in inkomen.
Misschien is het juister o m te zeggen
dat er een einde komt aan een reeds
jaren durende oneigenlijke bevoordeling. De staatssecretaris heeft in de
Tweede Kamer zijn excuses aangeboden voor zijn wat versluierende
voorstelling van zaken. Ik heb er dan
ook geen enkele behoefte aan, hier
nog verder over te praten.
Dan kom ik tot het derde punt. Dat
vraagt iets meer tijd. In de memorie
van toelichting bij het wetsontwerp
spreekt de staatssecretaris over een
'nadrukkelijk principe'. Als hij het
woord 'principe' gebruikt in relatie
tot het stelsel van sociale zekerheid
en zeker als hij er het w o o r d 'nadrukkelijk' aan toevoegt, gaat er bij mij
een rood lampje branden. Laten we
eens kijken of het vals alarm is.
De heer V a n de Z a n d s c h u l p
(PvdA): Rood is goed.
De heer H e i j m a n s (VVD): Het mag
ook blauw zijn, hoor.
De staatssecretaris stelt dat vóór
de invoering van de Wet aanpassingsmechanismen geen premie kon
worden geheven, als het verzekerde
risico zich niet meer kon voordoen of
als het reeds was ingetreden. Het
zou, zo zegt hij, te ver gaan, deze
gedachte als een nadrukkelijk
principe te zien. Waarom? Als
toelichting op deze stelling wordt
onder andere gewezen op de
ontbrekende heffing van premie over
ziekengeld, terwijl de zieke werknemer
wel verzekerd was voor W W en
WAO. Het gaat echter o m een
duidelijke fout in het systeem die als
zodanig dan ook enige tijd geleden is
gecorrigeerd.
Het in de memorie van toelichting
genoemde argument dat stoelt op de
Algemene Weduwen- en Wezenwet,
begrijp ik niet. De uitkering wordt
immers niet belast - en daar gaat het
om - maar wel een eventueel ander
inkomen. Uiteraard, zo zou ik zeggen,
worden hierover sociale premies
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betaald. Geldt bij voorbeeld hetzelfde
niet voor een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, aangevuld
met loon? Een bijkomstige factor in
de A W W is nog dat de premieplichtige
en de uitkeringsgerechtigde niet
dezelfde persoon kunnen zijn. Je zou
kunnen zeggen dat de weduwe per
definitie niet meebetaalt aan haar
eigen uitkering.
Ik meen dat de redenering van de
staatssecretaris dan ook niet helemaal
juist is. Hij had naar mijn mening
beter kunnen zeggen dat het wel
gaat om een nadrukkelijk uitgangspunt - het woord principe vind ik in
dit verband erg zwaar - dat tot nu toe
echter verkeerd is toegepast of te
eng is geïnterpreteerd. Het staat
duidelijk op langdurige uitkeringen,
die het overbodig maken, nog voor
andere sociale wetten verzekerd te
zijn.
Het ligt toch voor de hand dat min
of meer kortlopende uitkeringen,
waarbij de tijdelijk ingetreden situatie
zich kan herhalen en andere risico's
blijven bestaan, aan premieheffing
onderhevig zijn? Ik weet dat het
voorbeeld niet helemaal opgaat,
maar als mijn huis in brand staat, blijf
ik verzekerd tegen een volgend vuur
en ik moet ook de premie voor mijn
autoverzekering blijven betalen.
De wenselijkheid, premie over
uitkeringen te heffen, geldt dan ook
naar mijn mening duidelijk voor de
Ziekte- en de Werkloosheidswet en
wat minder duidelijk, maar met enige
moeite is het nog wel te verdedigen
dat het voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt. Deze redenering
is echter niet het uitgangspunt van
het wetsontwerp. Hiermee wordt
beoogd, zoals duidelijk in de considerans staat, dat de uit inkomenspolitieke
overwegingen in 1979 ingevoerde
verevening wordt vervangen door
premieheffing, die juist een zuiver
financieringsinstrument is.
Het inkomenspolitieke doel blijft
dus rechtop staan: het wordt echter
na aanvaarding van het wetsontwerp
met behulp van een wat oneigenlijk
instrument verwezenlijkt. Ik kan dan
ook niet inzien dat de premieheffing
ter vervanging van de verevening
een, zoals in de memorie van
toelichting staat, logische stap is ter
vormgeving van een uitkeringsstructuur met een evenwichtige inkomensontwikkeling. Ik vraag de staatssecretaris of hij met zijn memorie van
toelichting niet de weg van de minste
weerstand bewandelt.
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Een wat oneigenlijk uitgangspunt
leidt al gauw tot een verdediging
ervan met wat oneigenlijke of
overbodige argumenten. Ik wees al
op de A W W , maar de staatssecretaris
voert er in de memorie van toelichting
meer aan: 'Zo bezien kan de solidariteitsgedachte een zinvolle basis
vormen voor een financiering door
alle werknemers van de inkomensbescherming van degenen uit hun
midden, die niet in staat zijn tot
zelfstandige inkomensverwerving.'
Ik wijs de staatssecretaris erop dat
in tegenstelling tot de meer op
solidariteit geënte volksverzekeringen
de werknemersverzekeringen primair
zijn gebaseerd op de equivalentie.
Het element van solidariteit in het
totaal van de sociale verzekeringen
bestaat bovendien uit het verplichtende karakter ervan, zoals de staatssecretaris zich wellicht nog herinnert
uit een van de eerste lessen voor wat
wij in onze kring het vakdiploma
noemen.
Ik heb lang nagedacht over de
betekenis van de opmerking in de
memorie van toelichting: 'Maatschappelijkgezien kunnen uitkeringsgerechtigden met een loondervingsuitkering
gerekend worden tot de kring van de
werknemers'. Dit moet dan wederom
een argument zijn om de verevening
te vervangen door premie. Waarom
heeft de staatssecretaris dit argument
nodig, en wat bedoelt hij ermee? Ik
dacht dat er, maatschappelijk gezien,
juist geen gelijkstelling van beide
categorieën is en dat juist hier de
bron van veel pijn voor werklozen en
arbeidsongeschikten ligt. Of wil de
staatssecretaris er, heel voorzichtig,
mee zeggen dat de ontwikkeling van
lonen en uitkeringen parallel zou
moeten lopen? Ik vraag het hem
maar.
Geldt dit uitgangspunt ook voor
zelfstandigen met een AAW-uitkering? Zo ja, dan vervalt tenminste ten
dele het juiste argument van de
staatssecretaris - ik zeg dit met
nadruk, omdat hij aan de overzijde
anders heeft gehoord - om over
AAW-uitkeringen geen premie te
heffen maar de verevening te laten
voortbestaan. Of gaat het hier om de
minimum-behoeftefunctie? En geldt
dan voor allen die op het sociaal
minimum zitten of komen dat zij,
maatschappelijk gezien, niet meer tot
de kring van de werknemers kunnen
worden gerekend?
Waarom heb ik aandacht aan deze
aspecten van het wetsontwerp
gegeven? Omdat wij, als wij slechts
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werken volgens de - schijnbare logica van volgende stappen, zonder
ons af te vragen of wij nu werkelijk
afwijken van uitgangspunten en
principia en als wij vervolgens
werken met schijnbare in plaats van
echte argumenten, het gevaar lopen
dat wij van ons sociale zekerheidsstelsel een schaal tutti frutti maken. Nu
weer gaan er geruchten over
premieheffing op AOW-uitkeringen,
die naar mijn mening per definitie
hiervan uitgesloten moeten zijn, en
over premieverhogingen voor de
kinderbijslag.
Deze maatregelen zouden dienen
om de financiële gevolgen van de
vergrijzing tegen te gaan. Ik kan de
rechtsgrond daarvan nog niet zien.
Overigens vraag ik mij af of het
mogelijk is, op AOW-uitkeringen
premie te heffen. Het zijn immers
uitkeringen met een minimum-karakter. Misschien kan de staatssecretaris
hier commentaar op geven, of deze
geruchten ontzenuwen.
Ik wijs er wel op dat de Volkskrant
van vanochtend het bericht brengt
dat de christelijke werkgevers pleiten
voor premieheffing volksverzekeringen op ingegane pensioenen. Ik
neem aan dat het hierbij gaat om
bovenminimale pensioenen. Zoiets
kan toch een begin zijn.
Mijn conclusie: wij gaan inhoudelijk
akkoord met het wetsontwerp, mede
om de redenen die ik aan het begin
van mijn verhaaltje heb gegeven.
Achter het uitgangspunt van de
staatssecretaris en achter zijn
argumentatie zetten wij echter toch
wel vraagtekens.

D
Staatssecretaris D e Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Van de
Zandschulp heeft adhesie betuigd
met de uitgangspunten van dit
wetsontwerp. Het is inderdaad een
stroomlijning. Hij heeft met heel veel
instemming een deel van de stukken
geciteerd dat betrekking heeft op de
solidariteit. Dat sprak mij ook aan.
Het is uit onze eigen koker gekomen.
Ik heb er niets tegen als de heer Van
de Zandschulp mij volgende week,
naar ik hoop bij de behandeling van
het wetsontwerp bevriezing sociale
verzekeringsuitkeringen, alsnog aan
die passages uit deze stukken
herinnert. Tussen het een en het
ander acht ik geen discrepantie
aanwezig.
Als ik de heer Van de Zandschulp
goed begrijp, heeft hij iets meer
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twijfels over de uitvoerbaarheid van
de regel.
Voorzitter! Ik hoop hem op dat
punt te kunnen geruststellen. Ik moet
erkennen, dat de Sociale Verzekeringsraad op zichzelf blij was met de
wijziging die wij hebben voorgesteld
met betrekking tot het aanwijzen van
de bedrijfsvereniging als het gaat om
een combinatie van loon en uitkering,
als het loon geen aanvulling is. De
wijziging kan echter misschien enige
problemen geven als het gaat om de
invoering op 1 januari 1987.
Het kan dus zijn, dat dit onderdeel
iets later zal moeten ingaan. Ik ben
ervan overtuigd, dat de bedrijfsverenigingen bijzonder gelukkig zijn, dat
deze veranderingen in de voorstellen
zijn aangebracht. In het algemeen
zijn er geen problemen met betrekking
tot de uitvoerbaarheid van hetgeen
hier is voorgesteld.
Ik heb goede nota genomen van
de opmerkingen die de heer Van de
Zandschulp gemaakt heeft over het
karakter van de A A W , als zijnde een
volksverzekering. Hij ging zover, dat
hij zelfs de franchise in het kader van
de WAO meent te moeten koesteren.
Ik begrijp die overwegingen heel
goed vanwege de solidariteit die met
name daarin ligt opgesloten: het op
een evenwichtige manier verdelen
van de draagkracht. Als je daarin
veranderingen zou gaan brengen
door bij voorbeeld dit systeem af te
schaffen, zou dat vergaande gevolgen
kunnen hebben in inkomenspolitieke
zin.
Dat heb ik ook in de discussie aan
de overzijde wel duidelijk laten
blijken. Dat betekent natuurlijk niet
dat je in de toekomst nog eens een
fundamentele discussie uit de weg
moet gaan met betrekking tot de
vraag of je met een franchisesysteem,
zoals dat nu geldt, moet blijven
werken, als je de inkomenspolitieke
gevolgen op een goede manier zou
kunnen tackelen. Het blijft natuurlijk
wel een moeilijkheidsgraad in de
uitvoering van deze sociale verzekeringswet.
Met de heer Van de Zandschulp
ben ik van oordeel, dat in ieder geval
de A A W als volksverzekering naar
mijn gevoel niet dient te worden
aangetast. Nogmaals, het technische
probleem dat nu blijft bestaan als het
gaat om iemand die twee part time
betrekkingen heeft, kan nu niet
opgelost worden. Het is echter wel
bijzonder aantrekkelijk o m , als het
enigszins mogelijk is, in de toekomst
daarvoor een oplossing te vinden. In
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deze context moet ook de geciteerde
zinssnede worden gezien over de
wenselijkheid van een fundamentele
discussie hierover.
De heer Van de Zandschulp sprak
over de samenstelling van verschillende uitkeringen. Dat gebeurt meestal
d o o r e e n bedrijfsvereniging. Op
grond van een op artikel 100 van de
nieuwe werkloosheidswet getroffen
besluit zal één bedrijfsvereniging
bevoegd zijn. Zelden zal daarom
betaling van uitkeringen door verschillende bedrijfsverenigingen plaatsvinden. Dit levert dus geen bijzondere
problemen op.
De heer Van de Zandschulp sprak
ook nog over de problematiek die kan
ontstaan vanwege het feit dat
werkdagen soms verschillend
worden geteld. Ik ben er zeker van
dat de bedrijfsverenigingen, die in
deze zin wel de nodige bevoegdheden
hebben, uit dat probleem zullen
komen. Dat behoeft dus ook geen
probleem te zijn.
De heer Van de Zandschulp heeft
ook nog een vraag gesteld over het
begrip dienstbetrekking bij de
belastingheffing.
Mijnheer de Voorzitter! De
belastingheffing kent het begrip loon,
dat ook loon omvat uit vroegere
dienstbetrekkingen. Daarom is een
gelijkstelling met een dienstbetrekking niet nodig. Dit is in de coördinatiewet wel nodig om premie te
kunnen heffen. In dit opzicht is de
heer Van de Zandschulp wel op een
andere manier bediend, maar het
effect is hetzelfde.
Mijnheer de Voorzitter! Over de
koopkrachtcorrectie die, naar het
schijnt, verwoord zal worden in het
initiatief-voorstel dat aan de overkant
wordt ingediend en dat betrekking
heeft op de W W , wil ik nu verder
geen opmerkingen maken. Het gaat
naar mijn mening hier om een
onderwerp dat volgende week
waarschijnlijk nog wel aan de orde
zal komen. Ik neem althans aan, dat
wij in dit huis daarover dan een
discussie kunnen hebben.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Franssen heeft gezegd, dat de
inkomensgevolgen niet goed duidelijk
worden. Volgens de heer Heijmans
zitten zij verscholen. Hij zei echter
dat een excuus was aangeboden en
daarom: zand erover; hier praten wij
niet verder over!
Ik heb er echter toch nog behoefte
aan om erop te wijzen, dat het wel
degelijk is gesignaleerd, namelijk op
pagina 9 van de toelichting op het
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wetsvoorstel. Het enige wat in de
discussie aan de overzijde met name
een rol heeft gespeeld is, dat dit niet
zo expliciet in het persbericht naar
voren is gebracht. Nogmaals: het
was echt niet een kwestie van iets
verbergen of verdoezelen. Het is wel
degelijk gemeld.
Voorzitter! Ik ben blij dat de heer
Franssen instemming betuigt - dat
heeft de heer Heijmans ook gedaan met betrekking tot de uitkering
ineens. In dit kader komt namelijk
een uitkering ineens beschikbaar
door middel van amendering van het
voorstel. Zoals men weet, heb ik het
oordeel daarover aan de Kamer
overgelaten.
De heer Franssen stemt in met het
wetsvoorstel en hij zal dat ook
steunen. Ik vind het wel jammer, dat
nog niet sprake is van een integrale
oplossing. Dat slaat dan met name
op de situatie van twee part-time
banen. Ik hoop met de heer Franssen
dat het nog eens mogelijk zal zijn
voor die kwestie een oplossing te
vinden. Wij zijn en blijven daar nog
wel mee bezig, maar op korte termijn
is er geen oplossing.
Ik denk niet dat een soortgelijke
oplossing zal worden gerealiseerd
met betrekking tot de A A W en de
I 0 A W . Het gevaar is namelijk dat
voor de mensen die een uitkering
krijgen via een volksverzekering of
een bijstandsachtige regeling een
verzekering ontstaat op een punt
waar het niet gewenst wordt.
Daarom zullen wij met betrekking tot
die regelingen blijven werken via de
systematiek die wij vandaag de dag
kennen. Dat is de systematiek van de
vereveningsbijdrage. Dat behoeft ook
in technisch opzicht geen bezwaar te
zijn.
Ik weet niet of de commissie-Oort
in de toekomst eventuele bestaande
oneffenheden in dit opzicht nog eens
kan wegwerken. Dat zullen wij
moeten afwachten.
Ik weet wel dat de plannen met
betrekking tot de veranderingen in
fiscale zin en met betrekking tot de
premieheffing voor de volksverzekeringen op basis van het werk van de
commissie-Oort een bijdrage kunnen
leveren voor een integraal bezien van
belastingen en premies, althans voor
een groot deel. In die zin kunnen zij
ook nuttig zijn voor de benadering
waarbij men uitgaat van het draagkrachtbeginsel. Ik vind echter niet,
dat het nu het geschikte moment is
om hier over de commissie-Oort een
discussie op gang te brengen.
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Over de ziekenfondsverzekering
wil ik nog het volgende opmerken.
De heer Franssen herinnerde even
aan de opmerking die de heer Nijhuis
aan de overzijde heeft gemaakt. Het
is waar dat in die sector nog niet in
alle opzichten in de inkomensbestanddelen bij elkaar worden opgeteld
voor de beoordeling van de vraag of
men al dan niet verzekeringsplichtig
is in het kader van de wet. Daarover
is wel door de Ziekenfondsraad
geadviseerd. Nu kiezen wij voor een
beperkte oplossing. Het is dus niet
een volledige oplossing.
Terecht heeft het genoemde lid
gezegd dat de verdere uitwerking
niet zozeer ons beleidsterrein betreft,
maar dat van WVC. Ik kan de leden
de verzekering geven dat WVC hier
ook verder aan werkt. Wij hebben nu
die onderdelen in de beschouwingen
betrokken die wij gemakkelijk konden
behandelen. Daarmee is dus tot een
partiële oplossing gekomen en
gereageerd op de door de Ziekenfondsraad gegeven adviezen.
De heren Franssen en Heijmans
hebben mij een reactie gevraagd op
een publikatie of suggestie van de
zijde van de NCW met betrekking tot
premieheffing, heffing van premies
voor Volksverzekeringen, ook over
pensioenen, dus niet zozeer over het
AOW-deel maar ook voor het
bovenste gedeelte.
De heer Franssen beveelt voorzichtigheid aan. Ik had de indruk dat de
heer Heijmans de nodige terughoudendheid op dit punt betracht. Ik wil
ook voorzichtig zijn en terughoudend
reageren door niet meer te zeggen
dan ik tot nu toe heb gedaan, omdat
ik nog niet exact weet welke plannen
zijn verwoord. Ook is het een
suggestie die al een keer in de
Oort-discussie een rol heeft gespeeld.
In die discussie beperkt dit zich
voorlopig in ieder geval tot de
zogenaamde opslagpremies en niet
tot de A O W - en A W W - p r e m i e . Het is
overigens een zaak die in de toekomst
zonder enige twijfel nog wel verdere
aandacht zal krijgen, met name
wanneer men de gevolgen van de
vergrijzingsproblematiek beziet.
De vergrijzing gaat door en neemt
een omvang aan die voor de A O W
nogal grote gevolgen heeft. In dat
verband wordt wel eens meer
gediscussieerd over de vraag of je
niet tot een verbreding van de
grondslagen kunt komen, een zaak
die ook in het regeerakkoord is
genoemd. Ik begrijp zijn voorzichtigheid maar ik wil in het voetspoor

daarvan in ieder geval niet verder
gaan dan dit.
De heer Heijmans heeft in zijn
bijdrage drie opmerkingen gemaakt.
Hij maakte allereerst twee korte
opmerkingen. De eerste betrof de
vereenvoudiging, hetgeen zijn
volledige instemming had. Hij
reageerde ook op de andere onderdelen positief. Op zijn tweede opmerking
over de inkomensachteruitgang ben
ik zojuist ingegaan.
Ik wil nu nader ingaan op het punt
waarvan hij meende daarbij wat
langer te moeten stilstaan. Omdat ik
sprak over een 'nadrukkelijk principe'
ging er bij hem een rood lampje
branden. Als er een rood lampje gaat
branden, dan betekent dit dat hij
kennelijk enig gevaar voelt.
Hij wilde graag van mij weten of er
sprake is van een vals alarm. Hij
voegde hieraan nog toe, het gehele
vraagstuk van de argumentatie van
de voorstellen die hier nu op tafel
liggen. Hij plaatste op zijn minst
vraagtekens bij mijn argumentatie.
Dit brengt hem er overigens niet toe,
te zeggen dat hij daarom tegen het
voorstel is. Dat doet mij uiteraard
deugd. Toch is het mijns inziens
nuttig en zinnig om ook over die
uitgangspunten nog eens te praten.
Als de woorden 'nadrukkelijk
principe' zijn gebruikt, dan moet men
hieraan niet meer ophangen dan
bedoeld is.
Als je het geheel overziet, ben ik
eerder geneigd, te zeggen dat wij
deze zaak pragmatisch moeten
benaderen en hiervoor praktische
oplossingen zien te vinden. Als ik het
geheel bekijk, zie ik twee elementen
in het geheel. Het zijn, ook nu nog
wel, inkomenspolitieke overwegingen
die tot een bepaalde invulling van het
inhoudingsregime leiden.
Deze golden destijds ook voor de
Wet Aanpassingsmechanismen,
omdat er juist door die inkomenspolitieke overwegingen bezwaren waren
tegen een verschil in de netto- en de
bruto-ontwikkeling. Voorts was er
een verschil tussen actieven en
niet-actieven. Dat ïs toen via het
WAM-mechanisme, de vereveningsbijdrage, ondervangen. Dat wordt nu
mede met hetzelfde doel vervangen,
om in het nettotraject een soortgelijke
ontwikkeling te realiseren tussen
actieven en niet-actieven door een
premieheffing. Dat is de sterke
pragmatische kant aan de zaak.
Het tweede element heb ik al
eerder aangevoerd. De heer Van de
Zandschulp kan zich goed vinden in
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het op dezelfde wijze behandelen van
de actieven en de niet-actieven, de
werknemers en zij die dat op een
gegeven moment niet meer zijn,
omdat zij door een calamiteit zijn
getroffen.
Ook dat element ligt ten grondslag
aan deze voorstellen. Ik meen dat het
een goede zaak is. In die zin spreken
wij dan ook over het tot de kring van
verzekerden verklaren van diegenen
die een uitkering ontvangen. In dat
opzicht is er naar mijn mening ook
sprake van een consistente onderbouwing en een goede argumentatie van
de voorstellen die hier worden
besproken.
De heer Heijmans heeft in zijn
betoog nogal geprobeerd een
onderscheid te maken tussen de
behoefte o m iets te doen voor
kortlopende uitkeringen versus
langlopende uitkeringen. Gezien zijn
bijdrage, heeft hij ook zelf wel
ontdekt dat dit onderscheid niet
gemakkelijk te maken is. W a t de
WAO betreft, accepteert hij het
volledig, terwijl de WAO toch heel
duidelijk een langlopende uitkering
kan zijn. Het lijkt mij toch goed dat
wij hier tot een zekere harmonisatie
komen, ook uit solidariteitsoverwegingen. De heer Van der Zandschulp
heeft daar uitdrukkelijk op gewezen:
een harmonisatie in het inhoudings/
verzekeringstraject tussen actieven
en niet-actieven. Solidariteit is
inderdaad voor een groot deel
voornamelijk in de werknemersverzekeringen bepaald door het verplichte
karakter van de verzekering.
De heer Heijmans weet ook dat
wij samen hebben geleerd dat er
nogal wat andere solidariteitselementen spelen in de sociale verzekeringen. Wel erken ik dat die elementen
in de volksverzekeringen een ander
karakter hebben dan in deze werknemersverzekeringen.
Ik hoop dat ik met deze wat meer
pragmatische benaderingswijze ook
enige mate van gerustheid heb
gegeven in de richting van de heer
Heijmans in verband met de door mij
gekozen uitgangspunten. Het gaat er
echt niet o m - hij zei zoeven: ik vraag
maar wat - te komen tot een gelijke
en parallelle ontwikkeling van
uitkeringen en lonen. Dat zit er niet
achter. Het was inderdaad zomaar
wat vragen, maar hij heeft er een
duidelijk antwoord op gekregen.
Erachter zit ook niet de minimumbehoeften-functie in dit geheel. Het
gaat in het bijzonder om de werknemersverzekeringen, die vooral
loongerelateerd zijn.
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De heer Z o o n (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Met het onderhavige
wetsvoorstel wordt beoogd de Wet
op het levensverzekeringsbedrijf aan
te passen aan de eerste richtlijn van
de EG tot coördinatie van de bepalingen ten aanzien van het levensverzekeringsbedrijf en de thans nog
afzonderlijke toezichtswetten voor
het schade- en levensverzekeringsbedrijf samen te voegen. Hoe het komt
dat de aanpassing die op 15 september 1981 haar beslag had moeten
krijgen, zo is vertraagd en waarom de
weg van de integratie, die het lezen
van de stukken die het voorstel
begeleiden overigens niet gemakkelijker maakt, is ingeslagen, is in de met
de Tweede Kamer gewisselde
stukken uit de doeken gedaan.
Op de oorzaken van de vertraging
ga ik niet in. Wel wil ik enkele vragen
stellen over de gevolgen. Uit de
memorie van antwoord aan onze
Kamer blijkt dat ook Italië de wetgeving nog niet heeft aangepast. Uit het
feit dat wij niet het enige land zijn dat
in dezen tekort schiet, kunnen wij
enige troost putten, als wij maar niet
de misvatting gaan huldigen dat

tekort schieten minder erg is als een
ander ook niet aan de eisen voldoet.
Heeft de Europese Commissie nu ook
tegen Italië een procedure aangespannen wegens te late aanpassing?
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag wordt medegedeeld dat
de indruk bestaat dat de Commissie
de procedure niet zal doorzetten als
de aanpassing nog in 1986 plaatsvindt.
Is die indruk, nu de wet naar alle
waarschijnlijkheid deze maand in het
Staatsblad komt, inmiddels zekerheid
geworden? Zijn er wat dit betreft
toezeggingen van de Europese
Commissie?
De spoed die het kabinet moest
betrachten om de aanpassing nog dit
jaar te realiseren, heeft ertoe geleid
dat een aantal onderdelen van een in
1983 door de Tweede Kamer
aanvaarde motie-Kombrink niet in de
wet konden worden opgenomen dan
wel in uitvoering werden vertraagd.
Tijdens de plenaire behandeling in de
Tweede Kamer heeft de minister zijn
standpunt en zijn voornemens ten
aanzien van deze elementen verduidelijkt en enkele concrete toezeggingen gedaan. Wij zijn nu weer enkele
maanden verder. Ziet het ernaar uit
dat de toezeggingen en dan in het
bijzonder die welke nog voor dit
parlementaire jaar zijn gedaan,
kunnen worden nagekomen?
De uitoefening van het verzekeringsbedrijf zal aan een vergunning
worden onderworpen. Eén van de
eisen waaraan het levensverzekeringsbedrijf volgens de richtlijn moet
voldoen, is een solvabiliteitsmarge.
Daarop wil ik, mede naar aanleiding
van hetgeen in de memorie van
antwoord aan onze Kamer is gezegd
over verzekeraars die hun zetel
buiten de Gemeenschap hebben, wat
nader ingaan.
In de memorie van toelichting
wordt op bladzijde 6 gezegd dat een
derde van de vereiste solvabiliteitsmarge het garantiefonds vormt, met
dien verstande dat het garantiefonds
minstens 8 0 0 . 0 0 0 Ecu, overeenkomend met twee miljoen gulden, moet
bedragen. In de daaropvolgende zin
wordt opgemerkt dat dit minimumgarantiefonds 'dus' tevens het absolute
minimum van de vereiste solvabiliteitsmarge vertegenwoordigt. Dat is
mij niet duidelijk. Indien een derde
gedeelte van de solvabiliteitsmarge
het garantiefonds vormt en dit
garantiefonds minimaal twee miljoen
bedraagt, is de solvabiliteitsmarge
dan niet minimaal zes miljoen?
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De heer Heijmans heeft tenslotte
nog een opmerking gemaakt over de
schaal met tutti-frutti. Ik verwijs naar
de discussie die door de NCW op
gang is gebracht. Ik heb er al een
reactie op gegeven. Ik wil daar graag
mee volstaan.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de PPR, de CPN
en de PSP wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te
worden tegen het wetsvoorstel te
hebben gestemd.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel W i j z i g i n g van de
W e t toezicht schadeverzekeringsbedrijf ( 1 9 3 2 9 ) .
De beraadslaging wordt geopend.

