
11de vergadering 

Voorzitter: Steenkamp 

Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten: 

Steenkamp, Eijsink,Tiesinga-Autsema, 
M. A. van der Meer, Van Dalen, 
Coenemans, Ginjaar, Van der Werff, 
De Vries, Burkens, Postma, Von 
Meijenfeldt, Buijsert, Vogt, Pleumee-
kers, Schinck, Van Leeuwen, Uijter-
waal-Cox, Van der Jagt, Christiaanse, 
De Jong, Hendriks, Groensmit-van der 
Kallen, Kaland, Kiers, Wagemakers, 
Zijlstra, Franssen, Bukman, Tummers, 
Van der Werf-Terpstra, Leyten-de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Grol-Overling, De Gaay Fortman, 
Heijmans, Schouten, Kuiper, Glastra 
van Loon, Abma, Maassen, Vermeer, 
Van Mierlo, J. H. B. van der Meer, 
Oskamp, Feij, Van der Ploeg, Ermen, 
Bischoff van Heemskerck, Baarveld-
Schlaman, Van Kuilenburg-Lodder, 
Stam, Van Veldhuizen, Van de 
Zandschulp, Vis, Nuis, Zoon, Geertse-
ma, Umkers, Schuurman, Vonhoff-
Luijendijk, Simons, Zoutendijk, Heijne 
Makkreel, Van Boven, Hoekstra, Van 
Bemmelen, Luteijn, Van Tets, Hofman, 
Barendregt, Veder-Smit, De Rijk en 
Verbeek, 

en de heren Korthals Altes, minister 
van Justitie, Deetman, ministervan 
Onderwijs en Wetenschappen, Van 
Leijenhorst, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, en De 
Graaf, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat is ingekomen een bericht 
van overlijden van het oud-lid der 
Kamer de heer dr. mr. J. van Bruggen. 

Ik heb dit bericht mede namens de 
Kamer beantwoord met een brief van 
de volgende inhoud, welke ik u 
verzoek staande aan te horen: 

'Zeer geachte familie van dr. mr. J. 
van Bruggen, 
Het droeve bericht heeft mij bereikt, 
dat op 95-jarige leeftijd overleden is 
dr. mr. J. van Bruggen, van 1956 tot 
1963 lid van de C.H.U.-fractie dezer 
Kamer. Namens de Eerste Kamer 
moge ik u mijn gevoelens van 
deelneming betuigen. 
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De overledene heeft zich in de Kamer 
vooral actief betoond op de terreinen 
van Justitie en Sociale Zaken. Zijn 
ere-lidmaatschap van de C.H.U., later 
gecontinueerd in dat van het C.D.A., 
toont aan hoezeer het politieke leven 
zijn belangstelling heeft gehad. 
Voor u als nabestaanden zal het een 
troost zijn dat - zoals het overlijdens-
bericht vermeldt - de overledene 
ontslapen is in de Heer. Moge u 
hieruit de kracht putten dit persoonlijke 
verlies te dragen.' 

(Door de Kamer worden enkele 
ogenblikken stilte in acht genomen.) 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik bericht van 
verhindering tot deelneming aan de 
vergadering heb ontvangen van de 
ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Landbouw en Visserij, van de 
staatssecretaris van Justitie en van de 
gevolmachtigde minister voor de 
Nederlandse Antillen. 

De Voorzitter: Dit bericht wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

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 
aan het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn ingeko-
men, neem ik aan, dat de Kamer zich 
met de voorstellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsvoorstel Regelen omtrent het 
effect van een overeenkomst als 
bedoeld in de artikelen 158 en 159 
Boek 1 B.W. op het verhaalsrecht van 
gemeenten in verband met verleende 
bijstand (14134). 

De Voorzitter: Mij is bekend, dat 
enkele leden een stemverklaring 
willen afleggen. 

Ik stel voor, hen daartoe in de gele-
genheid te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

Ingekomen stukken 
Verhaalsrecht gemeenten 

Dinsdag 11 december 1984 

Aanvang 13.30 uur 

D 
Mevrouw J. H. B. van der Meer 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 
meerderheid van mijn fractie is van 
mening dat aan het wetsvoorstel 
waarover wij vandaag stemmen zeer 
negatieve aspecten kleven. Zo wijst zij 
op de uitvoeringsproblemen die 
zullen optreden, de ongelijkheid van 
behandeling die ontstaat omdat aan 
de hand van verschillende criteria 
door verschillende rechterlijke 
instanties zowel de draagkracht van 
de onderhoudsplichtige als het 
moment waarop die draagkracht 
ontstaat wordt bepaald, bovendien is 
zij van mening dat dit wetsvoorstel 
gelijktijdig had moeten worden 
behandeld met de wetsvoorstellen die 
hiermee annex zijn, te weten de 
verhaalsplicht en de limitering van de 
alimentatieduur. Dit zijn redenen voor 
de meerderheid van de fractie om 
tegen dit wetsvoorstel te stemmen. 

Een minderheid van mijn fractie is 
van mening dat, omdat de onderhouds-
plicht die uit het wettelijk huwelijk 
voortvloeit ook na de scheiding blijft 
bestaan, verhaal door de gemeente 
bij afwezigheid van de alimentatiebe-
taling of bij onvoldoende alimentatie-
betaling alleszins gerechtvaardigd is. 
Deze minderheid zal dan ook voor het 
wetsontwerp stemmen. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Evenals de 
fractie van mevrouw Van der Meer zal 
ook mijn fractie over dit wetsvoorstel 
verdeeld stemmen. Een aantal leden 
van de fractie heeft zich door de 
minister laten overtuigen van het feit 
dat aan de gunstige zijden van dit 
wetsontwerp de voorkeur moet 
worden gegeven, waarbij zij onder 
andere denken aan het preventieve 
effect dat mogelijk van dit wetsvoorstel 
zal uitgaan. 

Voor een ander deel van mijn 
fractie blijven de bezwaren tegen het 
wetsvoorstel overheersen, waarbij 
vooral het feit een hele zware rol heeft 
gespeeld dat de minister een- en 
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andermaal is blijven volhouden dat, 
ook wanneer oorspronkelijk een 
beding ten aanzien van alimentatie op 
goede gronden is gesloten, later 
verhaal niet uitgesloten behoeft te 
zijn. Dit zal ertoe leiden dat degenen 
die met een uitkeringsgerechtigde een 
wederkerige overeenkomst hebben 
gesloten, slechter worden behandeld 
dan degenen die ex artikel 59.a van de 
Bijstandswet van betrokkene een 
schenking hebben ontvangen. Dat is 
uiterst merkwaardig. 
De Voorzitter: Thans gaan wij over 
tot hoofdelijke stemming. 

Voor stemmen de leden: Feij, Van der 
Ploeg, Schuurman, Simons, 2outen-
dijk, Van Tets, Hofman, Barendregt, 
Veder-Smit, Eijsink, Van Dalen, 
Coenemans, De Vries, Burkens, 
Postma, Von Meijenfeldt, Buijsert, 
Pleumeekers, Uijterwaal-Cox, Van der 
Jagt, Christiaanse, De Jong, Hendriks, 
Groensmit-van der Kallen, Kaland, 
Kiers, Wagemakers, Zijlstra, Franssen, 
Bukman, Van der Werf-Terpstra, 
Leyten-de Wijkerslooth de Weerde-
steyn, Grol-Overling, Heijmans, 
Schouten, Kuiper, Abma en de 
Voorzitter. 

Tegen stemmen de leden: Vermeer, 
Van Mierlo, J. H. B. van der Meer, 
Oskamp, Ermen, Bischoff van Heems-
kerck, Baarveld-Schlaman, Van 
Kuilenburg-Lodder, Stam, Van 
Veldhuizen, Van de Zandschulp, Vis, 
Nuis, Zoon, Geertsema, Umkers, 
Vonhoff-Luijendijk, Heijne Makkreel, 
Van Boven, Hoekstra, Van Bemmelen, 
Luteijn, De Rijk, Tiesinga-Autsema, M. 
A. van der Meer, Ginjaar, Van der 
Werff, Vogt, Schinck, Van Leeuwen, 
Tummers, De Gaay Fortman, Glastra 
van Loon en Maassen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met 38 tegen 34stemmen 
is aangenomen. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
voorstellen van (rijks)wet: 

Naturalisatie van Abreu, Firmino en 
25 anderen (18355, R1254) 

Naturalisatie van Alvarez, Olga 
Margarita en 15 anderen (18359, 
R1255); 

Naturalisatie van Akkari, Mohamad 
Saadi Salim en 22 anderen (18361, 
R1256); 

Naturalisatie van Alexander, Rupert 
en 25 anderen (18511, R1263); 
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Naturalisatie van Ait Hafid, Moha-
med en 32 anderen (18535); 

Naturalisatie van Abuliel, Moh'd en 
29 anderen (18536); 

Naturalisatie van Al-Saleh, Omer en 
29 anderen (18537); 

Naturalisatie van d'Alesio, Angelo 
en 32 anderen (18538); 

Naturalisatie van Atamer, Alpaslan 
en 27 anderen (18544); 

Naturalisatie van Adamczyk, Jozef 
en 34 anderen (18633); 

Naturalisatie van Abbühl, René 
Eduard en 30 anderen (18634); 

Naturalisatie van Aslan, Cacan en 
28 anderen (18635); 

Naturalisatie van Altunc, Iskender 
en 35 anderen (18636); 

Naturalisatie van Arun, Ibrahim en 
29 anderen (18 637); 

Naturalisatie van Akasi, Gholam 
Abbas en 32 anderen (18641); 

Naturalisatie van Ayad, Moustapha 
en 32 anderen (18642); 

Naturalisatie van Akyol, Abdulmesih 
en 31 anderen (18644); 

Naturalisatie van Anfal, Mohammed 
en 33 anderen (18651); 

Naturalisatie van Acis. Samun en 31 
anderen (18652); 

Naturalisatie van Adolfs, Hans 
Dieter en 27 anderen (18654); 

Naturalisatie van Beyazkaya, Serkiz 
en 27 anderen (18655); 

Naturalisatie van Abid Hussain en 
30 anderen (18656); 

Naturalisatie van Babih, Thami en 
38 anderen (18657); 

Naturalisatie van Antczak, Francis-
zek Gertrud en 31 anderen (18658); 

Naturalisatie van Ban, József Istvan 
en 31 anderen (18659); 

Naturalisatie van Araujo, António 
Manuel en 31 anderen (18660); 

Overbrenging in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Brederwiede van een 
gedeelte van de in die gemeente 
gelegen haven van Blokzijl ca. 
(17 329). 

Deze voorstellen van (rijks)wet 
worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsvoorstellen: 
- Nadere wijziging van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
de Werkloosheidswet en de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en enige 
andere daarmee verband houdende 
wetten (verlaging van uitkeringsper-
centages) (18664); 
- Nadere wijziging van de Wet 
werkloosheidsvoorziening (verlenging 

Verhaalsrecht gemeenten 
Naturalisaties 
Brederwiede/Blokzijl 
WAO- en WW/WWV-uitkeringen 

van de uitkeringsduur ingevolge de 
Wet werkloosheidsvoorziening voor 
werknemers van 50 jaar en ouder) 
(18672). 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze 
wetsvoorstellen gezamenlijk te 
behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef eerst het woord 
aan de voorzitter van de vaste 
commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de heer Franssen, 
tot het uitbrengen van het eindverslag 
over beide wetsvoorstellen. 

De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zojuist heeft de betrokken 
commissie het eindverslag vastge-
steld, dat als volgt luidt. Na kennisne-
ming van de memorie van antwoord 
acht de commissie de openbare 
behandeling van deze wetsvoorstellen 
voldoende voorbereid. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Verleden 
week bespraken wij een wetsvoorstel 
betreffende individuele premieheffing 
van de volksverzekeringen. Wij 
steunden dat voorstel. Niettemin was 
dit een welhaast roekeloze daad, 
omdat wij daarmee een voorschot 
genomen hebben op twee nog 
komende wetsvoorstellen die daarmee 
geheel of gedeeltelijk onverbrekelijk 
verbonden zijn. Zojuist hebben wij 
gestemd over een wetsontwerp 
inzake nihilbedinging en verhaalsrecht 
in de Bijstandswet zonder dat wij enig 
inzicht kregen in een daarbij behorende 
normering. Nu beginnen wij met de 
bespreking van twee wetsvoorstellen 
die al dan niet - zelfs de staatssecreta-
ris weet dat niet zeker - vooruitlopen 
op de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. 

De vraag moet gesteld worden of 
wij deze wetsontwerpen goed kunnen 
beoordelen, los van het ons nog 
onbekende vervolg. Mijns inziens is 
dat niet het geval of slechts tot op 
zekere hoogte. Het kleinste wets-
ontwerp betreft een interimvoorzie-
ning zonder einddatum voor oudere 
werklozen die thans niet meer in 
aanmerking komen voor een uitkering 
krachtens de huidige WWV. De 
reikwijdte op de korte termijn kunnen 
wij overzien. Op de lange termijn is 
dat niet mogelijk. Het grootste 
wetsontwerp betreft de verlaging van 
de uitkeringspercentages voor WW, 
WWV en WAO. Voor de beoordeling 
daarvan geldt echter dat er een zeer 

298 



Van de Zandschulp 

nauwe relatie bestaat tussen de 
toelatingsvoorwaarden - ik denk 
daarbij aan de referteperiode - de 
uitkeringshoogte en de uitkeringsduur 
van de werknemersverzekeringen. 
Deze opmerking is niet alleen van 
theoretische aard, maar ook zeer 
actueel in de huidige discussie. 

Voorzitter: Feij 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn nogal 
wat personen en maatschappelijke 
organisaties die een zekere verlaging 
van het uitkeringspercentage accepte-
ren of overwegen in ruil voor een 
verlengde uitkeringsduur. Ik verwijs 
hiervoor onder andere naar het 
SER-advies over de stelselherziening. 
Voor een werkelijk afgewogen 
beoordeling zou men overigens nog 
meer aspecten aan de orde moeten 
stellen, zoals de financieringsgrond-
slag van de sociale zekerheid en de 
relatie tot de arbeidsmarkt. 

De staatssecretaris raakt ook met 
zich zelf wat in de knoop als hij de 
vraag moet beantwoorden of dit 
wetsontwerp tot verlaging van de 
uitkeringspercentages al dan niet 
onderdeel uitmaakt van de stelselher-
ziening. In het debat in de Tweede 
Kamer begon hij met de voorzichtige 
formulering: 'een eerste stap op de 
weg van de stelselherziening'. Even 
later sprak hij echter over een 'defini-
tieve stap'. Gesteld werd dat het 
maximale niveau van de verplichte 
sociale zekerheid bij het aannemen 
van deze voorstellen 'voor lange t i jd ' 
bepaald werd en heette een uitkerings-
niveau van ten hoogste 70% 'een vast 
punt.' 

Toen CDA-woordvoerder Gerritse 
daarop repliceerde dat het uitkerings-
percentage bij de stelselherziening 
opnieuw ter discussie gesteld kon 
worden, sloot de staatssecretaris zich 
daarbij pijlsnel aan. Ik citeer hem: 

'Ik persoonlijk verwacht niet dat het 
uiteindelijke niveau van de aan loon 
gerelateerde uitgaven anders zal zijn 
dan hier is aangegeven. De uiteindelij-
ke discussie hierover moet echter nog 
plaatsvinden. Ik ben het ook eens met 
wat de heer Gerritse op dit punt heeft 
gezegd. Hij heeft gezegd dat er nog 
niets geblokkeerd is. Bij de wetgeving 
die wij vandaag behandelen, hebben 
wij het niet over de stelselherziening'. 

In de woorden van de staatssecreta-
ris, alle op 22 november uitgesproken, 
zijn wij nu dus bezig met 'een eerste 
stap op weg naar de stelselherziening', 
met een 'definitieve stap', waarbij het 
uitkeringspercentage als 'vast punt' 

beschouwd kan worden, terwijl 
tegelijkertijd 'de uiteindelijke discussie 
nog moet plaatsvinden' en de zaak 
nog 'volledig open' ligt. Men hale 
door wat wel of niet verlangd wordt. 

De opstelling van het CDA in de 
Tweede Kamer munt evenmin uit in 
helderheid. Een halfjaar geleden 
werd er gediscussieerd over een 
korting van 3% op de daglonen. Van 
het CDA moest de WWV toen per se 
van die korting worden uitgezonderd. 
De WWV-uitkering zou anders te ver 
verwijderd raken van het CNV-alterna-
tief, dat uitkomt op een uniform 
koppelingspercentage van 75 voor 
WW, WWV en de WAO. Het boven 
tafel houden van het CNV-alternatief 
werd door het CDA toen doorslagge-
vend genoemd bij het verzet tegen de 
voorgestelde verlaging van de 
WWV-daglonen. 

Ik heb daarom met buitengewoon 
grote interesse uitgekeken naar de 
opstelling van het CDA in de Tweede 
Kamer bij de behandeling van dit 
wetsontwerp. Ik was met name 
benieuwd hoe de nadere bestudering 
van het CNV-alternatief bij het CDA 
uitgevallen zou zijn. Tot mijn stomme 
verbazing echter keurde de woordvoer-
der van het CDA het CNV-plan zelfs 
geen enkel woord waardig. Het kan 
natuurlijk zijn dat het CDA nog niet is 
uitgestudeerd op het CNV-plan en dat 
woordvoerder Gerritse zich daarom 
het recht voorbehield om straks bij de 
behandeling van de nieuwe geïnte-
greerde werkloosheidswet terug te 
komen op de uitkeringspercentages. 