D

In het voorlopig verslag hebben
wij gevraagd, of de eis dat een
verzekeraar die zijn zetel buiten de
EG heeft rechtspersoon moet zijn
volgens het recht van het land van
herkomst, kan inhouden dat een
verzekeraar die niet binnen de EG is
gevestigd, een rechtsvorm bezit die
in ons land niet acceptabel zou zijn.
Ter verduidelijking merk ik naar
aanleiding van een veronderstelling
in de memorie van antwoord op, dat
wij met deze vraag uiteraard rechtspersoonlijkheid op het oog hebben en
iedere willekeurige rechtsvorm. In de
memorie van antwoord w o r d t deze
vraag bevestigend beantwoord: voor
verzekeraars van buiten de Gemeenschap zijn ook die vormen van
rechtspersoonlijkheid acceptabel die
het hun onmogelijk zouden maken
o m een vergunning te krijgen, indien
hun zetel zich in een lidstaat zou
bevinden.
Een verdergaande eis ten aanzien
van de rechtspersoonlijkheid wordt
echter niet doenlijk geacht en er is
vanwege de bijzondere financiële
eisen die deze verzekeraars worden
gesteld, ook geen behoefte aan.
Interpreteer ik die bijzondere eisen
goed, als ik zeg dat een verzekeraar
van buiten de EG die in drie lidstaten
vestigingen heeft, in totaal een
minimum-garantiefonds moet
hebben van 1,2 min. rekeneenheden,
namelijk 4 0 0 . 0 0 0 per lidstaat en dat
de extra eis die ons land stelt, er voor
een verzekeraar van buiten de
Gemeenschap die alleen in ons land
een vestiging heeft, op neerkomt dat
hij, behalve over het garantiefonds
van 400.000 rekeneenheden voor
zijn vestiging hier, over een solvabiliteitsmarge van minstens 8 0 0 . 0 0 0
voor zijn totale bedrijf moet beschikken?
De bepaling betreffende de
lokalisering van de activa van het
garantiefonds is mij niet geheel
duidelijk. In de memorie van toelichting en in de memorie van antwoord
staat dat deze activa ten bedrage van
het garantiefonds in de lidstaten
waar het bedrijf wordt uitgeoefend,
gelokaliseerd moeten zijn en wel voor
een bedrag van 200.000 Europese
rekeneenheden in de vorm van een
depot en voor het overige binnen de
Gemeenschap. Moet hieruit worden
afgeleid dat niet alle activa die deel
uitmaken van het garantiefonds in de
lidstaat behoeven te zijn?
Onder 'branche' wordt, aldus
wordt geantwoord op een vraag
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De heer V a n T e t s (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! In dit geval kan ik al in
eerste termijn beginnen met dank uit
te spreken n.l. voor de vriendelijke
aanduidingen die de heer Zoon aan
mijn adres heeft genoemd. Ik hoop
dat hij daarin zal kunnen volharden
nadat hij mij heeft aangehoord.
Ik beperk mij, mede ter wille van
de tijd, tot een tweetal punten en die
hebben beide betrekking op artikel 6
van de w e t toezicht, zoals gewijzigd
bij deze wet, welk artikel een
afbakening geeft van de werkzaamheden van respectievelijk levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.
Hierbij doet zich een merkwaardige
situatie voor.
Enerzijds is er kritiek op pensioenfondsen dat hun regelingen als te
star worden ervaren. Men vreest dat
ze de maatschappelijke ontwikkelingen niet snel en soepel genoeg zullen
volgen. Dat heeft zijn weerslag
gevonden in een passage in het
regeerakkoord, die weliswaar slechts
om een studie vraagt, maar er toch
kennelijk op gericht is meer keuzevrijheid terzake mogelijk te maken.
Anderzijds zien wij hier een
aanscherping van de omschrijving
van het toegelaten werkgebied, in
het bijzonder terzake van vrijwillige
aanvullingen. Dat wil zeggen: een
beperking ten aanzien van het
scheppen van mogelijkheden om die
verlangde keuzevrijheid tot gelding te
brengen. Het gaat hierbij niet alleen
om de pensioengerechtigde leeftijd

en de aanwending van ter beschikking
gestelde middelen in de beleggingssfeer, maar met name ook o m de
nabestaandenvoorzieningen, zoals
weduwnaars- en partnerpensioenen
en het automatisme van het bestaande weduwenpensioen nu in een
toenemend aantal gevallen beide
echtelieden beroepsmatig werken en
in dat kader dan ook beiden een
eigen pensioenvoorziening hebben.
Toch lijkt het probleem niet zo
moeilijk. Iedereen, ook de pensioenfondsen zelf, is het erover eens, dat
zij zich niet moeten inlaten met het
verzekeren van personen die niet een
arbeidsrechtelijke band hebben met
de onderneming of de bedrijfstak
waaraan de pensioenregeling is
verbonden (of hun nabestaanden), en
evenmin met verzekeringen die met
het begrip 'pensioen' niets van doen
hebben, hetzij doordat zij anders van
aard zijn, hetzij doordat zij, al dan
niet op grond van fiscale motieven,
een voorziening bieden die uitgaat
boven wat terzake gebruikelijk is. Ik
blijf het jammer vinden dat dit niet in
klare taal in de wet is neergelegd, te
meer daar ei toch in de fiscale sfeer
- dat is toch ook een onderdeel van
hetzelfde ministerie van Financiën al spelregels bestaan over wat wel en
wat niet als pensioen wordt geaccepteerd. Ik vrees dat de onduidelijkheid
die de memorie van antwoord zegt te
hebben willen voorkomen, nu met
recht is ontstaan door de gekunstelde
omschrijvingen die zijn gekozen.
De memorie van antwoord geeft
daarvan mijns inziens een zeer
duidelijk voorbeeld. De casus betreft
een volstrekt normale pensioenregeling met een volstrekt traditioneel
weduwenpensioen. Indien men nu
onder aandrang uit de maatschappij
de werknemer voortaan de keuze zou
willen geven in hoeverre hij voortzetting van dit traditionele weduwenpensioen wenst, waarbij zijn eigen
bijdrage zou kunnen dalen indien hij
deze verzekering zou beperken,
brengt dat de nabestaandenvoorziening volgens de memorie van
antwoord buiten de regeling, tenzij
de beperking zo ver gaat dat ook de
bijdrage van de werkgever zou dalen.
Dit zou een aantal gevolgen hebben
die niet bedoeld kunnen zijn.
Ten eerste. De mindere kosten van
de pensioenvoorziening mogen niet
ten volle aan de werknemersbijdrage
worden toegerekend. Dat wil zeggen:
de werknemer zou meer moeten
opgeven, dan hij in zijn bijdrage
terugziet. Dat komt neer op het
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onzerzijds, uitsluitend een verzekeringsbranche verstaan en een
verzekeraar mag volgens artikel 26
geen ander bedrijf dan hetzij het
schadeverzekeringsbedrijf, hetzij het
levensverzekeringsbedrijf uitoefenen.
Betekent dit dat een verzekeraar die
onder dezelfde naam als die waaronder hij het verzekeringsbedrijf
uitoefent, een ander bedrijf, bij
voorbeeld de exploitatie van een
recreatiepark uitoefent, geen
vergunning kan krijgen?
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het
hierbij laten. De vrijwillige pensioenvoorzieningen waarover veel te doen
is, laat ik rusten. Ik geef er de
voorkeur aan, in ieder geval in eerste
instantie, eerbiedig te luisteren naar
hetgeen ons medelid, de heer Van
Tets, die al in de Tweede Kamer als
bij uitstek deskundig is aangekondigd,
hierover te zeggen heeft.

D

frustreren van de juist beoogde
keuzevrijheid. Als dat niet gebeurt,
dan is dat namelijk op straffe van het
buiten de regeling plaatsen van alle
nabestaandenvoorzieningen.
Ten tweede. Indien de werknemer
later de verzekering zou willen doen
herleven, omdat hij en zijn vrouw er
geen behoefte aan hadden, toen zij
beiden ongeveer even veel verdien
den, maar inmiddels de man bij
voorbeeld door promotie meer is
gaan verdienen dan zijn echtgenote,
is dat niet meer mogelijk. Dan past
het niet meer in de regeling, zo staat
er in de memorie van antwoord.
Ik zie er van af, nog meer voorbeelden te noemen, omdat reeds
duidelijk moet zijn dat de gekozen
interpretatie, uitvloeisel van de
gehanteerde dogmatiek, niet goed is.
Ik doe dan ook een beroep op de
minister dat te erkennen.
Nu weet ik wel dat de minister in
de Tweede Kamer al verklaard heeft
in te zien dat er een toenemende
vraag is naar individueel maatwerk
en dat als iets volgens deze wet niet
kan maar overigens volstrekt redelijk
is, de fondsen dat dan maar moeten
regelen via een dispensatie van de
Verzekeringskamer. Zo zal het ook
moeten, want de w e t luidt nu
eenmaal, zoals die luidt. Ik veroorloof
mij wel dat uit het oogpunt van de
wenselijkheid van het vermijden van
onnodige regulering, weinig fraai te
vinden. Wat gaat daar weer niet aan
tijd en werk en dus geld inzitten!
Bovendien is de Verzekeringskamer
ook een wetsuitvoerster. Het lijkt mij
dan ook nuttig indien de minister zou
verklaren dat het erom gaat of de
Verzekeringskamer voor haar
toezicht - daar gaat deze wet
namelijk over - behoefte heeft aan
verdere vereisten dan de huidige
wanneer op grond van uit de maatschappij voortkomende verlangens
meer keuzevrijheid aan de werknemer
wordt gegeven. In de gevallen die ik
heb genoemd, kan ik mij dit niet
voorstellen. De verzekeringskamer
behoort dan ook ten minste de
vrijheid te hebben terzake dispensaties te verlenen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
hiermee op mijn tweede punt dat
betrekking heeft op de in lid 5 van
artikel 6 neergelegde bevoegdheid
voor de ministers van Financiën en
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om verdere beperkingen en
regels te stellen, niet alleen ter zake
van de vrijwillige aanvullingen
waar het hier hoofdzakelijk om gaat,

521

Van Tets
maar zelfs ten aanzien van reguliere
pensioenregelingen waar niets
bijzonders mee aan de hand is. Onze
opmerkingen in het voorlopig verslag
tendeerden ertoe te stellen dat het
voorbehouden van deze bevoegdheid
uit een oogpunt van deregulering niet
lijkt te passen en uit een oogpunt van
rechtszekerheid op bezwaren stuit.
Dit geldt te meer, omdat bij de
behandeling in de Tweede Kamer al
naar voren is gekomen dat niet
duidelijk voor ogen staat wat men
hiermee voor heeft.
In de memorie van antwoord
wordt gesteld dat deze bevoegdheid
niet kan worden gemist. De gegeven
voorbeelden lijken mij nogal vergezocht. Maar de logica gebiedt mij te
erkennen dat gezien mijn opmerkingen over het eerste punt, nu al
gebleken is, doordat de wet niet zo
duidelijk is als zij had moeten en
mijns inziens ook had kunnen zijn dat
er interpretaties opgeld doen die tot
ongerijmde resultaten leiden, dat
het maar goed is dat via deze
bepaling zulke brokken kunnen
worden voorkomen c.q. hersteld.
Ik erken dit bij dezen. Ik spreek
hierbij de hoop uit dat de ministers
van deze bevoegdheid een bezonnen
gebruik zullen maken. Ik hoop ook
dat zij dit niet zullen doen zonder
terdege rekening te houden met de
opmerkingen van degenen die in de
praktijk met de materie moeten
werken.
Dergelijke regelingen - ik herhaal
dit ten overvloede, want het is de
kern van mijn boodschap - behoren
geen rem te leggen op ontwikkelingen
die maatschappelijk wenselijk zijn.
De beraadslaging w o r d t geschorst.
V o o r z i t t e r : De Rijk
De V o o r z i t t e r : Is de minister bereid
onmiddellijk te antwoorden?
Minister Ruding: Gezien de complexiteit van de materie stel ik het op
prijs, als ik enige tijd krijg om mijn
antwoord voor te bereiden. Misschien
is het verstandig om eerst de andere
wetsvoorstellen te behandelen, die
mij ook regarderen. Maar dat is
vanzelfsprekend aan u, mijnheer de
Voorzitter.
De V o o r z i t t e r : Dat lijkt ook mij
verstandig. Dan kunnen wij met één
pauze volstaan.
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Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel M a c h t i g i n g t o t
d e e l n e m i n g door N e d e r l a n d in de
S p e c i a l e V e r h o g i n g v a n het
A a n d e l e n k a p i t a a l v a n de A z i a t i sche O n t w i k k e l i n g s b a n k
(19397).
De beraadslaging w o r d t geopend.

D
De heer M a a s s e n (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Toen de heer Ruding
hier binnen kwam, heb ik hem
begroet. Het spijt mij bijzonder dat ik
dit niet kan doen met de heer
Bukman. Ik had hem hier namelijk
ook verwacht. Het onderhavige
wetsvoorstel gaat inhoudelijk vooral
over ontwikkelingshulp.
Mijnheer de Voorzitter! Namens
mijn fractie bedank ik de minister
graag voor de uitvoerige beantwoording van de door ons gestelde
vragen. Deze beantwoording geeft
aanleiding tot enig commentaar. Het
is niet duidelijk, nu de waarde van de
'1966-dollar' niet langer te bepalen
is - dat wil zeggen sinds 1978 waarom de dollar als valuta wordt
gehanteerd. Het voordeel van het
gebruik van de SDR is in ieder geval
een minder variabele koers. Daarbij
komt dat ook de koers van de dollar
van invloed is op de koers van de
SDR. De dollar speelt bij het hanteren
van de SDR mede een rol. Kan de
minister meedelen of deze suggestie
- dat wil zeggen het gebruik van de
SDR - bij toekomstige kapitaalsverhogingen te realiseren is?
Mijnheer de Voorzitter! Deelneming
van ook ons land in de speciale
kapitaalsverhoging, zal tot vergroting
van de uitleencapaciteit van de bank
leiden. De Nederlandse deelneming
zal de zeggenschap in de bank
vergroten. De zeggenschapsverhoudingen worden door de speciale
kapitaalsverhoging meer, doch niet
volledig, in evenwicht gebracht. Bij
de beoordeling van dit wetsvoorstel
gaat mijn fractie uit van de beantwoording van de volgende vragen.
1. Is speciale kapitaalsverhoging
noodzakelijk en zo ja, waarop berust
dan de omvang van deze speciale
kapitaalsverhoging, die het maatschappelijk kapitaal van de bank met
SDR 3 0 0 min. doet toenemen?
2. Voldoet de financiering door de
Aziatische Ontwikkelingsbank aan de
prioriteiten van het Nederlandse

Schadeverzekeringsbedrijf
Aziatische Ontwikkelingsbank

beleid inzake ontwikkelingssamenwerking?
3. Welk beeld biedt de evaluatie
van het beleid?
Omtrent de noodzaak van deze
speciale kapitaalsverhoging maken
wij uit de stukken op dat sinds 1981
de particuliere kapitaalstroom naar
de Aziatische landen is gedaald.
Daarbij valt te noteren dat sinds
1982 van een licht herstel sprake is.
Ook het beeld voor de komende jaren
is in dit opzicht niet direct rooskleurig.
Wat dit betreft, zou aanvullende
financiering van de ADB gewenst
zijn. Opvallend is evenwel, dat het
uitleenniveau van de bank in 1985
een 'markante daling' laat zien. Voor
deze daling worden drie factoren
genoemd: verslechterde ruilvoet in
de regio, inkrimping van de export
van de Aziatische ontwikkelingslanden en toegenomen protectionisme.
Voorts speelt de daling van de
olieprijs een rol.
Het is duidelijk dat de genoemde
factoren de economische groei
afremmen en dat de afnemende
absorptiecapaciteit tot een dalende
uitleen van de ADB heeft geleid, die
zich ook in 1986 zal voortzetten. De
volgende kapitaalsverhoging zal zelfs
een jaar worden uitgesteld tot 1989.
Kan nu op grond van dit beeld een
speciale kapitaalsverhoging aan de
orde zijn? Nieuwe leningen aan
3angla Desh, India en de Volksrepubliek China worden genoemd,
alsmede hervatting van de leningen
aan de Philippijnen. Hoewel door
deze leningen het huidige uitleenniveau nauwelijks wordt gewijzigd,
achten wij ze op hun plaats. Echter,
meer nog dan het accent leggen op
economische groei in de Aziatische
landen - ook mijn fractie acht die
groei noodzakelijk - zal vooral het
accent gelegd moeten worden op
een beleid, gericht op de armoedebestrijding en de kwaliteit van
projecten.
Onze conclusie is dat vooral de
twee laatstgenoemde doelstellingen
voor een speciale kapitaalsverhoging
van belang zijn. Het antwoord op de
eerste vraag voorlopig afsluitend,
vernemen wij graag, of over de
invoering van een variabele uitleenrente al iets valt te zeggen. Blijft nog
het antwoord op de vraag omtrent de
omvang van de speciale kapitaalsverhoging.
Wat nu betreft de toetsing van de
financiering aan het ontwikkelingsbeleid, in het bijzonder de armoedebestrijdinq, kan worden opgemerkt dat
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van de allocaties één derde wordt
besteed aan landbouw en agro-industrie, één derde aan de sociale
structuur, aan energie 13% en 17%
aan vervoer en communicatie. Deze
gegevens ontleen ik aan het jaarverslag van de Aziatische Ontwikkelings
Bank over 1985.
Voorzitter, plattelandsontwikkeling,
energieprojecten, verbetering van
infrastructuur enz. komen dan
slechts ten goede aan de armste
groepen wanneer daarbij van
kleinschaligheid wordt uitgegaan en
wanneer w o r d t aangesloten bij
plaatselijke omstandigheden en
initiatieven. In de stukken hebben wij
hierover weinig terug kunnen vinden.
Zeker, Nederland heeft opgeroepen
tot het beschikbaar stellen van meer
middelen ten behoeve van inkomengenererende activiteiten van kleine
producenten in industrie en landbouw.
Echter, hieruit blijkt toch dat dit tot
nu toe te wensen overliet.
Ook aandacht voor het milieu en
de positie van de vrouw is geen zaak
die ons inziens op lokaal niveau moet
worden gerealiseerd. Bij mijn fractie
bestaan er twijfels omtrent het
sporen van het uitleenbeleid met de
hoofddoelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking. W o r d t toch niet
te veel steun verleend aan de
particuliere sector?
Onze laatste vraag is wat de
effecten zijn van bepaalde projecten.
De invoering van het Project Benefit
Monitoring System lijkt ons een
goede zaak, zelfs zeer noodzakelijk.
Echter, tot nu toe blijkt niet uit de
stukken wat dit systeem heeft
opgeleverd. Van de projecten wordt
volgens de bank 73% geslaagd
genoemd. De ministervan Ontwikkelingssamenwerking heeft hierover
opgemerkt: het is een vorm van
zichzelf over de bol aaien. Ik verwijs
hierbij naar de handelingen van de
Tweede Kamer, bladzijde 5 6 1 0 .
Voorzitter, dat is in elk geval - om
bij het door de minister genoemde
lichaamsdeel te blijven - recht voor
z'n raap gesteld. Ook wij onderkennen
dat het niet zo eenvoudig is, het door
de bank gevoerde beleid te toetsen.
Het ingevoerde systeem zal in de
praktijk zijn nut moeten bewijzen. Het
blijft te betreuren dat het effect van
de projecten tot nu toen niet zo
duidelijk kon worden vastgesteld.
Overigens hebben recente berichten
hierover ons niet gerustgesteld. De
aanleg in 1979 van een vissershaven
in Zuid-Korea zou voor ongeveer 400

schepen een thuisbasis moeten
bieden.
Nu, na zeven jaar, is nog geen
schip de haven binnengelopen. In
1983 werd geïnvesteerd in een
project voor graanopslag in Pakistan,
terwijl deskundigen van de bank
wisten dat belangrijke verliezen niet
in de berekening waren meegenomen.
Leningen werden verstrekt aan een
onderneming in Nepal die door de
autoriteiten was beschuldigd van
financiële malversaties. Deze
berichten, vermeld in Trouw van 26
november j l . , zijn volgens deze krant
afkomstig uit het laatste nummer van
de Far Eastern Economie Review. In
laatstgenoemd blad werd volgens
Trouw gesteld, dat uit rapporten
blijkt dat de bank feiten verdraait,
cijfers opklopt en geld verstrekt,
terwijl de aanvrager niet aan de
gestelde voorwaarden voldoen, dit
alles om het tempo van de leningen
op te schroeven.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal
duidelijk zijn dat wij hierop een
duidelijke toelichting van de minister
verwachten. Is hier sprake van enige
zeer ongelukkige incidenten en niet
geheel te controleren andere
gegevens, of is deze trend kenmerkend voor het beleid van de ADB?
Mocht de minister hierop niet direct
kunnen reageren, dat stellen wij hem
voor, dit schriftelijk te doen.
Ten slotte merk ik nog op dat de
ADB sinds 1983 in beperkte mate
aandelenkapitaal verstrekt aan kleine
en middelgrote particuliere bedrijven.
Binnenkort gaat de bank voor het
eerst leningen verstrekken aan
particuliere bedrijven. Die leningen
worden niet door de overheid
gegarandeerd. Wij vinden dat dit op
gespannen voet staat met de
doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid. Wij dringen er bij de regering
dan ook met klem op aan, deze
doelstellingen van het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid - vooral doel ik
dan op de armoedebestrijding - sterk
te bepleiten in de medezeggenschap
in het beleid van de ADB.
Mijnheer de Voorzitter! Met
belangstelling zullen wij luisteren
naar de reactie van de minister op
onze inbreng.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, de
beraadslaging over dit wetsvoorstel
te schorsen en thans eerst de eerste
termijn te houden van wetsvoorstel
19 544.
Daartoe wordt besloten.
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Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel G o e d k e u r i n g v a n
de op 19 n o v e m b e r 1984 t e
W a s h i n g t o n D . C . t o t stand
gekomen overeenkomst tot
o p r i c h t i n g v a n de l n t e r - A m e r i kaanse Investeringsmaatschappij ( 1 9 5 4 4 ) .
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer M a a s s e n (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De Inter-Amerikaanse
Investeringsmaatschappij heeft
voornamelijk ten doel, het financieren
van produktieve investeringen van
particuliere ondernemingen en het
vergemakkelijken van de toegang van
deze ondernemingen tot de kapitaalmarkt. De Inter-Amerikaanse
Investeringsmaatschappij zal daarbij
in de regionale l i d s t a t e n in Zuid-Amerika. Centraal Amerika en het
Caraïbisch gebied vestiging, uitbreiding en modernisering van bij
voorkeur kleine en middelgrote
particuliere bedrijven bevorderen.
Grote ondernemingen zijn dus niet bij
voorbaat uitgesloten. Uit de stukken
blijkt overigens dat het niet eenduidig
is wat onder kleine en middelgrote
bedrijven moet worden verstaan.
Mijnheer de Voorzitter! Het
streven van de Inter-Amerikaanse
Investeringsbank dient te worden
geplaatst tegen de achtergrond van
de sociaal-economische situatie in de
Latijns-Amerikaanse regio, die verre
van rooskleurig kan worden genoemd.
Enerzijds is er de enorme schuldenlast en zijn er de begrotingstekorten
van de landen in deze regio en
anderzijds is er de ontstellende
armoede van de bevolking, waarvan
4 0 % onder de minimum levensstandaard verkeert. In sommige landen
gaat het zelfs om 70% van de
bevolking. Ik noem Columbia en
Peru.
Ook mijn fractie is van mening dat
financiële steun aan het particuliere
bedrijfsleven in de landen van
bedoelde regio een bijdrage kan
leveren aan de bevordering van de
economische groei. Er kan een
gunstige invloed van uitgaan op de
betalingsbalans en de werkgelegenheid, maar bij de zojuist geschetste
ontwikkeling dient men zich wel af te
vragen wat in ruimer verband de
resultaten ervan zullen zijn en vooral,
aan wie die resultaten ten goede
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zullen komen. Zal het bevorderen van
de investeringen door de lnter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank ertoe
leiden dat het lage investeringsaandeel van het particuliere bedrijfsleven
in de regio zal toenemen?
Zal bovendien door de interventie
van de Inter-Amerikaanse lnvesteringsmaatschappij de enorme
netto-kapitaalstroom vanuit LatijnsAmerika naar het Noorden worden
gekeerd? Wij twijfelen daar sterk aan
en wij kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat door de politiek die de
Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij voorstaat, de positie van de
middengroepen en de rijken in deze
regio zal worden bevorderd.
Mijnheer de Voorzitter! Er valt ook
nog iets anders te zeggen over dit
wetsontwerp. De uitgaven, verbonden
aan de Nederlandse deelneming aan
de Inter Amerikaanse lnvesteringsmaatschappij, komen ten laste van
het ontwikkelingsplafond. In de visie
van de regering is de bevordering
van de particuliere sector essentieel
voor het ontwikkelingsproces. Zij
vormt daarmee in toenemende mate
een onderdeel van het beleid op het
gebied van ontwikkelingshulp. Het zal
de bewindsman - eigenlijk moet ik
zeggen: de bewindslieden - niet
vreemd in de oren klinken dat mijn
fractie daar anders tegen aankijkt.
De bevordering van de belangen
van het particuliere bedrijfsleven, dat
zijn eigen belangen nastreeft, staat
onzes inziens op gespannen voet met
een van de hoofddoelstellingen van
de ontwikkelingshulp, namelijk de
armoedebestrijding in de Derde-Wereldlanden. Het is vooral op grond
daarvan - en met inachtneming van
de uitvoerige discussie die mijn
partijgenoten in de Kamer ter
overzijde met de bewindslieden over
dit wetsontwerp hebben gevoerd, en
waaraan wij verder geen nieuwe
elementen kunnen toevoegen - dat
mijn fractie geen steun aan dit
wetsontwerp kan verlenen.
De beraadslaging wordt geschorst.
De V o o r z i t t e r : Als de staatssecretaris van Financiën aanwezig is, kunnen
wij beginnen met de behandeling van
het volgende wetsvoorstel. Tot die
tijd pauzeren wij even.
De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.
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overlappingen van enquêtes minder
vaak voorkomen. Ook dit dient
positief te worden beoordeeld.
Bij alle waardering voor onderlinge
aanpassing van begrippen vraag ik
mij overigens af waarop de opvatting
van De Nederlandsche Bank, die in het
wetsvoorstel wordt gevolgd, berust
De beraadslaging wordt geopend.
dat de looptijdgrens van vlottende
schuld bij t w e e jaar moet liggen.
D
Belangrijk is dat de vaste
financiering van nieuwe kapitaaluitgaDe heer Z o o n (PvdA): Mijnheer de
ven niet meer vooraf verzekerd
Voorzitter! In de memorie van
behoeft te zijn. Evenals enkele andere
antwoord aan onze Kamer is uitvoerig
voorstellen vergroot dit de beleidsen op verhelderende wijze ingegaan
ruimte voor de lagere overheden. Het
op de door ons gestelde vragen. Ik
draagt er ook toe bij dat onnodige
betuig de bewindslieden daarvoor
financieringskosten worden vermegaarne mijn dank.
den.
Kort samengevat komt het
In het algemeen kan nog worden
wetsvoorstel erop neer dat de thans
opgemerkt dat de thans geldende
geldende kasgeldlimiet die is
grondslag, nl. de inkomsten van de
gebaseerd op de inkomsten van de
gewone dienst, geen goede maatstaf
gewone dienst, wordt vervangen
is gebleken voor de behoefte aan
door een limiet die haar grondslag
financieringsmiddelen. Een relatie
heeft in het totaal van de vaste
van de netto vlottende schuld met de
schuld, de waarborgsommen, de
voorgestelde grondslag, namelijk de
reserves en de voorzieningen van het
vaste schuld en de andere genoemde
openbare lichaam in kwestie.
elementen, ligt meer voor de hand.
Openbare lichamen, waartoe het
Overigens houdt de voorgestelde
wetsvoorstel ook de gemeenschappekasgeldlimiet geen garantie in voor
lijke regelingen rekent, mogen als de
gezond financieel beheer van de
netto vlottende schuld groter is dan
lagere overheden. Hiervoor is zij ook
de kasgeldlimiet, geen besluit nemen
niet bedoeld.
tot het ramen van middelen ten laste
van de kapitaaldienst.
Zij heeft in de eerste plaats ten
doel, de monetaire financiering in de
Voorts wordt in de plaats van de
hand te houden. Hierdoor draagt zij
centrale financiering een regeling
naar mijn mening vanuit het gezichtsvoorgesteld die het mogelijk maakt,
punt van de lagere overheid een
het beroep van de lagere overheid op
enigszins arbitrair karakter, want de
de kapitaalmarkt te beheersen, als
wenselijk geachte grens van monetaizich een algemene overbesteding
re financiering is in feite het startpunt
voordoet of dreigt voor te doen. Ten
voor de berekening van de kasgeldlislotte is in het voorstel geen garanmiet, die vervolgens voor de verschiltieregeling meer opgenomen
lende categorieën openbare lichamen
waarmee de kapitaalmiridelenvoorziewordt uitgedrukt in een percentage
ning van de lagere overheid onder de
van de grondslag.
centrale financiering zeker wordt
gesteld. In plaats daarvan wordt
Hoe eenvoudig, werkbesparend,
voorgesteld, de lang lopende
beleidsruimte-scheppend of andersleningen zo nodig aan te passen aan
zins aantrekkelijk het voorstel voor de
de actuele marktsituatie.
lagere overheden ook mag zijn,
essentieel voor het oordeel over de
De voorgestelde kasgeldlimiet lijkt
nieuwe kasgeldlimiet en de andere
ons voor de lagere overheden
aantrekkelijker dan de thans geldende. instrumenten is of zij hun belangrijkste
functie, het binnen verantwoorde
Zonder naar volledigheid te streven,
grenzen houden van de monetaire
noem ik enkele voorbeelden. De
financiering, minstens even goed
limiet is eenvoudiger vast te stellen
kunnen vervullen als de thans van
en er behoeven minder gegevens te
kracht zijnde instrumenten, want
worden verstrekt. Vooral het feit dat
daarvoor zijn zij per saldo in het leven
de maandelijkse bepaling van de
geroepen.
netto-pijplijn achterwege kan blijven,
bespaart veel werk en ongemak.
Misschien moet aan dat oordeel
Doordat over de wijze waarop de
de vraag voorafgaan of een permagegevens moeten worden verstrekt,
nente bemoeienis - wat dat is het overleg is gepleegd met het Centraal
van de centrale overheid nog wel
Bureau voor de Statistiek zullen
nodig, nu de situatie op de kapitaalAan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Financieringsv o o r s c h r i f t e n voor o p e n b a r e
lichamen ( W e t financiering
lagere o v e r h e i d ) ( 1 9 3 4 0 ) .
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markt zo sterk verschilt van die van
enige decennia geleden. Enige twijfel
is hier zeker niet misplaatst. W i j
zouden ons, met de heer Schutte in
de Tweede Kamer, kunnen afvragen
of het niet beter zou zijn, met een
regeling te komen als de omstandigheden dat echt nodig maken.
Aan de andere kant is het niet
zeker dat een situatie als in de jaren
' 5 0 en '60, dan wel op een op andere
wijze veroorzaakte, excessieve
monetaire financiering, niet meer zal
voorkomen. Bovendien spreekt het
argument van de staatssecretaris van
Financiën mij wel aan dat een kasgeldlimiet die pas van kracht wordt ingeval
van een ongewenste monetaire
ontwikkeling de lagere overheden in
moeilijkheden kan brengen. Tenslotte
zijn en worden de lagere overheden
over de hoogte van de limietpercentages gehoord en geeft artikel 4 ruimte
voor enige soepelheid in de toepassing.
Het ligt voorts in de bedoeling, de
percentages alleen op structurele
gronden aan te passen en tijdelijke
verlagingen terug te draaien zodra
dat kan. De lagere overheden hebben
dus, anders dan bij een ad hoc-invoering, een grotere zekerheid, en ook
dat is wat waard.
Keren wij daarom terug naar de
naar onze mening essentiële vraag of
het nieuwe instrumentarium zijn
functie minstens even goed kan
vervullen als het oude. Allereerst kan
dan worden vastgesteld dat het
brengen van gemeenschappelijke
regelingen onder de nieuwe wet
vanuit monetair gezichtspunt een
verbetering is. De mogelijkheid voor
de lagere overheid om via een
gemeenschappelijke regeling aan de
limiet te ontsnappen, wordt erdoor
afgesneden.
Evenmin als de thans geldende
regeling heeft de voorgestelde - als
ik het goed zie - een remedie tegen
leasing. Gesteld dat een openbaar
lichaam de kaslimiet heeft overschreden, kan dan het door middel van
operationele leasing toch over de
benodigde investeringsgoederen
beschikken. Zijn er voor het toezichthoudend orgaan mogelijkheden om
dat tegen te gaan?
Positief - let w e l : nog altijd vanuit
het oogpunt van beheersing van de
monetaire financiering - is dat het
wetsvoorstel geen minimum-percentage van de kasgeldlimiet kent. In het
oude regime vermindert namelijk het
minimum-percentage de mogelijkheid
o m de ruimte onder de limiet af te
romen. Een verdere verlaging, bij

wet, zoals in 1981 en in 1982 is
gebeurd, zou volgens de memorie
van toelichting slechts een oplossing
voor het moment bieden, omdat de
inkomsten van de gewone dienst in
feite geen goede grondslag zijn.
Tegenover deze positieve elementen van de nieuwe regeling, die
vanachter de regeringstafel wellicht
nog met enkele andere aan te vullen
zijn, staan enkele kritische kanttekeningen van De Nederlandsche Bank.
Zij heeft bezwaar tegen het buiten
beschouwing laten van de pijplijn en
tegen het vervallen van de centrale
financiering.
In hun reactie merken de bewindslieden onder andere op dat er
voldoende ruimte is voor vereenvoudiging van de Wet kapitaaluitgaven
publiekrechtelijke lichamen en voor
een vergroting van de beleidsvrijheid
van de lagere overheid, zonder de
doelstellingen van de wet in gevaar
te brengen. Slaat het begrip 'ruimte'
op de actuele kapitaalmarkt" en
monetaire situatie, of zijn de bewindslieden van mening dat ook in tijden
van ernstige verstoringen de voorgestelde instrumenten niet voor de
thans geldende behoeven onder te
doen?
W a t wordt bedoeld met de
opmerking, dat het nieuwe voorschrift
in principe niet minder effectief is
dan de huidige financieringsvoorschriften? Moet de term 'in principe'
zo worden geïnterpreteerd, dat er
wel degelijk situaties denkbaar zijn
waarin de effectiviteit wel geringer
is?
Moet, zo zou ik wat de effectiviteit
van het instrumentarium betreft, ten
slotte willen vragen de beperking van
het uitzonderingsregime tot conjunctuurinstrument niet worden gezien
als een verzwakking in vergelijking
tot de centrale financiering? Mag ik
overigens uit het antwoord op onze
vraag bij artikel 7 begrijpen, dat dit
artikel niet zal worden toegepast in
de - ik geef toe onwaarschijnlijke situatie van algemene overbesteding
waaraan de lagere overheden part
noch deel hebben?
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga er
vanuit dat van achter de regeringstafel, eventueel aan de hand van meer
vergelijkingen, de argumenten zullen
worden aangevoerd op grond
waarvan kan worden geconcludeerd,
dat het nieuwe instrumentarium als
geheel, ook onder omstandigheden
als zich enkele decennia geleden
hebben voorgedaan, minstens even
goede mogelijkheden tot beheersing
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van de monetaire financiering biedt
als het thans vigerende. Want daar
gaat het, alle eenvoud en beleidsvrijheid ten spijt, in de eerste plaats o m .
Ik wacht het antwoord met belangstelling af.