Aannemende dat het CDA inderdaad 
nog niet tot een definitief oordeel 
over het CNV-alternatief gekomen is, 
wil ik die partij graag behulpzaam zijn 
bij de afweging. Dat gaat mij des te 
gemakkelijker af, omdat mijn partij 
recentelijk een model voor stelselher-
ziening heeft ontwikkeld dat nogal 
dicht aansluit bij het CNV-alternatief. 

De gedachte een zekere verlaging 
van het koppelingspercentage, dat 
voor WW en WAO wettelijk nog op 
80 ligt, te overwegen in ruil voor 
een verlengde uitkeringsduur bij 
werkloosheid, spreekt ons op zich zelf 
wel aan. Wij menen echter dat de 
marge daarvoor smal is. Evenals het 
CNV komen wij tot de conclusie dat 
75% de ondergrens moet zijn. 

Het verschil tussen 70 en 75% is, in 
een wat breder maatschappelijk kader 
geplaatst, geenszins futiel maar zeer 
relevant. Wij hebben daarbij de vier 
volgende overwegingen. 

Ten eerste is de achterliggende 
gedachte van specifieke werknemers-
verzekeringen het waarborgen van 

een zekere inkomenscontinuïteit bij de 
onvoorspelbare risico's van werkloos-
heid en arbeidsongeschiktheid. 
Waarborg van een zekere inkomens-
continuïteit maakt de werknemer 
vrijer en weerbaarder. Dat is gunstig 
voor de arbeidsmobiliteit en het 
maakt het de werknemer ook mogelijk 
verplichtingen voor de langere 
termijn aan te gaan. 

Ten tweede betekent die waarborg 
van een zekere inkomenscontinuïteit 
ook een beleid waarbij de inkomens 
van betaald werkenden en degenen 
die uit het arbeidsproces gestoten 
worden niet te ver uiteenlopen. Het is 
een rem op een dreigende tweedeling 
in de maatschappij. Deze overwegin-
gen leiden niet linea recta tot een 
exacte vaststelling van het uitkerings-
percentage. Ze leiden slechts tot een 
uitkeringspercentage dat dicht tegen 
het laatst verdiende loon aan zit. 

Opgrond van deze beide overwegin-
gen zou men ook een uitkeringspercen-
tage van 80 of 90 kunnen bepleiten. 
Dat doe ik overigens niet, omdat ook 
ik te maken heb met grenzen aan de 
premiedruk. Ook als ik pleit - en dat 
doe ik - voor wijzigingen in de finan-
cieringsgrondslag van de sociale 
zekerheid, zodat deze niet langer 
eenzijdig op de arbeidskosten drukt, 
maar mede op de factor kapitaal, dan 
nog zou dat om vele redenen niet tot 
een zo snel resultaat leiden dat ik nu èn 
een verbeterd uitkeringspercentage èn 
een verbeterde uitkeringsduur zou 
kunnen verantwoorden. Ik zoek dus 
naar een ondergrens die ik, met 
inachtneming van het element van 
inkomenscontinuïteit, nog kan verant-
woorden. Uit de gegevens die het 
kabinet ons verstrekt over de gevolgen 
van het 70%-voorstel blijkt dat die 
hoogte te laag is. 

Ten derde behoort tot het karakter 
van de werknemersverzekeringen het 
equivalentiebeginsel, de relatie tussen 
premiehoogte en uitkeringshoogte. 
Formeel verandert die equivalentie in 
geen enkel opzicht bij een verlaging 
van het uitkeringspercentage tot 70. In 
de beleving van zeer veel werknemers 
kan dat echter wel veranderen. 

Immers, de werknemers tot aan 
bijna het modale inkomen zakken 
straks bij werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid meteen terug tot een 
niveau onder het minimumloon, al 
wordt dat voor de kostwinner via de 
minimumdagloonbepaling weer 
opgetrokken tot het gezinsminimum. 
De modale werknemer krijgt bij het 
percentage van 70 straks een uitkering 
die slechts enkele tientjes per maand 
boven de bijstandsnorm voor gezinnen 
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uitkomt. Als daar straks nog een 
glijdende schaal overheen zou komen, 
zoals het kabinet van plan is of was, 
dan komen ook werknemers boven 
modaal uit op of onder de bijstands-
norm voor gezinnen en tuimelen zij in 
het vangnet dat nu nog minimumdag-
loonbepaling heet en dat straks 
gezinstoeslag zal gaan heten. 

Er bestaat op dit moment onder de 
werknemers een ruime bereidheid om 
premies voor de werknemersverzeke-
ringen op te brengen. Dat blijkt uit de 
opstelling van de vakbeweging en uit 
opinie-onderzoeken. Als volgend jaar 
de alleenverdienende werknemer tot 
aan vrijwel modaal op grond van de 
werknemersverzekeringen echter 
geen hogere uitkering meer krijgt dan 
de bijstandsnorm, vrees ik dat de 
bereidheid van werknemers om de 
sociale premies op te brengen 
daarmee ondermijnd kan worden. 

Ten vierde belandt de werknemer 
tot vrijwel modaal hiermee in het 
toeslagenregime. Minister De Koning 
heeft zich hier al eens zeer beducht 
getoond voor een toeslagenmaat-
schappij en Rudolf de Korte krijgt van 
die gedachte zelfs de 'ribbekik', wat 
dat dan ook moge zijn, kennelijk iets 
zeer onaangenaams. Van de kostwin-
ners belandt straks een groot deel in 
het toeslagensysteem. Volgens de 
becijferingen van de staatssecretaris 
45%, en volgens de becijferingen van 
mijn partijgenote Elske ter Veld zelfs 
iets meer dan 50%. 

Als de partner van deze werkloze of 
arbeidsongeschikte wil gaan werken 
- en dat zal dan vaak om een beschei-
den part-timebaantje gaan - valt die 
kostwinnerstoeslag weg. Op die 
manier fungeert het toeslagensysteem 
als een potentiële rem op toetreding 
van de vrouw tot de arbeidsmarkt. Wij 
verdedigen weliswaar kostwinners-
toeslagen op minimumniveau als 
onmisbaar in de overgangsfase 
tussen kostwinnersinkomen en 
individuele economische zelfstandig-
heid, maar wij willen het systeem van 
kostwinnerstoeslagen wel binnen de 
perken houden. Dit wetsontwerp leidt 
slechts tot grote uitbreiding van het 
regime van kostwinnerstoeslagen. 
Arbeidersbeweging en vrouwenbewe-
ging hebben daarom een gezamenlijk 
belang bij verwerping van dit wets-
voorstel. Mijn fractie schaart zich aan 
hun zijde. 

De combinatie van deze vier 
overwegingen leidt ons tot de conclu-
sie dat het uitkeringspercentage van 
WW, WWV en WAO niet onder de 
75% moet zakken. 

Er is nog een aspect aan dit wets-
ontwerp dat meer aandacht verdient 
dan het tot dusver heeft gekregen. 
Door verlaging van de wettelijke 
sociale zekerheid wordt via een 
achterdeur, zoals de heer Schutte van 
het GPV het uitdrukte, de privatisering 
van delen van de sociale zekerheid 
binnengehaald, hetzij in de semi-col-
lectieve variant van meer bovenwette-
lijke uitkeringen, hetzij in de vorm van 
particuliere bijverzekering. Schutte 
voelde wel voor die privatisering 
maar hij stelde er bij, dat zoiets in het 
openbaar aan de orde moest worden 
gesteld en moest uitmonden in een 
bewuste politieke keuze in plaats van 
invoering sluipenderwijs. Ik ga dat 
debat graag aan en ik wil Schutte en 
alle voorstanders van verdere afslan-
king van het wettelijk niveau van 
sociale zekerheid en privatisering van 
delen van de sociale zekerheid graag 
attenderen op de volgende effecten 
en consequenties van deze gedachten-
gang. 

1. Die oplossing biedt in het geheel 
geen soelaas aan alle lager betaalde 
kostwinners. Wat er voor hen aan 
bijverzekering bijkomt wordt immers 
weer afgetrokken van de gezinstoe-
slag. Ik neem aan, dat deze overweging 
de heer Schutte zal aanspreken. 

2. Die oplossing biedt evenmin enig 
soelaas aan het huidige bestand van 
werklozen en arbeidsongeschikten. 

3. Een systeem van bovenwettelijke 
uitkeringen biedt ten slotte in het 
geheel geen soelaas aan de 20% van 
de werknemers die niet onder een 
CAO valt. 

4. Een systeem van een wettelijke 
bodemvoorziening met een geprivati-
seerd aanvullend uitkeringstraject 
kennen wij nu al en kunnen wij dus 
aan een praktijkvoorbeeld toetsen. Ik 
doel op de pensioenregelingen. Wij 
zien nu hoezeer een verandering in de 
wettelijke bodemvoorziening door de 
individualisering van de AOW leidt tot 
buitengewoon ingewikkelde knelpun-
ten in de aansluiting tussen AOW en 
aanvullende pensioenvoorzieningen. 

Wij kennen eveneens de martelgang 
van circa vijftien jaar vruchteloos 
gedelibereer over het beruchte 
probleem van de pensioenbreuk, dat 
zo'n rem betekent op de arbeidsmobi-
liteit. Wil iemand nu serieus voorstel-
len om een analoog probleem van 
breuken in werkloosheids" en arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen te gaan 
introduceren? 

5. De risico's van werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid lopen sterk 
uiteen, al naar gelang bedrijf of 
bedrijfstak, beroep, sexe en leeftijd. 

Naarmate die risico's in sterkere mate 
per CAO of particulier verzekerd gaan 
worden, zal straks de premie of de 
uitkering naar hoogte en duur, of 
beide, meer uiteen gaan lopen en 
zullen de mensen die de meeste 
behoefte aan die verzekeringen 
hebben er het moeilijkst aan kunnen 
komen. De vakbeweging zal straks, nu 
kabinet en parlementsmeerderheid 
haar in de steek laten, in sterkere 
mate gaan vechten voor ruimere 
bovenwettelijke aanvullingen. Dat is 
begrijpelijk, maar het is een keuze die 
de vakbeweging wordt opgedrongen 
en waarvoor zij niet zelf heeft gekozen. 

Dit wetsontwerp heeft mede als 
bedoeling, althans als effect, dat 
delen van de wettelijke sociale 
zekerheid afgestoten worden naar de 
wisselende machtsverhoudingen op 
de markt. Ik nodig de staatssecretaris 
uit in zijn reactie ook in te gaan op dit 
tot dusver wat onderbelichte aspect. 

Tot de criteria waaraan wij dit 
wetsontwerp toetsen behoort ook het 
inkomenseffect voor betrokkenen en 
de gevolgen voor de inkomensverhou-
dingen in dit land. De modale WAO'er 
daalt volgend jaar 5,7% in koopkracht. 
Voor veel alleenstaanden en tweever-
dieners in de WAO zijn de negatieve 
inkomenseffecten nog iets forser. 

Onthutsender is echter het cijfer 
van de opeenstapeling van koopkracht-
verlies voor de modale WAO'er over 
de periode 1980 tot 1985. Dat cijfer 
komt uit boven de 25% en is ongeveer 
tweeëneenhalf keer zo hoog als het 
koopkrachtverlies van de modale 
werknemer in diezelfde periode. Dit 
kabinet verdeelt de lasten van de 
crisis wel zeer onevenredig. Het 
koerst daarmee af op een tweedeling 
in de maatschappij. De uitspraken van 
de minister-president bij de algemene 
beschouwingen in dit Huis dat de 
mogelijke koopkrachtverbeteringen 
exclusief, of althans bij voorrang, naar 
de werkenden gesluisd moeten 
worden bevestigen dat. 

Met het zo eenzijdig afwentelen van 
de lasten van de crisis op de uitkerings-
gerechtigden ondermijnt het kabinet 
bij veel uitkeringsgerechtigden het 
vertrouwen in de parlementaire 
democratie. Wie wel eens bijeenkonv 
sten van WAO'ers bijwoont, kan dat 
constateren. Ons stelsel van sociale 
zekerheid wordt gefinancierd via het 
omslagstelsel. Dat betekent inderdaad 
dat er geen direct verband bestaat 
tussen in het verleden opgebrachte 
premies en de hoogte van de uitkering 
nu. 

In de belevingswereld van betrokke-
nen bestaat er wel terdege enig 
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verband, ook al zullen velen bij 
nadere beschouwing kunnen inzien 
dat het niet gaat om een rechtevenre-
dig verband. Het kabinet zou er goed 
aan doen zich niet zo verregaand te 
verwijderen van de ervarings- en 
belevingswereld van betrokkenen. 
Aanpassing van de gewekte verwach-
tingen bij wijziging van de omstandig-
heden is wel mogelijk en verdedigbaar 
als de lasten van de tegenvallende 
ontwikkeling maar naar evenredigheid 
gespreid worden. Nu daarvan wordt 
afgezien ontstaan er gevoelens van 
frustraties en machteloze woede. 

Voordat ik mijn bijdrage aan het 
debat over dit wetsontwerp tot 
verlaging van de uitkeringspercenta-
ges afrond, heb ik nog een vraag over 
de consequenties ervan voor de 
verzekeringsplicht voor het zieken-
fonds. Als ik het goed begrepen heb 
vallen WWV-gerechtigden nu onder de 
verplichte ziekenfondsverzekering, 
indien 75% van het dagloon waarnaar 
de uitkering berekend is de loongrens 
niet overschrijdt. 

De WAO-gerechtigde, met een 
arbeidsgeschiktheidspercentage van 
ten minste 45%, valt in het verplichte 
ziekenfonds als 80% van het dagloon 
de loongrens niet overschrijdt. Ik heb 
zojuist gezien dat de Ziekenfondsraad 
voorstelt bij de verlaging van de 
uitkeringspercentages WWV en WAO 
voor de beoordeling van de verzeke-
ringsplicht 70% van het dagloon als 
uitgangspunt te nemen. Ik zou daarop 
graag een reactie van de staatssecre-
taris willen hebben. 

In het begin van mijn bijdrage aan 
dit debat wees ik op de noodzaak 
toetredingsvoorwaarden, uitkerings-
percentage en uitkeringsduur geza-
menlijk in ogenschouw te nemen. Ik 
stelde eveneens een bescheiden 
verlaging van het wettelijk percentage 
van 80 van WW en WAO, in ruil voor 
een verlengde uitkeringsduur bij 
werkloosheid, te willen overwegen. 

Ik meen dat een verlenging van 
uitkeringsduur bij werkloosheid bij 
voorrang toegespitst moet worden op 
de oudere generatie met een aanzien-
lijk arbeidsverleden. Die voorrang 
heeft twee redenen. Ten eerste gaat 
het om een generatie die in het 
algemeen zeer langdurig aan het 
arbeidsproces heeft deelgenomen, 
ook nog in de fase van lage lonen ter 
wille van de naoorlogse opbouw, een 
generatie die vele decennia lang 
premies betaald heeft voor de 
werknemersverzekeringen. 

De equivalentiegedachte van de 
werknemersverzekeringen mag wat 

ons betreft ook enigermate worden 
meegewogen in de uitkeringsduur. 

In de tweede plaats betreft het een 
generatie die zelfs bij het aantrekken 
van de economie en een verbetering 
van de werkgelegenheid vrijwel 
kansloos zal blijven op de arbeidmarkt 
mede gezien de huidige fase van 
versnelde technologische vernieuwin-
gen. 

In dit kader begroeten wij het 
tweede en kleinste wetje van vandaag, 
dat een interimvoorziening regelt 
voor 50-plussers, die vanaf 1 januari 
uitgetrokken raken voor de huidige 
WWV, als een stapje in de goede 
richting, een stapje waarvan ik hoop 
en verwacht, dat er een zekere 
precedentwerking vanuit gaat. 

Het is een zaak van redelijkheid om 
deze categorie niet meer te onderwer-
pen aan de toetsen van de bijstands-
wet. De bijstandswet is destijds 
opgezet als sluitstuk van de sociale 
zekerheid en nimmer bedoeld als 
opvang van uitgetrokken werklozen. 
Een aan het loon gerelateerd uitke-
ringsrecht van tweeënhalf jaar in WW 
en WWV was tot voor kort in het 
algemeen ruim toereikend voor 
herkansing op de arbeidsmarkt. Nu dit 
niet langer over de hele linie het geval 
is, is het zaak voor deze groep naar 
een aanvaardbare oplossing te 
zoeken. 

Naar onze mening mogen arbeids-
verleden en leeftijd meewegen in de 
uitkeringsduur van de werkloosheids-
uitkeringen, voor zover mogelijk 
gerelateerd aan het laatstverdiende 
loon, maar in elk geval gevrijwaard 
van allerlei middelentoetsen. Tegen 
het meewegen van het arbeidsverle-
den bij de uitkeringsduur worden 
twee bezwaren wel aangevoerd: ten 
eerste een technisch bezwaar, 
inhoudende dat het arbeidsverleden 
onvoldoende is geregistreerd, en ten 
tweede een meer politiek bezwaar: 
een abrupte invoering van het 
criterium arbeidsverleden pakt in dit 
stadium nog ongunstig uit voor 
vrouwen met een arbeidsverleden dat 
onderbroken is voor opvoeding van 
kinderen. Ik veronderstel, dat de 
afwijzing van het criterium arbeidsver-
leden door de PSP in het voorlopig 
verslag op dit laatste bezwaar berust. 

Niettemin zijn beide, op zich reële 
bezwaren op te heffen door te kiezen 
voor een mengvorm van arbeidsverle-
den en leeftijd en bij de vaststelling 
van het arbeidsverleden voorlopig 
een fictief element te accepteren. 

Dat kan als volgt worden uitgewerkt. 
Ten eerste, van het werkgeversvoor-

stel in de SER nemen we voorlopig 

over leeftijd als criterium, waarbij we 
veronderstellen, dat een ieder vanaf 
zijn/haar 18e jaar - men kan ook het 
21ste kiezen - heeft deelgenomen aan 
het arbeidsproces. 