D
Staatssecretaris K o n i n g : Mijnheer
de Voorzitter! Mag ik beginnen met
mijn verontschuldigingen aan te
bieden voor het feit dat de Kamer op
mijn komst heeft moeten wachten?
Ik wil van de gelegenheid gebruik
maken om het wetsvoorstel nog iets
toe te lichten. Ik doe dat aan de hand
van vragen en opmerkingen van de
heer Zoon. De heer Zoon heeft
duidelijk waardering voor het
wetsvoorstel. Dat verheugt mij. De
collega van Binnenlandse Zaken zal
ook de beantwoording van een aantal
vragen voor haar rekening nemen.
In het wetsvoorstel wordt de
looptijd van de vlottende schuld bij
twee jaar gelegd. Dat was één jaar in
de bestaande wetgeving. Die grens
wordt ook in de Wet toezicht
kredietwezen gehanteerd en sluit aan
bij de looptijdgrens die de Nederlandsche Bank al sinds jaar en dag in
haar monetaire analyse hanteert.
Ik stel vast dat de geachte
afgevaardigde de vraag, of een
permanent instrumentarium voor de
monetaire financiering van de lagere
overheid eigenlijk wel nodig is, zelf
bevestigend heeft beantwoord in zijn
bijdrage aan dit debat.
Hij stelt vervolgens de vraag of het
nieuwe instrumentarium wel net zo
effectief is als het oude. Ik maak mij
daarover geen zorgen. Ik verwacht,
dat de monetaire financiering door
de lagere overheid op effectieve
wijze kan worden beheerst. Dat geldt
zeker als wij het trendmatig bezien.
Zoals de Kamer weet staan wij een
trendmatige toepassing van het
nieuwe instrumentarium voor. Ik
moet wel toegeven, dat de aangebrachte vereenvoudigingen een
zekere prijs hebben.
In vergelijking met het oude
systeem is er een iets grotere kans
op een tijdelijke monetaire verstoring,
met name door het ontbreken van de
zogenoemde netto pijplijn. Ik merk
echter op, dat die kans er met name
is in bijzondere omstandigheden,
namelijk als het aanbod op de
kapitaalmarkt ernstig stagneert en
een versoepeling van de looptijdvereisten op dat moment geen uitkomst
biedt.
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Een tijdelijke monetaire verstoring
zou in theorie ook kunnen ontstaan
als vele gemeenten tegelijkertijd zeer
grote kapitaaluitgaven zouden doen
zonder dat de vaste financiering al
verzekerd is. 'Tijdelijk' is dan de
periode totdat nieuwe kapitaaluitgaven moeten worden gedaan. Dan
moet namelijk alsnog consolidatie
plaatsvinden. In deze situatie gaat er
van het oude systeem wat eerder een
remmende werking uit dan van het
thans voorgestelde systeem. Vandaar
ook het voorbehoud: in principe niet
minder effectief.
Ik meen echter, dat het voorbehoud
niet opweegt tegen de grote voordelen van het nieuwe systeem.
De beperking van het uitzonderingsregime tot een conjunctuurinstrument zie ik niet als een verzwakking
in vergelijking tot de centrale
financiering. Voor de beïnvloeding
van de kapitaalmarkt kan geen
centrale financiering meer worden
ingesteld, indien dit wetsvoorstel tot
wet wordt verheven.
In de memorie van toelichting
wordt gewezen op de gewijzigde
verhoudingen op de kapitaalmarkt.
Ook de geachte afgevaardigde de
heer Zoon sprak daarover. Bij een
tijdelijk stagnerend kapitaalmarktaanbod kunnen de looptijdvereisten voor
vaste geldleningen worden versoepeld. Aan verdergaande mogelijkheden tot regulering van de kapitaalmarkt in het kader van de Wet FILO
bestaat naar mijn mening geen
behoefte. Op dat punt past, in lijn
met de algemene kabinetsopstelling
ten aanzien van de plaats van de
overheid, de nodige terughoudendheid.
Voor alle duidelijkheid: het
conjunctuurinstrument maakt het
mogelijk de kapitaaluitgaven van de
lagere overheden in tijden van
overbesteding aan banden te leggen.
Die mogelijkheid blijft onder de
nieuwe wetgeving bestaan. In dat
kader wil ik nog eens bevestigen - ik
doe dat in antwoord op de desbetreffende opmerking en vraag van de
geachte afgevaardigde de heer
Zoon - dat het uitzonderingsregime
alleen zal worden toegepast als zich
ook - en ik zeg dit met nadruk - bij
de lagere overheid overbesteding
voordoet. Als dat laatste niet het
geval is, wordt het conjunctuurinstrument niet gehanteerd. Die conclusie
meen ik te mogen trekken en die
staat vast.

Eerste Kamer
16 december 1986

D
Staatssecretaris De Graaff Nauta:
Mijnheer de Voorzitter! De heer Zoon
heeft een paar opmerkingen gemaakt
over het arbitraire karakter van de
hoogte van de kasgeldlimiet. Hij
merkte op dat de grens die wenselijk
wordt geacht voor de monetaire
financiering in wezen het startpunt is
voor de berekening van de wenselijk
geachte hoogte van de limiet en dat
deze limiet op zich zelf geen garantie
biedt voor een gezond financieel
beleid van de lagere overheden.
Ik kan met die opmerkingen
instemmen. De constatering is op
zich zelf juist. Ik wil hier wel het
volgende aan toevoegen, mede naar
aanleiding van de vraag of de
kasgeldlimiet niet bij wijze van
uitzonderingsregime zou kunnen
worden opgezet.
De kasgeldlimiet dient primair een
monetair doel, maar heeft op het
punt van een gezond financieel
beleid van de lagere overheden zeker
ook een functie. Gezond beleid
afdwingen is echter niet mogelijk.
Wel is het mogelijk zekere grenzen te
stellen waarbinnen er in het algemeen
geen sprake zal zijn van onverantwoord handelen. De kasgeldlimiet
vervult zo'n functie.
Toch blijft de verantwoordelijkheid
voor de beslissing over de wijze van
financieren, primair bij het desbetreffende overheidsorgaan zelf. De
kasgeldlimiet geeft slechts een
uiterste grens aan.
De heer Zoon heeft ook opmerkingen gemaakt over de leasing door
lagere overheden. Ik wil vooropstellen
dat door ons leasing niet wordt
gezien als een vorm van ontduiking
van de kasgeldlimiet. Wij hebben dan
ook geen enkele behoefte aan een
remedie tegen leasen. Wat is
namelijk het geval?
Zolang het uitzonderingsregime
op grond van artikel 7 niet van
toepassing is, beoogt deze wet geen
beperking te stellen aan kapitaaluitgaven, maar slechts aan het aangaan
van vlottende schulden. In het geval
dat een lagere overheid wil vermijden
dat haar vlottende schuld groter
wordt dan haar kasgeldlimiet, kan zij
overschrijding van de limiet voorkomen door nieuwe kapitaaluitgaven te
financieren met andere middelen dan
vlottende, dan wel door tijdig kort
lopende leningen om te zetten in lang
lopende.
Operationele leasing is dus in
principe onbeperkt mogelijk, uiteraard
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voor zover de gewone dienst sluitend
blijft. In geval van leasing vindt de
financiering niet plaats door de
lagere overheid maar door de
particuliere sector. Zoals bekend,
vindt de beheersing van de monetaire
financiering voor deze sector op een
andere wijze plaats. Daarop wil ik nu
niet verder ingaan. Iets heel anders
is, dat leasing op andere gronden
ongewenst zou kunnen zijn, evenals
andere uitgaven ongewenst kunnen
zijn, bij voorbeeld omdat een lagere
overheid de bekostiging ervan niet zou
kunnen opbrengen binnen een
sluitende gewone dienst.
Het gebruikelijke toezicht biedt,
zoals bekend, voldoende mogelijkheden om besluiten te voorkomen dan
wel te vernietigen die in strijd zijn
met het algemeen belang of met het
financieel belang van de overheid in
kwestie. Leasing kan dus wel degelijk
ongewenst zijn, indien het uitzonderingsregime op grond van artikel 7
van toepassing zou zijn. Het bestaande toezichtsinstrumentarium biedt in
die gevallen voldoende mogelijkheden
om te voorkomen dat het rijksbeleid
in casu een op bestedingsbeperking
gericht conjunctuurbeleid wordt
doorkruist.

•
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
gaarne voor de uitvoerige wijze
waarop zij op mijn interventie zijn
ingegaan. Mij rest nog één onbeantwoorde vraag. Is de aansluiting op de
opvatting van De Nederlandsche
Bank, dat de grens van vlottende
schuld op twee jaar ligt, alleen op
statistische gronden gedaan, of is er
nog een andere reden om voor
vlottende schuld een grens van twee
jaar aan te houden? Ik heb destijds,
helaas lang geleden, geleerd dat één
jaar op bedrijfseconomische gronden
de grens was. Misschien kan de
Staatssecretaris van Financiën nog
even uitleggen waarom hij voor twee
jaar heeft gekozen.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer
de Voorzitter! Ongetwijfeld hebben
statistische overwegingen daarbij
een rol gespeeld, maar ook inhoudelijke overwegingen hebben zonder
enige twijfel de Nederlandsche Bank
dit standpunt doen ingeven. Over de
vraag waarom de Nederlandsche
Bank precies dit standpunt voor haar
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rekening heeft willen nemen, kan ik
geen uitsluitsel doen. Het gegeven
ligt er en daarvan is ook verslag
gedaan in de witte stukken die aan
dit wetsontwerp ten grondslag
liggen.
De beraadslaging w o r d t gesloten.
Het wetsvoorstel w o r d t zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van wetsvoorstel
W i j z i g i n g van de W e t t o e z i c h t
schadeverzekeringsbedrijf
(19329).
De beraadslaging w o r d t hervat.

•
Minister Ruding: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zeg de geachte
afgevaardigden gaarne dank voor
hun inbreng. Ik zal proberen passende
antwoorden te geven op de vragen
over de juist voor mij zeer complexe
materie. Ik wil niet spreken over de
geachte afgevaardigden.
Allereerst wil ik ingaan op de
opmerking van de heer Zoon.
Hij heeft er terecht op gewezen
- ik vind dat hij daar volkomen gelijk
in heeft - dat die materie zo moeilijk
is gelopen vanwege de vertraging.
Ook ik verwijs naar de discussie die
daarover aan de overzijde is gevoerd.
Nu moeten wij kijken naar de
gevolgen. Ons is zojuist bekend
geworden dat ook Italië dit jaar zijn
aanpassing rond heeft gekregen en
dat dit probleem daar derhalve
gelukkig is opgelost.
De vraag is nu wat de gevolgen
voor Nederland zijn. Ik mag herhalen
wat al in de memorie van antwoord is
gezegd, namelijk dat ik de vaste
commissie van Financiën uit uw
Kamer en dus ook de hele Kamer
dankbaar ben voor de bereidheid o m
dit wetsontwerp zo snel te behandelen, juist vanwege het punt dat nu
aan de orde is: het voorkomen van
een veroordeling van Nederland door
het Europese Hof van Justitie
wegens de niet tijdige uitvoering van
de eerste coördinatierichtlijn.
De heer Zoon heeft gevraagd of,
als deze kwestie hier deze week
wordt afgehandeld en in het Staatsblad verschijnt voor 1 januari, wij
zekerheid hebben dat de Commissie
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de procedure niet zal doorzetten. Die
zekerheid hebben wij niet, maar wij
achten het een zeer grote waarschijnlijkheid. Een expliciete toezegging is
mij niet bekend, maar ik ga ervan uit
dat het probleem dan is opgelost.
De heer Zoon heeft terecht
opnieuw aandacht gevraagd voor
enige onderdelen uit de oude
motie-Kombrink die wegens de u
bekende en ook door de heer Zoon
geciteerde redenen om des tijds wille
niet konden worden opgenomen in
deze wet. Ik kan gaarne de toezegging
herhalen, dat de elementen waarover
ik al een positief oordeel had
uitgesproken aan de overzijde, nog in
dit parlementaire jaar worden
afgehandeld door de ministerraad en
tijdig worden ingediend bij de Raad
van State. Op dit moment voorzie ik
geen verdere vertragingen, als deze
grote brok inderdaad achter de rug
is. Dan kunnen wij met spoed werken
aan de restanten - dat is niet
oneerbiedig bedoeld - waarvoor wij
toen geen tijd hadden.
De volgende vraag van de heer
Zoon betreft een aantal punten die te
maken hebben met de solvabiliteitsmarge. Ik ben de heer Zoon erkentelijk
voor zijn graaf- en spitwerk. Ik kan
hem slechts ten dele gelijk geven; ik
hoop dat hij mij dat niet kwalijk
neemt. Een derde van de solvabiliteitsmarge dient het garantiefonds te zijn,
ongeacht de verhoudingen. Dat is
niet goed doorgekomen. Het garantiefonds heeft altijd zijn ijzeren
minimum van 2 miljoen gulden. Dit
betekent dat op dit punt de conclusie
van de heer Zoon niet juist is dat,
indien een derde gedeelte van de
solvabiliteitsmarge het garantiefonds
vormt en dit garantiefonds minimaal
2 miljoen bedraagt, de solvabiliteitsmarge minimaal 6 miljoen moet zijn.
Bij die solvabiliteitsmarge geldt
dat het garantiefonds ten minste een
derde is. Dat punt is kennelijk
onvoldoende doorgedrongen. Je kunt
een solvabiliteitsmarge hebben van 3
miljoen en een garantiefonds van 2
miljoen.
Het is wel juist dat een niet-EEG
verzekeraar die in drie lidstaten
vestigingen heeft in totaal een
minimum garantiefonds moet
hebben van 1,2 miljoen rekeneenheden. Het is ook juist dat zo'n niet-EEG
verzekeraar die alleen in ons land een
vestiging heeft een solvabiliteitsmarge
van minstens 800.000 rekeneenheden voor het totale bedrijf moet
hebben.
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De kwestie van de lokalisering ligt
weer iets anders dan de heer Zoon
zoeven meende. Ook daar is weer
sprake van het onderscheid tussen
solvabiliteitsmarge en garantiefonds.
Bij de kleinste van de twee, het
garantiefonds, moeten alle activa
daarvan gelokaliseerd zijn in de
lidstaat, in casu bij voorbeeld
Nederland. Bij de solvabiliteitsmarge,
dus de grootste van de twee, behoeft
dat niet voor het geheel te gelden.
Daar geldt het alleen voor het deel
dat betrekking heeft op het garantiefonds.
De vraag omtrent de branche, die
gesteld is door de heer Zoon, lijkt mij
ook in de praktijk belangrijk. Wij
moeten daarbij het volgende onderscheiden, w a t overigens ook in lijn is
met de conclusies van de heer Zoon.
Wanneer men spreekt over één
rechtspersoon, is het niet toegestaan
voor die ene rechtspersoon A om
tegelijkertijd een verzekeringsactiviteit uit te oefenen en, zoals in het
voorbeeld van de heer Zoon, een
exploitatie van een recreatiepark te
plegen, want dan is men exploitant,
dus ondernemer. Die combinatie
mag niet.
Wanneer echter een dergelijke
rechtspersoon A naast zich heeft in
dezelfde holding, maar juridisch
apart, een andere rechtspersoon B
die deze activiteit uitoefent, mag het
wel. Een dergelijke verzekeraar mag
wel een belang hebben in een
recreatiepark, maar dan puur als
belegger. De lijn die de heer Zoon
heeft opgemerkt is inderdaad juist.
Dit verdient ook onze aandacht om te
voorkomen dat er in de praktijk
misverstanden zullen ontstaan bij de
desbetreffende branche. Ik geloof dat
ik daarmee de vragen van de heer
Zoon heb beantwoord. Ik ga dan met
hem in spanning over naar de
analyse van de heer Van Tets.
Ik wil herhalen dat ik geen enkele
pretentie had of heb, mij te meten
met de deskundigheid die de heer
Van Tets heeft ten aanzien van
pensioenen in diverse facetten. Dat
neemt niet weg dat ik de mogelijkheid
heb, af en toe met hem van mening
te verschillen, zoals ook al duidelijk is
geworden uit mijn uiteenzetting van
enige maanden geleden aan de
overzijde en uit de memorie van
antwoord.
De heer Van Tets constateert een
spanning tussen enerzijds een
wellicht te grote starheid en anderzijds
de kennelijke wens die bij de autoriteiten bestaat tot aanscherping van
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de regelingen inzake de vrijwillige
aanvullende pensioenverzekeringen.
Ik ben van mening dat de heer Van
Tets gelijk heeft met zijn opmerking
dat er spanning bestaat. Hij betreurt
dat. Ik moet erop wijzen dat ik
daaraan niet veel kan doen.
Het kernprobleem hierbij is dat er
niet alleen een scheiding bestaat,
maar naar onze mening ook nodig is
op grond van de wet betreffende de
toezichtregimes enerzijds voor
pensioenfondsen - uitgangspunt van
de heer Van Tets, want daar begon
zijn redenering - en anderzijds voor
verzekeraars. Deze zijn verschillend
in zwaarte; dat is een feit. Als men
dat accepteert, is er geen vrije
betreding mogelijk van andermans
terrein. Men kan zo'n terrein wel
betreden, maar onder voorwaarden.
Wij moeten dat dus apart blijven
houden, daaraan ontkomen wij niet.
Dat is een terrein waarop ik geen
volledige tegemoetkoming aan de
heer Van Tets kan en wil plegen. Er
blijft dus een grens. Dat betekent dan
ook dat de pensioenfondsen niet de
vrijheid dienen te verkrijgen die de
heer Van Tets toch kennelijk voorstaat
o m dergelijke aanvullende verzekeringen, met een streep onder verzekeringen, te mogen plegen. Dat mag
wel onder bepaalde voorwaarden.
Daarop kom ik in de rest van mijn
betoog.
De heer Van Tets heeft herhaald
dat het wetsontwerp niet duidelijk is
qua woordkeuze op een aantal
punten. Het is een gekunstelde tekst.
Ik kan niet ontkennen dat het wellicht
een wat moeizame formulering
betreft. Ik ben best bereid wat dat
betreft kritiek te aanvaarden. Op
bladzijde twee van de uitgetikte tekst
onderaan hebben wij uiteengezet dat
wij hebben gestreefd naar objectieve
maatstaven. Ik denk dat dit terecht
is. Ik heb namelijk geen andere norm,
want dan krijg je subjectief woordgebruik.
W i j hebben de termen gebruikt die
al bestaan. Wij hebben ons daarbij
aangesloten. Men kan zeggen dat die
termen niet helder zijn. Dat moge zo
zijn, maar ik heb er geen ander
antwoord op. Wij zagen geen andere
route dan het hanteren van de
objectieve maatstaven.
Dan de materie die al is behandeld
in het voorlopig verslag en de
memorie van antwoord. Het betreft
de blzz. 3 onderaan en 4. Het gaat
hierbij o m de mogelijkheden of niet
mogelijkheden voor werknemers o m
een aanvullende vrijwillige verzekering

te treffen. De heer Van Tets wil
hierbij meer ruimte dan wij verantwoord vinden. Hij bepleit die vooral
voor die gevallen waar de werkgever
niet mee betaalt. Wat dat betreft zijn
er mogelijkheden en die staan ook in
de tekst, maar die zijn beperkt en die
behoren beperkt te blijven; beperkter
dus, is mijn conclusie, dan de heer
Van Tets voorstaat. Dat heeft te
maken met de punten die in de
stukken uitvoeriger uiteen zijn gezet,
namelijk het beperken van experimenten en verder toevoegend het
element van maatregelen tegen
onbillijkheden. Dat betreft dus
dispensatie.
Over het principe van de dispensatie zijn wij het eens. Het moet
mogelijk zijn. Je kunt alleen van
mening verschillen over de omvang
van de dispensatie. Op het laatste
punt is dus geen meningsverschil
tussen de heer Van Tets en mij
aanwezig. De teneur van zijn betoog
over het maatwerk van de verzekeringskamer en de rol van de Verzekeringskamer is ook de hoofdlijn van
onze aanpak, althans hetgeen ik
voorsta. De Verzekeringskamer is
namelijk een lichaam met een eigen
verantwoordelijkheid. Ons voorstel is:
in principe een ongeclausuleerde
bevoegdheid voor de Verzekeringskamer om dergelijke dispensaties te
verlenen.
Ik geloof dat de heer Van Tets dit
ook voorstaat. Dan de praktijk. Het is
een eigen bevoegdheid van de
Verzekeringskamer, maar ik ga ervan
uit - dat is mijn veronderstelling,
eigenlijk meer dan dat; na dit debat
zal het nog wat zwaarder klinken dat de Verzekeringskamer het
standpunt van de heer Van Tets en
mij zal willen laten meeklinken in
haar concreet beleid van geval tot
geval bij de uitoefening van die
dispensatie-aanpak. Ik geloof dat wij
wat dat betreft op dezelfde lijn zitten.
Dan de vraag van de heer Van
Tets betreffende de bevoegdheid of
de non-bevoegdheid van de minister
van Financiën en de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
inzake het kunnen opleggen van
verdere regelen en nadere beperkingen. Ik verwijs wat dit betreft
kortheidshalve naar hetgeen wij
hebben geantwoord onderaan blz. 4
en op blz. 5 van de memorie van
antwoord. Ik heb begrepen dat de
heer Van Tets impliciet, misschien
licht aarzelend, steun geeft aan deze
aanpak, op grond van de argumenten
die hijzelf heeft genoemd. Ik behoef

Eerste Kamer
16 december 1986

Schadeverzekeringsbedrijf

ze dus niet te herhalen. Ik zeg hem
daarvoor dank, als ik het tenminste
goed heb begrepen. Ik wil mijnerzijds
- ik kan moeilijk voor mijn collega
spreken, want die is niet aanwezig graag toezeggen dat ik terughoudend
gebruik zal maken van de faciliteit
om nadere regels te kunnen en
mogen stellen.

D
De heer Z o o n (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de minister voor
de aandacht die hij aan mijn interventie heeft willen besteden. Ik heb de
tekst over de solvabiliteitsmarge en
het garantiefonds, alsmede die overde
lokalisering van het garantiefonds
van een niet EG-verzekeraar volgens
de minister niet helemaal goed
geïnterpreteerd. Ik wil deze teksten
toch even voorlezen.
'Evenals voor het schadeverzekeringsbedrijf vormt voor de levensverzekeraars een derde gedeelte van de
vereiste solvabiliteitsmarge het
garantiefonds, met dien verstande
dat dit ten ministe 8 0 0 . 0 0 0 Europese
rekeneenheden moet belopen ( ± f 2
miljoen). Dit minimum garantiefonds
- dat dus tevens het absolute
minimum van de vereiste solvabiliteitsmarge vertegenwoordigt - moet
ingevolge artikel 20 van de richtlijn
geheel uit eigen vermogen bestaan
'
(memorie van toelichting, blz. 6).
Een paar bladzijden verder staat
nog het volgende.
'De activa die het garantiefonds
vormen, moeten in de betrokken
l i d s t a a t zijn gelokaliseerd en wel tot
een bedrag van 200.000 Europese
rekeneenheden in de vorm van een
depot en voor het overige binnen de
Gemeenschap' (memorie van toelichting, blz. 8).
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
hierover nier verder discussiëren. Ik
vraag de minister wel of hij het met
mij eens is dat deze teksten tot mijn
interpretatie aanleiding zouden
kunnen geven.

D
De heer V a n Tets (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de minister
voor zijn antwoord. Hij heeft gezegd
dat er een grens blijft bestaan en dat
ik meer ruimte bij die grens zou
willen. Ik dacht dat ik niets gevraagd
heb wat buiten die grens valt. Dat
zou ook weinig zin meer hebben. De
wet ligt nu voor ons, zoals die er ligt.
Na de nota van wijzigingen is er een
situatie tot stand gekomen die voor
een ieder acceptabel is. Ik vraag nog
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aandacht voor één punt dat is blijven
hangen.
Ik ben mij wild geschrokken van
de passage in de memorie van
antwoord waarbij het gaat om de
kwestie van de bijdrage van de
werkgever bij meer flexibiliteit. Ik zal
proberen een en ander toe te
lichten aan de hand van een weliswaar
zeer gesimplificeerd voorbeeld maar
een met cijfers die niet geheel uit de
lucht zijn gegrepen. Stel u voor een
echtpaar, van wie de een f 60.000
verdient en de ander f 2 0 . 0 0 0 .
Samen hebben ze dus f 8 0 . 0 0 0 .
Degene die het meest verdient, heeft
een goed nabestaandenpensioen, te
weten 70% van 70%, zijnde ongeveer
f 30.000. Als de meest verdienende
partner overlijdt, zal de andere
partner beschikken over een pensioen
van f 3 0 . 0 0 0 plus de eigen verdiensten
van f 2 0 . 0 0 0 . Dat resulteert in een
bedrag van f 50.000, zijnde meer dan
het goede weduwenpensioen van de
helft van het inkomen, dat wij in
Nederland kennen. Het is denkbaar
dat dit echtpaar in het kader van de
flexibiliteit zegt: als de meest verdienende partner overlijdt, dan moet de
overblijvende hebben het normale
weduwenpensioen, dus niet f 50.000
maar 4 0 . 0 0 0 ; daarom willen wij het
weduwenpensioen van f 3 0 . 0 0 0
reduceren tot f 20.000, waarbij wij
aannemen dat de eigen bijdrage aan
de totale pensioenvoorziening
dienovereenkomstig zal dalen.

een meer flexibel beleid kon worden
gevoerd, vindt dat men een kat in de
zak heeft gekocht. Als het hen
helemaal niets zou opbrengen, dan
kunnen zij tot de conclusie komen
om die verzekering maar op het te
hoge bedrag te handhaven. Redelijkerwijs mogen zij verwachten dat zij
er iets beter van worden als zij met
een iets mindere verzekering volstaan.
Men zal immers in zo'n geval het
gevoel hebben dat men te veel
bijdraagt aan dit soort verzekeringen
en daarvoor een te hoge voorziening
krijgt.
De minister heeft in sommige van
zijn uitlatingen gezegd dat dit nogal
eens voorkomt. Wij menen dat dit
zich niet zo vaak voordoet als de
minister zegt, maar het gebeurt wel.
Als dit zich voordoet, frustreert deze
met de flexibiliteit. Ik blijf daar
moeite mee houden. Als dit soort
problemen kan worden opgelost
doordat de Verzekeringskamer kan
beslissen dat men een redelijke
regeling heeft getroffen, is het mij
goed. Als dit echter niet mogelijk is,
dan zijn wij bezig om de flexibiliteit
waar men om roept, met dit soort
maatregelen te frustreren.