Ten tweede stellen we voor, naast 
de thans bestaande referteperiode 
van 130 dagen, die dan een beperkt 
aan het loon gerelateerd uitkerings-
recht moet kennen, een tweede 
langere referteperiode in te voeren, 
die een langer aan het loon gerelateerd 
uitkeringsrecht kent en die na afloop 
van de loondervingsfase overgaat in 
een individueel uitkeringsrecht op 
minimumniveau zonder toetsing naar 
partner, inkomen of spaargeld. 

Zo'n tweede referteperiode is ook 
nodig om oneigenlijk gebruik van die 
verbeterde werkloosheidsuitkering te 
voorkomen. 

Aan de hand van uitgangspunten, 
leeftijd met een deels verondersteld 
arbeidsverleden en introductie van 
een tweede referteperiode heeft mijn 
partij onlangs een model ontwikkeld, 
waarin degenen die ook aan zo'n 
tweede referteperiode voldoen, als ze 
ouder zijn dan 50 jaar een aan het 
loon gekoppelde werkloosheidsuitke-
ring blijven behouden tot maximaal 
hun pensioengerechtigde leeftijd en 
als ze jonger zijn dan 50 jaar in elk 
geval een individueel uitkeringsrecht 
op minimumniveau in de varianten 
50, 70 en 100 % van het minimumloon 
na afloop van de loongerelateerde 
fase blijven behouden. De voordelen 
van zo'n model zijn duidelijk. 

1. De positie van de oudere 
langdurig werkloze wordt bij voorrang 
versterkt in de uitkeringssfeer. 

2. Voor de toekomst wordt witte 
arbeid aangemoedigd en zwarte 
arbeid ontmoedigd. 

3. Eenmaal via arbeidsparticipatie 
verworven individuele economische 
zelfstandigheid wordt na een tweede 
referteperiode beter en langer 
gerespecteerd in de uitkeringssfeer. 
Naarmate meer mensen - mannen en 
vrouwen - er, dank zij herverdeling 
van arbeid in slagen het arbeidsverle-
den van de tweede referteperiode op 
te bouwen, groeit het sociale-zeker-
heidsstelsel op een natuurlijk wijze 
toe naar individuele uitkeringsrechten. 

4. De buitengewoon ingewikkelde 
en delicate problematiek van het 
afschatten in de WAO en het terugdrin-
gen van de werkloosheidscomponent 
in de WAO is op een meer aanvaard-
bare en te hanteren wijze aan de orde 
te stellen, nu op deze wijze in de 
werkloosheidsuitkeringen leeftijd en 
arbeidsverleden meewegen. 
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Ik vermoed, dat ik de reactie van de 
staatssecretaris op dit deel van mijn 
betoog kan voorspellen. Hij vindt het 
wellicht interessant, maar in elk geval 
te duur. Dat zal gevolgd worden door 
een betoog over de noodzaak van 
verlaging van de collectieve-lasten-
druk, ter wille van het economisch 
herstel.Op dat betoog heb ik dan ook 
mijn antwoord paraat door te verwijzen 
naar het middellange-termijnalterna-
tief van de Tweede-Kamerfractie van 
de PvdA, waarin de collectieve-lasten-
druk zelfs nog net iets meer daalt dan 
in het kabinetsscenario. 

Ik meen echter, dat het thans niet 
het meest geschikte tijdstip is om dat 
macro-economisch debat hier te 
voeren. Ik vermoed dat de staatssecre-
taris en ik ook niet de meest 
geschikte personen voor dit debat 
zijn. 

Toch vraag ik de aandacht van de 
staatssecretaris voor dit alternatief 
van de PvdA nadrukkelijk. Hij zou het 
desnoods op een goedkopere manier 
kunnen invullen dan wi j het doen, al 
wil ik hem daartoe zeker niet aanspo-
ren. Want zelfs in een goedkopere 
versie biedt het in aanzet iets betere 
en evenwichtigere oplossingen dan in 
zijn adviesaanvrage stelselherzienng. 
Het heft in elk geval één potentieel 
knelpunt op, dat min of meer inherent 
is aan zijn interimvoorziening voor de 
nieuwe groep 50-plussers, die zo 
meteen voor de gebruikelijke WWV-va-
riant uitgetrokken raken. Dat knelpunt 
doet zich nu nog niet voor, maar bij 
verlenging straks wel. Ik zei straks al, 
dat ik hoop en verwacht, dat er van dit 
wetsontwerp enige precedentwerking 
uitgaat. Ik wijs op de volgende 
curieuze gang van zaken. 

a. In het oorspronkelijk voorstel, 
zoals aan de Raad van State gezonden, 
stond een expiratiedatum genoemd: 1 
juli 1985. 

b. Na advisering door de Raad van 
State .werd de expiratiedatum 1 juli of 
zoveel later als nodig is, bij Koninklijk 
besluit vast te stellen. 

c. De Tweede Kamer wees unaniem 
iedere verwijzing naar enige expiratie-
datum af. 

d. Naar inmiddels vrijwel vaststaat, 
gaat de nieuwe geïntegreerde werk-
loosheidswet later in dan 1 juli 1985. 

e. In een reactie op mevrouw 
Groenman zei de staatssecretaris in 
de Tweede Kamer: 'Als wi j nu een 
niveau van 70% van het verdiende 
loon ook na tweeëneenhalf jaar 
introduceren, zou daarop een half jaar 
later redelijkerwijs niet teruggekomen 
kunnen worden'. 
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Deze passage slaat op de suggestie 
om een loongerelateerde uitkering 
aan boven-50 jarigen te geven, 
waarvan de gebruikelijke WWV op of 
na 1 januari aanstaande afloopt. Hoe 
men verder ook moge denken over 
een loongerela-teerde uitkering voor 
deze groep, het argument van de 
staatssecretaris ter zake van precedent-
werking is op zich zelf zeer juist. 

Hetzelfde argument geldt uiteraard 
voor de toetsloze minimumuitkering, 
die hij in dit wetsontwerp voor deze 
categorie introduceert. De 50-plussers 
die in deze interimvoorziening 
belanden, zouden zij straks buitenge-
woon genomen voelen, als zij over bij 
voorbeeld een jaar alsnog onderwor-
pen zouden worden aan de middelen-
toets van eigen huisje of spaargeld. 
Wij mogen er dus vanuit gaan, dat 
voortaan nieuwe lichtingen 50-plus-
sers, die uitgetrokken raken voor WW 
en huidige WWV, vrijgesteld worden 
van de middelentoets. 

Ik neem aan dat althans dit punt 
bevredigend wordt geregeld in of 
rondom de nieuwe geïntegreerde 
werkloosheidswet. 

Dit zo zijnde, ontstaat er voor de 
toekomst de vraag naar mogelijk 
oneigenlijk gebruik. Als straks vele 
49,5-jarigen, desnoods via construc-
ties, erin slagen om te voldoen aan de 
huidige enige referte-eis van 130 
dagen onmiddelli jk aan de werkloos-
heid voorafgaande, dan een recht 
kunnen claimen op een individuele uit-
kering maximaal tot aan de pensioen-
gerechtigde leeftijd, hebben wij wel 
een paard van Troje binnengehaald. 
Daarmee is mijn redenering weer 
rond: er ontstaat de noodzaak van 
een tweede verlengde referteperiode 
die recht geeft op een langere uitke-
ringsduur, al dan niet gerelateerd aan 
het laatst verdiende loon. Ik vraag de 
staatssecretaris hierover na te denken 
en wellicht ons ook enige toezeggingen 
te doen. 

D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Binnen vier dagen 
ontvingen wij de memorie van 
antwoord, waardoor deze openbare 
behandeling nog tijdig kon worden 
voorbereid. Daarvoor past oprechte 
dank. De aan de orde zijnde beperking 
van de uitgaven in de collectieve 
sector is een eerste stap in het kader 
van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. Wat verstaan wij 
onder een stelsel? Dat is in feite een 
doelmatig geordend samenhangend 
geheel van bijeen behorende zaken en 
onderdelen daarvan. Het valt zeer te 
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betreuren dat wi j nu slechts over een 
onderdeel kunnen spreken, maar dit 
feit hoeft ons er niet van te weerhouden 
het samenhangend geheel aan de 
orde te stellen en even te spreken 
over het doel van de herziening, 
omdat dit de maat aangeeft van wat 
dient te gebeuren. 

De critici hebben van deze herziening 
gezegd, dat zij betekent het begin van 
een totale afbraak van het stelsel van 
de sociale zekerheid. Het gaat niet om 
een totale afbraak, maar om een 
vernieuwing ter wille van het funda-
mentele behoud van de sociale 
zekerheid. Het is vernieuwing om 
behoud. Wij weten uit ervaring dat 
wi j , als wij met herstelwerkzaamheden 
bezig zijn, dan niet functionele 
stukken moeten verwijderen, dat wij 
nieuwe elementen moeten aanbren-
gen en dat het hele project betaalbaar 
moet zijn, willen wij tot een verant-
woorde afronding kunnen komen. 

Wat bedoelen wij met sociale 
zekerheid? Dat is de burgers geruststel-
len, dat zij bij eventuele calamiteiten 
geen zorg behoeven te hebben over 
het gemis van voldoende inkomen 
om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Daarom is in dit 
stelsel van oudsher een relatie gelegd 
tussen de uitkeringen bij werkloosheid 
en arbeidsongeschiktheid en het met 
werken verdiende loon. Om het 
niveau van uitkeringen te kunnen 
garanderen, is een sociale verzekering 
opgezet. Daarvoor worden premies 
betaald. 

Met deze premies moeten niet 
alleen de uitgaven voor de uitkeringen 
worden gedekt, maar ook de reserves 
voor de kwade dagen. Er zijn als 
aanvulling voorzieningen die door het 
Rijk uit de algemene middelen 
worden betaald, maar deze middelen 
moeten voorhanden zijn. Als wi j deze 
moeten lenen tegen rente en soms 
hoge rente en daardoor schuld 
kweken, zijn wij financieel niet goed 
bezig. Omdat in de afgelopen veertien 
jaar meer aan uitkeringen en rijksbij-
dragen is betaald dan de stagnerende 
economische groei toeliet, is de 
noodzaak geboren om het evenwicht 
te hervinden en de samenhang van de 
bijeen behorende zaken te herzien. 

Deze wenselijkheid heeft onze 
politieke partij ingezien. Zij heeft dat 
in ons programma neergelegd. In het 
handelen hebben wi j daarvan in de 
loop der jaren blijk gegeven. Zo is het 
ook met onze coalitiegenoot gegaan. 
Het kabinet is ons daarin voorgegaan. 
Nu wij langzamerhand het verkiezings-
jaar naderen, zien wi j dat ook andere 
partijen rekening moeten gaan 
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houden met het eventueel dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid en dat 
men voor beleidskeuzes wordt ge-
plaatst. 

Gaan wij af op verschillende 
rapporten en studies die binnen de 
Partij van de Arbeid worden ontwik-
keld, dan ontstaat er toch meer 
realiteitszin. Uit hetgeen via de 
publiciteit tot ons doordringt, kunnen 
wij de conclusie trekken, dat men ook 
daar nadenkt over meer dan een 
alternatief. Men laat doorschemeren 
dat men niet zonder meer alles kan 
garanderen. Daarmee wordt volgens 
mij een deel van het betoog van de 
heer Van deZandschulp gerelativeerd. 

Wij komen ook de vakbeweging 
tegen. Wij moeten haar zien als 
belangenbehartiger van de werkne-
mers en de niet-actieven. Zij zoekt 
naar alternatieven en bekijkt het 
beleid kritisch. Dat is haar natuurlijke 
taak, die wij moeten respecteren. Wij 
kunnen die respecteren door ernaar te 
luisteren. Komt zij met alternatieven, 
dan moeten wij die op waarde 
schatten. Dat zal ik in mijn verdere 
betoog ook doen. Omgekeerd is het 
echter niet verstandig, zeer agressief 
te reageren op hetgeen wij met vaste 
overtuiging, mede in het belang van 
de werknemers, in het sociaal-econo-
misch beleid voorstaan. Ik kom 
daarop terug. 

Als de vakbeweging zo optreedt, 
loopt zij het risico een geforceerde 
verwijdering tussen de vakbeweging 
en de politiek te bewerkstelligen. Op 
den duur zal datop haarzelf terugslaan. 
Op termijn wordt zij ook genoodzaakt, 
een eerlijke benadering van de 
sociaal-economische werkelijkheid na 
te streven. De gekweekte onrust kan 
dan niet meer worden bezworen. 

Intussen hopen wij, dat wij in de 
naaste toekomst, als wij verder gaan 
met de stelselherziening regelmatig 
een open dialoog daarover te kunnen 
hebben met onze geestverwanten in 
de vakbeweging. 

In de memorie van antwoord wordt 
nog eens duidelijk uit de doeken 
gedaan waardoor er nog steeds 
sprake is van een stijging van het 
volume van uitkeringsgerechtigden 
en uitkeringsduur. Er komen meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt en er 
zijn meer langdurig werklozen en 
arbeidsongeschikten. Het is van 
belang, die groepen terug te brengen 
tot kleinere proporties, want zij maken 
mee uit dat het stelsel naar verhouding 
zo duur is geworden. Daarom zal het 
nodige moeten worden gedaan aan 
het werkgelegenheidsbeleid. Wij 

zullen de functie van de arbeidsvoor-
zieningen nader moeten toetsen. 

Wij zullen het ook moeten hebben 
over de instrumenten voor het stelsel 
van sociale zekerheid. Het bezemwa-
geneffect in het stelsel blijft bestaan 
en wordt in de toekomst almaar 
voortgeschoven. Men deelt dan ook in 
de achteruitgang van het uitkeringsni-
veau enz. Deze groepen hebben er het 
grootste belang bij, dat wij proberen 
de kwantiteiten terug te brengen. Wij 
zullen er bij het beleidsdebat over de 
begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid indringend over 
moeten discussiëren. Dit is mede een 
middel om de grote groepen waarover 
wij het hebben, WAO-ers, minima 
enz., aan werk te helpen, te laten 
deelnemen aan een op zich zelf 
betrekkelijke welvaart en ook om een 
financiële verlichting voor de fondsen 
door te voeren en de rijksbijdragen tot 
reële proporties terug te brengen. 

Verlaging van het niveau is een van 
de middelen om de stijging van de 
premielast tegen te gaan. Die stijging 
ontstaat doordat een steeds geringere 
groep van premieplichtigen tegenover 
een steeds grotere groep uitkeringsge-
rechtigden staat. Daarom is het 
alternatief van de premiestijging niet 
door ons aanbevolen, maar wordt er 
naar andere wegen gezocht. Boven-
dien is voor vele inkomensgroepen 
- denk maar aan de modalen en de 
middengroepen daarboven - de 
premiedruk zo hoog, dat men na 
verloop van tijd toch weer gaat 
afwentelen op de bedrijfslasten. Hoe 
sympathiek de geste van de vakbewe-
ging ook aandoet, naar onze mening 
wordt de elasticiteit van de solidariteit 
overschat. In een ander verband kom 
ik daarop nog terug. 

Wij menen daarnaast dat het beter 
is, het bruto-netto-traject te verkleinen 
door verlaging van premies en 
belastingen, een proces dat beschei-
den is ingezet. Dan vergroten wij de 
koopkracht en stimuleren wij het 
bedrijfsleven door verlichting van 
lasten tot investeren en dan uiteraard 
ook tot het aannemen van mensen. 

Tijdens de algemene beschouwin-
gen heeft de minister-president in 
deze Kamer herinnerd aan de wig die 
wij tussen het bruto- en het netto-loon 
hebben gedreven. Daarom is het goed 
dat wij middels een verkleining van 
die afstand proberen, de almaar 
groeiende groep van uitkeringsgerech-
tigden te verkleinen. Daarmee 
bereiken wij bovendien dat de 
werkenden en de niet-werkenden 
kwantitatief niet te veel uit elkaar 
groeien, terwijl daarnaast de koop-
kracht wordt verbeterd. 

In de verder verwijderde toekomst 
streven wij naar een volledige 
integratie van de sociale verzekering 
en de sociale voorzieningen en naar 
een geharmoniseerd uitkeringsniveau 
van 70%. Een hoger uitkeringsniveau 
over de hele linie heeft op termijn een 
aantasting van de vermogenspositie 
van de sociale fondsen tot gevolg, 
vanwege de reservevorming die 
volgens een bepaalde methodiek 
vereist is. Bovendien zouden wij ons 
beleid van stabilisatie, liever nog 
verlaging, van de premiedruk daarmee 
aantasten. In plaats van ons te 
beperken tot de 'bruto-optiek' en 
alleen acht te slaan op het niveau van 
70%, moeten wij het uiteindelijke 
bestedingsniveau bezien dat mede 
onder invloed staat van het subsidie-
en belastingstelsel. De draagkracht 
reikt immers verder dan de koopkracht. 

Om deze reden hebben wij in het 
voorlopig verslag gevraagd om een 
horizontale en verticale draagkracht-
vergelijking, onderscheiden naar 
inkomenscategorieën, waarin ook 
omstandigheden als het hebben van 
kinderen en toegestane bijverdiensten 
worden betrokken. Zo'n vergelijking 
moet zich over meerdere jaren 
uitstrekken. 

Wanneer wij immers voortgaan met 
de stelselherziening, zullen wij ook 
moeten toetsen of de verdelende 
rechtvaardigheid wel zo rechtvaardig 
uitwerkt. Het brede terrein van de 
sociale zekerheid kunnen wij daarbij 
doorlichten aan de hand van de 
bestedingsmogelijkheden voorde 
verschillende categorieën: minima, 
WAO'ers en middengroepen. Boven-
dien kan daarbij blijken in hoeverre 
een glijdende schaal rechtvaardig 
werkt, en of door andere instrumenten 
netto een betere verdeling moet 
worden aangebracht om de solidariteit 
niet in diskrediet te brengen. 

Op ons verzoek is geantwoord dat 
er geen cijfers voorhanden zijn, maar 
dat men werkt aan een empirisch 
onderzoek. In het voorjaar van 1985 zal 
een rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau verschijnen. Dat zien wij 
met belangstelling tegemoet. Wij doen 
nu alvast de aanbeveling, met het 
genoemde vergelijkend onderzoek 
voort te gaan, omdat het inzicht kan 
verschaffen in de verdelende rechtvaar-
digheid. 

Het kabinetsbeleid is erop gericht, 
de sociale minima zo veel mogelijk te 
ontzien. Voor 1985 is dat al gelukt. Dat 
verdient onze waardering. Wij moeten 
ons echter wel realiseren dat dit is 
bereikt door een concentratie van 
maatregelen, gericht op de boven-mi-
nimale uitkeringsgerechtigden. 
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Wanneer de plannen voor 1986 
doorgaan, zal deze ontwikkeling 
worden versterkt door de toepassing 
van de glijdende schaal. Vanwege de 
geweldige nivellering die al in de 
lonen is opgetreden, zal dit een 
cumulatief effect hebben, dat op zijn 
beurt weer de elasticiteit van de 
solidariteit zal aantasten, vooral bij 
het middelbaar en hoger personeel. 
Die solidariteit met de lager betaalden 
wil men gevoelsmatig wel opbrengen, 
maar dat moet dan materieel ook 
mogelijk zijn. Uit die kringen krijgen 
wij om die reden veel reacties. Men 
werkt ook daar aan alternatieven. In 
het verdere beleid moeten wij dan 
ook aandacht besteden aan de 
grenzen van de solidariteit van deze 
groepen. 

Voor die verschillende groepen in 
het stelsel heeft het verlagen van de 
uitkeringsniveaus dus wel zijn 
grenzen. Dat is niet alleen nodig om 
eens te proberen een ondergrens te 
vinden voor het hervinden van de 
sociale rust, maar ook om enige 
zekerheid op termijn te bieden. 
Bovendien moet de hanteerbaarheid 
van het systeem worden verbeterd, 
want door steeds weer het systeem te 
wijzigen, wordt het steeds ingewikkel-
der, terwijl wij juist vereenvoudiging 
daarvan in ons hoofd hebben. 
Daarenboven moet worden voorko-
men dat door een verdere verlaging 
van de niveaus weer druk ontstaat op 
de loonkosten. 

In de privaatrechtelijke sfeer 
worden dan hogere looneisen gesteld 
en wil men de bovenwettelijke 
uitkeringen verbeteren waardoor de 
bedrijfslasten stijgen. Daarmee wordt 
het sociaal-economische paard achter 
de groeiwagen gespannen, omdat er 
dan geen stimulering van de investe-
ringen is en geen werkgelegenheid 
wordt gecreëerd. Dan komen wij weer 
in de oude neerwaartse spiraal 
terecht. Het is daarom goed om 
- zoals de werkgeversorganisaties 
hebben gevraagd - reeds nu de 
toelaatbaarheid van bovenwettelijke 
uitkeringen niet verder te regelen. 

Voor de toekomst zullen wij echter 
moeten trachten een evenwichtig 
beleid te voeren, met inachtneming 
van al deze punten die bij de verdere 
herziening van het stelsel een belang-
rijke rol spelen. Verder moet van het 
kabinet worden gevraagd of de 
politieke besluitvorming zo kan 
worden gepland, dat voor de uitvoe-
ringsorganen de premievaststelling 
tijdig plaatsvindt, want de uitvoerings-
organen hebben er jaren over ge-

klaagd, dat deze premie pas op het 
laatste moment werd vastgesteld. 
Daar men een eigen verantwoordelijk-
heid heeft, kan men dit niet tijdig 
vaststellen. Bovendien moet het ook 
op goede grondslagen gebeuren, 
want bij de berekening gaat het erom 
dat de premies kostendekkend zijn en 
dat de gewenste vermogensomvang 
van de sociale fondsen is gewaar-
borgd. 

De overheid moet daarin niet 
binnendringen met loonpolitieke of 
rijksbudgettaire overwegingen. Dat 
zou een oneigenlijk gebruik van het 
instrument van de premievaststelling 
zijn, waarin de sociale partners in de 
toekomst voor een belangrijk deel 
graag een medebeslissende rol willen 
spelen. Wij verwachten, dat de 
staatssecretaris ongetwijfeld op 
enkele punten nader zal ingaan: Wij 
wachten dan ook met gepaste 
belangstelling die reacties af. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ten 
slotte nog enkele opmerkingen maken 
over de verlenging van de uitkerings-
duur voor de werknemers van 50 jaar 
en ouder die langdurig werkloos zijn 
en onder de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening vallen. Dit overgangsrecht, 
voorgesteld in wetswijziging 18672, 
verbetert de financiële positie van 
oudere werknemers, waarvoor onze 
fractie haar waardering wil uitspreken. 
Die waardering geldt zeker ook voor 
onze geestverwanten aan de overzijde, 
met mijn collega Weijers voorop, die 
steeds hebben gepleit voor de 
belangen van de oudere, langdurig 
werkloze werknemers. Deze groep 
valt voorlopig buiten de middelen-
toets. Voor zover zij in de toekomst 
ooit nog daaronder zullen vallen, kan 
in ieder geval gememoreerd worden 
dat men zijn best heeft gedaan om die 
middelentoets te verzachten wat 
betreft het hebben van een eigen 
huis. 

Mijnheer de Voorzitter! Beide 
wetsvoorstellen zijn voor onze fractie 
aanvaardbaar. 

D 
De heer Heijmans (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Een klein bericht op de 
voorpagina van De Volkskrant in de 
loop van de vorige week: de werkge-
legenheid in de industrie is in het 
derde kwartaal voor het eerst sinds 
jaren niet gedaald, maar zelfs zeer 
licht gestegen. Het aantal werknemers 
nam toe met 200 na een daling met 
400 in het tweede kwartaal en een 
afneming met 5700 in de eerste drie 
maanden. Aldus het begin van het 
bericht. Enkele dagen later kwam de 

mededeling van staatssecretaris 
Bolkestein over onze record-export. 

Mijnheer de Voorzitter! Dergelijke 
berichten maken het aanvaarden van 
bezuinigingswetsvoorstellen als het 
onderhavige niet minder pijnlijk, maar 
er gaat toch wel een bemoedigend 
effect van uit. Wij zitten met onze 
ingrepen in onder andere het sociale 
zekerheidsstelsel op de goede weg. 
Het helpt zichtbaar. Vooral de staats-
secretaris zal uit de gunstige economi-
sche effecten moed kunnen putten, 
hoewel hij dat eigenlijk niet nodig 
heeft, omdat hij die karaktereigen-
schap al in aanzienlijke mate bezit. 

In ieder geval zal het hem terecht 
voldoening geven dat hij niet voor 
niets een beleid voert dat in de ogen 
van menigeen verwerpelijk is en 
waarvoor hij figuurlijk, maar misschien 
ook letterlijk (ik volg hem namelijk 
niet op zijn spreekbeurten) stank voor 
dank heeft gekregen. 

De voorgestelde korting van de 
bovenminimale uitkeringen tot 70% is 
een forse ingreep, ook al is zij in een 
aantal etappes tot stand gekomen. 
Deze korting schept ook een sterk 
spanningsveld tussen de minima en 
deze boven-minimale groep. Het is 
weliswaar een compliment waard dat 
ditmaal de minima - met uitzondering 
van de meerjarige minima - kunnen 
worden ontzien en dat - als de 
prognoses ons niet in de steek laten -
hun koopkracht een heel klein beetje 
kan stijgen, de andere kant van de 
medaille is echter, dat dit gaat ten 
koste van de boven-minimale uitkerin-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het 
over het algemeen niet zinvol terug te 
komen op hetgeen aan de overzijde 
van het Binnenhof is gezegd. Toch wil 
ik ditmaal een enkel cijfertje noemen 
van de woordvoerder van de mij 
bevriende fractie, omdat het de 
situatie zo treffend weergeeft. De 
boven-minima, zo zei de heer De 
Koste, leveren in 1985 per uitkerings-
gerechtigde 22 maal zo veel in als de 
sociale minima. Een van de bewinds-
lieden sprak in dit verband over 
'kaalslag' en dat geeft de situatie niet 
minder indringend weer. Het is 
duidelijk dat deze ontwikkeling zo niet 
kan doorgaan. 

Op korte termijn bezien is het verzet 
tegen de kortingen begrijpelijk. 
Teruggang in welvaart is een pijnlijke 
operatie. Huurschuld, onbetaalde 
gasrekeningen en andere schulden 
kunnen zaken zijn waarvan je 's nachts 
wakker ligt, ook al zouden zij misschien 
niet geheel onvermijdelijk zijn ge-
weest. Het gaat mij echter wel te ver 
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om - zoals de Almelose wethouder 
van sociale zaken deed - te spreken 
over 'hongerbuikjes'. Wie de televisie-
beelden over Afrika heeft gezien, 
krijgt dan toch een wat onbehaaglijk 
gevoel. 

Voorzitter! Een duik in het verleden 
kan verhelderend werken. Ik heb er 
kamerstuk nr. 7171, het wetsontwerp 
voor de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering, nog eens op nageslagen. In de 
memorie van toelichting zei minister 
Veldkamp destijds: 

'In zijn advies inzake de herziening 
van de invaliditeitsverzekering 
adviseerde de SER verder om bij een 
percentage arbeidsongeschiktheid 
van 75% of meer de maximale 
uitkering te verstrekken, welke gesteld 
werd op 70% van het gederfde loon. 
De SVR sloot zich hierbij aan in zijn 
advies inzake een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. In het daarna door 
de SER uitgebrachte advies inzake 
een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring werd evenwel, in afwijking van 
het eerder gedane advies en derhalve 
eveneens in afwijking van het SRV-ad-
vies, voorgesteld de maximale 
uitkering te stellen op 80% van het 
loon en deze uitkering te verlenen, 
indien de ongeschiktheid tot werken 
niet 75% doch 85% bedraagt.'. 

Veldkamp besloot toen tot een 
invaliditeitspercentage van 80% en 
een uitkering van eveneons 80%, 
omdat, aldus de memorie van 
toelichting: 

'de uitkering ingevolge de bedoelde 
wet voor degenen wier invaliditeit ligt 
beneden 80%, 65% bedraagt en voor 
de overigen 80% van het voor de 
berekeningen van de uitkeringen in 
aanmerking genomen loon.'. 

Dit is mijns inziens een wat duistere 
redenering, mede omdat de welvaarts-
vaste WAO-uitkeringen van een 
geheel andere aard zijn dan de oude 
IWI-renten. Het is duidelijk een 
arbitraire beslissing geweest en dit 
ontneemt mijns inziens aan protesten 
tegen 'onrechtvaardige bezuinigingen' 
hun grond. Je zou ook kunnen zeggen 
dat de WAO-gerechtigden tussen 
1967 en nu profijt hebben gehad van 
de 'wet van het relatieve, in dit geval 
tijdelijke, voordeel'. 

Toen wij onze vragen en opmerkin-
gen voor het voorlopig verslag 
moesten inleveren - vorige week 
dinsdag - had ik de Handelingen van 
de debatten aan de overzijde nauwe-
lijks in mijn bezit, laat staat dat ik die 
had kunnen lezen voordat de vragen 
werden geformuleerd! Zo gaat dat 
sinds deze Kamer van Heroverweging 

is gemoderniseerd en omgebouwd tot 
een hoge-druk-kabine. Het is mij 
opgevallen dat de relatie tussen het 
voorliggende wetsontwerp en de 
stelselherziening niet alleen tot 
vragen aan de overzijde heeft geleid, 
maar ook aanleiding is geweest tot 
wat schimmige discussies, tot 
uitgebreide interruptiedebatten en 
zelfs tot het optreden van twee 
fractievoorzitters. 

Ik heb een paar bloemetjes gelezen: 
'Wij praten wel over de stelselherzie-
ning en wi j praten er niet over.' 'Aan 
de ene kant wil men er niet over 
praten en kan men er niet over praten, 
maar aan de andere kant doet men 
dat toch ter zake van bepaalde 
onderdelen. Dat is een wat wónder-
baarlijk geheel.' 'Omdat ik op dit 
moment nog geen andere mogelijk-
heid zie, ga ik akkoord met de 70 
procent. Maar door nu akkoord te 
gaan, wens ik niet de mogelijkheid te 
blokkeren dat er tijdens de discussie 
iets anders uit komt, met alle onzeker-
heden die deze opvatting met zich 
brengt.' 

Wat de laatste uitspraak betreft, 
merk ik op dat ik nergens heb gelezen 
dat de staatssecretaris zich daartegen 
heeft verzet. Waarom merkt de 
staatssecretaris dan in de memorie 
van antwoord aan dit Huis op dat er 
geen sprake is van een zich committe-
ren aan de opzet van het nieuwe 
stelsel - ik heb hiervan met instem-
ming kennis genomen - maar wel aan 
een bepaald uitkeringsniveau, ook in 
de ver verwijderde toekomst? 

Als ik hieruit moet lezen dat een 
terugkeer naar de oude uitkeringsper-
centages is uitgesloten omdat de 
premielast niet opnieuw moet stijgen, 
zeg ik uiteraard: akkoord. Ik maak 
echter - evenals de heer Gerritse -
wel bezwaar als de staatssecretaris 
zou wil len zeggen: Zo is het en zo 
blijft het; geen (pro)centje meer of 
minder. Ik vraag de staatssecretaris 
om een duidelijk antwoord. 

Terug naar de overzijde. Ik kan 
mij voorstellen dat de oppositie 
aldaar heeft geprobeerd om eruit te 
halen wat er volgens haar in moest 
zitten, namelijk het vaststellen van het 
niveau van de uitkeringspercentages 
betrekken bij de wetsvoorstellen 
inzake de stelselherziening. Ik denk 
hierbij aan de motie van mevrouw Ter 
Veld. Met andere woorden; het 
voorliggende wetsontwerp zou 
voorlopig in de ijskast moeten 
worden gezet. Het kan inderdaad een 
consequentie zijn van het voorstel om 
nu een eerste stap te doen op weg 
naar een toch nog ongewis doel. 

Dat is niet mijn opstelling, doodge-
woon omdat - zoals ik meermalen 
heb gezegd - ik geen of hoogstens 
een slap verband wil leggen tussen 
een wetsontwerp als dit en het 
nieuwe stelsel. Het gaat om de eigen 
merites ervan en niet om wissels op 
de toekomst. Ik wil de staatssecretaris 
vragen, of hij ook tot dat inzicht is 
gekomen. Hij heeft immers aan het 
einde van het debat in de Tweede 
Kamer in een instemmende reactie op 
opmerkingen van de heer Schutte 
gezegd: 'De voorstellen zijn onvermij-
delijk in verband met de volume-ont-
wikkeling in de collectieve sector'. Zo 
is het en niet anders! 

Ik maak deze opmerkingen niet voor 
niets. Er begint zich namelijk in onze 
samenleving een proces te ontwikke-
len dat de aandacht waard is en dat 
een uitstraling zou kunnen hebben ten 
aanzien van het nieuwe stelsel. In de 
Vakbondskrant van 26 november las 
ik: 

'Als gevolg van de stelselherziening 
komt het uitkeringsniveau op een 
blijvend lager peil te liggen. De 
Federatieraad heeft het FNV-Federatie-
bestuur opdracht gegeven om de 
contouren van een aanvullend stelsel 
van bovenwettelijke uitkeringen te 
schetsen.' 

Even verder las ik: De sociale 
zekerheid moet dus in beginsel voor 
iedereen wettelijk geregeld zijn en 
collectief worden gefinancierd. Mocht 
echter blijken dat, zoals met het 
huidige regeringsbeleid het geval is, 
de politiek een behoorlijke sociale 
zekerheid onvoldoende waarborgt, 
dan zijn aanvullende uitkeringen 
noodzakelijk. 

In de Haagse Post van 1 december 
zegt Freek Thomasson de voorzitter van 
de Dienstenbond FNV: Vooral in de 
crisisjaren - de jaren dertig - speelde 
de vakbeweging een grote rol bij het 
financieel ondersteunen van werk-
lozen. De vakbeweging had nog een 
taak in de aanvulling van uitkeringen 
die door de overheid werden gedaan. 
Op zich een prima taak. Ik vind het 
een historische vergissing dat wij ons 
deze rol hebben laten ontnemen. Als 
je ziet wat er nu gebeurt - dat het 
kabinet van de sociale zekerheid een 
bezuinigingsinstrument maakt - dan 
moet je wel constateren dat wij die 
sociale zekerheid beter niet uit 
handen hadden kunnen geven. 

Ik realiseer mij dat Thomasson 
denkt aan een bepaalde modaliteit 
van bovenwettelijke uitkeringen: 
begunstiging van de leden om hen 
weer of meer aan hun vakbond te 
binden. Dat behoeft overigens niet 
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verwerpelijk te zijn. Het is heel 
begrijpelijk gezien de hier en daar 
toch wel rampzalige teruggang in 
ledental. 

De zojuist met emeritaat gegane 
'huishistoricus' van de FNV, professor 
F. de Jong laat zich in de laatste 
Vakbondskrant in dezelfde geest uit. 
Ook in de politiek zijn bepaalde 
tendenties waarneembaar. Ik denk 
daarbij, de heer Van Dalen wees daar 
ook al op, aan de steeds realistischer 
wordende opstelling van de Partij van 
de Arbeid die geen reconstructie 
belooft van de vandaag tot 70 terug te 
brengen percentages van de uitkerin-
gen. 