D

Minister R u d i n g : Mijnheer de
Voorzitter! De heer Zoon is nog
ingegaan op de zeer ingewikkelde
materie die betrekking heeft op de
niet-EG-verzekeraars. Ik erken dat
Vervolgens ga ik uit van een
het mogelijk is dat de verschillende
bijdrage van de werkgever van
f 4 0 0 0 en een bijdrage van de werkne- teksten op dit punt - elders natuurlijk
wel - niet uitmunten door volstrekte
mer van f 2 0 0 0 , met als kostenverdehelderheid. Als de heer Zoon mij
ling ouderdomspensioen f 4 0 0 0 en
toestaat, zal ik dit nog eens rustig
weduwenpensioen f 2000. In dat
nalezen. Ik kan er nu niets aan
geval zal de werknemer redelijkerwijs
veranderen. Ik ben hem er zeer
verwachten, wanneer hij zijn claim op
erkentelijk voor dat hij deze kwestie
het weduwenpensioen met eenderde
nauwkeurig is nagegaan. Ik houd
vermindert, dat hij ongeveer eenderde
mijn interpretatie wel staande. Het is
van die f 2 0 0 0 minder aan premie
echter mogelijk dat er hier of daar
behoeft te betalen, dus dat zijn
een onduidelijkheid in is geslopen. Ik
werknemersbijdrage zal dalen van
zal dit samen met mijn ambtenaren
f 2 0 0 0 naar f 1300.
nagaan.
In de interpretatie van de memorie
Ter vermijding van misverstanden
van antwoord kan nu gezegd worden:
merk ik op dat ik in eerste termijn
neen, dat mag niet, want dan zou dat
bedoeld heb te zeggen, dat de
in feite helemaal aan het nabestaanopmerkingen van de heer Zoon over
denpensioen zijn toegerekend; de
de omvang van het minimumgarantievermindering van de eigen bijdrage
fonds voor een niet-EEG-verzekeraar
mag nu ook nog maar eenderde zijn;
volkomen juist waren. Het ging mij
het bedrag wordt dus niet f 700 maar
alleen om de localisering.
ongeveer f 2 0 0 .
Uit opmerkingen van de heer Van
De vermindering die van de
Tets bleek dat hij vanzelfsprekend de
bepaling het gevolg zal zijn gaat dan
wet accepteert, maar dat hij vindt dat
niet f 2 0 0 0 naar f 1300 maar van
de interpretatie die wij in de memorie
f 2000 naar f 1800. Ik denk dat het
van antwoord aan dit onderdeel
echtpaar dat van mening was dat er
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hebben gegeven aan de zuinige of
aan de krappe kant is. In de praktijk
kan dit inderdaad een rol van
betekenis spelen. Het geven van
dergelijke voorbeelden is voor een
deel een kwestie van persoonlijke
appreciatie. Ik wil graag de vrijheid
hebben om nog eens te bezien hoe
een dergelijk geval in de praktijk
gewaardeerd moet worden.
Ik pretendeer niet dat ik een groot
deskundige ben op het gebied van
dergelijke regelingen. Mijn eerste
indruk is echter dat de Verzekeringskamer, die nu eenmaal de bevoegdheid heeft om per geval ontheffing te
verlenen om onbillijkheden te
voorkomen, zich daarover een
oordeel moet kunnen vormen. Ik kan
hier natuurlijk geen mededelingen
doen over de uiteindelijke beslissingen
van de Verzekeringskamer. Dit
betreft de reikwijdte van de bevoegdheden van de Verzekeringskamer.
Wat het antwoord naar aanleiding
van dit concrete geval zou moeten
zijn, weet ik niet. Dat zal de heer Van
Tets mij niet kwalijk nemen. Misschien
zal de praktijk wat meer duidelijkheid
en houvast kunnen geven met
betrekking tot de gevallen die de
heer Van Tets noemt. Opzettelijk hul
ik mij hier enigszins in onduidelijkheden omdat ik wat betreft de principes
niet kan en wil afwijken van wat wij
na lang intern beraad hebben
neergeschreven in de memorie van
antwoord. Voor zover er nog sprake
is van een discretionaire ruimte, is
die vanzelfsprekend - ik doe daar
geen gram vanaf - aan de Verzekeringskamer om daaraan toepassing
te geven.
De heer Van T e t s (VVD): Het gaat
mij er natuurlijk o m dat de Verzekeringskamer - ik heb er alle vertrouwen
in dat zij dit op een bevredigende
wijze oplost - dit inderdaad kan doen
en dat die kamer niet zal zeggen: in
de memorie van antwoord is het zo
geformuleerd dat duidelijk is dat men
het niet wil en daarom kan het niet.
Als dat zou gebeuren, zouden wij
heel normale zaken frustreren.
Minister Ruding: Ik vind het moeilijk
om op deze begrijpelijke opmerking
te reageren. De Verzekeringskamer
heeft bij de wet bepaalde bevoegdheden op dit punt. Zij bepaalt binnen
de grenzen van de wet hoe een en
ander wordt toegepast. Vervolgens
mag iedereen er een mening over
hebben, of dat al dan niet juist is. Ik
kan er op dit moment slechts van
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zeggen dat ik vasthoud aan de
hoofdlijn, die wij hebben neergelegd
in de memorie van antwoord. M o c h t
die lijn onduidelijk zijn dan moet deze
verduidelijkt worden. Ik kan nu geen
andere lijn volgen.
Voor zover er een grijs gebied is
- en ik denk dat dit er in de praktijk
zal zijn - heeft de Verzekeringskamer
wat mij betreft de volledige vrijheid
om daarin te manoeuvreren als zij
dienstig acht. Dat kan een concessie
zijn; ik wil het verder geenszins
aanscherpen. Ik vrees dat de heer
Van Tets en ik er vandaag in concreto
niet uitkomen. Ik hoop dat de praktijk
hem voldoende genoegdoening zal
geven. Méér kan ik er op dit moment
niet van bakken.
De heer V a n T e t s (VVD): In eerste
termijn heb ik al gezegd, dat de
minister zich heeft voorbehouden,
nadere beperkingen en regelen vast te
stellen. Wanneer zou blijken dat een
en ander via de Verzekeringskamer
niet goed zou verlopen, hoop ik dat
die nadere regelingen geen beperkingen zijn maar regelingen o m de
gevallen, waarop ik heb gedoeld en
die toch alleszins redelijk zijn, mogelijk
te maken.
Minister Ruding: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zeg de heer Van Tets
toe dat wij de praktijk zullen volgen
en zullen nagaan, of wij aanpassingen
moeten doorvoeren binnen de
grenzen van de wet. Ik kan niet
vooruitlopen op de wijze, waarop dit
in de praktijk kan en moet gebeuren.
Duidelijk is dat wij dan rekening
zullen moeten houden met de
signalen uit de samenleving. Wij
kunnen niet, los daarvan, helemaal in
een isolement handelen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, de
wetsvoorstellen nrs. 19 397 en
19 544 gezamenlijk verder te
behandelen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Machtiging tot deelneming
door N e d e r l a n d in de S p e c i a l e
V e r h o g i n g van h e t A a n d e l e n k a p i taal v a n de A z i a t i s c h e O n t w i k k e lingsbank ( 1 9 3 9 7 ) ;
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- G o e d k e u r i n g van d e op 19
n o v e m b e r 1984 t e W a s h i n g t o n
D.C. t o t stand g e k o m e n o v e r e e n k o m s t t o t o p r i c h t i n g v a n de
Inter A m e r i k a a n s e l n v e s t e r i n g s maatschappij (19544).
De beraadslaging wordt hervat.

D
Minister Ruding: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil dan beginnen met
de speciale kapitaalsverhoging van
de Aziatische Ontwikkelingsbank. Ik
verwijs naar wat over de valuta is
gezegd in de memorie van toelichting.
Er is een keuzemogelijkheid tussen
dollar en SDR gecreëerd. Of die in de
toekomst moet blijven, is nog open.
Wat ons betreft mag de dollar er uit,
maar wij zijn niet de enigen die
daarover moeten beslissen. Wij zijn
voorstander van een uitgebreider
gebruik van de SDR in het algemeen,
maar ook voor dit soort transacties,
om de redenen die de geachte
afgevaardigde heeft genoemd. W a t
dat betreft zijn wij het eens. Een
verplicht gebruik is echter alleen
mogelijk wanneer een voldoende
grote meerderheid in deze organisatie
daarmee instemt. Dat is nog niet het
geval.
Een speciale kapitaalsverhoging
heeft een ander karakter dan een
algemene kapitaalsverhoging. Het
doel van deze verhoging is het
aanbrengen van correcties in de
deelnemings- en zeggenschapsverhoudingen. Het gaat niet in de eerste
plaats o m een extra financiering, al is
dat per definitie een neveneffect. De
totale omvang van deze speciale
kapitaalsverhoging was gelimiteerd
door de parameter van de verhouding
tussen het totaalkapitaal van de
regionale lidstaten en het totaalkapitaal van niet-regionale lidstaten.
Daarbinnen heeft men zoveel
mogelijk trachten te bereiken.
Daarnaast was er natuurlijk de
verdeling tussen de deelnemers,
maar dat is een andere vraag.
De vragen die de geachte afgevaardigde heeft gesteld over de omvang
van het uitleenniveau zijn zeer
belangrijk. Met zijn analyse ben ik het
grotendeels eens. Ik wil er alleen nog
eens op wijzen dat dit niet moet
worden beschouwd als zijnde geheel
identiek aan het karakter van een
speciale kapitaalsverhoging, omdat
ook andere overwegingen een rol
spelen.
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De door de heer Maassen genoemde elementen die in 1985 en 1986
geleid hebben tot een daling van het
uitleenniveau, zijn grosso modo nog
steeds aan de orde. Toch is het
verantwoord o m nu wel een speciale
kapitaalsverhoging aan de orde te
stellen. W i j hebben de indruk dat de
nu geplande nieuwe leningen kunnen
worden verstrekt binnen de omvang
van het huidige kapitaal, maar
daarvoor geldt een ander criterium.
Overigens moet ik de afwezigheid
van mijn collega Bukman verontschuldigen. Ik was ervan uitgegaan dat hij
hier zou zijn, maar ik neem aan dat
hij heeft medegedeeld dat hij er niet
zou zijn en waarom hij er niet zou
zijn. Mij heeft die mededeling niet
bereikt, want ik was aan de overzijde
van het Binnenhof aanwezig. Ik kan
dus niet mededelen waarom ik hier
alleen sta. Ik hoop er echter wel uit
te komen.
In hoofdlijnen bepleiten de heer
Maassen en de regering eenzelfde
aanpak, namelijk naast andere
punten concentratie van de aandacht
op de armste landen, c.q. de armste
groepen in de landen waarom het
gaat. Wij zitten echter met het
probleem dat projecten altijd moeten
worden goedgekeurd door de
ontvangende lidstaat, ledere lidstaat
kan accenten in het beleid trachten
aan te brengen. Nederland kan dit
ook, maar op het totaal hebben wij
maar een klein gewicht. Wij kunnen
dus niet alles naar onze hand zetten.
Dat neemt niet weg dat wij - het
geldt in dit geval vooral voor collega
Bukman - door zullen gaan met
ervoor te pleiten dat de
Nederlandse prioriteiten van het
ontwikkelingsbeleid in het algemeen
en ten aanzien van de Aziatische
Ontwikkelingsbank in het bijzonder,
doorklinken in Manilla.
Dit brengt mij tot de waarschuwingen die de heer Maassen heeft geuit
voor de zijns inziens mogelijk te grote
omvang van de uitleenactiviteiten
voor particuliere bedrijven en
projecten. Ik zal hierop straks ingaan
bij de bespreking van het tweede
wetsontwerp. De materie is immers
ongeveer hetzelfde.
De heer Maassen vroeg hoe het
staat met de invoering van het beleid
inzake de variabele uitleenrente. Per
1 juli jl. is een nieuw uitleenrentesysteem ingevoerd. Voorheen werd de
hoogte van de rente bepaald op het
moment van commitering. De rente
bleef vervolgens gedurende de
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gehele looptijd - dat is een zeer
lange tijd - vast.
Thans w o r d t de uitleenrente
gedurende de hele looptijd om de zes
maanden vastgesteld, in navolging
van het systeem dat bij de Wereldbank
wordt gehanteerd. De vaststelling
gebeurt dan op basis van de kosten
van de pool van inleningen. Ik zal de
Kamer de details overigens besparen.
Totdat alle oude leningen onder het
oude systeem zijn afgelost, zal de
Aziatische Ontwikkelingsbank bijna
onvermijdelijk te maken hebben met
uitstaande leningen van zowel het
oude als het nieuwe type. Daar is niet
veel aan te doen.
De heer Maassen stelde terecht
enige zorgelijk gestelde vragen over
berichtgeving in 'Trouw' van 26
november j l . Dat bericht was weer
gebaseerd, zoals de heer Maassen
zei, op een publikatie in de 'Far
Eastern Economie Review'. Kortheidshalve verwijs ik naar de vragen die
aan de overzijde op dit punt zijn
gesteld door de leden Van Leijenhorst,
Paulis en De Hoop Scheffer, en naar
het antwoord dat inmiddels is
gegeven door de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, mede
namens de minister van Financiën.
Het heeft geen zin dat ik het antwoord
herhaal. Ik benadruk wel dat het een
belangrijke materie is, die grondig
moet worden bekeken. Dit moet
natuurlijk allereerst gebeuren door de
Aziatische Ontwikkelingsbank. Wij
zullen dat kritisch volgen, zoals ook
blijkt uit het gegeven antwoord.
Misschien moet ik ook nog iets
zeggen over leningen aan de private
sector. Ik kan niet volstaan met een
verwijzing naar het volgende wetsontwerp. W a t de Aziatische Ontwikkelingsbank betreft moet immers
bedacht worden dat de totale
omvang - nu en in de toekomst - van
dit soort leningen slechts een kleine
minderheid vormt op het totaal. Ik
ben van mening dat de heer Maassen
er niet bezorgd over hoeft te zijn dat
er een verschuiving zal plaatsvinden.
Ik acht de door hem gedane constatering niet juist, dat hetgeen daar
gebeurt, op gespannen voet staat
met het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Men kan natuurlijk van
mening verschillen over nuances,
maar in algemene zin is de constatering toch niet juist.
Ik kom vervolgens tot het afzonderlijke wetsontwerp - qua karakter
heeft het echter wel iets gemeen met
het wetsontwerp inzake de Aziatische
Ontwikkelingsbank - betreffende de

Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij. De heer Maassen constateerde zelf al dat de discussie hier tot
op zekere hoogte een herhaling is
van de standpunten die aan de
overzijde van het Binnenhof zijn
gewisseld. Deze standpunten hebben
daar geculmineerd in het met ruime
steun aannemen van het wetsontwerp, zij het met de tegenstem
van de Partij van de Arbeid.
Ik moet helaas constateren - het
is niet verrassend - dat de politieke
lotgenoten van de heer Maassen hier
hetzelfde standpunt zullen innemen.
Ik leg mij daarbij neer. Ik vind het wel
jammer, omdat het bij dit soort zaken
toch altijd de bedoeling is geweest,
een brede consensus in het parlement
te bereiken. Maar goed, het is niet
anders.
Ik zal slechts kort over dit wetsontwerp spreken, omdat kortgeleden
alle contra-argumenten van de zijde
van de regering naar voren zijn
gebracht door collega Bukman en
mij. Ik verwijs op dit punt naar de
Handelingen van de Tweede Kamer.
Ik zal toch nader ingaan op enkele
punten.
Ten principale blijven mijn afwezige
collega voor Ontwikkelingssamenwerking en ik van mening dat uitgaven
waarom het nu gaat, behoren te
vallen onder het ontwikkelingsplafond. Dit geldt ook voor kapitaalverhogingen van de Wereldbank en
andere operaties, ook als zij niet het
karaktervan zachte leningen hebben.
Het hoort toch bij het ontwikkelingsproces.
Ik kan niet ontkennen dat bij deze
en andere activiteiten altijd het risico
bestaat dat bij ontwikkelingsbanken
en in ontwikkelingslanden de
middelen, die indirect mede op onze
begroting rusten, niet optimaal
worden besteed. Wij moeten dit
zoveel mogelijk voorkomen, hier en
bij de instelling waarom het gaat. Je
kunt echter niet zeggen dat de kans
groot is dat dit leidt tot bevoordeling
van de middengroepen en de rijken,
te meer gelet op de nadruk die wordt
gelegd op de omvang van de
ondernemingen die kredieten dienen
te krijgen.
Er zijn enige principiële verschillen
tussen de heer Maassen en mij en
ook enige praktische taxatieverschillen. Ik weet niet of de onderhavige
activiteit, hoe belangrijk ook, een
fundamentele verandering geeft in de
totale omvang van de netto kapitaalafvloeiing die zich, helaas, in de vorm
van kapitaalvlucht en anderszins
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voordoet in sommige ontwikkelingslanden, vooral in Latijns-Amerika. Dit
is een zeer zorgelijk fenomeen. Het
wordt per definitie netto iets minder
door dit soort activiteiten, maar de
orde van grootte van de kapitaalvlucht
is in enkele landen van een andere
omvang dan de beperkte bedragen
die nu gekanaliseerd worden via de
IIC in wording.
Ik ben het geheel eens met de
nadruk die de heer Maassen ook voor
dat geografische gebied, Latijns-Amerika, legt op de zorg voor de arme
landen en de arme en armste
groepen in de landen. Wij menen dat
het een het ander niet uitsluit. Verder
kan met het voorstel wel degelijk een
bijdrage worden geleverd, vooral in
lokale projecten en kleine gemeenschappen, aan het bevorderen van
betere omstandigheden voor de
groepen waarvoor de heer Maassen
terecht veel aandacht vroeg.

•
De heer M a a s s e n (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik bedank de minister
voor de uitvoerige reactie op onze
inbreng. Toch maak ik nog enkele
opmerkingen in tweede instantie, in
de eerste plaats over de speciale
kapitaalverhoging.
Ik heb het genoegen gehad, met
de minister op 18 maart jongstleden
van gedachten te wisselen over het
gebruik van de special drawing rights.
Ook hij prefereert zowel op principiële
als op praktische gronden het gebruik
van de S.D.R. Ik neem aan dat hij in
die zin invloed zal uitoefenen. Dit zal
bij diverse overeenkomsten mogelijk
zijn.
Waarom is er nu een speciale
kapitaalverhoging? Ik heb links van
mij de memorie van toelichting
liggen om te kunnen nagaan wat het
antwoord op deze vraag is. Ook nu
de minister erover gesproken heeft,
is het mij niet erg duidelijk. De
minister zal in de beantwoording van
de door ons zelf gestelde vragen
omtrent het waarom van deze verhoging hebben gehoord dat wij wel
enkele argumenten hebben kunnen
vinden. Wij benaderen haar dus
duidelijk positief. Als ik het echter
moet halen uit de memorie van
toelichting, waaruit ik nu zou kunnen
citeren, is het niet duidelijk, ook niet
na wat de minister in eerste termijn
heeft gezegd.
Over de omvang van speciale
kapitaalverhoging geldt hetzelfde.
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Ook het gegeven antwoord hierover
is niet duidelijk.
Ik maak een sprong naar een
ander punt, namelijk de projecten die
volgens berichten in Trouw op z'n
minst niet gelukkig zijn verlopen.
De minister heeft gezegd dat
daarover vragen zijn gesteld aan de
overkant. Het spreekt vanzelf dat ik
rustig het antwoord op deze vragen,
dat waarschijnlijk wel enige studie
met zich zal brengen, afwacht
alvorens er eventueel nader op in te
gaan.
Ter verklaring van ons stemgedrag met betrekking t o t dit wetsontwerp merk ik het volgende op. Wij
staan aarzelend, maar toch positief
tegenover de noodzaak van een
speciale kapitaalverhoging. Ligt nu de
financiering die de ADB voorstaat in
het verlengde van de prioriteiten voor
ontwikkelingssamenwerking? Het
antwoord op deze vraag kan helaas
niet volledig positief zijn. Onzes
inziens blijft het onzeker of de financiering de armste bevolkingsgroepen
ten goede komt, of kleinschalige
oplossingen worden bevorderd en of
bij lokale behoeften wordt aangeknoopt.
Over onze derde vraag betreffende
de evaluatie van de projecten het
volgende: deze evaluatie brengt, door
een tekort aan gegevens en mede
tegen de achtergrond van de door ons
aangehaalde berichten, duidelijk
onzekerheid met zich.
Alles bijeen, en met in het
achterhoofd de toezegging van de
minister dat wel degelijk de nadruk
zal worden gelegd op de prioriteiten
van de ontwikkelingssamenwerking
bij het beleid van de ADB, zal mijn
fractie, zij het met gevoelens van
twijfel, haar steun niet aan dit
wetsontwerp onthouden.
Ik kom nu tot wetsontwerp 19 544,
inzake de MC. Op zichzelf zijn wij
geen tegenstander van de activiteit
van de MC, het financieren van de
produktieve investeringen van
particuliere ondernemingen, enzovoorts. Wij verwachten er wel
degelijk ook positieve effecten van
voor de economie in de desbetreffende regio. Ons bezwaar richt zich er
echter tegen dat deze activiteiten
worden verkocht onder de vlag van
ontwikkelingshulp. Daar zijn wij het
niet mee eens.
Wij zijn van mening dat de
positieve effecten voor de armoedebestrijding niet kunnen worden
geconstateerd, en vooral ook dat
daarop het accent ligt. Wanneer de
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minister zegt, wat de ontwikkelingssamenwerking betreft en met het accent
op de daarbij te stellen prioriteiten,
'het ligt bij ons op de plank', neem ik
daar kennis van. Het is echter niet
voldoende. Wij blijven dus bij onze
stellingname en zullen dit wetsontwerp
niet ondersteunen.

D
Minister R u d i n g : Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan zeer kort zijn. Ik
heb natuurlijk kennis genomen van
de standpunten van de heer Maassen.
Zoals te verwachten was, ben ik niet
overtuigd geraakt door zijn benadering van de MC. Wij zien deze zaak
wel als een onderdeel van het hele
complex van ontwikkelingshulp, zij
het als een speciaal onderdeel. Dat
geldt ook voor andere zaken. Het
moet niet de hoofdzaak worden. Wij
zien dit als meer dan alleen maar het
bevorderen van private investeringen.
Wat het wetsontwerp tot speciale
kapitaalsvorming van de ADB betreft,
heb ik weinig aan eerdere opmerkingen toe te voegen. Ter vermijding
van ieder misverstand wijs ik erop
dat de beantwoording van de
desbetreffende Kamervragen aan de
overzijde al is verschenen. Vandaar
dat ik het redelijk vond, daarnaar te
verwijzen. Het is een vervelende
zaak. Vandaar de aandacht die eraan
moet worden besteed. Het geeft
tijdelijk enige verhoogde onzekerheid,
ook bij ons. Dat zal ik niet ontkennen.
Wij hopen, hierover spoedig meer
duidelijkheid te hebben.
De beraadslaging wordt gesloten.
De wetsvoorstellen worden zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de PSP
en de CPN wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te
worden tegen wetsvoorstel 19 544 te
hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel V e r l e n g i n g van de
M a c h t i g i n g s w e t inschrijving
s t u d e n t e n en v e r l e n g i n g en
w i j z i g i n g van de M a c h t i g i n g s w e t
b e p e r k i n g inschrijving h.b.o.
(19593).

Aziatische Ontwikkelingsbank
Inschrijving studenten

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer P o s t m a (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Voor ons ligt het wetsvoorstel 19 593 dat ertoe strekt een
tweetal wetten te verlengen. Voor
een beoordeling van het wetsvoorstel
is het naar mijn mening goed, in het
kort de historische achtergronden
w e e r t e geven van de machtigingswet.
De beperking van de capaciteit in het
wetenschappelijk onderwijs is voor
het eerst in een wettelijke regeling
opgenomen in het jaar 1972.
De mogelijkheid voor de minister
van Onderwijs en Wetenschappen
om een numerus fixus vast te stellen
op grond van het arbeidsmarktcriterium is voor het eerst in de w e t van 19
december 1984 opgenomen. Dat is
vandaag bijna twee jaar geleden. De
beperking op grond van de capaciteit
zou men kunnen aanduiden als het
systeem van 'bottom-up' en de
beperking op grond van het arbeidsmarktcriterium zou men kunnen
karakteriseren als het systeem van
'top down'.
Het merkwaardige van de wet van
19 december 1984 was, dat de
verlenging gegeven werd t o t maximaal 31 december 1986. Dat was
dus een termijn van ten hoogste
twee jaar.
Het tweede merkwaardige aan die
wet is het volgende geweest. Op
onze desbetreffende vraag wordt in
de memorie van antwoord gesteld,
dat noch voor het HBO noch voor het
wetenschappelijk onderwijs een
numerus fixus op grond van het
arbeidsmarktcriterium is toegepast.
Het blijkt dus, dat achteraf die
wetswijziging in december 1984
overbodig is geweest. Dat lijkt mij
een interessante opmerking uit het
oogpunt van deregulering.
In elk geval wordt hiermee een
argument aangevoerd voor de
mogelijkerwijs reeds aan de gang
zijnde afslanking van het departement
van Onderwijs en Wetenschappen.
Als wij nu het huidige voorstel
bekijken, dan zien wij dat hierin
voorgesteld wordt om, in afwijking
van het verleden, de verlenging te
doen duren voor een periode van vier
jaar.
Als wij kijken naar het motief,
gegeven in de memorie van toelichting
en op onze uitdrukkelijke vraag,
nog eens herhaald in de memorie van
antwoord, dan wordt uitsluitend en
alleen verwezen naar de HOAK-nota.
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Want, is het antwoord, er staan
beleidsvoornemens in de HOAK-nota
en wij zullen onder andere, met
betrekking tot die nota het probleem
van de numerus fixus regelen; wij
stellen ons voor, voor het concipiëren
van een dergelijk wetsvoorstel
maximaal vier jaar nodig te hebben;
welnu, daarom is de verlening van de
numeri fixi voor ten hoogste vier jaar
gerechtvaardigd.
Het komt mij voor dat deze
motivering ondeugdelijk geacht moet
worden. Bezien moet worden w a t het
karaktervan een machtigingswet
eigenlijk is. Een machtigingswet is de
bevoegdheid die door de Staten-Generaal gegeven wordt aan de
minister van Onderwijs en W e t e n schappen om de keuzevrijheid van
aanstaande studenten op een
fundamentele wijze te beperken,
hetzij op grond van een capaciteitscriterium, hetzij op grond van het
arbeidsmarktcritrium.
Juist omdat aan de minister plein
pouvoir gegeven wordt en in de
tweede plaats omdat de keuzevrijheid
van de aanstaande studenten beperkt
wordt, heeft het parlement altijd
gezegd: die machtiging mag niet
langer gegeven worden dan voor ten
hoogste twee jaar. Als men nu een
machtiging wil hebben voor ten
hoogste vier jaar, moet men met een
andere argumentatie komen dan met
de verwijzing naar de HOAK-nota die
binnen vier jaar geregeld zou kunnen
worden.
Ik komt tot mijn concrete vraag. Ik
kan de minister in deze zin geruststellen, dat mijn fractie haar stem aan dit
wetsvoorstel niet zal onthouden.
Afstemmen op dit moment zou niet
goed mogelijk zijn, omdat er dan
anders helemaal geen wet meer is.
Moet ik de verwijzing naar de
HOAK-nota, waarin gesteld wordt
dat het probleem van de numerus
fixus structureel geregeld w o r d t in
het wetsvoorstel dat ook overige
beleidsvoornemens uit de HOAK-nota
regelt, in die zin verstaan dat de
minister van Onderwijs en W e t e n schappen zich voorneemt om in het
wetsvoorstel een bepaling op te
nemen, inhoudende machtiging tot
het kunnen treffen van numeri fixi op
grond van capaciteitsoverwegingen
en arbeidsmarktoverwegingen, terwijl
die desbetreffende bepaling geen
horizon zou kennen?
Indien dat het geval zou zijn, denk
ik dat wij op een verkeerde weg zijn,
gezien het fundamentele karakter dat
aan de machtiging verbonden is. In

een dergelijke situatie zal de animo
van mijn fractie om voor een dergelijk
wetsvoorstel te stemmen, aanmerkelijk geringer zal worden.

Minister D e e t m a n : De heer Postma
heeft gerefereerd aan de machtigingswetten, zoals deze in de jaren ' 7 0
hebben gefunctioneerd. Die hebben
geleid tot een beperking bij een
aantal studierichtingen in de sfeer
van de toelating. Ik wil er nog eens
op wijzen dat de machtigingswetten
betrekking hadden op een situatie
waarin niet voldoende onderwijscapaciteit was. Dat betekent dat instellingen geconfronteerd werden met
studenten die zich hebben aangemeld, studenten die zouden moeten
worden toegelaten, terwijl men niet
in voldoende mate capaciteit had om
het onderwijs op een behoorlijk
niveau te verzorgen.
In die situatie werd het mogelijk
geoordeeld om met een numerus
fixus te werken. Men ziet dat ook in
de procedure. Instellingen voor
wetenschappelijk onderwijs doen
voorstellen om op bepaalde wijze,
indien zij dat nodig beoordelen,
jaarlijks tot numeri fixi te komen. Ik
moet erbij zeggen dat het natuurlijk
ook een idee is geweest dat daar
waar een capaciteitsbeperking is er
op enig moment voldoende capaciteit
voorhanden zou zijn, zodat iedereen
het onderwijs zou kunnen volgen wat
men zou willen volgen.
Ik denk dat in de praktijk het
argument van de verhoging van de
onderwijscapaciteit niet altijd op kan
gaan. Zie de ontwikkelingen in de
medische hoek. Man kan zich
afvragen of dit een juiste gang van
zaken is en of niet, zoals de heer
Postma het stelde, de keuzevrijheid
van de studenten een fundamenteel
recht is en deze keuzevrijheid niet
structureel beperkt mag worden door
bij bepaalde studierichtingen niet
toereikende capaciteit in stand te
houden.
Als die keuzevrijheid zo'n fundamenteel recht is, moet je de capaciteit
als het ware zover oprekken dat alle
studenten kunnen worden toegelaten.
Feitelijk kijken wij echter ook naar de
maatschappelijke behoefte. Wat is er
nu twee jaar geleden feitelijk met de
machtigingswet gebeurd? Toen is de
behoefte van de arbeidsmarkt in de
beschouwingen betrokken. Dat is
echter op een zeer voorzichtige wijze
gebeurd.

Eerste Kamer
16 december 1986

Inschrijving studenten
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Allereerst is gezegd dat het om
een extreme overcapaciteit gaat in
de sfeer van het onderwijs ten
opzichte van de maatschappelijke
behoefte. Het gaat dus niet om een
overcapaciteit maar om een 'extreme'
overcapaciteit.
Als er dan wat moet worden
gedaan, dan gaat het erom dat het
extreme karakter wordt weggenomen.
Het betreft dan niet de overcapaciteit
in totaliteit, maar alleen het extreme
daarin. Verder zouden, voordat men
tot een beperking komt, bovenal
allerlei andere middelen moeten
worden gehanteerd. Daarbij denk ik
aan voorlichting, vrijwillige instroombeperking en het stimuleren van het
kiezen voor andere studierichtingen.
Hierin is ook de reden gelegen,
mijnheer de Voorzitter, dat in de
afgelopen twee jaar de machtigingswetten vanuit het arbeidsmarktcriterium niet zijn toegepast: er is
intensief overleg gevoerd - dat
gebeurt thans nog - om waar dat
nodig is, tot een instroombeperking
te komen. Ik vind dat dit conform
datgene is wat wij destijds ook in
deze Kamer hebben besproken. Toen
is gezegd dat wanneer alle genoemde
middelen niet helpen, het toch
mogelijk moet zijn dat er maatregelen
getroffen kunnen worden. Om
dergelijke maatregelen te kunnen
treffen kent de wet speciale voorzieningen.
Ik zeg dit zo nadrukkelijk, omdat
wanneer er een maatregel als
zodanig wordt getroffen, die maatregel in de Staten-Generaal een punt
van discussie kan zijn. Die voorziening
is in het wetsvoorstel getroffen.
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer
je kijkt naar de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en de ontwikkelingen
bij een aantal studierichtingen, kan
het alleszins noodzakelijk zijn om in
de sfeer van de toelating soms enige
beperkingen aan te brengen.
Dan w i l ik iets zeggen over de
kwestie van termijn van de verlenging
van de wet. Waarom is nu voor vier
jaar gekozen? Destijds was de idee
dat wij op de kwestie van toelatingsbeperking in verband met de arbeidsmarkt zouden kunnen terugkomen,
mede in het kader van de gedachte
die toen nog leefde over het realiseren
van een kaderwet voor het hoger
onderwijs. Die idee is echter losgelaten sinds de HOAK-nota. De
HOAK-nota is recentelijk in de
Tweede Kamer behandeld en zal tot
wetgeving moeten leiden. Ik hoop
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dat volgend jaar wetsvoorstellen
kunnen worden ingediend.
In het kader van de HOAK-nota en
in relatie met de bredere W e t hoger
onderwijs die er moet komen, zal het
probleem van de toelatingsbeperking
op grond van de arbeidsmarktsituatie
tevens in de beschouwingen worden
betrokken. Daarom hebben wij nu
gesproken over een termijn van vier
jaar. Wij weten nu eenmaal dat
wanneer men met het opstellen van
een wetsvoorstel begint een zekere
looptijd nodig is voordat dit voorstel
het Staatsblad heeft bereikt. Het is
dan niet onrealistisch om uit te gaan
van een periode van vier jaar.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb
nota genomen van de opmerking van
de heer Postma met betrekking tot
de wijze waarop een eventuele
beperking op grond van het arbeidsmarktcriterium straks in een wet geregeld zou kunnen worden. Het lijkt
mij niet juist om nu, alle aspecten
kennende, een debat hierover te
voeren. Ik kan de Kamer echter
verzekeren dat, lettend op wat op de
arbeidsmarkt gevraagd w o r d t , er
toch reden is dit aspect goed in de
beschouwingen te betrekken; niet
om tot een fijnmazig gereguleerd
systeem te komen, maar o m daar
waar sprake is van een extreme
overcapaciteit te kunnen ingrijpen.
Het zal nog wel geruime tijd duren
voordat het debat over een dergelijk
wetsvoorstel hier gevoerd kan
worden.
Laat ik nu de tandartsen nemen.
Los van de vraag of de onderwijscapaciteit w o r d t beperkt, is het zeer
wel denkbaar dat er nochtans een vrij
grote belangstelling voor die studierichting blijft bestaan. Je kunt de
onderwijscapaciteit wel beperkt
houden, maar dan doe je niets meer
of minder dan het arbeidsmarktcriterium toepassen. Je concentreert het
dan op de onderwijscapaciteit. Het is
zuiverder het arbeidsmarktcriterium
helder en zichtbaar te maken zodat
daarover een goede discussie kan
plaatsvinden, dan via de omweg van
de onderwijscapaciteit te werken en
als het ware het arbeidsmarktcriterium onder tafel te krijgen.
Het is dan ook zeer wel mogelijk
dat in de komende jaren, vanwege de
situatie op de arbeidsmarkt, moet
worden vastgesteld dat een beperking
nodig is; een beperking waarbij het
erom gaat niet tot een nauwgezette
afstemming te komen maar extremen
te vermijden.