Ik vind dit echt een beetje sneu voor 
de heer Van de Zandschulp. Ook de 
Partij van de Arbeid kan in tijden van 
rampspoed geen garantie aan de 
minima geven. Zij verklaart alles 
bespreekbaar, behalve de plaatsing 
van de kruisraketten. Dit laatste laat ik 
graag over aan de zorg van mijn 
fractiegenoot Van der Werff. 

De woordvoerder van de fractie van 
het CDA in de Tweede Kamer, de heer 
Gerritse, heeft tijdens het debat over 
het voor ons liggende wetsontwerp 
gezegd: Het CDA vindt dat het 
verplichte deel van de sociale zeker-
heid moet afnemen, omdat er dan een 
vrije keuze voor onderhandelende 
partijen ontstaat van wat zij bovenwet-
telijk willen overeenkomen. Daar 
hebben wij geen invloed op en op die 
manier wensen wij ook niet in de 
contracten in te grijpen. 

Wie dit alles aanschouwt, zal licht 
denken aan het rapport van de 
socialisten Van Kemenade, Wöltgens 
en Ritzen en aan dat van de liberale 
Teldersstichting over basisuitkeringen 
en vrijwillige aanvullende verzekerin-
gen. Men zal daaraan denken, meer 
niet. Zouden dergelijke ontwikkelingen 
misschien niet toch enige elasticiteit, 
enige ruimte, enige bandbreedte 
kunnen geven voor de jaren '86 en 
daarna? Ik vraag de staatssecretaris 
goed te luisteren naar deze signalen. Ik 
verwacht geen obligaat instemmend 
antwoord. Wil de staatssecretaris 
hieraan aandacht besteden, erop 
inhaken en niet al te halsstarrig aan 
zijn eigen opvattingen vasthouden? Wil 
hij die, naar ik hoop, welgemeende 
toezegging doen? 

Mijn fractie gaat met pijn akkoord 
met het wetsontwerp. Zij voelt zich in 
die pijn met de staatssecretaris 
verbonden. Hij doet het ook niet voor 
zijn plezier. De pijn wordt gelukkig 
tijdelijk verzacht door de verbeterde 
anti-cumulatieregeling en door de 

overgangsregeling voor langdurig 
arbeidsongeschikten ouder dan vijftig 
jaar. Die instemming, maar dan 
zonder pijn, geldt ook voor wetsvoor-
stel 18672. Het is een goede zaak dat 
voor deze mensen de vermogenstoets 
zal vervallen. Hierin vindt het wets-
ontwerp primair zijn rechtvaardiging 
en niet, of veel minder, in de omstan-
digheid dat er verwachtingen zijn 
gewekt. 

Als deze al zijn gewekt, komt dat 
dan niet doordat nu en in het nabije 
verleden relaties zijn gelegd met de 
stelselherziening? Zijn bovendien niet 
data in het vooruitzicht gesteld die 
onhaalbaar bleken en blijken te zijn? 
Dit neemt niet weg dat mijn fractie 
veel waardering heeft voor het 
concrete beleid van de staatssecretaris 
en dit graag steunt. Wij steunen zijn 
beleid althans tot nu toe, want wij zijn 
wat voorzichtig met het geven van 
voorschotjes op de toekomst. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Een geschiede-
nis die zich steeds herhaalt, gaat 
meestal gepaard met gevoelens van 
verveling. Momenteel herhaalt de 
geschiedenis zich evenwel heel erg 
snel. Een knikkebol in perpetuum 
mobile. Het gaat dan niet alleen om 
de herhaling van wat er aan de 
overkant gebeurt, waar het grote nut 
van deze Kamer in lijkt te zitten, maar 
vooral ook om de herhaling van 
steeds weer maatregelen die elkaar 
snel opvolgen en versterken en die 
steeds weer op hetzelfde neerkomen. 

Geen verveling dus, maar woede en 
helaas voor al te veel mensen gevoe-
lens van onmacht en machteloosheid. 
De herhaling haalt zichzelf in en wordt 
tot een voorspelling. De afloop van de 
behandeling van het wetsvoorstel tot 
verlaging van de uitkeringspercenta-
ges zal niemand binnen deze Kamer 
en daarbuiten tot verbazing brengen. 
Voorspellen is in dezen niet moeilijk. 
Dat bleek de heer Van de Zandschulp 
ook te begrijpen. 

De heer De Graaf zal zich onder-
steund weten door het grootste deel 
van deze Kamer, weliswaar gelardeerd 
met een klein kritisch vraagje, maar 
dat hoort erbij. Zijn beleid wordt 
aangevallen door een veel te klein 
deel van deze Kamer. Maar het 
antwoord ligt al klaar: de regering 
erkent dat de maatregeien hard zijn; 
zij heeft echt oog voor de positie van 
al die mensen die erdoor getroffen 
worden; maar ja, men staat voor het 
blok; het gaat om een politieke keuze; 
onze samenleving kan de steeds 

toenemende aanslag op de collectieve 
middelen niet meer opbrengen; er 
moet structureel iets gebeuren. De 
heer Van Dalen spreekt van 'vernieu-
wing om behoud'. 

De enige verzachting werd gevonden 
in een fasering: de ellende met 
hapjes. De verschillen zijn duidelijk. 
Tegenover de rechtvaardigheid van 
degelijke behandeling van werkenden 
en niet-werkenden stelt de regering 
dat ongelijke behandeling zo stimule-
rend kan werken op niet-werkenden. 
Tegenover de rechtvaardigheid van 
een evenredige verdeling van lasten 
stelt de regering dat denivellering van 
inkomen en koopkracht ook weer zo 
stimulerend werkt op mensen die dat 
inkomen en die koopkracht niet 
bezitten. 

Aan de overkant en vooral ook 
buiten deze gebouwen zijn veel 
alternatieven voor dit beleid aangedra-
gen. Ze werden niet opgepikt. Ook 
werd steeds gewezen op het cumula-
tieve karakter van de al genomen en 
nog te nemen maatregelen. Maar het 
inlevingsvermogen ten aanzien van al 
de mensen die werkelijk met de 
handen in het haar zitten, is niet de 
inspiratiebron van dit kabinet. Zo snel 
voor de Kerst wordt er nog even van 
alles doorgejaagd, en wel om een 
prachtige ouderwetse kerstsfeer te 
scheppen. 

Een Dickensverhaal: met de minima 
met alle superlatieven die er inmiddels 
zijn bij verzonnen in de kou en de 
klasse, waarvan het inkomen en de 
koopkracht zo stimulerend zouden 
werken op de stakkers, achter 
een wijnglas mijmerend over wat 
voor een liefdadigheidsfondsje men 
nu weer eens zal stichten. Dat dit niet 
het maatschappijbeeld is waar de PSP 
zich sterk voor wil maken, zal duidelijk 
zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: U sprak 
over de minima die met de Kerst 
zouden zitten te mijmeren. 

Mevrouw Van Leeuwen (PSP): Neen. 
Dan heeft u mij niet goed begrepen. Ik 
had het over de minima met alle 
superlatieven van dien en over de 
klasse waarbij het inkomen en de 
koopkracht van die mensen zo 
stimulerend werken op die minima 
dat men achter een wijnglas mijme-
rend over liefdadigheidsfondsjes 
bezig is. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
het wel. U roept echter de minima ten 
tonele, terwijl het gaat om een 
niveauverlaging van uitkeringen 
boven het minimumniveau. Het gaat 
om de hogere uitkeringen. 
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Mevrouw Van Leeuwen (PSP): Ik 
begrijp wat u bedoelt. Ik heb ook 
gesproken over de daarbij behorende 
superlatieven. Ook de minima die u 
nu net noemt, kunnen daarbij ge-
noemd worden. Het gaat hier om een 
brede opvatting over de minima. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
kom ikte spreken over het wetsvoorstel 
inzake de verlenging van de WWV-uit-
keringsduur voor 50-jarigen. In feite 
doet zich bij dit wetsvoorstel een 
dergelijk soort probleem voor, zoals 
wij die ook de vorige week bespraken 
met betrekking tot de premiekant van 
de AOW. Het probleem was toen dat 
de wet op zichzelf niet zo veel moei-
lijkheden opriep, maar het totaalplaatje 
waarin deze wet paste, de premie en 
uitkering, wel. Zo past deze wet, die 
op zichzelf natuurlijk wel aardig lijkt, 
ook in een totaalplaatje. De wet loopt 
vooruit op de komende stelselherzie-
ning. Het plaatje daarvan: veel te lage 
uitkeringen, korte-duur uitkeringen en 
geen garanties voor het koopkrachtni-
veau, wordt zo langzamerhand 
duidelijker. Dat maakt een los staande 
beoordeling niet gemakkelijk. 

Bij de schriftelijke voorbereiding 
van de behandeling van dit wetsvoor-
stel heeft onze fractie gevraagd naar 
de relatie tussen de in deze tijdelijke 
maatregel aangegeven leeftijdsgrens 
en het voornemen om bij de stelsel-
herziening de uitkeringsduur te laten 
bepalen door de duur van het arbeids-
verleden. De Emancipatieraad stelt 
over dit voornemen: 

'De invoering van het criterium 
arbeidsverleden bij het bepalen van 
de duur van de loondervingsuitkering, 
zal het invoeren van een nieuwe 
indirecte discriminatie van vrouwen 
betekenen. 

Vrouwen hebben immers, zoals 
bekend, doorgaans een aanzienlijk 
korter arbeidsverleden dan mannen 
en zouden, bij invoering van een 
dergelijk criterium, gemiddeld korter 
lopende uitkeringen ontvangen dan 
mannen'. 

Het begrip 'indirecte discriminatie' 
is in de staatssecretaris wel bekend. Ik 
meen dat, nu wij het over een wets-
voorstel hebben dat vooruitloopt op 
de komende stelselherziening, ik wel 
de vraag mag stellen hoe de regering 
dit oordeel van de Emancipatiecom-
missie denkt te gaan ondervangen bij 
de stelselherziening. 

In het verlengde hiervan wil ik ook 
nog ingaan op de indirecte discrimi-
natie die gekoppeld is aan het feit dat 
kostwinners, nog steeds meest 
mannen, wel het recht hebben op 

WWV en dus nu ook op die verlenging, 
en niet-kostwinners, meest vrouwen, 
niet. Aan de overkant is deze kwestie 
momenteel hevig in discussie met 
betrekking tot de WWV-wijziging. Net 
zoals de derde EG-richtlijn tot velerlei 
interpretaties aanleiding lijkt te geven, 
zo blijkt ook de brief van de EG-com-
missaris de heer Richard, die momen-
teel tussen de wetten door rondgaat, 
tot de meest vreemde interpretaties 
aanleiding te geven. Er staat toch echt 
wat er staat. Ik citeer uit de brief van 
de heer Richards: 

'Op grond van het arrest van het 
Hof van Justitie!...) kan een vermoeden 
van indirecte discriminatie worden 
aangenomen ingeval ogenschijnlijk 
neutrale maatregelen in feite in 
overwegende mate werknemers van 
één geslacht betreffen; het is aan 
degene die de maatregel treft om te 
bewijzen dat objectief gerechtvaardig-
de gronden hieraan ten grondslag 
hebben gelegen, waaraan elke 
gedachte van discriminatie vreemd is. 

Tijdelijkheid van wettelijke maatre-
gelen mag niet worden aangevoerd 
als rechtvaardiging voor daarbij in het 
leven geroepen dan wel gehandhaafde 
discriminatie.' 

Volgens mij kan dit echt niet anders 
betekenen dan dat in het voorliggende 
wetsvoorstel een vermoeden van 
indirecte discriminatie kan worden 
aangenomen. Nu begrijp ik wel dat 
daaraan met dit wetsvoorstel op zich 
zelf niet direct veel is te doen, maar 
het moet de regering toch tot enig 
inzicht kunnen brengen voordat nu 
het wetsvoorstel dat de gelijke 
uitkeringsrechten voor mannen en 
vrouwen in de WWV wil regelen, zal 
worden behandeld. Immers, in de 
brief van de heer Richard staat dat de 
commissie wat het kostwinnerschap 
betreft stelt, dat het haars inziens 
onmogelijk is om het begrip gezins-
hoofd/kostwinner op neutrale wijze te 
definiëren en dat dit begrip bijgevolg 
onverenigbaar is met het beginsel van 
gelijke behandeling en afschaffing 
van discriminatie. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Het huidige financierings 
tekort van de overheid is maximaal, 
dat zei in 1977 de minister van 
Financiën in het kabinet Den Uyl, de 
heer Duisenberg. Het financieringste-
kort was toen 5%. Ik maak mij zorgen, 
zo vervolgde de toenmalige minister, 
over het gemak waarmee wordt 
aangedrongen, dit tekort verder op te 
voeren om uit de financiële problemen 
te komen. Omstreeks dezelfde tijd 
waarschuwde de president van de 

Nederlandsche Bank, de heer Zijlstra, 
regelmatig om dat financieringstekort 
niet verder te laten stijgen, want, zo 
zei hij, als het boven de 6% komt, is 
het bijna niet meer beheersbaar. 

Met andere woorden: de geest is 
dan uit de fles, je krijgt hem er dan 
haast niet meer in. De ingrepen die je 
dan moet doen, zo stelde hij, zullen 
dan veel pijnlijker worden. Wij weten 
hoe het nadien is gegaan. Het kabinet-
Van Agt I had goede voornemens, 
maar het financieringstekort bleef 
stijgen tot ongekende hoogten. 

Ook vanuit dit Huis werd in die 
jaren het kabinet voorgehouden dat 
wij op te grote voet leefden, dat wij de 
tering naar de nering moesten zetten 
enzovoort. Het antwoord van het 
kabinet was toen dat dit eigenlijk wel 
noodzakelijk was, maar dat de 
maatschappelijke acceptatie daarvoor 
ontbrak. De gemakkelijkste weg werd 
toen gekozen. Het kabinet volgde de 
weg die vakbonden en werkgevers 
samen bleven inslaan. Er was in die 
jaren geen sturend beleid, maar een 
volgend. 

Het parlement deed daaraan in die 
jaren trouwens dapper mee. Je lag 
niet goed in de markt bij je achterban 
als je geen gaten schoot in de begro-
ting. Dat achtereenvolgende begrotin-
gen gingen lijken op een Emmenthaler 
kaas was van minder zorg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoef in dit 
Huis echt niet de kwalijke gevolgen 
van het een en het ander te schet-
sen. Wij weten er alles van. Het gevolg 
is echter wel dat ons sociale-zekerheids-
stelsel, dat uniek en het duurste ter 
wereld is, een niet te dragen last 
dreigt te worden. Dat wij vandaag nog 
alle niet-werkenden ten minste het 
relatief hoge minimumloon kunnen 
uitkeren is te danken aan het feit dat 
we per dag z'n slordige f 100 min. 
lenen. Maar met dit feit is wel het 
gelijk aangetoond van Duisenberg en 
Zijlstra, met wiens waarschuwing ik 
mijn bijdrage begon. 

Met deze inleidende opmerkingen 
moge het duidelijk zijn, dat ik de 
voorgestelde wet noodzakelijk vind. 
De wal keert het schip. Dat heeft dit 
kabinet in de gaten en het durft met 
onpopulaire maatregelen te komen. 
Men pakt de koe niet langer alleen bij 
de uiers maar ook bij de horens. Ik 
weet het, dat is voor velen een harde 
zaak. Maar het is onontkoombaar. 
Snijden doet lijden. Het is geen 
vreugdevol karwei waarvoor wij 
vandaag staan. Integendeel! Het is 
een harde zaak. 

Dat de reacties in ons volk niet 
onverdeeld gunstig zijn is begrijpelijk 
maar wat ik niet begrijp, is dat deze 
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staatssecretaris ook bij dit wetsvoor-
stel zelfs van de heer Van der Meulen 
het verwijt krijgt, dat hij de zwaksten 
pakt en de sterkeren ontziet. Want dit 
is in strijd met de strekking van deze 
wet. Immers, de mensen met een 
uitkering ter grootte van het minimum-
loon worden juist ontzien en de 
mensen met een uitkering boven het 
minimumloon moeten inleveren. De 
heren Van Dalen en Heijmans wezen 
er ook op. De staatssecretaris deed 
het zoeven in het interruptiedebat. 

De verhoudingsfactor tussen 
minimum en modaal is platgedrukt 
tot 1: 1,08, juist om de minima te 
ontzien. Voor mij is het de grote vraag 
of dit nog wel een billijke afstand is 
maar daarom is de leus dat de 
zwaksten worden gepakt zo demago-
gisch, zo onheus, zo onbillijk. De 
vakbonden hebben gezegd: wij willen 
solidair zijn met de zwakkeren; laat de 
kortingen achterwege; wij zijn bereid 
het gat te vullen door hogere sociale 
premies te betalen. Maar de FNV zegt 
tegelijkertijd: het mag niet gaan ten 
koste van de koopkracht. Dat betekent 
heel simpel, dat de rekening wordt 
doorgeschoven naar de werkgevers. 
De solidariteit met de zwakkeren 
wordt dan betaald door een ander. 
Wij noemen dat leer snijden van 
andermans riemen. 

In dit verband vroeg ik aan de 
staatssecretaris in het voorlopig 
verslag, of hij globaal kon aangeven 
wat de nadelige macro-financieel-eco-
nomische gevolgen zijn van dit 
voorstel van de FNV. Misschien kan 
de staatssecretaris daarvan nog iets 
meer zeggen dan hij reeds deed. Ik 
geloof namelijk dat het goed is, ook 
voor de voorlichting aan de gewone 
man in de straat, waarom het voorstel 
van de FNV geen wezenlijke bijdrage 
kan vormen aan de bestrijding van de 
werkloosheid. 