Eerste Kamer
16 december 1986

De heer P o s t m a (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is altijd verheugend
dat de kwaliteit en kwantiteit van het
antwoord zodanig zijn, dat je
daardoor in de gelegenheid wordt
gesteld aan de tweede termijn toe te
komen. Dat was met dit antwoord
inderdaad het geval. Soms maak je
dat anders mee, overigens niet met
deze minister.
Ik heb een opmerking met
betrekking tot de redenen waarom
naar het oordeel van de minister in
de afgelopen twee jaar geen gebruik
is gemaakt van een numerus fixus op
grond van het arbeidsmarktcriterium.
De minister zegt dat in overeenstemming met wat hier indertijd bediscus
sieerd is andere instrumenten zijn
gebruikt. Ik wil dan volstaan met toch
het antwoord voor te lezen dat
gegeven wordt in de nota naar
aanleiding van het verslag: 'de
ondergetekenden wijzen erop dat tot
nu toe van de in beide machtigingswetten geboden mogelijkheid geen
gebruik is gemaakt - het gaat over
het arbeidsmarktcriterium - omdat zij
daartoe over te weinig duidelijk aan
de wettelijke normen voldoende
indicaties beschikten'. Het lijkt mij dat
dit antwoord een iets andere geest
ademt dan het antwoord dat de
minister in eerste termijn gaf.
Verder ben ik verheugd over de
formulering van de minister, dat
maatregelen voor een numerus fixus
op grond van het arbeidsmarktcriteriu m moeten voorhangen in het
parlement. Zo het al niet in de wet
staat, is de formulering in elk geval in
overeenstemming met de discussie
die twee jaar geleden in dit huis over
dat probleem is gevoerd.
De motivering van de minister
dat het vier jaar zou moeten worden
is wel in overeenstemming met de
nota naar aanleiding van het verslag.
Hij baseert zich ook op het standpunt
dat de implementatie van de HOAKnota in wetgeving wel eens langer
zou kunnen duren dan twee jaar.
Het vierde punt betreft de vraag,
of in de toekomst beperking mogelijkerwijs noodzakelijk is op grond van
arbeidsmarktcriterium en capaciteit.
Daarover bestaat tussen ons geen
verschil van mening. Het ging mij er
echter om dat ik het niet juist zou
achten, gezien het karakter van een
machtiging, als in een definitieve wet
waarin ook andere beleidsvoornemens uit de HOAK-nota staan een
machtiging aan de minister werd
gegeven met een onbeperkte duur in
plaats van tot dusver twee jaar.

Inschrijving studenten

Wanneer ik aandring op een horizonbepaling, heeft die betrekking op de
tijdsduur, juist vanwege het fundamentele karakter van die machtiging,
waardoor aan de minister plein
pouvoir wordt gegeven en de
keuzevrijheid van de studenten, hoe
noodzakelijk ook, wordt ingeperkt.
Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Op de eerste en de laatste
opmerking wil ik nog even ingaan. De
heer Postma zegt dat een wat ander
antwoord is gegeven dan in de
schriftelijke gedachtenwisseling. Ik
ben dat niet met hem eens. Je mag
toch ook de toelichting op een
wettekst en hetgeen in het parlement
is bediscussieerd in de beschouwingen betrekken bij de toepassing van
een wet. Destijds is nadrukkelijk
gezegd dat eerst andere middelen
zouden worden gehanteerd. Pas
wanneer die faalden, zouden wij
toekomen aan het gebruik maken van
bepalingen in de wet.
Welnu, die andere middelen zijn
door mij consequent gehanteerd, niet
in de laatste plaats omdat ook bij de
parlementaire behandeling dit een
belangrijk punt bleek, in ieder geval
in deze Kamer.
Over het laatste punt uit het
betoog van de heer Postma zullen wij
te zijner tijd de discussie moeten
voeren. Ik wil er wel op wijzen dat er
naar mijn oordeel onderscheid
gemaakt moet worden tussen een
bevoegdheid om een bepaalde
maatregel te treffen en de maatregel
zelf. Dan gaat het om vragen als hoe
w o r d t de maatregel vorm gegeven,
op welke wijze komt de maatregel tot
stand, hoe lang kan een maatregel
werken, wat is aanvaardbaar en wat
niet. Dit is in de voorliggende stukken
niet allemaal in detail uitgewerkt,
maar slechts zeer globaal gehouden.
Dat ligt ook in de rede, omdat het in
beginsel om tijdelijke wetten gaat. Bij
een definitieve regeling zal de
vormgeving van te treffen maatregelen zo nodig nauwgezette aandacht
krijgen, want ik realiseer mij dat het
o m een zeer gevoelige materie gaat.
Ik ben er geen voorstander van om
tot een onderwijssysteem te komen
waarbij de capaciteit van de studierichtingen in zo'n onderwijssysteem
nauwgezet en kwantitatief is afgestemd op de behoeften van de
arbeidsmarkt. Dat lijkt mij om tal van
redenen volstrekt onwenselijk. Als er
zich een extreme discrepantie
voordoet, moet er echter de mogelijkheid zijn om niet de discrepantie
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weg te halen, maar wel om het
extreme karakter weg te nemen. Dat
is dus een zeer voorzichtige benadering onder handhaving van het
gegeven, dat eerst andere middelen
beproefd moeten worden, zoals
voorlichting over beroepskeuzen,
mogelijkheden om een bepaalde
baan te krijgen en dergelijke.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de PSP en de
CPN wordt aantekening verleend, dat
zij geacht wensen te worden tegen
het wetsvoorstel te hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel W i j z i g i n g van d e
J e u g d s p a a r w e t (niet p r e m i e r e n
van de rente) en o v e r h e v e l i n g
van t w a a l f miljoen g u l d e n uit h e t
Bezitsvormingsfonds ( 1 9 3 6 6 ) .
De beraadslaging wordt geopend.

D

activering te kunnen opleveren, zeker
nu de actuele fiscale discussie over
kleine rente-opbrengsten de greep
naar de spaarsok zou kunnen
stimuleren.
Activering en stimulering van
sparen voor risicodragend kapitaal
voor in ons land werkende ondernemingen, zo mogelijk door extra
faciliteiten, lijkt ons van groter belang.
Wat dit voorstel betreft wordt deze
kleine ingreep meer dan goed gemaakt
door de lage inflatie en dus hoge reële
rente. Misschien kan de minister
hierover zijn licht eens laten schijnen.
Tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer sprak de minister de verwachting uit, dat de advisering over de
spaarregelingen nog in dit kalenderjaar
zou komen. Dit jaar is nu bijna om. Is
er al iets naders bekend? Zo niet, zal
het in de nog resterende twee weken
verschijnen?
Het tweede onderdeel van dit
voorstel betreft de overheveling van
gelden uit het Bezitsvormingsfonds
ter voorkoming van liquiditeitsproblemen als lening voor de jeugdspaarregeling. Overigens wordt er in deze
mogelijkheid op gewezen, dat het
Bezitsvormingsfonds een allesbehalve
snelle besteding van middelen heeft.
Wat is de reden van de stagnatie van
de uitgaven ten behoeve van het
eigen-woningbezit, een toch alleszins
nastrevenswaardig doel? Gezien de
rust in de Bezitsvormingspot en de
behoefte aan de jeugdspaarregeling
hebben wij overigens geen bezwaar
tegen de voorgenomen wijzigingen
met betrekking tot de overheveling.
Wij steunen derhalve dit wetsvoorstel.

De heer Franssen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Vooruitlopend op een
advies van de Stichting van de arbeid
over gefacilieerd sparen voorziet dit
wetsvoorstel in een kleine wijziging in
de jeugdspaarregeling die beter
bekend is als de zilvervloot. Het
voorstel houdt onder meer in dat de
belastingvrije premie op de rente van
het gespaarde geld van 10 "/overvalt.
Volgens critici van het voorstel zal
deze naar onze mening kleine
ingreep afbreuk doen aan de spaaractivering. Wij tillen niet zwaar aan
dit bezwaar en vragen ons wel eens
af bij wie met de regeling sparen
geactiveerd wordt. Zij dat de jongeren
om een spaarhabitus te ontwikkelen
of de ouders die dat kunnen, om wat
voor hun kinderen te sparen wat
anders op andere wijze gespaard zou
worden?
Hoe het ook zij, het advies dat ik
memoreerde, zal zeker aanleiding zijn
het rijk geschakeerde spaarveld van
overheid en bedrijven, in andere
tijden gegroeid, nog eens kritisch
onder de loupe te nemen. Verdere
opvoering van de fiscale vrijstelling
van rente-inkomsten over spaargeld
blijkt ons een meer algemene

Minister D e Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik breng in herinnering dat
het wetsvoorstel een lange voorgeschiedenis heeft, omdat wij eerst op
een andere manier getracht hebben
om tot een zekere besparing in de
Jeugdspaarwet te komen. Die
besparing is afgewezen door de
Tweede Kamer. Dat heeft ertoe geleid
dat wij met dit wetsvoorstel zijn
gekomen, waarbij een zekere uitwerking naar het Bezitsvormingsfonds
onvermijdelijk was, omdat er in feite
sprake was van een liquiditeitsprobleem. De voorgestelde bezuinigingen
leveren pas op langere termijn geld
op. Als men die gelden op korte
termijn als besparing wil inboeken,
dan is het onvermijdelijk om daarvoor
reserves - die zijn gelukkig ter
beschikking in het Bezitsvormings-

Eerste Kamer
16 december 1986
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fonds - aan te spreken. Terugstorting
op langere termijn, kan worden
verwezenlijkt.
Het leek ons verstandig o m te
proberen o m dat beleidsvoornemen
om tot enige besparing te komen bij
de Jeugdspaarwet, zonder overigens
een directe aantasting van het
spaarvolume plaats te laten vinden,
in een wat bredere context te zetten,
namelijk een evaluatie van het gehele
veld van de gefacilieerde spaarregelingen. De resultaten daarvan zijn
gelijk met het huidige wetsvoorstel
aan de Staten-Generaal ter kennis
gebracht. Er is inderdaad de prealabele vraag, of er in de huidige
sociaal-economische en financiële
situatie nog wel plaats is voor het
faciliëren van sparen door de
overheid. In ieder geval is er behoefte
aan een evaluatie om te komen tot
een zekere stroomlijning van de
procedures, tot actualisering van de
criteria, tot het nog eens goed en
strikt afpalen van de doelgroepen.
Het is niet gelukt om, ten aanzien
van de Jeugdspaarwet, het te voeren
beleid te integreren in de besluitvorming over het gehele veld van
gefacilieerde spaarregelingen.
Daarvoor was de tijd te kort. Ongetwijfeld - dat zeg ik ook in antwoord
op hetgeen de heer Franssen
daarover heeft opgemerkt - komen
wij daarop terug bij de bespreking in
de beide Kamers der Staten-Generaal
van de evaluatie.
Wij moesten vanwege de tijd toch
op korte termijn met een voorstel
komen dat de voorziene besparing
zou realiseren. Dat is het voorstel dat
thans aan de orde is. Er zijn overigens
ook een paar elementen in meegenomen die ook bij de evaluatie op dit
punt, het punt van de Jeugdspaarwet,
naar voren waren gekomen. Ik noem
het meer toespitsen van de wet op
de feitelijke doelgroep an de jeugdigen door de minimumtoetredingsleeftijd te verhogen van 15 naar 16 jaar
en de maximumdeelnemingsleeftijd
met enkele jaren te verlagen van 29
naar 24 jaar. Daaruit vloeit voort, dat
er niet meer twee jeugdspaarovereenkomsten achtereenvolgens kunnen
worden gesloten. Dat was eigenlijk
een oneigenlijk gebruik van de
regeling, gelet op de oorspronkelijke
bedoeling. Daarnaast het afschaffen
van het recht op een vervroegde
premiëring bij huwelijk en het
beperken van het recht tot deelname
door ingezetenen.
Ik realiseer mij dat dit voorstel
slechts één element is van een
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totaalpakket. Ik ben voornemens dat
pakket hier in te dienen. Nagegaan
kan dan worden welke besluiten op
grond van het totale pakket genomen
moeten worden. Hoewel deze
maatregel een minimumkarakter
heeft, lijkt die mij toch nuttig. Deze
maatregel kon overigens niet worden
uitgesteld totdat het onderwerp in de
volle breedte aan de orde zou kunnen
komen. Bij het thans aanvaarden van
het voorliggende wetsvoorstel,
hebben w i j namelijk voldoende aan
de liquide middelen van het Bezitsvormingsfonds. Zou ik langer gewacht
hebben, dan zou de omvang van dat
fonds tekort zijn geschoten om het
liquiditeitsprobleem in voldoende
mate te kunnen dekken.
Ik ben de heer Franssen erkentelijk
voor zijn instemming met het
wetsvoorstel. Ik kan alleen zeggen:
dit is de eerste ronde, er komt nog
een tweede en, naar ik hoop, meer
definitieve ronde.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel V e r l e n g i n g van de
W e t v a n 27 juni 1 9 8 5 ( S t b . 4 0 3 ) ,
h o u d e n d e een t i j d e l i j k e voorziening m e t b e t r e k k i n g t o t de
wettelijke minimumloonaansprak e n v a n w e r k n e m e r s die g e l i j k t i j dig a r b e i d v e r r i c h t e n e n onderricht o n t v a n g e n ( 1 9 6 1 6 ) .

werkend leren of lerend werken: een
grijs gebied waarin een exacte
afbakening tussen arbeidsuren en
leeruren niet goed mogelijk is.
In dit wetsvoorstel w o r d t het
mogelijk gemaakt om de uren,
doorgebracht in een in de CAO
overeengekomen grijs gebied, te
laten toetsen aan de wet inzake het
minimumloon. Anderhalf jaar
geleden vroeg ik de minister of hij
kon aangeven waar die veronderstelde
grijs-veldproblematiek speelde. Hij
antwoordde toen letterlijk: 'hierover is
geen informatie beschikbaar'. Ik heb
toen verondersteld dat het wetsvoorstel waarschijnlijk overbodig zou zijn.
Nu wordt van ons gevraagd om dit
tijdelijke wetje met twee jaar te
verlengen. Men zou verwachten dat
wij nu een inventarisatie van die
grijze velden aangeboden kregen
plus een evaluatie van de werking
van dit tijdelijke wetje. Neen dus. De
buitengewoon beknopte memorie
van toelichting volstaat nu met de
mededeling dat bij de bipartiete
werkgroep van de Stichting van de
Arbeid 'de indruk bestond dat van de
in deze w e t geboden mogelijkheid
weinig gebruik gemaakt is'. Wie het
desbetreffende rapport van de
commissie jeugdwerkloosheid van de
Stichting van de Arbeid erop naslaat,
ziet dat daarin niet meer informatie
wordt gegeven.

De heer V a n de Z a n d s c h u l p
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het
wetsvoorstel dat nu op de agenda
staat betreft een tijdelijke verlenging
van een tijdelijk wetje van anderhalf
jaar geleden. Het gaat over de positie
van jongeren met een gemengde
leer- en arbeidsovereenkomst. Voor
de overeengekomen arbeidsuren
wordt CAO-loon of minimumjeugdloon betaald; voor de overeengekomen leeruren wordt waarschijnlijk
geen loon betaald maar eventueel
een onkostenvergoeding of zakgeld.
Het is althans in theorie denkbaar,
dat er naast de overeengekomen
arbeidsuren en de overeengekomen
leeruren, nog enkele uren resten van

Mijn vraag aan de minister is nu
wat in dit verband het woordje
'weinig' betekent. In welke en in
hoeveel CAO's is inmiddels een grijs
gebied omschreven? Of is het
misschien zo, dat het grijze veld nog
steeds ontdekt moet worden en
slechts in de verbeelding van
sommigen bestaat? Maar zelfs al zou
het grijze veld inmiddels zijn ontdekt
of binnenkort ontdekt worden, dan
nog valt geenszins in te zien waarom
dit wetsvoorstel nodig of nuttig kan
zijn. Immers, ten eerste kunnen de
CAO-partijen een eventueel grijs veld
desnoods bij benadering opdelen in
werkuren en leeruren.
Ten tweede is er niets wat de
CAO-partijen thans belet o m desgewenst een bijzondere beloning af te
spreken voor zogenaamde grijze
uren, zelfs al zou die beloning lager
uitvallen dan het minimumjeugdloon.
Ten derde: zelfs al zouden de
CAO-partijen menen dat een zogenaamd grijs veld ook bij benadering
niet op te delen valt in werkuren en
leeruren en al zouden ze gezamenlijk
zo'n bijzondere beloningsregeling
riskant vinden in verband met de

Eerste Kamer
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Jeugdspaarwet
Minimumloon

De beraadslaging wordt geopend.

D

mogelijke toetsing aan de wet inzake
het minimumloon - dit lijkt mij al een
bijzonder onwaarschijnlijke hypothese - dan nog rest hen de ontsnappingsweg op grond van de selectieve
ontheffingsmogelijkheid van artikel 3
van de wet inzake het minimumloon
'in verband met de bijzondere aard
van de arbeidsverhoudingen, dan wel
in verband met bijzondere omstandigheden'.
Ik ben geen groot supporter van
deze ontheffingsgrond, maar ik
prefereer de bevoegdheid van een
politiek verantwoordelijk minister
verre boven het automatisme van dit
wetsvoorstel. Ik acht het opduiken
van veel grijze velden in CAO's nog
steeds weinig waarschijnlijk. Als er
toch gebruik gemaakt wordt van grijze
velden, dan vind ik het buiten
werking stellen van de Wet op het
minimumloon een bedenkelijke
ontwikkeling.
Ik heb hiervoor twee onderling
samenhangende argumenten. In de
eerste plaats is een goede werking
van de arbeidsmarkt niet gediend
met mogelijke verdringingseffecten
en oneerlijke concurrentie in gevallen
van oneigenlijk gebruik of misbruik
van grijze velden. In de tweede plaats
is er de noodzaak van een adequate
rechtsbescherming. Een bonafide
werkgever heeft, ook bij een eventueel
overeengekomen grijs gebied,
toetsing door de rechter aan de Wet
op het minimumloon nimmer te
vrezen. Alleen een werkgever die het
grijze gebied misbruikt door het
leeraspect geheel te verwaarlozen,
kan een uitspraak van de rechter
vrezen en eventueel geconfronteerd
worden met een navordering op
grond van de Wet op het minimumloon. Hij heeft dit dan ook verdiend.
Natuurlijk kan men stellen dat ook
de CAO een zekere bescherming
biedt. Dat is zo. Maar wie kan
naleving van de CAO afdwingen? Dit
zijn de vakbonden, die CAO-partij
zijn, en de georganiseerde werknemers. De ongeorganiseerde werknemer kan zich pas op de CAO beroepen,
nadat die algemeen verbindend
verklaard is. Die verbindend-verklaring
blijft soms achterwege en vindt
meestal zeer veel later plaats dan de
inwerkingtreding van de CAO. De
jongeren waar het om gaat zullen
helaas, in deze fase van beginnende
arbeidsparticipatie, nog maar zelden
lid van een vakbond zijn.
De mogelijkheid van toetsing door
de rechter aan de Wet op het
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minimumloon bij misbruik of oneigenlijk gebruik van grijze velden, is
daarom zowel in het belang van de
desbetreffende jongeren, als in het
belang van de bonafide werkgever
die beschermd wordt tegen oneerlijke
concurrentie. Ik acht aanneming van
dit wetsvoorstel waarschijnlijk
overbodig en als dit niet het geval is,
is het schadelijk.

D
De heer Franssen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Toen wij medio 1985
de nu te verlengen tijdelijke wet
aanvaardden, hadden wij optimistische verwachtingen ten aanzien van
het benutten van de nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven ten
gunste van werknemers in opleiding,
die daarbij voor een deel produktieve
arbeid verrichtten en waarbij opleiding
en produktieve arbeid niet wei af te
bakenen waren. Ter voorkoming van
oneigenlijk gebruik diende een en
ander nader in de CAO geprecizeerd
te worden. Tot nog toe lijkt er weinig
gebruik gemaakt te zijn van deze te
verlengen tijdelijke wet, mede omdat
er weinig nieuwe CAO's af te sluiten
waren en de uitwerking van de
regeling meer tijd vroeg.
Om deze reden heeft de werkgroep
Jeugdwerkloosheid geadviseerd de
per 31 december aflopende wet te
verlengen met twee jaar. Wij zijn het
daarmee eens. W i j hebben het woord
gevraagd om er bij de minister op
aan te dringen alles te doen om het
bedrijfsleven te stimuleren deze
periode daadwerkelijk te benutten.
Ziet de minister daar extra mogelijkheden toe? Op welke wijze denkt hij
de goede doelstelling eniger mate te
kunnen bereiken?
Wij blijven het jammer vinden dat
er in op of na 1 januari 1986 ingegane
CAO's niet meer gebruik gemaakt is
van de mogelijkheden die deze
tijdelijke wet biedt. En nu maar hopen
dat de twee jaar durende herkansing
beter wordt benut.
Mijnheer de Voorzitter! Dit
wetsvoorstel is bedoeld als een van
de vele middelen om het arbeidsaanbod beter te doen aansluiten op de
vraag van het bedrijfsleven. Het gaat
dus om het voorkomen of het
verhelpen van werkloosheid. De
maatstaf voor het meer of minder
slagen van de strijd tegen de
werkloosheid, die onder leiding van
deze minister wordt gevoerd, zijn de
werkloosheidscijfers.

Eerste Kamer
16 december 1986

Nu vernamen wij gisteravond dat
een onderzoek van het CBS aangeeft
dat de werkelijke werkloosheid van
mensen, die 20 of meer uren per
week willen werken, 260.000 lager
zou zijn dan de gangbare cijfers. Dat
is meer dan 37%. Zo gezien zou men
moeten concluderen dat wij elkaar
meer ellende aanpraten dan er is.
Zonder de dan resterende 4 4 0 . 0 0 0
werklozen te willen bagatelliseren,
lijkt dit op grond van de bestaande
wellicht vermeende cijfers te mooi om
waar te zijn. Wij vragen de minister
om zijn visie over deze cijfers. Dat wij
dit wetsvoorstel, ondanks de nog niet
tot uitdrukking komende resultaten,
het voordeel van de twijfel geven
- baadt het niet, het schaadt evenmin zal niemand verbazen.

D
Minister D e K o n i n g : Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van de Zandschulp
heeft al uiteengezet wat de doelstelling van dit wetsvoorstel is. Het gaat
om het dekken van het genoemde
grijze gebied. Hij vraagt zich af, of
dit grijze gebied er wel is en of niet
een en ander op een betere, juridisch
meer correcte wijze kan worden
geregeld.
Waar ik mee te maken heb, is dat
in het overleg, indertijd over de
jeugdwerkplannen in de Stichting
van de Arbeid gevoerd, dit punt werd
gezien als een groot probleem. Het
kan in theorie ook een probleem
worden wanneer mensen achteraf
verplicht worden o m het minimumloon te betalen over alle uren, waarin
niet duidelijk een leersituatie aanwezig
was. Omdat ik toen groot belang had
en ook nu nog heb bij de activiteiten
van werkgevers en werknemers,
gericht op jeugdwerkplannen, om
werkend leren en lerend werken voor
schoolverlaters op een zo breed
mogelijke schaal mogelijk te maken,
ben ik ingegaan op de vraag om dit
gebied, zolang er nog enige onzekerheid bestaat, op een goede en
correcte manier te gebruiken.
Ik had daarvoor inderdaad kunnen
denken aan de suggestie van de heer
Van de Zandschulp om op grond van
artikel 3, lid 2, van de Wet ontheffing
te verlenen van het minimumloon als
CAO-partijen daartoe beide een
verzoek zouden indienen. Echter, dan
is naar mijn oordeel een toetsing van
een dergelijk verzoek noodzakelijk en
moet de Stichting van de Arbeid erbij
worden betrokken. Uit het overleg
met de Stichting heb ik begrepen dat
men voor zichzelf geen taak zag als
toetsende instantie. Ik vind het
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onjuist o m zonder enige vorm van
toetsing aan CAO-partijen toe te
vertrouwen om de W e t minimumloon
al dan niet van toepassing te verklaren.
Feitelijk gebeurt dit als partijen
bepalen of een ontheffing wordt
verleend of niet. Daarom heb ik een
andere w e g gekozen: de regeling op
wetsniveau. Inderdaad is dat nogal
zwaar, met het gaat o m een tamelijk
eenvoudig wetje. Daarmee laten wij
bovendien het karakter, het belang
en de autoriteit van de Wet minimumloon volledig in stand. Wij geven bij
wet aan wanneer de wet niet van
toepassing verklaard kan worden.
Ik vind dat niet bedenkelijk. Wat
moet de verantwoordelijke bewindspersoon doen? Hij moet daarvoor
met een wetsvoorstel in beide
Kamers van de Staten-Generaal
verschijnen en daar instemming
verkrijgen. Dat is een weliswaar
zware maar toch formeel correcte
weg, die past bij het belang en het
gezag van de Wet minimumloon.
De heer Franssen heeft erop
gewezen dat er weinig gebruik is
gaakt van de wet. In de memorie van
toelichting vindt men de verklaring
daarvoor. Bij het indienen van de wet
waren in een groot aantal bedrijfstakken al meerjarige CAO's gesloten.
Het kan zijn dat men bij het verlengen
van die CAO's hierop terugkomt.
Zekerheid daarover heb ik niet. Wèl
heb ik de indruk dat er in de praktijk
een zeker vertrouwen is gegroeid dat
men die zaak op bedrijfstak" en
ondernemingsniveau zó kan aanpakken met afspraken, dat er geen
problemen rijzen. Dan nog is het
goed dat deze wet er is. Men moet
de vrees niet onderschatten, die
vooral kleine en minder draagkrachtige werkgevers hebben voor een
nakomende vordering inzake uitbetaling op grond van de Wet minimumloon, met alle soesa die daaraan is
verbonden.
Het bewijs moet dan worden
geleverd door de werkgever. Probeer
dat achteraf maar eens te verwezenlijken. Deze dreiging zou ertoe
kunnen leiden dat een werkgever er
liever niet aan begint om werkend-lerende jongeren aan te nemen. Dat
zou bijzonder jammer zijn.
Ik ben het eens met de heer
Franssen. Als de wet vanavond wordt
aangenomen, moeten we nog
afwachten of het zal baten, maar
schaden zal het zeker niet. Het laat
onverlet het gezag en het belang van
de Wet minimumloon. Alleen dat al is
de moeite waard. Ook voor schijnbaar
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nietige zaken, zoals het in de Wet op
de krijgstucht wordt omschreven, is
het van belang om een formele
regeling te treffen.
De heer Franssen vroeg of het
bedrijfsleven kan worden gestimuleerd om van de mogelijkheden
gebruik te maken. Alleen al het
bieden van de mogelijkheid - ook al
maakt men er geen gebruik van
omdat men voldoende zeker is van
zijn zaak - steunt al het in dienst
nemen van jonge mensen, die naast
het werken in de praktijk ook nog
leren.
De heer Franssen sprak over
cijfers van het CPB - naar mijn
mening ging het om het CBS - over
de omvang van de werkloosheid. Wij
voeren gesprekken met het CBS en
een werkgroep uit de Stichting van
de Arbeid over de vervuiling in het
werklozen bestand. Die is tamelijk
omvangrijk, omdat mensen zich niet
laten uitschrijven wanneer zij een
baan - tijdelijk of vast - hebben
gevonden. Het is moeilijk om een
methode te bedenken die ertoe leid
dat men zich wel laat uitschrijven.
Je kunt moeilijk van iemand die
net werkloos is geworden bij inschrijving vragen o m een statiegeld, dat
weer wordt teruggegeven wanneer hij
zich tijdig uitschrijft. Dat lijkt mij geen
goede benadering van iemand die
toch al in de narigheid zit. De
bestandsvervuiling is dus niet
helemaal op te heffen. Nu doen wij
eens per zes maanden een schrijven
uitgaan naar alle ingeschrevenen,
met de vraag of de inschrijving nog
wel gerechtvaardigd is. Dat willen wij
straks eens per drie maanden doen.
Dat kost 7 0 0 . 0 0 0 keer een postzegel
van 60 cent. Jaarlijks komt dat neer
op een dik miljoen. Dat is jammer.
Het is in ieder geval een poging om
de bestandsvervuiling enigermate
terug te dringen.
De heer Franssen (CDA): Ik heb
hier begrip voor, maar wanneer wij
bedenken dat het gaat o m 37%,
moeten wij ons zo langzamerhand
afvragen wat de waarde van metingen
is. Ik las vandaag een publikatie van
het KASKI over aantallen werkloze
onderwijsgevenden. Daaruit komt
hetzelfde beeld naar voren. Dan
vraag ik mij af waar wij mee bezig
zijn. Wil de minister hier eens
induiken, want ik zou het prettig
vinden om op basis van reële cijfers
te werken.

Eerste Kamer
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Minister D e K o n i n g : Het bestand
moet inderdaad worden opgeschoond. Ik wil het bruikbaarder
maken voor de bemiddelaars. Ook
moet er een exacter beeld ontstaan
van de feitelijke werkloosheid. Bij alle
energie die wij erin stoppen - overigens: aan postzegels kost het
jaarlijks niet 1, maar 3 min. - moeten
wij ons realiseren dat hiermee geen
enkele werkloze een werkende wordt.
De werkelijkheid veranderd dus niet.
Wel moet ons zicht op die werkelijkheid worden verscherpt, allereerst
ten dienste van een betere arbeidsbemiddeling.
Met het CBS voeren wij overleg,
ten einde eind dit jaar een arbeidskrachtentelling te kunnen realiseren.
Dat willen wij meerdere keren per
jaar doen. Nu doen wij het o m de
twee jaar, waardoor de cijfers ver
achterlopen. Zo'n arbeidskrachtentelling, op basis van een steekproef, kan
een betrouwbaar beeld geven - zeker
over langere tijd gezien - van het
aantal werkelijk werkzoekenden. Wij
registreren nu werkzoekenden. Een
deel van die mensen moet zich
registreren omdat ze werkloos zijn.
Daarnaast is er een aantal mensen
dat wel werk heeft of werk gevonden
heeft, maar dat geregistreerd wenst te
blijven omdat men vindt dat men nog
steeds werkzoekende is.
Als men strikt let op de definities
die moeten worden toegepast op de
mensen die werkloos geacht worden
te zijn, dan valt inderdaad een deel
van deze mensen er buiten. Daarnaast
is er een grote groep mensen - in het
bijzonder gehuwde vrouwen - die
geen recht hebben op een uitkering.
Zij hebben geen verplichting om zich
in te schrijven. Zij zijn echter wel
degelijk werkzoekend. Zij kunnen zich
inschrijven, maar zij hoeven dat niet
te doen, aangezien zij niets verspelen
als zij zich niet inschrijven. Ik zeg
echter altijd: zij verspelen een extra
kans om op de arbeidsmarkt te
komen. Hetzelfde geldt voor de 16en 17 jarigen. Het zijn reële werkzoekenden. Zij hebben echter geen
uitkering, zodat de noodzaak ontbreekt om zich in te schrijven.
Vervolgens hebben wij de 57,5-jarigen. Zij hebben wel een uitkering.
Zij hoeven zich echter niet in te
schrijven. Als zij willen solliciteren,
zijn zij van harte welkom. Zij mogen
zich inschrijven. Als zij zeggen dat zij
het wel gezien hebben, dan hoeven
zij zich niet in te schrijven, omdat zij
dan beschouwd worden als niet
actief werkzoekenden. Hoewel er nog
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enkele subtiliteiten zijn te noemen,
zijn dit in grote lijnen de elementen
die verklaren waarom de feitelijke
werkloosheid een ander beeld te zien
geeft dan het beeld van de mensen
die in de kaartenbakken van de
GAB's als werkzoekenden staan
opgenomen.
Ik hoop dat de cijfers van het CBS
zullen leiden tot een bijstelling van het
beeld. Tenzij wij mensen belonen c.q.
straffen voor het al dan niet volgen
van het juiste inschrijvingsgedrag, zal
er altijd een zekere marge blijven
bestaan. Het is merkwaardig - dit
bewijst niks, maar het is wel een
indicatie - dat het aantal mensen dat
in Nederland een uitkering heeft W W , W W V , R W W of straks N W W
- ongeveer 100.00 onder het aantal
bij de GAB's ingeschreven werkzoekenden ligt. Dit cijfer is merkwaardig
constant. In de periode dat het aantal
werkzoekenden - wij noemen dat in de
regel werklozen, maar in feite zijn het
geregistreerde werkzoekenden opliep, liep het aantal mensen met
een uitkering ook op, met een achterstand van 100.000.
Nu het aantal geregistreerde
werkzoekenden afneemt, loopt het
aantal mensen met een uitkering er
keurig achteraan, met nog steeds
een afstand van ongeveer 100.000.
Dat betekent het volgende. Het cijfer
dat wij maandelijks publiceren - wij
moeten dan zeggen dat het aantal
werkzoekende terugloopt - heeft
t o c h iets met de werkelijkheid te
maken, tenzij dit niets met de
werkelijkheid te maken zou hebben.
Het laatste weiger ik te geloven.

D
De heer V a n de Z a n d s c h u l p
(PvdA): Voorzitter! Ik constateer dat
ik na anderhalf jaar nog steeds geen
antwoord heb gekregen op mijn
vraag, of het grijze veld inmiddels
bestaat dan wel nog steeds een
denkbeeldig iets is.
Zowel de heer Franssen als de
minister zegt ten aanzien van dit
wetontwerp: Baat het niet, dan
schaadt het niet. Ik zeg echter: baat
het niet, dan schaadt het w è l ! De
kern van het wetsvoorstel is niet, een
grijs gebied mogelijk te maken. Dat is
nu ook al mogelijk. De kern is dat
in dat geval een element van rechtsbescherming wordt weggenomen
voor degenen die eventueel slachtoffer worden, indien er een oneigenlijk
gebruik of misbruik wordt gemaakt
van het grijze gebied. Daartegen richt
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zich mijn bezwaar. Daar heb ik geen
reactie op gekregen.

D
Minister De K o n i n g : Mijnheer de
Voorziter! Ook wanneer het grijze
veld vermoedt wordt, bestaat het,
althans in de gedachten van degenen
die deze vermoedens hebben. Zij
kunnen zich daardoor laten weerhouden van het in dienst nemen van een
jongere. Dat is voor mij voldoende
reden om te zeggen dat het vermoeden moet worden weggenomen. De
heer Van de Zandschuip zegt echter
dat dit schaadt, omdat er dan
rechtsbescherming wordt weggenomen. Nee, er wordt juist rechtsbescherming gegeven. Ik realiseer mij
zeer wel dat daardoor ook rechtsbescherming wordt weggenomen. In
deze situatie is echter belangrijker
dat er rechtsbescherming wordt
gegeven aan degene die een j o n g mens in dienst neemt.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de PSP
en de CPN wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te
worden tegen het wetsvoorstel te
hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel M a c h t i g i n g t o t
d e e l n e m i n g in h e t a a n d e l e n k a p i taal v a n de C e n t r a l e Organisatie
voor R a d i o - A c t i e f A f v a l ( C O V R A
N.V.) ( 1 8 9 0 7 ) .
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer T u m m e r s (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het wetsontwerp
18 9 0 7 , dat de machtiging regelt tot
deelneming in het aandelenkapitaal
van de Centrale Organisatie voor
Radioactief Afval, krijgt niet onze
instemming. Het is een beetje
moeilijk, dit al zo vroeg in mijn
verhaal duidelijk te maken. Het lijkt
wel een stemverklaring voorafgaand
aan het gehele debat. Dit bespoedigt
echter de gedachtenwisseling.
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Laag-, middel- en hoog-radioactief
afval uit bij voorbeeld ziekenhuizen
en de twee bestaande kerncentrales
moet tijdelijk bovengronds opgeslagen worden, totdat een definitieve
oplossing gevonden is. Dit wetsontwerp regelt meer dan het opslaan
van reeds bestaand afval; het regelt
ook alvast het opslaan van afval van
nog nieuw te bouwen kerncentrales.
Hiermee wordt te zeer vooruitgelopen
op nog te nemen besluiten en wordt
afbreuk gedaan aan de bezinning die
volgens de op 7 mei jongstleden in
de Tweede Kamer aangenomen
motie-Lansink/Braams nog moet
worden gehouden.
Het uitgangspunt van deze motie
was een herbezinning op de wenselijkheid en mogelijkheid van de
toepassing van kernenergie in
Nederland. Door nu reeds ruimte te
scheppen voor de opslag van
radio-actief afval dat er pas op z'n
vroegst na de komende eeuwwisseling is, wekt de minister de indruk dat
hij ondanks de toezegging van de
regering en de kameruitspraak in de
motie-Lansink/Braams voorbereidingen treft voor het bouwen van
nieuwe kerncentrales. Dit wordt
versterkt door het nu reeds, weliswaar
onder voorwaarden, aankopen van
opslagterrein bij Borssele, te meer
daar de milieu-effectrapportage die
moet aangeven of deze locatie
geschikt is, nog niet is uitgebracht.
Bovendien biedt het aangekochte
terrein voldoende ruimte voor opslag
van eventueel nieuw te bouwen
kerncentrales.
Het feit dat de minister in de
Tweede Kamer niet ertoe bereid
bleek, dit voorschot op de toekomst
uit de wet te laten, doet ons vrezen
dat deze regering en de haar steunende partijen de les van Tsjernobyl niet
willen trekken. Zij laadt de verdenking
op zich dat zij wacht totdat de rust is
weergekeerd om vervolgens op de
ingeslagen weg die voert naar de
b o u w v a n nieuwe kerncentrales,
rustig verder te gaan. Hieraan
wensen wij niet mee te werken.

D
Mevrouw G r o e n s m i t - v a n der
Kallen (CDA): Mijnheer de Voorzitter!
Het voor ons liggende wetsontwerp
is veel gecompliceerder dan men
oppervlakkig denkt. De fractie van
het CDA heeft er dan ook behoefte
aan, met de minister over dit wetsontwerp te discussiëren om tot
duidelijke, door de bewindsman
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bevestigde conclusies te kunnen
komen.
Bij het ter hand nemen van het
wetsontwerp vraagt men zich
verbaasd af waarom dit kabinet en
deze minister ertoe bereid zijn,
aandelen te nemen in de COVRA,
terwijl het kabinet privatisering hoog
in zijn vaandel heeft en elders juist
aandelen afstoot, zoals onlangs nog
een groot aantal aandelen in de KLM.
De minister zal zich hierbij zeker
beroepen op het voordeel van de
beroemde vinger in de pap, maar
men kan zich ook afvragen of deze
vinger niet evenzeer in de pap
aanwezig is via de ministeriële
bevoegdheid tot het al dan niet
geven van vergunningen en via een
strenge controle door de Staat,
onder het motto 'de vervuiler
betaalt' Voordeel daarvan zou zijn
geweest dat de Staat dan geen twee
petten behoefde op te zetten: één
pet als belanghebbende aandeelhouder in de Covra, en één als uitdeler of
onthouder van bepaalde vergunningen en als controleur van de juiste
uitvoering van de verwijdering van
alle soorten radio-actief afval.
Voor het garant staan voor het
bedrag van f 3 , 5 miljoen voor de
studie naar de opslag van hoog-radioactief afval van nieuwe kerncentrales
is ook een aandeelhouderschap van
het Rijk niet nodig. Wat waren dan
ook precies de argumenten van de
minister o m toch tot deze vorm van
aandelenbezit van de Covra over te
gaan?
De Covra is in december 1982
opgericht als gevolg van het besluit,
te stoppen met de dumping van laagen middelactief afval in de oceaan.
Daar stonden en staan wij nog steeds
achter. De moeilijkheid was toen
echter, een geschikte, centrale
locatie op het land te vinden om
zowel het laag- en middel-actieve
alsook - samen daarmee, zoals de
Tweede Kamer besloot - hoog-radioactief afval op verantwoorde wijze op
te slaan. De gemeente Zijpe heeft
zich in 1983 bereid verklaard voor
een opslagplaats van laag- en
middel-actief afval, voor een termijn
van vijf tot hoogstens tien jaar,
hetgeen de minister soelaas bood tot
uiterlijk 1984, maar geen definitieve
oplossing bood.
Dit soelaas is nu echter aanzienlijk
bekort, nu vaststaat dat wij in
Nederland vanaf 1992 zullen worden
geconfronteerd met het teruggezonden kernsplijtingsafval uit de opwerkingsfabriek in Frankrijk van de
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kerncentrales Borssele en Dodewaard. Dit heeft weer bepaalde
consequenties voor de manier
waarop de Covra haar plannen verder
zal ontwikkelen.
Op 27 juni 1985 discussieerde de
Tweede Kamer over de vestigingsplaatsen van eventuele nieuwe
kerncentrales. De Tweede Kamer
legde toen, door aanneming van een
motie van mijn CDA-collega Lansink,
uitdrukkelijk vast dat het kabinet,
naast het nakomen van de PKB-procedure, niet eerder een vergunning
mocht verlenen voor nieuwe kerncentrales dan nadat de Kamer met de
gekozen oplossing voor het afvalvraagstuk zou hebben ingestemd.
Deze motie is een extra-garantie voor
de Tweede Kamer dat bij de besluitvorming over eventuele nieuwe
kerncentrales het tot nu toe nagenoeg
onoplosbare afvalprobleem een
zwaar accent zal krijgen.
De commissie-Geertsema, in de
wandelgangen naar haar voorzitter
de 'commissie-Griesmeel' geheten,
werd door de minister ingesteld om
de meest geschikte locaties voor het
radio-actief afval uit te zoeken. Zij
adviseerde uiteindelijk drie locaties:
twee in Borssele en één in de
Moerdijk. Voorts kwam in november
1985 een locatie-onafhankelijke Mer
uit over de opslag van het radio-actief
afval. Dit Mer-rapport oogstte nogal
wat kritiek bij de Mer-commissie en
het leverde nieuwe richtlijnen op.
Vervolgens mocht de Covra van
de toenmalige minister zelf kiezen uit
de drie locaties van de commissieGeertsema, mits dat zou gebeuren
voor 1 juli 1986. De Covra koos voor
Borssele. Naast de beschikbaarheid
van een locatie voor een opslagfaciliteit is in elk geval ook een uitgewerkt
ontwerp van een dergelijke faciliteit
nodig.
De Covra heeft in dit verband ten
aanzien van deze opslagfaciliteit de
Kema opdracht gegeven tot het
uitvoeren van ontwerpstudies in het
kader van de Kernenergiewet en de
milieu-effectrapportageprocedure.
Conform de opzet van de in november
van verleden jaar gereedgekomen
locatie-onafhankelijke milieu-effectrapportage inzake opslag en
verwerking van radioactief afval zal
bij dit ontwerp-werk mede rekening
dienen te worden gehouden met de
mogelijke bouw van ten minste twee
nieuwe kerncentrales.
Hiermee, mijnheer de Voorzitter,
zijn wij bij één van de kernvraagstukken van dit wetsvoorstel gekomen.

Eerste Kamer
16 december 1986

Wordt door deze opdracht niet
- volstrekt onnodig - vooruitgelopen
op de bouw van nieuwe kerncentrales
terwijl die bouw nog absoluut niet
vaststaat? Immers op 7 mei 1986
werd naar aanleiding van de ramp bij
Tsjernobyl in de Tweede Kamer de
motie-Lansink/Braams aangenomen.
Daarin werd het kabinet verzocht,
het in 1985 overeengekomen
besluitvormingsproces over nieuwe
kerncentrales op te schorten totdat
een grondige analyse en evaluatie
van de Russische kernramp heeft
plaatsgevonden, op basis waarvan
tevens een herbezinning op de
wenselijkheid en mogelijkheid van de
toepassing van kernenergie in
Nederland dient plaats te vinden.
De effecten van de ramp van
Tsjernobyl zijn dus, dat
a de PKB-procedure over nieuwe
kerncentrales is opgeschort;
b. in het voorjaar 1988 er een
herbezinningsnota komt, waarin het
kabinet zegt of het al of niet het
groene licht geeft voor de bouw van
nieuwe kerncentrales. Op die
herbezinningsnota kom ik straks nog
graag terug
c. na Tsjernobyl er geen wijziging
is gekomen in de procedurele gang
met betrekking tot de COVRA. De
vraag is: waarom niet.
Daarvoor kunnen wij de volgende
redenering opzetten: In het debat in
de Tweede Kamer over het geven van
het groene licht voor de nieuwe
kerncentrales in 1985 is, zoals
gezegd, een motie-Lansink aangenomen waarin in ieder geval gevraagd
wordt aan het kabinet orn, voordat
het uiteindelijke groene licht via een
vergunningverlening voor de bouw
van de kerncentrale wordt gegeven,
duidelijkheid te verschaffen over de
opslag van radioactief afval. Er zal
sprake moeten zijn van een verleenbare vergunning voor COVRA.
Wat zou er gebeurd zijn wanneer
het kabinet ook de werkzaamheden
ten behoeve van de motie-Lansink
zou hebben opgeschort na Tsjernobyl?
Er zijn dan twee mogelijkheden:
1. De minister had tegen COVRA
moeten zeggen: 'Wacht met de
studies over de mogelijkheden voor
opslag van radio-actief afval.' Dat
zou echter onverantwoord zijn.
Daarvoor zitten wij nu al met teveel
radio-actief afval. Dat kan straks niet
meer in Zijpe worden opgeslagen.
Daarvoor dienen nu al voorbereidingen getroffen te worden.
2. De minister zou COVRA
kunnen opdragen alleen de afvalpro-
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blematiek voor de nieuwe kerncentrales uit de studies te lichten. Dit wordt
door menigeen bepleit.
Wanneer de minister dat echter
doet, zou in 1988, wanneer er
besloten gaat worden of er nieuwe
kerncentrales moeten komen of niet,
de volgende situatie kunnen ontstaan.
Als in 1988 het kabinet - naar
mijn mening onverhoopt - voorstelt
o m het groene licht voor de bouw
van nieuwe kerncentrales te geven,
dan zal het parlement zich terecht
afvragen: hoe kunnen wij verantwoord
oordelen? W a a r o m weten wij nu niet
wat de consequenties van een
dergelijke beslissing zijn voor de
opslag van radio-actief afval?
Door Tsjernobyl, door de heroverweging van de regeringsbeslissing en
door de motie-Lansink w o r d t het
mogelijk o m bij de herbezinning ook
de gevolgen van nieuwe kerncentrales
voor de opslag van radio-actief afval
en - daar gaat het ons en naar wij
verwachten ook de minister o m - de
milieuconsequenties daarvan te
trekken.
Alleen daarom is de fractie van
het CDA niet tegen de COVRA-studies, zoals ie nu door COVRA worden
geformuleerd. Wij verzoeken de
minister, deze COVRA-studies bij zijn
besluitvorming in de herbezinningsnota te betrekken, mits de minister
bovendien nog eens uitdrukkelijk wil
verklaren, dat hij er nauwlettend op
zal toezien, dat deze Kemastudies
niet eenzijdig naar een 'ja' op nieuwe
kerncentrales toegeschreven worden,
maar objectief de voor- en nadelen
zullen belichten. In de loop van het
volgend jaar zullen de studies van de
COVRA klaar zijn. Wij verwachten dat
deze studies ook aan het gehele
parlement zullen worden toegestuurd.
Blijft over het nu al aankopen van
de grond in Borssele door de
COVRA.
Het is natuurlijk een grap, mijnheer
de Voorzitter, o m in de memorie van
antwoord te suggereren dat er geen
vuiltje aan de lucht is, omdat de
aankoop van de grond in Borssele
nog niet is geschied. Iedereen heeft
in de kranten kunnen lezen, onder
andere in de provinciale Zeeuwse
Courant, dat de Covra voor het
terrein achter de huidige PZEM-centrales bij Borssele in totaal 22,3
miljoen wil betalen, exclusief BTW,
hetgeen neerkomt op een bedrag van
f 7 7 per vierkante meter. Bovendien
is bekend, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
PZEM het verkoopvoorstel in een
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openbare bijeenkomst bespreekt op
maandag aanstaande, 22 december,
te 14.00 uur te Middelburg.
Ook de poging op bladzijde 2 in
de memorie van antwoord is voor
ons niet interessant noch overtuigend.
In het lokatie-onafhankelijke MERrapport zou op bladzijde 24 staan,
dat het terreinbeslag bij scenario's
waarin geen nieuwe kerncentrales
worden voorzien ligt tussen 15 en 28
hectare en bij scenario's waarin wel
nieuwe kerncentrales worden beoogd
tussen 19 en 35 hectare.
Wanneer men deze cijfers
vergelijkt met de uitspraak van
minister De Korte in de Tweede
Kamer - zie Handelingen van de
Tweede Kamer van 14 oktober 1986,
bladzijde 4 4 4 - dat bij nieuwe
kerncentrales er vijf of tien keer
zoveel afval zal zijn dan wanneer wij
het bij de huidige twee kerncentrales
laten, dan begrijpen wij des te meer,
dat door de commissie-milieu-effectrapportage kritiek is uitgeoefend op
dit lokatie-onafhankelijke MER-rapport.
W a t de fractie van het CDA wel
bijzonder interesseert is, dat er bij de
aankoop van die gronden in Borssele
clausules worden opgesteld met de
bepaling dat wanneer er minder
grond nodig is of juist veel meer, die
daar ter plekke niet meer voorhanden
zou zijn of dat, wanneer de lokatieafhankelijke MER negatief voor
Borssele zou uitvallen, in ieder geval
de Staat niet voor de kosten opdraait:
niet als aandeelhouder van de Covra
- daarvoor is in ontbindende voorwaarden voorzien, als wij goed zijn
ingelicht - , maar ook niet als staat,
als overheid buiten de Covra. Wil de
minister ons toezeggen, hierop
bijzonder alert te zijn?
Tot slot wil ik nog terugkomen op
de herbezinningsnota die het kabinet
voor 1988 wil laten uitkomen. Wij
achten het een zeer goede zaak, dat
deze herbezinningsnota naar aanleiding van de ramp van Tsjernobyl is
toegezegd. Op deze manier worden
wij er weer eens met de neus op
gedrukt, dat kerncentrales niet
onkwetsbaar zijn en horen wij welke
gevaren er zijn voor de veiligheid, de
volksgezondheid en het milieu in de
ruimste zin van het woord.
Laat het Westen voortaan niet zo
zelfvergenoegd zijn en denken dat
zulke dingen bij ons niet zouden
kunnen gebeuren, omdat wij zoveel
veiligere en zoveel betere kerncentrales bouwen. Wanneer wij zo iets
zelfvergenoegds zouden willen

zeggen, laten wij dan eerst eens
denken aan Sellafield in Engeland en
aan het nog niet gepubliceerde
rapport van het Internationale
Atoomagentschap in Wenen, waarin
volgens het weekblad Vrij Nederland
het volgende citaat over Borssele te
vinden is: 'Een aantal veiligheidsvoorzieningen van de kerncentrale in
Borssele is ernstig verwaarloosd en
verkeert soms zelfs in staat van
aftakeling'. En dat is dan Nederland!
Voorts zouden wij het bijzonder op
prijs stellen, mijnheer de Voorzitter,
wanneer het kabinet en met name
ook de coördinerend minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, alvorens
tot afronding van de herbezinningsnota te komen, ook grote aandacht
besteedde aan de alternatieven, die
aangeven wat in plaats van kernenergie mogelijk is. Misschien zijn
alternatieven zelfs noodzakelijk.
Naast aandacht voor de reeds
volop bekende alternatieven zoals
zuiniger en effectiever omgaan met
energie, warmtekrachtcentrales, het
mogelijk tijdelijk toch meer inschakelen van olie en aardgas, wind- en
zonne-energie, zou ook versneld
gestudeerd moeten worden op
kolenvergassing, waarbij het probleem van vliegas en gips grotendeels
opgeheven zou zijn en de milieuvriendelijkheid van dit soort centrales zou
toenemen.
Voorts zou de minister moeten
bendenken, dat de huidige vorm van
kernenergie een overgangsenergie is
naar kernfusie, waarvan in de
komende eeuw sprake zal zijn, zodat
men voor de huidige kernenergieopwekking niet meer centrales moet
bouwen dan voor de komende
veertig a vijftig jaar strikt noodzakelijk
is. Dit streven zou onder meer bereikt
kunnen worden door het bevorderen
van een Europees energiebeleid.
Pas wanneer de minister toezegt,
al deze overwegingen en genoenv
de alternatieven serieus te willen
laten bestuderen alvorens tot
publikatie van de toegezegde
herbezinningsnota over te gaan, kan
het parlement en met het parlement
de bevolking, er gerust op zijn dat er
in 1988 een weloverwogen keuze
gemaakt kan worden tussen het al
dan niet uitbreiden van kernenergie.
Wij vragen de minister dan ook
dringend deze toezegging te doen.
Zoals gezegd, Mijnheer de Voorzitter,
het voor ons liggende wetsontwerp
leek eenvoudig om te behandelen,
maar uit mijn inleiding moge gebleken
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zijn dat de zaken toch gecompliceerder liggen dan men verwachtte. Wij
zien met belangstelling het antwoord
van de minister tegemoet.

D
Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66):
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer
men het betoog hoort van het CDA,
dan zou je als minister nog een kleine
twijfel kunnen hebben als je niet
beter weet over de medewerking aan
dit wetsvoorstel. Zonder dollen, ik heb
met zeer veel belangstelling naar het
gedegen en benijdenswaardige
betoog van mevrouw Groensmit
geluisterd. Ik heb een bijdrage van
een geringe omvang, omdat een lid
van een kleine fractie nu eenmaal
fysiek niet altijd in staat is om alles
op een dag van dezelfde omvang te
doen.
De fractie van D66 is de minister
erkentelijk voor de antwoorden op
onze vragen met betrekking tot dit
wetsvoorstel in het voorlopig verslag.
Zij is hem met name erkentelijk voor
de toezegging dat beloften, die in het
verleden zijn gedaan over de mate
van invloed die het parlement zal
blijven houden op de gang van zaken
met betrekking tot radioactief afval
van kracht blijven.
Waar gaat het bij dit wetsvoorstel
om? Het gaat om de organisatorische
en financiële opzet van een organisatie
die voorziet in langdurige en tijdelijke
opslag van al het radioactieve afval,
dus ook van het hoogactieve afval en
het kernsplijtingsafval. Geen geringe
zaken dus. Geen definitieve oplossing
daarvoor maar een tussenfase,
namelijk een mogelijkheid om dit
afval de komende 50 tot 100 jaar te
kunnen opbergen. Intussen moet
naar mogelijkheden worden gezocht
voor de definitieve verwijdering van
afval.
Over de constructie van de
COFRA zijn wij niet enthousiast. Er
waren oplossingen denkbaar geweest.
Mevrouw Groensmit heeft daarop
ook al gewezen. Naar onze meningen
waren er oplossingen denkbaar
geweest waarbij de overheid een
grotere vinger in de pap zou hebben
gehad. Daarnaar zou de voorkeur van
mijn fractie zijn uitgegaan. Enige
geruststelling putten wij uit de
antwoorden van de minister op de
vragen van de fractie van de PPR
waarin de invloed van de door de
staat genoemde commissaris wordt
beschreven. Op dit moment kunnen
wij daarmee vrede hebben.
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Wat de locatiekeuze betreft, merk
ik nogmaals op dat mijn fractie er
zeer aan hecht dat daarover eerst
een beslissing valt na het verschijnen
van het locatiegebonden milieu-effectrapport. Wij hebben weliswaar met
instemming kennis genomen van het
voornemen van de COFRA o m in een
koopovereenkomst als ontbindende
voorwaarde te doen opnemen dat de
koopovereenkomst wordt onbonden
als geen vergunning wordt verkregen
op grond van de Kernenergiewet,
maar zouden er toch de voorkeur aan
geven als de beslissing over de
locatiekeuze toch genomen zou
worden na het verschijnen van
genoemd milieu-effectrapport. Met
andere w o o r d e n : het feit dat de
COFRA doorwerkt en het feit dat er
nog zoveel vragen zijn, stelt ons niet
gerust.
Ik wil nog een aantal opmerkingen
maken. Ten aanzien van de opslag
benadrukken wij nog eens het belang
van een goede controle. Voorts lijkt
het ons van groot belang dat alles op
alles wordt gezet om kortlevende
isotopen bij elkaar te houden,
afgescheiden van de rest van het
afval. Na verloop van tijd is het
gevaar daarvan geweken en kan het
naar de vuilstort. Dat spaart ruimte
en het spaart geldt.
In de memorie van antwoord
wordt gesproken over de motie-Lansink in relatie tot het onderzoek naar
een definitieve oplossing van de
afvalproblematiek. Mevrouw Groensmit is daar heel uitvoerig op ingegaan
Niet duidelijk is echter wanneer de
motie-Lansink wordt uitgevoerd, die
uitspreekt dat niet tot vergunningverlening voor nieuwe kerncentrales kan
worden overgegaan alvorens is
ingestemd met de gekozen oplossing
voor het afvalvraagstuk.
Met de Tweede Kamer is overeengekomen dat met betrekking tot de
afvalproblematiek een onderzoek
wordt ingesteld dat naar verwachting
14 jaar zal duren. Dit onderzoek
bevat drie fasen. Fase 1 is in uitvoering
en duurt twee jaar. Eigenlijk had deze
fase al lang afgehandeld moeten zijn,
maar de zaken zijn vertraagd. Fase 2
behelst een onderzoek ter plaatse
rond een in aanmerking gekomend
zoutvoorkomen. Fase drie omvat
toegespitst onderzoek met een
boring in een zoutvoorkomen.
Afgesproken is dat na elke fase aan
de Tweede Kamer wordt gerapporteerd en dat voor elke nieuwe fase
opnieuw toestemming van de Kamer
is vereist.
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Nu fase 1 al zoveel vertraging
heeft opgelopen, is fase 2 nog wel
erg ver weg. Trekt de minister samen
met de fractie van D66 hieruit de
gevolgtrekking - volgens mij is die
een logische - dat de motie-Lansink
eerst kan worden uitgevoerd - dat wil
zeggen dat eerst een positief besluit
over de bouw van nieuwe kerncentrales kan worden genomen - nadat de
verschillende fasen van onderzoek
naar een definitieve mogelijkheid om
het afval te bergen zijn afgerond? Met
belangstelling wachten wij de reactie
van de minister af.