De stakingsacties van de FNV als 
reactie op onder meer dit wetsvoorstel 
waren verontrustend. Er was geen 
conflict met de werkgevers. Over de 
ruggen van de werkgevers wilde men 
de regering treffen. Het waren voluit 
politieke stakingen. Men zei het ook 
openlijk: het ging tegen de rerjering, 
men wilde dit kabinet ten val brengen. 
De FNV wilde zich niet neerleggen bij 
wat in het parlement werd besloten. Ik 
zou voor een lief ding willen dat de 
heer Den Uyl zijn waarschuwingen 
tegen een a-democratische houding 
eens adresseerde aan de FNV. Helaas, 
op dit punt is het dan ineens merkwaar-
dig stil. 

De korting op het ziekengeld vormt 
voor mij het moeilijkste onderdeel 
van dit wetsvoorstel. De heer Zouten-
dijk wees daar ook op bij de algemene 
beschouwingen. Ik zal dit niet herhalen. 
De staatssecretaris deelt in het 
eindverslag mee dat men bij de 
berekeningen ervan is uitgegaan dat 
er geen afwenteling van de lasten op 
de werkgevers zal plaatsvinden. Ik 
denk dat de staatssecretaris op dit 
punt het verloop van de komende 
onderhandelingen tussen werkgevers 
en werknemers verkeerd inschat. 

Immers, ook de werkgevers vinden 
dat de ziekengeldmaatregel niet 
genomen had behoren te worden. Het 
zit er dan ook dik in dat een deel van 
de lastenverlichting voor het bedrijfs-
leven gebruikt zal worden om op dit 
punt de eisen van de vakbonden in te 
will igen. Bij de algemene beschouwin-
gen in dit Huis zei de minister-presi-
dent, in antwoord op een vraag van 
mij, dat de regering op dit punt dan 
weer trendvolger zou worden. Het 
gevolg zal zijn dat de financiële ruimte 
voor de arbeidstijdverkorting voor 
een groot deel zal verdwijnen. Deze 
ontwikkeling zal in strijd zijn met 
zowel het tweede als het derde spoor 
van dit kabinetsbeleid. Is de staatsse-
cretaris het met deze visie eens? 

Ondanks deze kritische noot bij dit 
onderdeel, zal het de regering duidelijk 
zijn, dat ik mijn steun aan wetsvoorstel 
18 664 zal geven. Dit geldt eveneens 
voor wetsvoorstel 18 672, waarmee ik 
geen enkele moeite heb. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Een 
amateurtoneel, een vaste gewoonte 
elke maand december een aantal 
wetsvoorstellen te bespreken, die 
kortingen beogen in de sociale 
zekerheid. Deze keer hebben wi j 
relatief zelfs veel tijd gekregen om de 
wetsvoorstellen te bekijken en te 
bespreken. Op 29 november is erover 
gestemd in de Tweede Kamer en als 
wij gewild hadden hadden wij deze 
wetsontwerpen pas op 18 en 19 
december hoeven te bespreken. Bijna 
tweeëneenhalve week, dat is een 
grote luxe vergeleken met de ervarin-
gen van de vorige jaren. 

Allereerst geef ik de positieve 
punten. Mijn fractie zal vóór het 
wetsvoorstel stemmen dat verlenging 
van de uitkeringsduur van werknemers 
ouder dan vijftig jaar beoogt. Een 
ander positief punt is te vinden in het 
wetsvoorstel inzake de kortingspercen-
tages. De anticumulatiebepaling is 
alsnog hoger gesteld. Mijn fractie ziet 

dat als onderdeel van een algemene 
tendens mensen met een uitkering 
meer de kans te geven zichzelf te 
bekwamen en andere nuttige zaken te 
doen, die in een later stadium tot 
betaald werk kunnen leiden. Is dat 
juist? Kan deze tendens bij de stelsel-
herziening niet worden versterkt? In 
vele gevallen is namelijk het jezelf 
bekwamen nog steeds verboden. 

Dat brengt mij op de stelselherzie-
ning zelf. Aan de overzijde en ook hier 
is vele malen betoogd dat de kortingen 
in feite een voorschot nemen op die 
herziening. Dat is juist. 

Voor iets anders ben ik meer bang. 
Ik hoop dat dat onjuist is. 

Ik ben bang, dat als de economie 
een beetje aan blijft trekken, en 
verdere bezuinigingen niet noodzake-
lijk geacht worden, de animo om het 
stelsel werkelijk te herzien verdwijnt. 
Natuurlijk krijgen we dan nog de 
AOW en de gezinstoeslagenwet, een 
of andere regeling in de WWV, maar 
dan is het geen echte stelselherziening. 
Het is dan een lappendeken. We 
blijven dan met een onbegrijpelijke en 
ongeëmancipeerde sociale zekerheid 
zitten. Is mijn vrees onjuist, dan hoor 
ik dat graag van de staatssecretaris. 

Nu kom ik tot de kortingen zelf. Het 
onderzoek van het CBS naar represen-
tatieve groepen van alle Nederlanders, 
niet alleen de minima, heeft zoals 
bekend opgeleverd, dat voor de 
niet-actieven de inkomensdaling 
groot is geweest en dat de vrijetijds-
besteding sterk versoberd is. Dat 
klopt. In de notitie inkomensbeleid 
1985 van minister De Koning staat 
een aantal voorbeelden van koop-
krachtdalingen. 

Een van de belangrijkste redenen 
voor ons om tegen de kortingspercen-
tages te stemmen zit in het ergste 
voorbeeld hiervan. De koopkrachtda-
ling voor de WAO'er met gezin was 
van 1979 tot en met 1984 20,1% en 
voor 1985 is het nog eens 5,1 %, 
mede door de nu voorgestelde 
maatregel. Koopkrachtdalingen van 
25 % en soms meer doen zich voor bij 
stabilisatieprogramma's in landen als 
Argentinië en Chili. In Nederland lijkt 
het mij toch te zwaar. 

Als in zes jaar ti jd iemands koop-
kracht met een kwart daalt en deze 
ook nog het meest inlevert van alle 
huishoudens, dan kan dat nauwelijks 
meer als rechtvaardig gevoeld 
worden. De staatssecretaris zegt dan 
natuurlijk, dat hij de minima zoveel 
mogelijk wil ontzien en dat hij dan 
terechtkomt bij de bovenminimale 
uitkering. Dat is natuurlijk één rand-
voorwaarde. Het kabinet stelt ook 
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andere randvoorwaarden, dus niet 
alleen minima tegenover bovenmini-
ma. 

De andere randvoorwaarden zijn, 
dat het kabinet gelooft, dat de stimu-
lansen groter worden bij een groter 
verschil in beloning tussen actieven 
en niet-actieven en dat het kabinet 
gelooft, dat de stimulansen om 
nieuwe mensen aan te nemen groter 
worden bij verlaging van de premie-
druk. Het kabinet wil ook het begro-
tingstekort terugdringen. Het zijn 
allemaal oprechte argumenten van 
een economische school die zeer 
respectabel is. Het is dan wel iets te 
eenvoudig om te zeggen, dat wordt 
gekozen tussen minima en bovenmi-
nima. 

Ik wil nog een ander argument 
noemen. Ik heb een van de vorige 
keren eens een rapport van de FNV 
genoemd, waarin wordt uitgerekend, 
hoe een bovenminimale uitkering op 
een gegeven moment door het 
minimale heen kan gaan. De staatsse-
cretaris zei toen, dat hij daarop nog 
wel eens zou reageren. Ik zou graag 
willen, dat dit deze keer gebeurde. Er 
zijn natuurlijk altijd spanningen 
tussen wat men efficiëntie noemt en 
rechtvaardigheid, zelfs als men het 
over de definities daarvan eens. Die 
spanning zal ook in de twintigste 
eeuw niet worden opgelost, nooit 
denk ik. Altijd zal de ene keer een 
beetje te veel naar de rechtvaardigheid 
en dan weer een beetje te veel naar 
de efficiëntie worden overgeheld. Wij 
moeten nu, december 1984, een keuze 
maken. Voor ons slaat de balans in de 
richting van de rechtvaardigheid door, 
als ter wille van de efficiëntie al 20% 
van de koopkracht door bepaalde 
groepen is ingeleverd. Wij zullen om 
die redenen dan ook niet voor 
wetsvoorstel 18664 stemmen. 

D 
De heer Hoekstra (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij willen ons na de 
uitvoerige en eigenlijk toch wat 
merkwaardig matte debatten aan de 
overzijde en ook na de korte voorbe-
reiding in deze Kamer beperken tot 
een korte bijdrage, omdat voor ons in 
ieder geval nieuwe argumenten 
nauwelijks te bedenken zijn. 

De verlaging van de uitkeringen, 
zoals voorzien in wetsvoorstel 18 664 
is voor ons onaanvaardbaar, omdat 
daarbij geen rekening wordt gehouden 
met de nood, die nu al optreedt onder 
de uitkeringsgerechtigden bij de 
huidige uitkeringspercentages. Die 
nood stijgt vooral bij langdurige 

werkloosheid bij het afslijten van de 
reserves. Onzes inziens zou een 
progressie in uitkeringen bij langduri-
ge werkloosheid eerder in beschou-
wing moeten worden genomen dan 
het afkalven ervan. Juist bij de 
behandeling van de onderhavige 
materie moet er veel begrip zijn voor 
de emoties op reële gronden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
voorgestelde kortingen wordt geen 
rekening gehouden met de steeds 
verder voortgaande sluipende 
kortingen als gevolg van prijsstijgin-
gen en verhoging van de woonlasten. 
Zij vormen juist voor de uitkeringsge-
rechtigden een enorme, haast niet te 
overwinnen belasting. Een teruggang 
in de uitkeringen wordt voor hen 
ondraaglijk en leidt ook tot werkelijk 
desperate situaties. De sociale 
diensten kunnen erover meepraten. 

Ik denk, dat wij kunnen zeggen, dat 
de minima of degenen, die iets meer 
dan het minimum hebben door een 
verantwoord sociaal bestaansniveau 
heenzakken. Ik vind het dan ook 
onterecht, dat in dit verband wordt 
verwezen naar toestanden in Afrika. 
Als men dit toch wil doen, zou dit op 
zijn plaats zijn als het gaat om de 
enorme winsten van de concerns. 

Aanneming van het wetsvoorstel 
18 664 zal een drempel voor verdere 
afbraak van sociale voorzieningen 
wegnemen. Wij grissen dit niet zo 
maar uit de lucht. Ik ontleen dit aan 
het feit, dat de fractie van het CDA in 
de Tweede Kamer zich niet wil binden 
aan die 70%. Dat is natuurlijk iets 
anders dan een vernieuwing voor 
behoud. Hoe denkt de staatssecretaris 
hierover? 

Onze fractie is van mening, dat de 
verdediging van de kortingsmaatrege-
len niet mogelijk is met verwijzing 
naar het buitenland, waar het nog 
slechter zou zijn. De regering maakt 
nogal eens gebruik van die toestanden 
in het buitenland en maakt dan 
vergelijkingen, die gunstig zouden zijn 
voor Nederland, en overigens ook 
gunstig zijn. Toch zou er eerder reden 
zijn om het niveau van de sociale 
voorzieningen en uitkeringen te 
verdedigen als een progressief 
voorbeeld. Die verdediging is naar 
onze mening ook aanvaardbaar, 
gezien het feit, dat de baten van de 
bezuinigingen het rendement - de 
winsten - van het bedrijfsleven 
stimuleren, terwijl zeer goed denkbaar 
zou zijn, dat de verdediging van de 
uitkeringen het primaat krijgt boven 
bedrijfswinsten. Dit geldt te meer, 
daar nergens blijkt, dat de gestegen 
winsten de werkloosheid verminderen, 

zeker niet in dezelfde mate als de 
winsten stijgen. 

Het vraagstuk van het op peil 
houden van de uitkeringen is van 
belangvoorde werkenden en niet-wer-
kenden. Het wordt gelukkig in de 
praktijk ook zo gevoeld. Er bestaat een 
wisselwerking tussen de lonen en de 
uitkeringen. Enerzijds dalen de 
uitkeringen bij daling van de inkomsten 
en anderzijds blijkt, dat bij het omlaag 
schroeven van de uitkeringen een 
loondrukkende werking ontstaat. 
Lagere uitkeringen zijn en worden 
gebruikt als dreigement voor werken-
den. Wij hebben daarover al eens 
eerder gesproken. Naar onze mening 
bestaat er naar alle kanten een sociale 
verplichting om juist in een periode 
van crisis en massawerkloosheid het 
niveau van de uitkeringen te verdedi-
gen. Vandaar, dat wij het onderhavige 
wetsontwerp volstrekt afwijzen. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, heeft de 
staatssecretaris behoefte aan enig 
beraad, zodat ik de behandeling van 
het wetsvoorstel kan schorsen tot aan 
het begin van de avondvergadering. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

De Voorzitter: In afwijking van mijn 
voorstel, bij de schorsing van de 
behandeling van beide voorgaande 
wetsvoorstellen, de behandeling 
voort te zetten na de dinerpauze, deel 
ik nu mee dat het niet uitgesloten is, 
dat wegens verplichtingen van de 
staatssecretaris aan de overzijde, dat 
antwoord na de eerste termijn van het 
wetsvoorstel dat dadelijk aan de orde 
komt, wordt gegeven, zo tegen half 
zes. Wij zullen de Kamer daarover in 
de loop van de middag informeren. Ik 
verzoek de leden die betrokken zijn bij 
de behandeling van de wetsvoorstel-
len, die zojuist aan de orde zijn 
geweest, het gebouw niet te verlaten, 
zodat wi j hen kunnen bereiken. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Overgangswet 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
(18321). 

De beraadslaging wordt geopend. 

G 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De ontwerp-Overgangswet 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
is een belangrijk wetsvoorstel, omdat 
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met de aanvaarding ervan het 
bouwwerk van het onderwijs aan vijf-
tot twaalfjarigen is voltooid. Helaas 
kleven er, door de amendering door 
de Tweede Kamer, enige staatsrechte-
lijke problemen aan, die het voor mijn 
fractie moeilijk maken, erg enthousiast 
te doen over het voorstel. Ik kom 
daarop nog terug. 

Eerst ga ik in op een aantal aan-
dachtspunten, namelijk het school-
werkplan, de symbiose, de vergroting 
van de zorgbreedte in het basisonder-
wijs en het onderwijs in eigen taal en 
cultuur, om vervolgens aandacht te 
besteden aan een aantal onderwerpen 
die in de memorie van antwoord aan 
de orde zijn geweest. 

De staatssecretaris deelt, zo blijkt 
uit de memorie van antwoord, onze 
spijt dat het schoolwerkplan niet 
verplicht wordt gesteld bij inwerking-
treding van de wet. De fracties van 
het CDA en de VVD in de Tweede 
Kamer hebben uitstel bedongen en 
door amendering verkregen. Ik 
begrijp dat niet. Zo verschrikkelijk veel 
verandert er ook weer niet in het 
buitengewoon, straks speciaal, 
onderwijs. Er zijn al werkplannen, dus 
het opzetten van een eenvoudig 
schoolwerkplan als aanzet voor een 
meer in detail uitgewerkt plan kan 
echt niet zo moeilijk zijn. 

Ik kan mij voorstellen dat binnen 
het basisonderwijs, waarin immers 
het kleuteronderwijs en het lager 
onderwijs worden geïntegreerd, wat 
gesteund en gekreund wordt. De 
staatssecretaris en ik hebben dat ook 
gehoord toen wij beiden de basis-
schooldag van het NGL, enige weken 
geleden, bezochten. Overigens moet 
ik zeggen dat de staatssecretaris toen 
veel van de begrijpelijke ongerustheid 
heeft weggenomen, althans voor 
degenen die horen wilden, ook waar 
het het schoolwerkplan betreft. Als 
dus de heren Hermsen en Franssen.... 

Mijnheer de Voorzitter! Hier maak ik 
een fout en bovendien een tamelijk 
pikante fout. De heren Hermes en 
Franssen, die bij de behandeling van 
de overgarigswet in de Tweede 
Kamer het woord hebben gevoerd, 
waren bij de behandeling van de Wet 
op het basisonderwijs zelfs geen lid 
van de Tweede Kamer. Ik moet 
verwijzen naar hun voorgangers. Van 
de heer Franssen was dat mevrouw 
Ginjaar, de huidige staatssecretaris. 
Van de heer Hermes was dat de heer 
Van Leijenhorst zelf. Als mevrouw 
Ginjaar en de heer Van Leijenhorst in 
hun toenmalige positie alarm hadden 
geslagen ten aanzien van het school-

werkplan voor de nieuwe basisschool, 
had ik dat heel goed begrepen, maar 
de paniek van hun opvolgers begrijp 
ik niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat is een 
schoolwerkplan en waarom is het zo 
belangrijk? Heel algemeen geformu-
leerd wordt in een schoolwerkplan de 
doelstelling van een school vastgelegd 
en wordt per vak of leerdomein, en 
dan weer per leerjaar of niveaugroep, 
de manier waarop wordt getracht 
door de onderwijsinhoud en de 
didactische methode die doelstellin-
gen te verwezenlijken vastgelegd. Het 
is dus aan de ene kant een beginsel-
verklaring, waarmee onderwijsgeven-
den, ouders en bevoegd gezag 
instemmen en aan de andere kant, 
met de leerlingen, een contract, 
waarin wordt aangegeven wat hun 
wordt geleerd en bijgebracht en op 
welke manier dat wordt gedaan. 

Bovendien is het een stuk dat de 
inspectie aanknopingspunten biedt 
om de kwaliteit van het onderwijs te 
beoordelen. Natuurlijk kan een 
schoolwerkplan een dode letter zijn, 
maar de inspectie geeft het houvast 
om de activiteiten binnen het onder-
wijs te beoordelen, zowel vooraf, bij 
de goedkeuring van het schoolwerk-
plan, als daarna, bij de beoordeling en 
de toetsing van de uitvoering ervan. 

Daarnaast is een schoolwerkplan 
iets dat voortdurend in beweging is, 
dat groeit. Het begint met een simpel 
raamwerk, dat in de loop der jaren 
invulling vergt en aanpassing vereist 
op grond van de dagelijkse praktijk. 
Daarom is het ook nooit af. Daarom 
ook vereist de wet een tweejaarlijkse 
herziening. Het onderwijs staat niet 
stil maar is voortdurend in beweging. 
Dat geldt voor iedere vorm van 
onderwijs; evenzeer voor het speciaal 
onderwijs als voor het basisonderwijs 
of het AVO. 

De fracties van CDA en VVD ter 
overzijde hebben gemeend, het 
speciaal onderwijs een dienst te 
bewijzen door de verplichting tot het 
maken van een schoolwerkplan uit te 
stellen. Ik meen dat dit een slechte 
dienst is geweest. Dit uitstel ontneemt 
immers de bevoegd-gezagorganen en 
de inspectie de mogelijkheid, bij te 
sturen en te stimuleren in de richting 
van wat men met de interimwet 
beoogt. Het zal vooral ook schadelijk 
zijn voor de door alle partijen gewenste 
vergroting van de zorgbreedte. Deze 
Kamer kan hieraan niets meer doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een enkel woord over de symbiose. 
Volgens mijn woordenboek betekent 
dit zoveel als 'het tot elkanders 

voordeel samenleven'. Wanneer dat 
ons lukt, verdient het onderwijs in 
Nederland - waarmee ik op het oog 
heb bewindslieden, mede-wetgevers, 
onderwijskrachten, ouders en leerlin-
gen - het zoveelste standbeeld, dat 
het ook wel weer niet zal krijgen. Dan 
slagen wi j er immers in, kinderen met 
een lichamelijke of geestelijke handi-
cap en kinderen met leer- en opvoe-
dingsmoeilijkheden een plaats te 
geven tussen de anderen. Dan zijn die 
kinderen niet langer 'speciaal', maar 
horen zij er gewoon bij, ook al worden 
zij op een aparte manier geholpen en 
benaderd. Ik weet heel goed dat dit 
voor sommigen in onze samenleving 
onmogelijk zal blijven. 

Ik denk hierbij aan de zwaar geeste-
lijk gehandicapten en aan de dubbel 
gehandicapten. Hoe meer 'specialen' 
wij echter een plaats kunnen geven 
binnen het reguliere onderwijs, des te 
makkelijker zal het worden de zwaar 
gehandicapten ook te accepteren als 
mensen die recht hebben op een 
eigen plaats in de maatschappij en in 
het onderwijs. Wanneer het basison-
derwijs straks werkelijk 'kindgericht' 
is, en wanneer men kiest voor een 
individuele benadering, dan is er ook 
plaats voor het kind dat een aparte, 
individuele - ortho -pedagogische of 
ortho-didactische benadering nodig 
heeft, tot voordeel van dat kind maar 
ook tot voordeel van degenen die zo'n 
benadering gelukkig niet nodig 
hebben. 

Het onderhavige wetsvoorstel, de 
interimwet en de Wet op het basison-
derwijs scheppen de mogelijkheid tot 
een dergelijke symbiose. Wij zijn als 
maatschappij verplicht, daarvan 
gebruik te maken. Dat kost ongetwij-
feld geld, en daarom is de memorie 
van antwoord in eerste instantie wat 
teleurstellend. Maar een eerste stap is 
gezet, en mijn fractie hoopt, neen, is 
er zelfs van overtuigd dat er middelen 
zullen worden gevonden om het doel 
van 'tot elkanders voordeel samenle-
ven' te bereiken. Alleen al om die 
reden is het goed dat de wet op het 
speciaal onderwijs een interimwet is, 
die over tien jaar vervalt. Dat geeft 
ons niet alleen de tijd om de middelen 
te vinden, maar ook om ervaring met 
de symbiose op te doen en straks, 
over tien jaar, basisonderwijs en 
speciaal onderwijs wellicht onder te 
brengen in één wettelijk kader. 

Mijn fractie is van mening dat het 
bevorderen van de symbiose de 
allerhoogste prioriteit van de regering 
verdient. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is maar 
een kleine stap van de symbiose naar 
de vergroting van de zorgbreedte. 
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Men zou kunnen zeggen dat zij een 
concretisering is van datgene wat wij 
met de symbiose nastreven. Tegelijker-
tijd moeten wij ook nuchter en 
realistisch zijn. Een leerkracht met een 
combinatieklas van 37 leerlingen - de 
staatssecretaris kent het voorbeeld -
zit niet bepaald te wachten op een 
paar moeilijk opvoedbare of lichame-
lijk gehandicapte kinderen. 

Met andere woorden, niet iedere 
situatie leent zich voor een vergroting 
van de zorgbreedte. Daarom is het 
bijzonder spijtig dat de Tweede 
Kamer bij amendement de vertegen-
woordiger van het regulier onderwijs 
heeft verwijderd uit de overlegconv 
missie zoals omschreven in artikel 33 
van de interimwet. 

Mijn fractie vraagt de staatssecreta-
ris dan ook met de grootst mogelijke 
klem, in de algemene maatregel van 
bestuur waarin nadere regelen zullen 
worden gesteld voor de samenstelling 
van die commissie heel nadrukkelijk 
de mogelijkheid open te laten dat 
mensen uit het reguliere onderwijs 
daarvan deel uitmaken. In de memorie 
van antwoord geeft de staatssecretaris 
te kennen dat een dergelijke bepaling 
in de algemene maatregel van 
bestuur niet nodig is, omdat immers 
'in het schoolwerkplan melding zal 
moeten worden gemaakt van de wijze 
waarop het regulier onderwijs bij het 
onderzoek bedoeld in artikel 33, derde 
lid, wordt betrokken'. 

Maar misschien mag ik de staatsse-
cretaris er nog eens op wijzen, dat 
een van onze en zijn problemen nu 
juist is dat het schoolwerkplan 
voorlopig niet verplicht is. Bovendien 
wordt nergens bepaald, dat het 
schoolwerkplan wat dit onderdeel 
betreft tot stand moet komen in 
overleg met het regulier onderwijs. 
Met andere woorden: in de wet wordt 
op geen enkele manier voorzien in 
overleg tussen regulier en speciaal 
onderwijs. De algemene maatregel 
van bestuur zou daartoe een bijdrage 
kunnen leveren en mijn dringend 
verzoek aan de staatssecretaris blijft 
dan ook onverkort van kracht. 

Mijn vierde aandachtspunt is het 
onderwijs in eigen taal en cultuur 
binnen het speciaal onderwijs. De 
staatssecretaris streeft naar een 
invoering per 1 augustus 1986. Mijn 
fractie hoopt van harte, dat hem dat 
lukt. Tijdens de behandeling van de 
invoering van ETC-onderwijs op 26 
juni j l . is gebleken, dat dit onderwijs 
hem evenzeer ter harte gaat als ons. 
Wij hopen ook in het speciaal onder-
wijs dat 'perspectiefvol beleid ten aan-

zien van ethnische groepen in ons 
land' 
- zoals de staatssecretaris op 26 juni 
j l . uitsprak - spoedig te herkennen. 
Het lijkt mijn fractie namelijk, dat juist 
deze kinderen, dus degenen die op 
het speciaal onderwijs zijn aangewe-
zen, sterk de behoefte zullen hebben 
om terug te vallen op het eigene en 
het vertrouwde, op de gezinssituatie 
waarin de eigen taal wordt gesproken 
en de eigen normen gelden. Daarom, 
hoe eerder dat ETC-onderwijs wordt 
ingevoerd des te liever het ons zal zijn. 

Denkt de staatssecretaris dat de 
beoogde datum haalbaar is? Zijn er 
voldoende buitenlandse leerkrachten 
die kunnen worden bijgeschoold? 
Hoeveel denkt de staatssecretaris dat 
er nodig zijn en hoeveel zijn er al? 
Hoeveel ti jd zal bijscholing kosten en 
wat gaat het in geld kosten, hoewel 
naar mijn mening budgettaire argu-
menten geen rem mogen zijn op het 
ETC-onderwijs? 

Mijnheer de Voorzitter! De memorie 
van antwoord geeft mij ook aanleiding 
tot een paar vragen en opmerkingen. 
Op de blzz. 3 en 4 van het gestencilde 
exemplaar besteedt de staatssecretaris 
aandacht aan de voorlichting rondom 
het onderhavige wetsontwerp naar 
aanleiding van vragen van de fracties 
van het CDA en de VVD. Wat mijn 
fractie daarin mist, is de aankondiging 
dat voorlichtingsmateriaal ook 
beschikbaar zal zijn in de talen van de 
culturele minderheden en dan in het 
bijzonder in het Arabisch, het Turks 
en het Spaans. Wij hebben in het 
verleden gezien - ik meen bij de 
behandeling van de Wet Medezeggen-
schap in het onderwijs - dat het 
ministerie zeer wel in staat is om 
vertalingen te leveren. 

Op blz. 7 geeft de staatssecretaris 
uitdrukking aan zijn voornemen om 
'door middel van op grote schaal 
opgezette nascholingscursussen zo 
veel mogelijk leerkrachten in staat te 
stellen deskundigheid te verwerven'. 
Mijn fractie staat wat sceptisch 
tegenover dit soort algemeenheden. 
Wat moeten wij verstaan onder 'grote 
schaal'? Zijn er faciliteiten beschikbaar 
voor degenen die cursussen gaan 
volgen en - dat is misschien wel het 
belangrijkste - wie bepaalt wie welke 
cursus gaat volgen? Niet iedereen 
binnen het basisonderwijs is geschikt 
voor het geven van onderwijs aan 
kinderen die vanuit het speciaal 
onderwijs overstappen, zoals ook niet 
iedereen in het basisonderwijs 
- gezien kranteberichten - geschikt is 
om kinderen te leren rekenen. Welke 
selectiecriteria worden met andere 

woorden aangelegd en door wie? Wie 
bewaakt de kwaliteit van de nascho-
lingscursussen, door wie worden deze 
georganiseerd en welke eisen worden 
eraan gesteld? 

Op dezelfde bladzijde spreekt de 
staatssecretaris zijn voornemen uit 
om 'zoveel mogelijk leerlingen uit het 
individueel beroepsonderwijs, met 
behoud van extra faciliteiten, te 
integreren in het regulier voortgezet 
onderwijs'. Mijn fractie ziet daarin 
althans vooralsnog geen heil en wil 
met klem ervoor pleiten het IBO te 
laten voor wat het is. De meeste 
scholen voor individueel beroeps-
onderwijs maken deel uit van scholen-
gemeenschappen voor beroepsonder-
wijs. 

De samenwerking tussen regulier 
beroepsonderwijs en IBO is dan al zo 
intensief dat verdere integratie ons 
voorlopig ongewenst lijkt. Ik hoef de 
staatssecretaris niet te vertellen dat 
het LBO de handen vol heeft aan de 
eigen problematiek. 

Wat staat de staatssecretaris zelf 
precies voor ogen bij punt 3.4 van de 
memorie van antwoord? In de 
memorie van antwoord vroeg de 
staatssecretaris namelijk wat ons voor 
ogen stond. Een eindexamen dat leidt 
tot een diploma dan wel tot een 
deelcertificaat bestaat nu eenmaal uit 
een schoolonderzoek en een centraal 
schriftelijk examen. Het schoolonder-
zoek, het woord zegt het al, wordt op 
school afgenomen door de eigen 
docenten. Als dat geen deel uitmaakt 
van het examen, kan de kandidaat net 
zo goed staatsexamen afleggen. Niet 
voor niets is een paar jaar geleden op 
verzoek van het voortgezet buitenge-
woon onderwijs een staatsexamen 
MEAO ingevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Een enkel 
woord wi l ik wijden aan het ontbreken 
van het 'handhavingsartikel' in de 
Interimwet. Mijn fractie tilt daaraan 
bijzonder zwaar. Zij acht het in de 
eerste plaats wetstechnisch onlogisch 
dat dit artikel ontbreekt, terwijl het 
artikel over de verplichting te zorgen 
voor openbaar onderwijs dat daaraan 
meestal voorafgaat, wel aanwezig is. 
Bovendien is het waarschijnlijk dat 
het ontbreken van het artikel in strijd 
is met artikel 23 van de Grondwet. Ik 
weet dat de staatssecretaris dit in de 
memorie van antwoord ontkent. 

Ik wijs hem er echter op dat zijn 
argument, dat het buitengewoon 
onderwijs geen algemeen vormend 
onderwijs zou zijn geen stand houdt 
wanneer hij kennis neemt van de 
considerans van de Lager Onderwijs-
wet 1920. Daarin wordt gesproken 
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over algemeen vormend onderwijs, 
dat vervolgens wordt uitgewerkt, voor 
wat betreft het schoolonderwijs, in de 
limitatieve lijst van vormen van 
onderwijs in artikel 3 van dezelfde 
wet, waar onder letter e het buitenge-
woon onderwijs wordt genoemd. 

De memorie van antwoord en de 
nota naar aanleiding van het verslag 
zijn daarom voor ons niet overtuigend. 
Wij wachten het antwoord van de 
staatssecretaris met veel belang-
stelling af. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
vragen gesteld over de termijnen bij 
een aanvraag voor huisvesting zoals 
neergelegd in de nieuwe artikelen 79, 
tweede lid, en 81. Het was onze fractie 
uiteraard opgevallen dat deze termij-
nen dezelfde zijn als die genoemd in 
de Wet op het basisonderwijs. Is de 
staatssecretaris het echter niet met 
ons eens, dat leerlingenaantallen in 
het speciaal onderwijs veel moeilijker 
te prognostiseren zijn dan in het 
basisonderwijs? Wij zouden daarom 
de staatssecretaris willen vragen, bij 
de gemeentebesturen erop aan te 
dringen haast te maken bij dergelijke 
aanvragen, zeker wanneer blijkt dat 
een aanvraag het gevolg is van een 
plotselinge en onverwachte toeloop 
van leerlingen. Ik kom nu te spreken 
over een aspect van de onderhavige 
wet van een meer algemeen karakter. 

Mijnheer de Voorzitter! De grootste 
verrassing in het thans aan de orde 
zijnde wetsvoorstel is dat het gedeelte 
dat de eigenlijke invoering van de 
Interimwet speciaal onderwijs regelt 
geen enkel artikel bevat waarvan de 
invulling geregeld zal worden bij 
algemene maatregel van bestuur. 
Titel B evenwel, waarin de Interimwet 
op een aantal punten wordt gewijzigd, 
bevat er elf! Het totaal van het aantal 
aangekondigde algemene maatrege-
len van bestuur zal daardoor, na 
aanvaarding van de overganswet, 28 
bedragen en dat op een totaal aantal 
artikelen van 113. Met andere woor-
den: één op de vier artikelen moet 
nog bij algemene maatregel van 
bestuur worden ingevuld. De beoorde-
ling van een wetsvoorstel waaraan 
een kwart ontbreekt, is geen eenvou-
dige zaak. 

Mijnheer de Voorzitter! Het gebruik 
van de algemene maatregel van 
bestuur in de onderwijswetgeving 
neemt hand over hand toe. Mijn 
fractie vraagt zich af of wi j daarmee 
op de goede weg zijn. Natuurlijk, er 
zijn zaken die ter wille van de slagvaar-
digheid het beste bij algemene 
maatregel van bestuur geregeld 

kunnen worden. Te gedetailleerde 
wetgeving leidt echter tot vertraging 
en daarbij vaart het onderwijs niet 
wel! 

Echter, soms gaat het om zo 
essentiële zaken dat gedeeltes van 
een wetsvoorstel nauwelijks meer op 
hun merites beoordeeld kunnen 
worden. Ik beperk mij tot het geven 
van twee voorbeelden. 

Artikel 19a van de Interimwet, zoals 
deze zal luiden na aanvaarding van de 
Overgangswet, geeft de minister de 
bevoegdheid om bij algemene 
maatregel van bestuur een aantal 
zaken te regelen die direct te maken 
hebben met de manier waarop 
leerlingen uit het speciaal onderwijs 
worden opgevangen in het regulier 
onderwijs. Dit is één van de kernpunten 
van het beleid dat de interimwet en 
de WBO verwoorden. Het is een 
poging om de zorgbreedte van het 
basisonderwijs te vergroten. Het is 
waar, de staatssecretaris heeft 
hierover een notitie toegezegd aan de 
Tweede Kamer. 

Echter, hoewel de zaak nog volop in 
discussie is, kan dat nog geen reden 
zijn om dan maar niets te regelen in 
de wet! Volgens ons had wel degelijk 
een en ander vastgelegd kunnen 
worden. Dan hadden beide Kamers 
kunnen oordelen. Mijn fractie kan zich 
niet aan de indruk onttrekken dat deze 
algemene maatregel van bestuur 
meer is ingegeven door de vertraging 
die is opgetreden bij de totstandko-
ming van de notitie dan door de 
werkelijke behoefte aan een algemene 
maatregel van bestuur. 