D
Mevrouw V a n L e e u w e n (PSP):
Voorzitter! Omdat mijn fractie er pas
het afgelopen weekend van in kennis
werd gesteld dat de behandeling van
dit wetsvoorstel ineens met een week
was vervroegd, zal mijn bijdrage aan
het debat noodgedwongen beperkt
zijn. Zo heeft iedereen een eigen
verontschuldiging.
Het gaat om een in omvang klein
wetje, maar deze is ingebed in een
uitgebreide voorgeschiedenis van
vele discussies, onverkwikkelijke
gebeurtenissen en ook enigszins
verhullend taalgebruik. Mevrouw
Groensmit duidde daar ook op, zij het
in heel andere bewoordingen. In de
hele discussie rond de opslag van
radioactief afval is het standpunt van
de PSP steeds geweest dat besluitvorming over opslag gekoppeld moet
zijn aan een besluit om de bestaande
kerncentrales af te bouwen. Vanuit
dit gezichtspunt kijken wij dan ook
tegen het voorliggende wetsvoorstel
aan.
Wat is er gebeurd; wat is de
situatie? Na wat ongelukkige uitspraken over de veiligheid van griesmeel,
in de publiciteit gekomen evident
gesjoemel rond de Moerdijk en de
wat al te badinerende en zelfingenomen houding van de kernenergielobby
tegenover haar tegenstanders; nadat
het poetslaagje van de belanghebbenden bij kernenergie al wat leek te
beschadigen en de procedure rond
de keuze van opslag voor radioactief
afval leek te vertragen, kreeg eind
vorig jaar de in 1982 opgerichte
COVRA het initiatief in handen. Zij
kon zelf bepalen waar zij haar
'langdurig tijdelijke' bovengrondse
opslag voor radioactief afval wilde
vestigen.
Het werd Borssele: geen 2 ha.,
wat voldoende zou zijn voor het afval
van ziekenhuizen, laboratoria en
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industrie; geen 8 tot 10 ha., wat
voldoende zou zijn voor ook nog het
radioactief afval van de twee
bestaande centrales, maar liefst 29
ha. Waar is zo'n grote oppervlakte
goed voor? Het is een voor de hand
liggende vraag. Deze vraag werd dan
ook nog eens gesteld bij de schriftelijke voorbereiding. Het antwoord
daarop - het werd net ook al gezegd is op zijn zachtst gezegd nogal
onbevredigend.
Uiteindelijk verwijst men naar het
lokatie-onafhankelijke milieu-effectrapport van de COVRA, waarin ook
grote oppervlakten worden genoemd.
Het is echter de vraag of een rapport
dat zo aan kritiek onderhavig is op dit
soort aspecten als referentie mag
dienen. Onzes inziens mag dit niet,
maar daarmee blijft de vraag open en
onbeantwoord en is er alle ruimte
voor vermoedens. Zo is er het
vermoeden dat met een dergelijke
reservering wordt ingespeeld op de
toekomstige ontwikkelingen in de zin
van een uitbreiding van kerncentrales
in Nederland.
Dit vermoeden lijkt niet zo
ongegrond, gelet op het verwerpen
van de motie-Zijlstra in de Tweede
Kamer waarin toch niets anders werd
gevraagd dan om bij de huidige
afvalproblematiek even nog geen
rekening te houden met de eventuele
nieuwe kerncentrales; gelet ook op
de huidige ijskastperiode tot media
1988, welke na alle consternatie
rond Tsjernobyl bedoeld lijkt o m de
gemoederen tot rust te brengen o m
vervolgens vrolijk opnieuw te kunnen
beginnen met de plannen voor
nieuwe kerncentrales.
Dan leven wij weer in een andere
tijd met nog betere technieken, met
nog meer veiligheid en nog meer
mensen die niet zo onhandig zijn als
die dommertjes in Rusland, nietwaar?
Tja, het zijn vermoedens, gevoed
door een al te groot oppervlak voor
de opslag en door de huidige grote
stilte. De tijd zal het wel weer leren.
De discussies over Borssele en de
afvalopslag worden momenteel w a t
gedempt doordat afgewacht moet
worden wat het lokatie-afhankelijke
milieu-effectrapport zal opleveren.
Wat voor garanties heeft de minister
dat dit rapport niet aan dezelfde
kritiek onderhavig zal zijn als het
eerste rapport, het lokatie-onafhankelijke rapport. Natuurlijk zal hij zeggen
en dat deed hij ook al in de Tweede
Kamer dat men wel geleerd zal
hebben van de eerste ervaring. Dat is
nog geen garantie. Zijn er bij voorbeeld duidelijke richtlijnen opgesteld?
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Minister Nijpels: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil allereerst de Kamer
mijn erkentelijkheid overbrengen
voor het feit dat men bereid was
vandaag de twee wetsontwerpen
waarvoor ik verantwoordelijk ben, op
de agenda te zetten en niet volgende
week dinsdag. Het is wrang dat ik dat
verzoek afgelopen woensdagavond
heb gedaan aan het lid van uw
Kamer dat ik vanochtend namens het
kabinet heb mogen herdenken.
Ik spreek mijn waardering uit voor
de positief kritische wijze waarop een
aantal leden van deze Kamer op het
wetsontwerp van het kabinet hebben
gereageerd. Mevrouw Groensmit is
in het algemeen nog eens ingegaan
op een aantal zaken die rondom dit
wetsontwerp hebben gespeeld in

met name de Tweede Kamer. Ik denk
dat zij in haar betoog ervan heeft
getuigd dat er nog een aantal
vraagtekens zijn en in ieder geval dat
dit wetsontwerp en vooral de
problematiek die ermee samenhangt,
namelijk de vraag of wij wel of niet
moeten doorgaan met kernenergie in
ons land, een vraagstuk betreffen
waarop het antwoord alleen maar
kan worden gegeven als wij buitengewoon zorgvuldig de procedures
bewandelen, zoals die niet alleen zijn
toegezegd aan de Tweede Kamer,
maar waarvan het kabinet ook vindt
dat die moeten worden gehanteerd.
Mevrouw Tiesinga ben ik erkentelijk
voor het feit dat zij weliswaar een
aantal kritische kanttekeningen heeft
geplaatst, maar toch ook op een
aantal punten haar instemming heeft
gegeven met hetgeen in de memorie
van antwoord naar voren is gekomen
en met hetgeen in de Tweede Kamer
bij de behandeling van het wetsontwerp aan de orde was.
De behandeling in deze Kamer is
een kleine, maar toch heel belangrijke
stap in het proces dat eigenlijk al een
groot aantal jaren bezig is, dat
proces van bemoeienis van zowel de
regering als het parlement met het
vraagstuk van het radioactief afval.
Voor een historisch overzicht wil ik
verwijzen naar hetgeen ik zowel
schriftelijk als mondeling in de
Tweede Kamer naar voren heb
gebracht.
Ik zou hier willen volstaan met nog
eens een tweetal conclusies te
onderstrepen. Op de eerste plaats is
de Tweede Kamer bij voortduring
intensief betrokken bij de hele
discussie over de problematiek van
de verwijdering van het radio-actief
afval. Ik heb ook toegezegd bij het
debat in de Tweede Kamer dat die
betrokkenheid zal worden gecontinueerd. Die toezegging houdt in - ik
zeg dat in de richting van mevrouw
Groensmit - dat de Kamers over alle
belangrijke ontwikkelingen rond de
COVRA zullen worden geïnformeerd.
Men zal de jaarverslagen van de
COVRA krijgen. Er wordt pas op de
plaats gemaakt als het gaat om het
vraagstuk van de opslag. De regering
zal daarover pas haar oordeel geven
naar aanleiding van de lokatie-gebonden MER. Verder wordt over nieuwe
kerncentrales geen beslissing
genomen, voordat de Kamer met de
gekozen oplossing voor het afvalvraagstuk heeft ingestemd.
De tweede belangrijke conclusie
is, dat de COVRA vanaf 1984 bezig is
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Is het detailleringsniveau goed
aangegeven? Zijn ook de te analyseren
alternatieven nauw aangegeven? Wat
is de inhoudelijke bemoeienis van het
ministerie en van andere betrokkenen
geweest bij het opstellen van de
richtlijnen?
Regeren is vooruitzien, hoor je wel
eens zeggen. Wat denkt het kabinet
te gaan doen als mocht blijken dat de
rapportage tot de conclusie leidt dat
het gewoon niet kan in Borssele?
Wordt er dan toch maar weer eens
ergens anders gezocht? Hoe dan?
Acht de minister een dergelijke
conclusie wellicht onwaarschijnlijk?
Er kleven namelijk nogal wat
bezwaren aan een vestiging in
Borssele, nog los van de algemene
bezwaren bij de opslag van radio-actief afval en met name ook kernsplijtingsafval. In Zeeland speelt dan nog
speciaal de concentratie van kerncentrale en kernsplijtingsafvalopslag.
Tsjernobyl leert dat je juist beter
dergelijke zaken niet bij elkaar kan
concentreren. Wat te doen bij
overstroming, wat toch ook niet tot de
onmogelijkheden behoort in die
provincie?
Over de daadwerkelijke participatie
van de staat in de COVRA zijn in de
Tweede Kamer al vele discussies
gevoerd. Wij vinden deze discussie
vooral van belang waar het gaat om
de zeggenschap van de staat. Wij
hebben evenwel de indruk dat deze
discussie niet veel meer oplevert zo
kort na de debatten aan de overkant
en daarom laten wij de discussie bij
dezen rusten. Gezien het al genoenv
de, zal de PSP dit wetsvoorstel niet
steunen.

D

met het feitelijk gestalte geven van
de verantwoordelijkheid die wij die
organisatie hebben toegedacht. Ik
geloof dat, zeker vanuit milieu-optiek,
het van het allergrootste belang is,
dat wij kiezen voor een goede opslag
en verwerking van dat radio-actieve
afval en dat de deelname van de
staat daarin dan ook is gewenst. Het
wordt tijd dat die feitelijke deelname
van de staat via deze machtigingswet
wordt bezegeld. Ik voeg er nog aan
toe - mevrouw Tiesinga heeft er een
vraag over gesteld, want zij refereerde
aan antwoorden die ik in de memorie
van antwoord heb gegeven naar
aanleiding van opmerkingen van de
PSP-fractie - dat vooral de positie
die de commissaris heeft - de
commissaris wordt door de regering
aangewezen - ervoor zorgt, vooral
als het gaat o m belangrijke besluiten
ter zake van de COVRA, dat wij een
vinger in de pap hebben. Die vinger
in de pap wordt niet alleen via de
commissaris geregeld, maar daarnaast is nog sprake van een aandeelhoudersovereenkomst en die bevat
ook een aantal waarborgen voor de
invloed die de overheid bij dit
vraagstuk altijd zal moeten blijven
houden.
Voordat ik inga op een aantal
vragen die zijn gesteld, zou ik in het
kort de vijf belangrijke algemene
uitgangspunten inzake het beleid,
zoals het kabinet zich voorstelt om te
voeren ten aanzien van het radio-actieve afval, op een rijtje willen zetten.
In de eerste plaats is het in deze tijd
nog steeds actuele uitgangspunt, dat
wij geen dumping in zee meer
wensen. Wij kiezen voor de criteria
zoals wij die bijvoorbeeld voor de
bodemsaneringsoperatie altijd
hebben gehanteerd, dat wil zeggen
isoleren, beheersen en controleren
van hetgeen aan radio-actief afval
vrijkomt. Het tweede uitgangspunt is
de centrale opslag op land voor alle
soorten radio-actief afval.
Het derde uitgangspunt is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de afvalproducenten, maar ook
van de staat, voor de verwijdering
- dat betekent verantwoordelijkheid
voor de opslag - en voor de eindberging die bij COVRA uiteindelijk in
beeld komt op het moment dat er
sprake is van afsluiting van de
activiteiten van COVRA. Het gaat
iedere keer weer om het principe dat
de vervuiler betaalt. De producent
c.q. de consument van kernenergie
krijgt de rekening gepresenteerd. De
staat heeft een controlerende functie.
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Bovendien hebben w i j in de
richtlijnen de mate van detaillering in
het lokatie-afhankelijke MER aangegeven. Die richtlijnen zijn opgesteld
door de departementen die ik zoeven
noemde. Daarbij is heel nauwkeurig
gelet op het advies van de commissie-MER en op het resultaat van de
inspraak. Los van het feit dat de
Tweede Kamer hierover al eerder
uitspraken heeft gedaan middels
moties, betekent dit dat in het
lokatie-afhankelijke MER op allerlei
mogelijke manieren voldaan kan
worden aan dat wat voor een deel
terecht aan kritiek naar boven is
gekomen, toen mijn ambtsvoorganger
beide Kamers op de hoogte stelde
van het lokatie-onafhankelijke MER.

Mevrouw Van Leeuwen en
mevrouw Tiesinga hebben gevraagd
wat het kabinet denkt te gaan doen
als mocht blijken dat de rapportage
toch tot de conclusie leidt dat het in
Borssele niet kan. Ik ben blij met die
vraag omdat die mij in de gelegenheid
stelt duidelijk te maken dat het
kabinet niet naar een bepaalde
oplossing toewerkt. Destijds heeft
mijn ambtsvoorganger de keuze
gelaten aan COVRA. De Tweede
Kamer is daarvan op de hoogte
gesteld. COVRA heeft een keuze
gedaan. Uiteindelijk zal het lokatie-afhankelijke MER echter bepalend zijn
voor de definitieve lokatiekeuze. Dat
betekent dat, mocht het lokatie-afhankelijke MER negatief uitpakken voor
Borssele, dit een heel belangrijke
overweging zal zijn voor het kabinet
bij het bepalen van een definitief
standpunt.
Mocht die kritiek zo hevig zijn dat
het kabinet niet anders kan doen, dan
tot de conclusie komen dat Borssele
niet de meest geschikte vestigingsplaats is, dan is het duidelijk dat de
andere lokaties zoals die in het advies
van de commissie-LOFRA aan de
orde zijn geweest, in beeld komen.
Die lokaties zijn het terrein van het
havenschap Vlissingen en het
Moerdijk-terrein. Het ligt voor de
hand dat op zo'n moment naar die
lokaties w o r d t gekeken. Het betekent
ook dat in het MER ten aanzien van
die twee lokaties de belangrijke
lokatie-onderscheidende elementen
ten opzichte van het terrein waarover
wij nu praten, aan de orde zullen
komen. Dat is overigens ook in de
richtlijnen vastgelegd. Met name
mevrouw Groensmit heeft een aantal
behartigenswaardige opmerkingen
gemaakt over de aankoop. Ik geef in
het kort nog een overzicht van wat er
sinds de behandeling van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer op
dat punt is gepasseerd. Er is een
principe-overeenstemming bereikt
tussen de PZEM en COVRA over een
aankoop van terrein in Borssele.
Ik hecht eraan nog het volgende
op te merken. Met de eventuele
aankoop w o r d t niet vooruit gelopen
op een beslissing over de vergunning
op grond van de kernenergiewet en
het daarbij behorende locatiegebonden MER-rapport. Ik zeg dit met
nadruk. Ook tijdens het debat in de
Tweede Kamer heb ik naar voren
gebracht dat de discussie daar straks
zal gaan over het locatiegebonden
MER-rapport en over de aanvraag die
in het kader van de kernenergiewet
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Het vierde uitgangspunt heeft
betrekking op een kostendekkende
exploitatie. Ook daarover heb ik in de
Tweede Kamer uitvoerig het woord
mogen voeren. Het vijfde uitgangs~
punt van het kabinet is dat iedere
afvalsoort uiteindelijk de eigen
kosten zal moeten dragen, zodat in
dat opzicht geen vermenging
plaatsvindt van kosten die gepaard
gaan met het bergen van afval en die
allemaal - ik doel hierbij op het
afval - een verschillende oorsprong
hebben en kennen.
Ik kom dan te spreken over een
aantal vragen dat vanavond aan de
orde is geweest.
Mevrouw Van Leeuwen heeft
gevraagd welke garanties de minister
heeft, dat het lokatie-gebonden MER
niet aan dezelfde kritiek bloot zal
staan als het eerste rapport. Tevens
heeft zij gevraagd naar de bemoeienis
van het ministerie en andere betrokkenen bij het opstellen van de
richtlijnen. Ik kan in dat opzicht
volstrekt helder zijn. Het opstellen
van het MER wordt begeleid door de
meest betrokken departementen. Dat
zijn Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, WVC en
mijn departement. Het MER zal zoals
in het verleden is afgesproken en
zoals dat bij ieder MER het geval is,
worden getoetst door de commissieMER. Daarna zal, zoals ook gebruikelijk is, de inspraak plaatsvinden,
waarbij iedereen de gelegenheid zal
hebben zijn of haar commentaar te
leveren. Daarnaast is er bij het
opstellen van de richtlijnen waaraan
het MER globaal moet voldoen,
natuurlijk in belangrijke mate
rekening gehouden met de relevante
kritiek op het vorige MER. Dat is in
de richtlijnen heel duidelijk aangegeven.

bij het kabinet op tafel ligt. Deze
twee elementen zullen straks in de
Tweede Kamer aan de orde komen.
Met een eventuele aankoop wordt
dus niet vooruit gelopen op een
beslissing van het kabinet. Het is
mogelijk een ontbindende of een
opschortende voorwaarde in het
koopcontract op te nemen. Bovendien
is de overheid niet gebonden door de
activiteiten van de COVRA. De
COVRA kan kopen wat zij w i l , maar
dit heeft geen consequenties voor de
overheid.
Mevrouw G r o e n s m i t - v a n der
Kallen (CDA): Wie is er dan wel aan
gebonden?
Minister N i j p e l s : De COVRA zelf. De
overheid bezit 10% van de aandelen.
Onze vertegenwoordiger in de raad
van commissarissen zal overigens
altijd kunnen reageren. Ik zie onze
commissaris op de ambtenarentribune instemmend knikken.
Mevrouw Van Leeuwen heeft een
vraag gesteld over de benodigde
grond. Zij zegt dat de memorie van
antwoord op dit punt ruimte laat voor
vermoedens dat het kabinet al lang
een beslissing heeft genomen en dat
de mogelijkheid tot aankoop betekent
dat het kabinet ja heeft gezegd tegen
uitbreiding van kernenergie in ons
land. Ik zeg met nadruk dat niet
alleen in het kader van het locatie-onafhankelijke MER, dat vorig jaar
uitgebreid in de Tweede Kamer aan
de orde is geweest, maar ook reeds
in een veel eerder stadium, namelijk
in oktober 1984, in een debat met de
vaste kamercommissie die benodigde
oppervlakte is besproken.
Uiteraard zullen het komende
MER en ook de aanvraag voor de
vergunning zorgvuldig op dit aspect
worden bekeken. Er kan niet gezegd
worden dat de getallen die worden
genoemd, de conclusie rechtvaardigen dat het kabinet vooruit loopt op
welke beslissing dan ook over
kernenergie.
In de conceptovereenkomst inzake
de aankoop van grond in Borssele
komt een ontbindende voorwaarde
voor. Als de COVRA geen vergunning
krijgt in het kader van de kernenergiewet, kan de koop ongedaan
worden gemaakt. Ik heb het nu over
de concept-overeenkomst. In de
recente vergadering van de raad
van commissarissen is aan de
directie opdracht gegeven een
andere benadering te kiezen. Wij
vonden het minder juist dat de koop
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in juridische zin al tot stand kon
komen voordat de vergunning
feitelijk is verleend. Daarom hebben
wij in plaats van een ontbindende
voorwaarde gekozen voor een
opschortende voorwaarde. Dit
betekent dat het koopcontract pas
geldig wordt nadat de vergunning in
het kader van de kernenergiewet is
afgegeven en nadat de bouwvergunning is verleend. Hiermee heb ik op
materiële wijze recht gedaan aan de
wens die door mevrouw Groensmit
en door mevrouw Tiesinga naar
voren is gebracht.
Mevrouw Groensmit stelde
vervolgens de vraag of er clausules in
de koopcontracten bij de aankoop
van grond zijn opgenomen, dat de
staat in voorkomende gevallen niet
voor de kosten zal opdraaien. Door
die opschortende voorwaarde in het
koopcontract ten aanzien van de
vergunningverlening, loopt zelfs de
COVRA geen risico.
Mocht achteraf de aankoop niet
aansluiten op de bedrijfsvoering van
de COVRA - men kan nu niet
voorzien wat er op de langere termijn
zou kunnen gebeuren - dan worden
de eventuele kosten tot uitdrukking
gebracht in de tarieven van de
COVRA. Ik verwijs hierbij naar de
uitvoerige discussie, die ik over dit
punt in de Tweede Kamer heb gehad.
Daarbij werd steeds door de oppositie
naar voren gebracht dat andere
producenten van kernafval niet
zouden moeten opdraaien voor de
keuzen, gemaakt in verband met het
bergen van ander afval, of voor de
financiële gevolgen van de situatie
waarin dat andere afval niet boven
water zou komen.
Mevrouw Groensmit vraagt, hoe
dit wetsontwerp past in het streven
naar privatisering, dat dit kabinet
hoog in zijn vaandel heeft geschreven.
Voorzitter, het doet mij goed dat er
steeds politieke belangstelling wordt
getoond voor dit vraagstuk. Het gaat
hierbij om één van de vijf onderdelen
van de grote operaties, opgenomen
in het regeerakkoord. Voorzitter, ik
meen dat dit wetsvoorstel een
schoolvoorbeeld vormt voor de wijze,
waarop de overheid haar keuze voor
de geprivatiseerde opzet waarmaakt.
Uiteindelijk hebben wij in de nu
gekozen vorm een klein minderheidsbelang in het aandelenpakket terwijl
wij door middel van de constructie
van de aandeelhoudersovereenkomst
en de positie van onze commissarissen tóch de mogelijkheid hebben om
in belangrijke mate invloed uit te

oefenen op de bedrijfsvoering van de
COVRA.
Ik zeg dit met nadruk omdat het
kabinet constateert dat in de discussie
over kernenergie en het bergen van
radio-actief afval een belangrijke
verantwoordelijkheid wordt gelegd
bij de overheid. Bij de constructie,
die voorziet in belangrijke verantwoordelijkheden voor de producenten en
de overheid, moet de conclusie zijn
dat wij erin zijn geslaagd om een van
de adagia van het kabinet waar te
maken: privatisering waar het
mogelijk is.
De afvalproducenten dragen de
grootste financiële lasten. Die
situatie is in overeenstemming met
het beginsel dat de vervuiler betaalt,
dat al sinds jaar en dag de basis
vormt voor het milieubeleid van het
huidige en vooral van vroegere
kabinetten. Dat de staat deelneemt,
is gerechtvaardigd omdat zonder een
instelling als COVRA het beleid, zoals
ik het in het begin van mijn betoog
heb aangegeven, in feite in duigen
valt.
Mevrouw Groensmit en mevrouw
Tiesinga hebben gevraagd om de
toezegging dat in 1988 een weloverwogen keuze over het toepassen van
kernenergie wordt gemaakt. W a t het
radio-actief afval betreft, dient de
motie-Lansink te worden uitgevoerd,
zo hebben zij eraan toegevoegd.
Voorzitter, ik meen dat ik deze vraag
het best kan beantwoorden door te
verwijzen naar wat mevrouw Groensmit zelf heeft gezegd: er moet sprake
zijn van een verleenbare vergunning
voor COVRA vóór het groene licht
kan worden gegeven voor de bouw
van kerncentrales. Ik ben het met
haar eens en in dat opzicht kan ik de
fractie van het CDA dan ook volmondig de gevraagde toezegging doen.
Waar het gaat om het algemene
vraagstuk van de herbezinning,
verwijs ik naar wat ik in de Tweede
Kamer heb gezegd toen daar de
kwestie Tsjernobyl en de voorbereiding van de lAEA-conferentie te
Wenen aan de orde waren. Bij die
gelegenheid heb ik duidelijk gemaakt
dat het kabinet ten aanzien van een
aantal punten studies laat verrichten.
Ik heb ook duidelijk gemaakt dat al
die studies stuk voor stuk elementen
vormen die uiteindelijk een belangrijke
rol zullen spelen bij het 'ja' of 'neen'
van het kabinet tegen verdere
uitbreiding van kernenergie.
Mevrouw Groensmit liet zicht
kritisch uit over het Nederlandse
beleid ten aanzien van kernenergie.
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Ik denk aan dit betoog het beste
recht te doen door vast te stellen dat
juist het kabinet, door in de Tweede
Kamer duidelijk te maken dat nog
geen 'ja' of 'neen' kan worden
gezegd, heeft aangegeven alles
heel zorgvuldig te willen afwegen aan
de hand van de rapporten die op dit
moment worden opgesteld en de
beraadslaging in Eerste en Tweede
Kamer. Daarom zullen wij pogen te
voorkomen dat er in de komende jaren
te pas en te onpas discussies over
het vraagstuk van de kernenergie
worden gehouden. Een verantwoorde
afweging door het kabinet moet niet
worden doorkruist door zaken die
samenhangen met de beslissing die
wij uiteindelijk zullen moeten nemen.
De heer Tummers heeft in het
begin van zijn betoog duidelijk
gemaakt dat zijn fractie niet met het
wetsvoorstel zal instemmen. De
argumenten die hij daarvoor naar
voren heeft gebracht, meen ik in mijn
betoog voldoende te hebben weersproken.
Mevrouw Groensmit refereerde
aan een artikel dat verleden week in
Vrij Nederland verscheen en waarin
zogenaamde onthullingen worden
gedaan over een rapport dat al aan
het kabinet zou zijn uitgebracht en
dat zou handelen over de kerncentrale
te Borssele. Zodra dit rapport ter
beschikking is van het kabinet, zal
het onverwijld aan Tweede en Eerste
Kamer worden gezonden. Laat ook in
dat opzicht duidelijk zijn dat het
kabinet niets verborgen wenst te
houden en ook niets verborgen heeft
gehouden.
Weliswaar is hedenavond niet
gesproken over de commissie-reactorveiligheid, maar in de publiciteit is
er enige aandacht aan besteed. In de
Tweede Kamer heb ik al gezegd dat
deze commissie een onafhankelijke
status zal krijgen. Ik vind het plezierig
om thans aan deze Kamer als eerste
te kunnen mededelen dat mijn
Collega De Graaf en ik het erover
eens zijn dat in de commissie ook
ruimte zal moeten worden ingeruimd
voor de tegenstanders van kernenergie. Wij denkken dat een juiste
afweging, die ook in die commissie
moet worden gemaakt, alleen maar
wordt gediend als voor- en tegenstanders van kernenergie zich een
oordeel kunnen vormen over de
veiligheid van eventueel in Nederland
te bouwen kerncentrales.

545

n

Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
minister voor het feit dat hij uitgebreid
is ingegaan op de opmerkingen die
door mijn fractie zijn gemaakt. Ik
moet toch nog enkele opmerkingen
maken over een paar puntjes.
De minister zegt dat de COVRA
kan kopen wat zij wil en dat de staat
daarbij niet gebonden is. Hij blikte
daarbij blijmoedig omhoog naar een
commissaris, die daar blijkbaar
ijverig zat te knikken. Dat stelt mij
echter niet echt gerust, want met die
commissaris kan ik straks niet van
gedachten wisselen. Ik begrijp nog
steeds dat die 10% er in zit en dat dit
zeer wel verplichtingen geeft. De
minister is daarop niet expliciet
teruggekomen, hoewel hij zei dat hij

er later in zijn betoog op terug zou
komen. Graag heb ik hierop nog een
reactie.
Ik heb het verhaal van de minister
over het toezicht gehoord. Dat was
een boeiend verhaal. Ik was er een
beetje van onder de indruk. Ik was er
evenwel niet helemaal van onder de
indruk. Ik wil ook niet dat de minister
het overdrijft, want het toezicht is
natuurlijk minimaal. De 10% is wel
het minste dat wij kunnen hebben. In
de Tweede Kamer is door collega's
uit mijn partij al opgemerkt - ik zeg
dit tegen de achtergrond van de
opmerking van de minister dat dit
een schoolvoorbeeld is van een
geprivatiseerde benadering - dat de
staatsdeelneming in de V A M 100%
is. Dat betreft Nederlands grootste
huisvuilverwerkende industrie.
Radioactief afval is echter heel wat
anders dan huisvuil. Ik zal de minister
er verder niet over lastig vallen, maar
hij moet niet net doen alsof het
toezicht nu prachtig is geregeld. Het
is minimaal. Naar de mening van mijn
fractie is het echt het minste wat je
kunt hebben.
Ten slotte. De minister deed iets
slims, want hij heeft de beantwoording
van twee vragen - een van mevrouw
Groensmit en een van mij - op een
hoop gegooid, teneinde te ontkomen
aan de werkelijke achtergrond van
mijn vraag. Hij heeft gezegd dat hij in
antwoord op vragen van onze kant en
van de fractie van mevrouw Groensmit
een heldere toezegging heeft
gedaan, namelijk dat er in 1988 een
weloverwogen keuze inzake het al
dan niet realiseren van nieuwe
kerncentrales zal worden gemaakt.
Ik heb hem eigenlijk iets anders
gevraagd. Ik heb hem gevraagd, hier
nog eens expliciet te vertellen wat de
relatie is tussen de verschillende
studies en het tijdstip van uitvoering
van de motie-Lansink. Ik doelde
daarbij op het tijdpad. Ik heb gesproken over de fasen, over de veertien
jaar. Mijn vraag is, of van de motieLansink de gevolgtrekking kan zijn
dat zij pas kan worden uitgevoerd dus dat pas een deugdelijk positief
besluit over de bouw van nieuwe
kerncentrales kan worden genomen
- nadat de verschillende fasen van
onderzoek naar een definitieve
mogelijkheid o m afval te bergen zijn
afgerond.
Ik merk hierbij nog op dat Nederland ook meedoet in internationaal
onderzoek. Gelet op de fasen, heb ik
toch wat angst voor het in 1988
nemen van de beslissing en voor
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Mevrouw G r o e n s m i t - v a n der
Kallen (CDA): Mijnheer de Voorzitter!
Ik dank de minister voor de beantwoording van onze vragen. Over
zaken als de privatisering zouden wij
nog langer kunnen discussiëren,
maar gezien de tijd zullen wij dat nu
maar niet doen.
Wij zijn blij met de toezeggingen
van de minister. Aan de herbezinningsnota zal niet alleen de ramp van
Tsjernobyl ten grondslag liggen,
maar ook het resultaat van de
COVRA-studies over radio-actief
afval. Wij zullen die studies tegemoet
kunnen zien, naast alle mogelijke
andere COVRA-gegevens, zoals
jaarverslagen en dergelijke. Het kan
per ongeluk zijn, maar ik heb niet van
de minister vernomen dat hij ook de
alternatieven voor kernenergie zal
laten meewegen in het herbezinningsonderzoek. Ook verneem ik graag of
hij zich als coördinerend minister
voor ruimtelijke ordening en als
hoeder van het milieu ook zal
inzetten voor een Europees energiebeleid.
Ik weet dat dit erg moeilijk is en
hoeveel jaar daaraan al wordt
gewerkt. Ik weet ook hoe vaak het al
is mislukt. Het lijkt mij echter toch
iets om te blijven proberen.
Mijn betoog in eerste termijn was
kritisch, vooral wat het algemene
energiebeleid betreft. Het is evenwel
tevens bedoeld als opbouwende
kritiek. Het is dus niet bedoeld als
een negatief afwijzen van alle
pogingen die dit kabinet doet om
straks in 1988 toch tot een goede
afweging te komen. Wij wensen deze
minister daar erg veel succes mee.

D

hetgeen daaraan dan ten grondslag
ligt. Ik heb graag nog een reactie van
de minister op deze discrepantie.

•
Minister IMijpels: Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Groensmit
heeft gezegd dat zij er op dit moment
geen behoefte aan heeft, uitgebreid
in te gaan op de privatisering. Dit is
jammer, maar ik kan het mij op dit
late tijdstip goed voorstellen. De
discussie over privatisering heb ik
politiek altijd buitengewoon interessant gevonden. Ik constateer met
tevredenheid dat zij dankbaar was
voor enkele toezeggingen die ik aan
het adres van haar fractie heb gedaan.
Een belangrijke vraag die zij
stelde, was of in de herbezinningsnota
van het kabinet ook alternatieven
voor kernenergie worden genoemd.
Ik moet hiervoor nog eens de
discussie die in de Tweede Kamer is
gevoerd, aan de orde stellen. Het is
duidelijk dat het kabinet, welk kabinet
dan ook, te zijner tijd pas een
verantwoorde beslissing kan nemen
over het al dan niet doorgaan met
kernenergie, als een discussie is
gevoerd en de mogelijkheden van
andere energiebronnen een rol
hebben gespeeld.
Wij hebben in de Tweede Kamer
hierover tijdens de commissievergadering van gedachten gewisseld.
Toen is ook het punt van kijken naar
andere energiebronnen aan de orde
geweest. Ik heb toen gezegd dat in
de uiteindelijke afweging van het
kabinet natuurlijk alle alternatieve
energiebronnen een rol zullen spelen.
Het is echter niet onze bedoeling, de
brede maatschappelijke discussie
over te doen en opnieuw een
complete discussie te voeren over
wat er in ons land allemaal moet
gebeuren.
Mevrouw G r o e n s m i t - v a n der
Kallen (CDA): Dit is allerminst onze
bedoeling. Ik gaf als voorbeeld
kolenvergassing. Studies hiernaar en
andere technologieën, waaraan nu
geld wordt uitgegeven, moeten
versneld worden gedaan, omdat dit
ten voordele is van de afweging in de
herbezinningsnota.
Minister IMijpels: Dit zeg ik graag toe
en het gebeurt natuurlijk in de
praktijk. Uw collega Lansink uitte in
de Tweede Kamer een soort van
hartekreet, toen hij zei dat hij het niet
zag gebeuren dat er in Nederland
acht of tien kolencentrales bij komen.
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Minister IMijpels: Het is maar goed
dat ik medeverantwoordelijkheid voor
het energiebeleid heb. Dit maakt het
mogelijk, het milieu een belangrijke
rol in de afweging te laten spelen.
Mijn collega van Economische Zaken
is echter primair verantwoordelijk
voor de coördinatie van het energiebeleid en ik ben primair verantwoordelijk voor de coördinatie van het

milieubeleid. Laten wij er blij om zijn
dat in de boezem van dit kabinet er
een grote mate van overeenstemming
tussen de meest betrokken bewindslieden over bestaat dat het milieu- en
het energiebeleid van het kabinet
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten worden gevoerd.
Het zal duidelijk zijn dat ik mijn
verantwoordelijkheid als milieuminister ook buitengewoon zwaar zal laten
wegen.
Mevrouw Groensmit is in dit kader
ingegaan op de Europese dimensie
van het energievraagstuk. Het is heel
toevallig dat heel recent in de
Europese milieuraad, eigenlijk voor
het eerst, een discussie heeft
plaatsgevonden over het kernenergiebeleid. Tot op dat moment werd de
discussie over kernenergie altijd
gevoerd in andere raden. Wij waren
als milieuministers blij dat wij voor
het eerst in de milieuraad ook de
gelegenheid hadden, te discussiëren
over de kernenergie en over alle
gevolgen daarvan.
Er zijn in Europees verband
verscheidene landen die op principiële
gronden vinden dat de discussie over
kernenergie alleen maar moet
plaatsvinden in de energieraad. Ik
vind dat wij eraan moeten vasthouden
dat de discussie over energie en het
energiebeleid ook in belangrijke mate
in de milieuraad moet plaatsvinden.
Ik beschouw de opmerkingen van
mevrouw Groensmit in dit kader dan
ook als een aansporing aan mijn
adres o m vast te houden aan het
standpunt dat ik ook heb ingenomen
in de milieuraad, namelijk dat
kernenergie en alles wat ermee
samenhangt wel degelijk een heel
belangrijk bestanddeel vormt van het
Europese milieubeleid, en dat wij
daar dus ook voortdurend met elkaar
in de milieuraad over van gedachten
moeten wisselen.
Mevrouw Tiesinga heeft gezegd
dat zij toch niet helemaal gerust was
op het knikken van de commissaris
op de ambtenarentribune. Zij zei, wel
een beetje onder de indruk te zijn van
het toezicht op de gang van zaken
binnen COVRA, maar zij voegde
eraan toe dat ik het ook weer niet
moest overdrijven, aangezien 10%
van de aandelen maar 10% is.
Inderdaad is 10% 10%, maar de
aandeelhoudersovereenkomst draagt
er zorg voor dat wij eigenlijk veel
meer invloed hebben dan die 10% op
zichzelf zou rechtvaardigen.
Ik heb in eerste termijn niet alleen
de aandeelhoudersovereenkomst
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Hiermee lichtte hij een tipje op van
de sluier die nog lag over het oordeel
van de Tweede-Kamerfractie van het
CDA over het toekomstige energiebeleid. Natuurlijk zullen wij kijken naar
alternatieven. Als een kabinet straks
ja of neen moet zeggen tegen
kernenergie, moet het natuurlijk in
ogenschouw nemen wat de gevolgen
zijn van het bouwen van een groot
aantal kolencentrales in Nederland,
vooral voor het milieu.
Merouw G r o e n s m i t - v a n d e r
K a l l e n (CDA): Een aantal van tien
kolencentrales is helemaal niet aan
de orde. Het gaat o m twee, ten
hoogste drie. Als ik goed ben
ingelicht door de SEP, wordt de
derde uitgesteld om kolenvergassing
een kans te geven. Deze is in de
Verenigde Staten al in praktijk
gebracht, maar wij durven er nog niet
aan.
Minister IMijpels: Als wij neen
zeggen tegen kernenergie, redden
wij het niet met drie kolencentrales in
ons land, maar is een forsere
uitbreiding van het aantal kolencentrales nodig. Dan spelen uiteraard
allerlei andere processen een rol, niet
alleen kolen, maar bij voorbeeld ook
tijdelijk meer gas. Dit heeft nadelen
voor het milieu. Ik vat het betoog van
mevrouw Groensmit zo op dat zij mij
vraagt, aan mijn collega van Economische Zaken te zeggen dat hij in de
energiediscussie, waarvoor hij
primair politiek verantwoordelijk is,
oog te houden voor alternatieve
mogelijkheden en te letten op
ontwikkelingen bij voorbeeld in de
Verenigde Staten van Amerika met
kolenvergassing. Deze boodschap
breng ik graag aan hem over.
Overigens heeft hij in het recente
debat over het energiebeleid in de
Tweede Kamer al enkele toezeggingen
gedaan.
Mevrouw G r o e n s m i t - v a n d e r
K a l l e n (CDA): U bent in de eerste
plaats verantwoordelijk als coördinerende minister.

genoemd maar ook de positie van
onze commissaris. Doordat destijds
is afgesproken dat de raad van
commissarissen alleen maar op basis
van unanimiteit een aantal beslissingen kan nemen, heeft de overheid via
het heel kleine aandelenpakketje
toch een heel behoorlijke vinger in de
pap.
Mevrouw Tiesinga heeft, hierop
van de andere kant voortredenerend,
gevraagd wat dit nu eigenlijk betekent
voor het risico van het kabinet. In
theorie zouden wij die 10% kwijt
kunnen raken als COVRA failliet gaat.
Dan zijn wij die 10% van het aandelenpakket kwijt. Ik wijs er echter op
dat de COVRA zich niet alleen maar
bezighoudt met de opslag van
kernsplijtingsafval van kerncentrales,
maar ook met het afval van ziekenhuizen en, na 1992, met het afval dat
terugkomt uit Frankrijk. Dat zal ook
moeten worden geborgen.
Ook al hadden wij op dit moment
niet een discussie in Nederland over
het al dan niet doorgaan met
kernenergie, dan nog zouden wij dus
over een aantal voorzieningen
moeten beschikken om al dat afval,
van ziekenhuizen en dergelijke, en
het afval uit Frankrijk na 1992, op
een verantwoorde wijze op te
vangen. Daarom meen ik dat wij met
die 10% geen enkel risico lopen en
dat wij met deze 10% eigenlijk voor
een prikje op de eerste rij zitten. Ik
zou menig overheidsbelang zo'n
positie toewensen als wij nu weten te
bewerkstelligen in COVRA-verband.
Mevrouw Tiesinga heeft nog een
buitengewoon interessante - en heel
gevaarlijke - vraag gesteld. Ik heb
begrepen dat zij zelf ook heel goed in
de gaten heeft dat het antwoord op
die vraag een buitengewoon beslissende rol zou kunnen spelen. Als u
echt wilt vasthouden aan de motieLansink, dan zou ik wel eens van u
willen weten - zo vraagt zij aan mij of die motie nu betrekking heeft op
de eerste, de tweede dan wel de
derde fase van het opbergen van
radioactief afval. Daar heeft zij bij
gezegd: als dit betrekking heeft op de
derde fase, kunt u beter naar huis
gaan, beste minister, en dan zie ik u
over 14 jaar wel terug, want dan
gaan wij pas verder met de discussie.
Zo is het natuurlijk niet, Voorzitter.
Ik kan dan eigenlijk het beste
refereren aan de opvatting van de
indiener van de motie, de heer
Lansink zelf. Ik heb tijdens het debat
in de Tweede Kamer niet de indruk
gekregen, dat hij van plan was de
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discussie 14 jaar uit te stellen. Ik heb
ook niet de indruk dat hij vond, dat
aan zijn motie pas zou zijn voldaan
als wij een beslissing hadden
genomen over wat er op dat terrein
definitief met het afval zou moeten
gebeuren.
Ik heb de indruk dat, stel dat het
kabinet uiteindelijk ja zou zeggen
tegen het opslaan van dat radio-actief
materiaal in Borssele en stel dat het
MER in dat opzicht zou zeggen dat
het een verantwoorde beslissing van
het kabinet zou kunnen zijn, de heer
Lansink dan van mening zou zijn, dat
aan de voorwaarden van zijn motie is
voldaan.
Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66):
Dat zou natuurlijk voor de heer
Lansink heel prettig zijn. Er zijn in het
parlement echter nog een heleboel
andere kamerleden die daarmee
misschien niet zo tevreden zijn. Ik
erken, dat de indiener van de motie,
de heer Lansink, ongetwijfeld de
opvatting zal zijn toegedaan zoals de
minister die nu verwoordt. Ik heb
echter ook gesproken over drie fasen
van het onderzoek.
Ik heb ook gesproken over de
toezegging en de afspraak dat na
elke fase van het onderzoek aan de
Kamer wordt gerapporteerd; dat
daaraan conclusies verbonden
kunnen worden en dat je bij wijze van
spreken door de conclusies na een
bepaalde fase weer terug zou kunnen
gaan naar 'af'. Mijn betoog, nu
gecombineerd met de uitleg van de
minister van de motie-Lansink, zou
dus toch kunnen betekenen, dat er
ruimte zit in het jaar 1988 als een
van de fasen van het onderzoek
daartoe aanleiding zou geven.
Ik kan dat niet anders interpreteren.
Anders zou de minister zijn serieuze
benadering van het hele onderzoek
en de resultaten daarvan, ook in
relatie tot de motie-Lansink, eigenlijk
zelf ondergraven.

over? Ik vind, dat hij zich een beetje
verschuilt achter de interpretatie van
de heer Lansink. Die zaak is in 1988
aan de orde. Ik heb echter niet
begrepen, dat de minister niet achter
de motie van de heer Lansink staat.
Nogmaals, hoe denkt de minister dan
zelf hierover?
Het onderzoek beslaat niet voor
niets 14 jaar. In 1988 zijn wij volgens
de minister aan een beslissing toe.
Wij hebben dan nog twaalf jaar van
serieus onderzoek te gaan en
misschien nog wel meer, want de
eerste fase is vertraagd. Ik kan mij
toch voorstellen, dat de minister dan
niet keihard het jaar 1988 vol kan
houden.

Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66):
Hoe denkt de minister er zelf

Minister N i j p e l s : Het is duidelijk, dat
er op het moment dat het kabinet
een beslissing moet nemen over het
al dan niet doorgaan met kernenergie
in ons land, er sprake moet zijn van
een verleenbare vergunning in het
kader van COVRA. Het is straks aan
de Tweede en aan de Eerste Kamer
om een oordeel op dat moment te
vellen. U moet dan aan de hand van
de herbezinningsnota van het kabinet
zeggen, of u de keuze die dan op
tafel ligt voor het opbergen van
radio-actief materiaal, ook van
nieuwe kerncentrales, verantwoord
acht of niet.
Als het antwoord 'ja' luidt, dan
betekent dat dat daarmee in ieder
geval één obstakel voor doorgaan
met kernenergie is weggenomen.
Zegt de Tweede of Eerste Kamer nee
en vindt men dus dat niet is voldaan
aan hetgeen in de motie-Lansink
gevraagd wordt, dan betekent dat
een streep door de rekening van het
kabinet.
Als u bedoelt dat de Kamers nog
de volledige mogelijkheid moeten
hebben om te zeggen, of de oplossing
voor het opbergen van het radio-actieve afval al dan niet verantwoord is,
dan is het antwoord daarop onomwonden 'ja'. De Kamers hebben nog
volledig de mogelijkheid straks ja of
nee te zeggen tegen een situatie
waarbij het kabinet denkt, dat er
sprake is van een verleenbare
vergunning. Dat is dan aan u! Ik wil
op dit moment ook niet treden in de
bevoegdheid die mevrouw Tiesinga
op dit punt heeft.
Nogmaals: ik heb geluisterd naar
datgene wat de heer Lansink in de
Tweede Kamer heeft gezegd tijdens
het debat dat wij in september
hebben gevoerd. Eerlijk gezegd heb
ik niet de indruk dat naar de mening
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Minister N i j p e l s : De interpretatie
van de motie is natuurlijk altijd
primair aan de indiener zelf. ik
refereer aan hetgeen ik heb menen te
mogen begrijpen uit hetgeen de heer
Lansink in het debat in de Tweede
Kamer heeft gezegd. Uiteindelijk zal
het de heer Lansink zelf zijn, die een
oordeel zal moeten geven over de
vraag of zijn motie door het kabinet
al dan niet voldoende is uitgevoerd.

van de heer Lansink zijn motie over
ongeveer 14 jaar is uitgevoerd. Of dit
zo is, kan mevrouw Tiesinga het
beste aan de heer Lansink zelf
vragen. Ik ben nu slechts zijn
boodschapper en heb u ook mijn
eigen mening gegeven.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de PSP
en de CPN wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te
worden tegen het wetsvoorstel te
hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel W i j z i g i n g v a n de
Tijdelijke h e f f i n g w e t industriela
waai (19627).
De V o o r z i t t e r : De desbetreffende
vaste commissie heeft over dit
wetsvoorstel een eindverslag
vastgesteld. W i j kunnen nu dus
overgaan tot opening van de beraadslaging.
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66):
Mijnheer de Voorzitter! Het principe
van de heffing is: de verbruiker
betaalt. Dat betekent dat uit de
heffing bij de industrie, onderzoek,
schadevergoeding en dergelijke
worden betaald. Inkomsten en
uitgaven moeten met elkaar in
evenwicht zijn. Men haalde minder
aan heffingen op - ik geef even de
korte historie - en de minister van
Financiën paste bij. Tot dit jaar was
er een achterstand van 25 miljoen
gulden.
In nota naar aanleiding van het
eindverslag van de Tweede Kamer,
nr. 106 (19 140), zegt minister
Winsemius, dat om het tekort in te
lopen ofwel de heffingen een
langere periode moeten duren dan
de voorgenomen tien jaar - dit is de
termijn waarin sanering moet
plaatsvinden - ofwel tot structuurwijziging van het heffingenstelsel
moet worden overgegaan. Dat waren
de opties van de toenmalige minister,
minister Winsemius.
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Tiesinga A u t s e m a
Minister Nijpels heeft aan de
laatste mogelijkheid gedacht en
hieraan gewerkt in het kader van de
algemene wet milieubepalingen.
Minister Winsemius ging ervan
uit, dat volgens het principe 'de
vervuiler betaalt' de achterstand
moest worden ingehaald door de
industrie. Dat is tijdens de schriftelijke
behandeling in de Tweede Kamer
door deze minister bevestigd. Bij het
debat in de Tweede Kamer zei hij
echter, dat het bedrag van 25
miljoen niet alleen is bijgepast door
Financiën maar ook structureel is
verwerkt in de begrotingen van de
afgelopen jaren. Dat zou betekenen
dat de 25 miljoen uit de algemene
middelen is gefinancierd. Hierover
heb ik een paar vragen.
Wie heeft er in dezen gelijk,
minister Winsemius of minister
Nijpels? Wanneer is het besluit
genomen om dit bedrag van 25
miljoen structureel te regelen? Gaat
het tekort van 3 miljoen voor dit jaar
op dezelfde wijze worden gefinancierd?
Ik ben zeer benieuwd naar het
antwoord van de minister.

D
Minister N i j p e l s : Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind niet dat vanavond
de vraag aan de orde is wie gelijk
heeft. Naar mijn mening is het de
vraag wat de rauwe werkelijkheid ons
in dit opzicht in de Tweede Kamer
heeft geleerd. Die rauwe werkelijkheid
leerde ons dat de Tweede Kamer een
amendement van de geachte
afgevaardigde de heer Esselink heeft
aangenomen en dat betekende dat in
plaats van de beoogde 25 miljoen er
in 1987 slechts 23 miljoen ter
beschikking zal komen voor datgene
wat er in het kader van de heffingswet
industrielawaai aan activiteiten, zoals
onderzoeken en bestrijdingen, aan de
orde is.
In de Tweede Kamer heb ik nog
eens uitdrukkelijk betoogd waarom ik
vond en vind dat het onverstandig is
om het budget dat ik de Kamer heb
voorgesteld, aan te tasten. Aantasting zou kunnen betekenen dat een
aantal zaken als het ware tekort
wordt gedaan. Het bedrag van 25
miljoen c.q. 23 miljoen zal in de
toekomst opgaan in de zeer grote pot
die ontstaat als de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne door de
Tweede en Eerste Kamer zal zijn
aanvaard. Dit betekent dat niemand
ooit nog zal kunnen controleren wat

er nu precies in 1 9 8 7 / 1 9 8 8 in die
hele grote pot gebeurt.
Deze heffing verdwijnt nu eenmaal
in het grote gebeuren. Daarvoor
komt een andere heffing in de plaats.
Mevrouw Tiesinga refereert terecht
aan hetgeen de heer Eisma heeft
gezegd. Hij heeft daarover ook nog
een motie ingediend en die heeft hij
ingetrokken, een paar minuten nadat
hij deze had ingediend, omdat ik
duidelijk had gemaakt dat mijn
voorganger, de heer Winsemius, de
afgelopen jaren afhankelijk is
geweest van de goede luim van de
minister van Financiën.
In feite zijn wij deze minister met
terugwerkende kracht dankbaar voor
het simpele feit dat hij ons meer
heeft laten uitgeven dan ieder jaar via
deze heffingen binnenkwam. Als je
het huishoudboekje van de overheid
bekijkt, betekent een en ander dat als
er meer geld wordt uitgegeven dan
er via een bepaalde heffing binnenkomt, dit door iemand moet worden
betaald. Dat is, nogmaals, betaald
door de minister van Financiën.
De heer Veldhoen van de Tweede
Kamer had gelijk toen hij opmerkte
dat het geld dat de afgelopen jaren is
uitgegeven, en het gehele tekort dat
over het traject in de afgelopen jaren
is ontstaan, iedere keer door de
minister van Financiën is bijgepast. Ik
vind nog steeds dat het aannemen
van het amendement ongewenst is
geweest, omdat wij de overtuiging
hebben dat het bedrag van f 2 5 min.
noodzakelijk is voor hetgeen wij in
1 987 van plan zijn te doen, vooral
met het oog op de plannen die de
lagere overheden op tafel hebben
liggen.

•
Mevrouw T i e s i n g a - A u t s e m a (D66):
Ik dank de minister voor zijn antwoord
op mijn vragen. Ik constateer dat er
geen onenigheid tussen ons bestaat
over de aanvaarding van dit wetsontwerp. Toch was het mijns inziens
goed deze vraag gesteld te hebben,
aangezien aan de overkant niet alle
inlichtingen waren verkregen toen ik
mijn betoog op papier zette. Nogmaals mijn dank. Wij hebben wat dit
wetsvoorstel betreft, geen problemen
meer.
Minister N i j p e l s : Ik heb aan deze
lovende woorden niets toe te voegen,
mijnheer de Voorzitter.
De beraadslaging wordt gesloten.
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Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Sluiting 21.15 uur.

Lijst van b e s l u i t e n
De Voorzitter heeft na overleg met
het College van Senioren besloten
om:
a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 23 december 1986:
Wijziging van hoofdstuk III
(Ministerie van Algemene Zaken) van
de begroting van de uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1984 (Slotwet;
tweede wijzigingsvoorstel) (19 4 7 2 ) ;
Wijziging van hoofdstuk III
(Ministerie van Algemene Zaken) van
de begroting van uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1985 (wijziging
naar aanleiding van de Voorjaarsnota;
eerste wijzigingsvoorstel (19 516);
Wijziging van hoofdstuk III
(Ministerie van Algemene Zaken) van
de begroting van de uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1 982 (slotwet;
derde wijzigingsvoorstel) (19 61 9);
Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieprodukten (19 1 56);
b. het voorbereidend onderzoek door
de vaste commissie voor Financiën
van de volgende wetsvoorstellen,
alsmede de openbare behandeling te
doen plaatsvinden op 23 december
1986:
Wijziging van de tariefstructuur en
de tarieven van de accijns van
tabaksfabrikaten ( 1 9 7 3 7 ) ;
Beperking van de beursbelasting
voor grote effectentransacties
(19738);
Wijziging van de Wet op de
loonbelasting 1964 (afschaffing halve
dag als kleinste loontijdvak) ( 1 9 7 7 7 ) ;
c. het voorbereidend onderzoek door
de vaste commissie voor Algemene
Zaken en Huis der Koningin van het
volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 13 maart 1987:
Verandering in de Grondwet van
de bepaling inzake het geven van
inlichtingen door de ministers en de
staatssecretarissen (19 5 5 3 , R 1307).
d. het voorbereidend onderzoek door
de vaste commissie voor Justitie van
de volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 24 februari 1 987:
Goedkeuring van het op 14
december 1973 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de
voorkoming en bestraffing van
misdrijven tegen internationaal
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1°. De volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:
Toepassing van de structuurregeling
indien een naamloze of besloten
vennootschap of dochtermaatschappij daarvan vennote is van een
commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma (17 845);
Uitvoering van het op 25 maart
1972 te Genève tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van het
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 ( 1 8 4 3 4 ) ;
Goedkeuring van het op 17
december 1979 te New York tot
stand gekomen Internationaal
Verdrag tegen het nemen van
gijzelaars, Trb. 1 9 8 1 , 53 ( 1 8 4 3 8 , R
1261);
Uitvoering van het op 14 december
1973 te New York tot stand gekomen
Verdrag inzake de voorkoming en
bestraffing van misdrijven tegen
internationaal beschermde personen,
met inbegrip van diplomaten en van
het op 17 december 1979 te New

York tot stand gekomen Internationaal
Verdrag tegen het nemen van
gijzelaars ( 1 8 4 3 9 ) ;
Wijziging van hoofdstuk XII
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1984
(wijziging in hoofdzaak naar aanleiding van de Voorjaarsnota; eerste
wijzigingsvoorstel) ( 1 8 9 2 5 ) ;
Wijziging van hoofdstuk XII
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1983
(Slotwet; derde wijzigingsvoorstel)
(19392);
Wijziging van hoofdstuk XII
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1985
(wijziging naar aanleiding van de
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoorstel) ( 1 9 4 1 3 ) ;
Wijziging van hoofdstuk XIII
(Ministerie van Economische Zaken)
van de begroting van ontvangsten
van het Rijk voor het jaar 1983
(eerste wijzigingsvoorstel) (19 4 3 2 ) ;
Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (afschaffing
van het inlichtingenrecht van
kerkgenootschappen inzake het
inkomen van hun leden) ( 1 9 4 5 9 ) ;
Wijziging van hoofdstuk XV
(Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) van de begroting
van uitgaven van het Rijk voor het
jaar 1984 (Slotwet; tweede wijzigingsvoorstel) (19 503);
Wijziging van de betalingstermijn
van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (19 556);
Machtiging tot deelneming in de
besloten vennootschap INTIS B.V.
(19560);
Wijziging van hoofdstuk XIII
(Ministerie van Economische Zaken)
van de begroting van uitgaven van
het Rijk voor het jaar 1985 (wijziging
naar aanleiding van de Voorjaarsnota;
eerste wijzigingsvoorstel) (19 5 6 8 ) ;
Wijziging van hoofdstuk XII
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1985
(eerste wijzigingsvoorstel (1 9 5 9 7 ) ;
Wijziging van hoofdstuk XIII
(Ministerie van Economische Zaken)
van de begroting van uitgaven van
het Rijk voor het jaar 1 985 (wijziging
naar aanleiding van additionele
maatregelen in het kader van de
begrotingsuitvoering 1985; tweede
wijzigingsvoorstel) ( 1 9 6 1 1 ) ;
Goedkeuring van de op 27 mei
1986 te 's-Gravenhage tot stand
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beschermde personen, met inbegrip
van diplomaten, Trb. 1 9 8 1 . 69
( 1 8 4 3 7 , R1260);
Goedkeuring van het op 1 7
december 1979 te New York tot
stand gekomen Internationaal
Verdrag tegen het nemen van
gijzelaars, Trb. 1 9 8 1 , 5 3 ( 1 8 4 3 8 ,
R1261);
Uitvoering van het op 14 december
1973 te New York tot stand gekomen
Verdrag inzake de voorkoming en
bestraffing van misdrijven tegen
internationaal beschermde personen,
met inbegrip van diplomaten en van
het op 1 7 december 1979 te New
York tot stand gekomen Internationaal
Verdrag tegen het nemen van
gijzelaars ( 1 8 4 3 9 ) ;
Uitvoering van het op 25 maart
1972 te Genève tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van het
enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 ( 1 8 4 3 4 ) ;
e. het voorbereidend onderzoek door
de vaste commissie voor Justitie van
het volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 10 maart 1987.
Toepassing van de structuurregeling
indien een naamloze of besloten
vennootschap of dochtermaatschappij daarvan vennote is van een
commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma (17 845).
Lijst van i n g e k o m e n s t u k k e n
m e t de door d e Voorziter ter
zake gedane voorstellen:

gekomen Overeenkomst tusen het
Koninkrijk der Nederlanden en
Canada tot het vermijden van
dubbele belasting en het voorkomen
van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het
inkomen, met Protocol ( 1 9 6 1 4 ) ;
Wijziging van de Tijdelijke heffingwet industrielawaai (19 627);
Hoofdstuk XIII (Ministerie van
Economische Zaken) voor het jaar
1 9 8 7 ; Vaststelling begroting van
uitgaven; Vaststelling begroting van
ontvangsten (19 700X111);
Hoofdstuk XV (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
voor het jaar 1987; Vaststelling
begroting van uitgaven; Vaststelling
begroting van ontvangsten (19 7 0 0
XV);
Begroting van uitgaven en ontvangsten van het Gemeentefonds voor
het jaar 1987 (19 700 D);
Begroting van uitgaven en ontvangsten van het Provinciefonds voor het
jaar 1987 ( 1 9 7 0 0 E);
Begroting van lasten en baten en
van kapitaaluitgaven en -ontvangsten
van het Staatsvissershavenbedrijf te
Umuiden voor het jaar 1987 (19 700
i);
Begroting van uitgaven en ontvangsten van het Bezitsvormingsfonds
voor het jaar 1987 (19 700 J);
Begroting van uitgaven en ontvangsten van het Fonds lnvesteringsrekening voor het jaar 1987 ( 1 9 7 0 0 K);
Wijziging van hoofdstuk XII
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1984
(slotwet; tweede wijzigingsvoorstel)
(19725);
Wijziging van de tariefstructuur en
de tarieven van de accijns van
tabaksfabrikaten (19 737);
Wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de begroting
van de ontvangsten voor het jaar
1984(19759);
Deze wetsvoorstellen zullen worden
gesteld in handen van de desbetreffende commissies.
2 ° . de volgende missives:
een, van de voorzitter van de
assemblee van de West-Europese
Unie, ten geleide van de tekst van
een aantal aangenomen Aanbevelingen;
een, van het dagelijks bestuur van
het Havenschap Delfzijl, ten geleide
van de notulen van de vergadering
van de raad van bestuur van het
havenschap van 30 oktober 1986;
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een, van het Havenschap Vlissingen, ten geleide van het accountantsrapport 1 9 8 5 ;
De Voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd
ter griffie ter inzage voor de leden.
3°. de volgende regeringsmissives:
en, van de minister-president,
minister van Algemene Zaken, ten
geleide van het regeringsstandpunt
ten aanzien van het rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid De onvoltooide
Europese integratie;
een, van de minister van Binnenlandse Zaken, ten geleide van het
Interimrapport over de verdeling van
de geestelijke verzorgers in de
krijgsmacht;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
een afschrift van het advies van de
Onderwijsraad d.d. 14 november
1986, kenmerk O.R. 372T inzake het
ontwerp voorlopig HBO-plan 1987—
1990;
een, van de minister en de staatssecretaris van Defensie, ten geleide
van een afschrift van de brief over
het project meervoudige raketwerpersysteem MLRS, die 3 december aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal is gezonden;
een, van de staatssecretaris van
Defensie, ten geleide van een
afschrift van de brief over het
projectenoverzicht 1987 Defensiematerieelkeuzeproces, die 9 december
1986 aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer is gezonden;
een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van de brief over de
voortgangsrapportage omvangrijke
materieelprojecten, die 3 december
1986 aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer is gezonden;
een, van alsvoren, betreffende
enkele aspecten van de beleidsvoornemens op het gebied van de
integratie van de vrouw in de
krijgsmacht;
een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van de brief over
TOW-2 munitie;
een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, betreffende
invoering van een openbaar kartelregister;
een, van de minister van Sociale
Zaken, ten geleide van het verslag
van het (voortgezet) overleg met
vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties in de g + g-sector
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over de ruimte voor arbeidsvoorwaarden-ontwikkeling 1987;
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
betreffende aanwijzing aan het COTG
met betrekking tot tarievenbeleid
1987;
De Voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd
ter griffie ter inzage voor de leden.
4 ° . de volgende geschriften:
een, van G. Jonker, te Bleiswijk,
beftreffende een eventueel staatsbezoek aan Japan,
een, van de culturele vereniging
'NINES', te 's-Gravenhage, betreffende alsvoren,
een, van de Stichting 'Nederlandse
Slachtoffers Japanse Vrouwenkanv
pen', betreffende alsvoren,
een, van Th. Kappers, te Amstelveen, betreffende alsvoren;
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
AlgemeneZaken en Huis der Koningin.
een, van de werkgroep 'More', te
Tiel betreffende discriminatie;
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken.

een, van de FNV-Limburg, betreffende de werkgelegenheidsontwikkeling
in Limburg;
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
een, van het College van bestuur
van de R U . Leiden, betreffende
ziektekostenverzekering studenten,
een, van F. H. J . Brekelmans, te
Den Haag, betreffende de ziektekostenverzekering,
een, van de Federatie van SOS
Telefonische Hulpdiensten in
Nederland, te Hoogvliet, betreffende
invoering van de Welzijnswet;
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Welzijn
en Volksgezondheid.
een adres
houdende
dienst als
voltooiing

van A. J . A. Vinkesteijn,
verzoek om vrijstelling van
gewoon dienstplichtige ter
van studie;

Dit adres zal worden gesteld in
handen van de commissie voor de
Verzoekschriften.
De Voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.

een aantal, betreffende het
wetsvoorstel inzake het leerlingenvervoer;
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Onderwijs.
een, van Gedeputeerde Staten van
Flevoland, betreffende de woningbouwcontingentering;
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Volkshuisvesting.
een, van de Raad van Nederlandse
Werkgeversverbonden VNO en NCW,
betreffende wijziging van de wet
economische mededinging en
vertikale prijsbinding;
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Economische
Zaken.
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