Ik geef het tweede voorbeeld. 
Artikel 2 van de interimwet geeft een 
limitatieve opsomming van de 
vormen van speciaal onderwijs. Het 
tweede lid van artikel 9 voegt daaraan 
toe het onderwijs aan in hun ontwik-
keling bedreigde kleuters en bepaalt 
onder verwijzing naar de limitative 
opsomming in artikel 2, aan welke 
afdelingen voor speciaal onderwijs 
een dergelijke kleuterklas verbonden 
kan zijn. Het derde lid van artikel 9 
noemt andere groepen. Het gaat dan 
dus niet om in hun ontwikkeling 
bedreigde kleuters. Om wie het wel 
kan gaan, wordt bij algemene maatre-
gel van bestuur geregeld. Ook wordt 
dan ingegaan op de vraag, aan welke 
vormen van speciaal onderwijs deze 
afdelingen verbonden kunnen zijn. Er 
is een volstrekt parallelle situatie met 
die van de kleuters. Het is echter een 
regeling bij algemene maatregel van 
bestuur. 

Het is dan ook niet verbazingwek-
kend dat de Tweede Kamer in deze 

twee gevallen en in een vijftal andere 
een weg volgde die zij al eerder heeft 
gevolgd. Zij voegde een amendement 
toe. Dat was althans de bedoeling; de 
staatssecretaris nam het amendement 
over in de nota van wijziging. Het 
amendement bepaalde dat desbetref-
fende algemene maatregelen van 
bestuur pas van kracht worden als zij 
30 dagen ter inzage hebben gelegen 
in de Tweede Kamer èn als na 
ommekomst van die termijn is 
gebleken dat de Kamer - althans een 
vijfde deel van het aantal kamerleden -
niet de wens te kennen heeft gegeven 
om de in de concept-algemene 
maatregel van bestuur geregelde 
materie in de wet op te doen nemen. 
Bij de openbare behandeling sprak de 
staatssecretaris, in reactie daarop, zijn 
vrees voor vertraging uit. De heer Van 
Ooijen stelde hem toen gerust door te 
spreken van 'marginale toetsing'. Ik 
voeg hieraan toe dat er wel degelijk 
sprake is van toetsing. De Tweede 
Kamer heeft in dit geval het laatste 
woord. 

Ik ga mij nu niet mengen in de 
staatsrechtelijke discussie over de 
algemene maatregel van bestuur, 
over gedelegeerde wetgeving en over 
vereenvoudigde wetgeving. Ik 
heb daarover de laatste tijd te veel 
tegenstrijdige meningen gehoord. 
Bovendien ben ik geen deskundige op 
dit gebied. Ik constateer wel dat de 
wetgeving die wij vandaag dienen te 
beoordelen, wordt gekenmerkt door 
een overmatig gebruik van algemene 
maatregelen van bestuur. Daardoor is 
een verantwoorde afweging nauwe-
lijks of niet mogelijk. De Tweede 
Kamer heeft dit bezwaar ondervangen 
door gebruik te maken van een voor 
haar openstaande weg. Deze Kamer 
kent die weg niet! 

Mijn fractie had bij een wetsvoorstel 
dat 28 algemene maatregelen van 
bestuur bevat op 113 artikelen ten 
minste van de kant van de regering 
argumenten verwacht voor die keuze 
voor zo veel algemene maatregelen 
van bestuur. In de Tweede Kamer 
heeft de staatssecretaris gewezen op 
de slagvaardigheid die daardoor 
wordt bevorderd. Hij noemde in dit 
verband de formatieregeling. Echter, 
niet één van de algemene maatregelen 
van bestuur waaraan de Tweede 
Kamer het amendement heeft verbon-
den - zij heeft daarmee het laatste 
woord - is door de staatssecretaris in 
de stukken of bij de mondelinge 
behandeling verdedigd. Ook de 
indiening van de zeven amendemen-
ten heeft de staatssecretaris daartoe 
nauwelijks aanleiding gegeven. Hij 
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merkte slechts op dat hij niet wilde 
treden in het grondwettelijke recht 
van de Tweede Kamer. 

Mijn fractie verwacht van de 
regering een andere gedragslijn. 
Algemene maatregelen van bestuur 
dienen naar onze mening in de 
memorie van toelichting toegelicht te 
worden. Duidelijk gemaakt moet 
worden wat deze algemene maatrege-
len van bestuur beogen en waarom zij 
naar de mening van de regering 
noodzakelijk zijn. 

Daarnaast zou de regering zelf het 
initiatief moeten nemen om bij 
algemene maatregelen van bestuur 
die essentieel zijn voor de werking 
van de wet, een artikel op te nemen 
met een formulering zoals in artikel 
166a van de Gemeentewet. Het gaat 
daarbij om totaal iets anders: kleine 
wijzigingen van gemeentegrenzen. 
Dat neemt niet weg dat de formulering 
helder is en toepasbaar in andere 
wetgeving. 

Het tweede lid van artikel 166a van 
de Gemeentewet luidt: 'Het ontwerp 
van een algemene maatregel van 
bestuur, zoals bedoeld in het eerste 
lid - het gaat dus over gemeentegren-
zen - wordt aan beide Kamers der 
Staten-Generaal overgelegd. Indien 
binnen dertig dagen na de overlegging 
door of namens één der Kamers of 
door tenminste een vijfde van het 
grondwettelijk aantal leden van één 
der Kamers de wens te kennen wordt 
gegeven dat de betreffende grenswij-
ziging bij wet geschiedt, dienen wij zo 
spoedig mogelijk een daartoe strek-
kend wetsvoorstel in. 

Dat daarnaast en allereerst de 
regering de grootst mogelijke terug-
houdendheid dient te betrachten bij 
het hanteren van een algemene 
maatregel van bestuur spreekt 
vanzelf. Zoals het nu gaat, zeker bij 
het onderhavige wetsvoorstel, 
ontneemt de regering de Staten-Gene-
raal te zeer de mogelijkheid, hun taak 
als medewetgever naar behoren te 
vervullen. Wij verwachten op dit punt 
duidelijke toezeggingen. Het antwoord 
van de staatssecretaris zal zeker onze 
eindoverweging beïnvloeden. 

Mijn laatste opmerking houdt 
slechts zijdelings verband met het 
onderhavige onderwerp. Het geciteer-
de artikel uit de Gemeentewet spreekt 
van het 'overleggen van een ontwerp 
algemene maatregel van bestuur'. Dat 
is uitstekend Nederlands. Deze term 
spreekt mij meer aan dan de in de 
Tweede Kamer gehanteerde term 
'voorhangen van een algemene 
maatregel van bestuur.' Als de heer 

Franssen het aan de overzijde ook 
nog over een 'voorhangprocedure' 
heeft, dan klinkt dat naar mijn mening 
bijna onzedelijk. 

D 
De heer Van Boven (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! In het Nederlandse 
onderwijs zal 1 augustus 1985 een 
gedenkwaardige dag worden. Met het 
in werking treden van de Wet op het 
basisonderwijs vervalt de Wet op het 
kleuteronderwijs alsmede, na 65 jaar, 
de Lageronderwijswet uit 1920. 
Daarmee vervalt ook artikel 4 van die 
wet, waarop het Besluit buitengewoon 
onderwijs berust. 

Ik acht het een gelukkige zaak dat in 
1977 bij de indiening van de Wet op 
het basisonderwijs de nota over het 
speciaal onderwijs nog moest verschij-
nen. Daarmee is de weg vrijgemaakt 
voor een wetgeving die is toegespitst 
op een vorm van onderwijs, thans 
nog buitengewoon onderwijs geheten, 
die ons aller steun verdient, omdat dit 
onderwijs jongeren die op welke wijze 
dan ook gehandicapt zijn en in het 
reguliere onderwijs niet of niet 
voldoende aan bod kunnen komen, de 
gelegenheid biedt om zich desondanks 
te ontwikkelen binnen de grenzen van 
hun eigen mogelijkheden. Daartoe 
werd in deze Kamer nagenoeg twee 
jaar geleden, namelijk op 7 december 
1982, de Interimwet speciaal onderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs 
- ISOVSO, één van de vele taalvervui-
lende afkortingen in onderwijsland -
met algemene stemmen aanvaard. 
Deze interimwet is bedoeld voor een 
periode van tien jaar om enerzijds 
ervaring op te doen met eigensoortig 
speciaal onderwijs, anderzijds om de 
weg te effenen voor een ruimere 
opneming van gehandicapte kinderen 
in het regulier onderwijs. 

Niemand zal de stelling bestrijden 
dat hoe minder kinderen door het 
leven moeten gestigmatiseerd met 
het etiket 'Alleen geschikt voor 
speciaal onderwijs', hoe beter dat is. 
Daartoe is voor het eerst in de Wet op 
het basisonderwijs sprake van 
vergroting van de zorgbreedte. In het 
voortgezet onderwijs is dat vooralsnog 
wettelijk een onbekend begrip, al 
wordt er in de praktijk reeds hier en 
daar mee gewerkt. Ik denk aan 
leerlingen in het individueel beroeps-
onderwijs die praktisch werk mogen 
verrichten in scholen voor lager 
beroepsonderwijs. Over de problema-
tiek van vergroting van de zorgbreedte 
en symbiose wil ik straks nog iets 
meer zeggen. 

Hoe het ook zij, om de invoering 
van de Interimwet per 1 augustus 
1985 mogelijk te maken, ligt thans de 
overgangswet" in vakjargon OISOVSO 
genaamd - ter beoordeling voor ons. 
Deze overgangswet zal, indien alles 
volgens schema wil verlopen, op 1 
januari 1985 in werking moeten 
treden. Mijn fractie wi l , gezien het 
doel, daaraan in principe zeker steun 
geven. Zij kan en wi l echter niet 
nalaten andermaal vast te stellen, - in 
het voorlopig verslag is daarop reeds 
de aandacht gevestigd - dat de Eerste 
Kamer er opnieuw toe gedwongen 
wordt om in een onaanvaardbaar kort 
tijdsbestek een dusdanig belangrijk en 
omvangrijk wetsvoorstel als het 
onderhavige te behandelen, met alle 
gevolgen van dien. 

De laatste stukken in gedrukte vorm 
ontvingen wij pas een dag voor de 
aangekondigde vergadering waarin 
het voorlopig verslag moest worden 
vastgesteld, wilde het wetsontwerp 
nog voor de jaarwisseling op de 
agenda kunnen komen. Met waarde-
ring moet worden vastgesteld dat de 
staatssecretaris ons met voorbeeldige 
snelheid de memorie van antwoord in 
gestencilde vorm deed toekomen. 
Desondanks blijft het feit bestaan dat 
vanaf het moment waarop de over-
gangswet in de Tweede Kamer werd 
aanvaard, anderen dan de betrokken 
kamerleden - ik denk bij voorbeeld 
aan degenen die op enigerlei wijze bij 
de uitvoering van de wet betrokken 
zullen zijn - niet of nauwelijks in staat 
zijn geweest om kennis te nemen van 
en te reageren op de sindsdien 
gewisselde stukken. 

Naar de mening van mijn fractie 
belemmert dat een verantwoorde 
behandeling in hoge mate. En dat 
terwijl reeds sinds 7 december 1982 
vaststaat dat de overgangswet er 
moet komen. Het betreft hier dus 
twee volle jaren. In dat licht bezien is 
de indiening van het wetsvoorstel in 
april 1984 onzes inziens rijkelijk aan 
de late kant geweest. 

Mijn fractievoorzitter, de heer 
Zoutendijk, heeft nog onlangs tijdens 
de algemene politieke beschouwingen 
gewezen op de kwalijke gevolgen van 
dat soort parlementair haastwerk. 
Enkele voorbeelden daarvan zullen 
duidelijk worden bij de nadere vragen 
die ik eerst wil stellen over de antwoor-
den die de staatssecretaris heeft 
gegeven op onze vragen in het 
voorlopig verslag. Ik zal daarbij 
gemakshalve de volgorde aanhouden 
van de memorie van antwoord. 

In de eerste plaats ga ik dan in op 
het tijdpad ten aanzien van de 
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algemene maatregelen van bestuur 
die nog invulling moeten geven aan 
de interimwet. De staatssecretaris is 
toch wel zeer optimistisch als hij 
ervan uitgaat dat zowel het overleg 
met de organisaties als de schriftelijke 
adviesprocedure en het overleg met 
de Tweede Kamer in januari aanstaan-
de zullen zijn afgerond. Is dat realis-
tisch? Het is nu al half december, 
terwijl de recesperiode van de 
Tweede Kamer tot 21 januari duurt. 
Het is dus wel kort dag. Wanneer zal 
de Raad van State zich er ten slotte 
nog over buigen? Naar mijn mening 
dreigt ook hier haastwerk. Misschien 
wil de staatssecretaris er zijn licht nog 
eens over laten schijnen? 

In de tweede plaats is er het 
antwoord van de staatssecretaris op 
onze vraag naar de toereikendheid 
van het provinciale apparaat om zijn 
in de interimwet toegedachte taken te 
vervullen. Met belangstelling heeft 
mijn fractie kennis genomen van het 
feit dat met ingang van 1 januari 1985 
per provincie een bedrag van f200.000 
structureel beschikbaar gesteld zal 
worden voor de in het kader van de 
Wet op het basisonderwijs en de 
interimwet te verrichten werkzaamhe-
den. Wel vraagt zij zich nu af, hoe 
deze uitkering spoort met artikel 144b, 
lid 1 van de op dit punt in 1983 
herziene Provinciewet. 

Daarin staat immers dat uitkeringen 
uit 's Rijks kas aan de provincies, 
waarvan de bestedingsrichting vooraf 
is aangegeven, of die worden verstrekt 
voor de bestrijding van de kosten van 
bepaalde taken of activiteiten, worden 
geregeld bij of krachtens wet. Daarmee 
is onzes inziens geen begrotingswet 
bedoeld. Ik heb op de begroting 1985 
een dergelijke specifieke post trou-
wens niet kunnen vinden. Kan de 
staatssecretaris mij duidelijk maken 
waar ik een dergelijke wettelijke basis 
dan wel moet vinden? Hoe dan ook, 
vervolgens blijft de vraag liggen in 
hoeverre deze regeling voldoet aan de 
andere eisen die artikel 144b van de 
Provinciewet in de leden 2 t/m 7 stelt. 
De daar gegeven voorschriften zijn 
immers opgesteld om de hoeveelheid 
specifieke uitkeringen die niet via het 
Provinciefonds lopen zoveel mogelijk 
te beperken. Ik hoor gaarne het 
antwoord van de staatssecretaris op 
deze vragen. 

In de derde plaats is er de kwestie 
van de positie van het openbaar 
speciaal onderwijs. De geachte 
afgevaardigde de heer Oskamp heeft 
daarop al gewezen. De fractie van de 
VVD heeft in het voorlopig verslag de 

vraag gesteld of, gezien de in de 
interimwet neergelegde taak van 
provinciale staten bij het voorzien in 
voldoende openbaar speciaal onder-
wijs, het geen omissie is dat in die 
wet een bepaling ontbreekt ten einde 
het handhaven van voldoende 
speciaal onderwijs veilig te stellen. In 
zijn antwoord stelt de staatssecretaris 
terecht dat in de interimwet in zijn 
oorspronkelijke vorm die eerste taak 
reeds aan provinciale staten was 
toegewezen, zij het nog zonder de 
objectieve criteria die het amende-
ment-Franssen op stuk nr. 55-I er via 
de overgangswet in heeft gebracht, 
zodat thans van een fundamentele 
verandering geen sprake is. 

Akkoord, maar daar ging het ons 
niet om. Het ging en gaat nog steeds 
om de analogie met de Wet op het 
basisonderwijs. Daarvan zegt de 
staatssecretaris in de memorie van 
antwoord: in dit opzicht zijn basison-
derwijs en speciaal onderwijs niet 
vergelijkbaar, want de Grondwet stelt 
eisen ten aanzien van het lager 
algemeen vormend onderwijs, maar 
niet ten aanzien van het speciaal 
onderwijs. Is speciaal onderwijs dan 
niet algemeen vormend, zo vroeg de 
vaste commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen zich af en sprak 
vervolgens haar verbazing daarover 
uit in het verslag. 

In zijn antwoord daarop heeft de 
staatssecretaris weliswaar getracht 
duidelijk te maken dat men naar de 
letter van de wet kan stellen dat 
buitengewoon onderwijs niet tot 
algemeen vormend onderwijs behoeft 
te worden gerekend en het verschil in 
positie van openbaar basisonderwijs 
en openbaar speciaal onderwijs 
derhalve niet in strijd met de Grondwet 
is. In werkelijkheid is speciaal onder-
wijs natuurlijk wel algemeen vormend. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Oskamp heeft erop gewezen dat de 
Lager-onderwijswet van 1920 in de 
considerans spreekt over algemeen 
vormend onderwijs en in een limita-
tieve opsomming in artikel 3 wordt 
daarbij ook het buitengewoon 
onderwijs genoemd. Het blijft voor 
mijn fractie hoe dan ook volstrekt 
onlogisch en hoogst onbevredigend 
dat enerzijds naar analogie van de 
Wet op het basisonderwijs in de 
interimwet wel de eis wordt gesteld 
om voldoende te voorzien in de 
behoefte aan openbaar speciaal 
onderwijs, maar dat anderzijds de 
analoge eis tot handhaving van 
datzelfde onderwijs ontbreekt. 

Het is toch dwaasheid dat de 
provincie wel moet zorgen dat er 

voldoende openbaar speciaal onder-
wijs komt, maar dat als een openbare 
school op grond van het bepaalde in 
artikel 104 van de interimwet wordt 
opgeheven, omdat bij voorbeeld het 
leerlingental twee jaren één leerling 
onder de daar genoemde getalscriteria 
blijft, er niet meer bekeken mag 
worden of de instandhouding soms 
niet noodzakelijk is om te voorzien in 
voldoende gelegenheid tot het volgen 
van openbaar speciaal onderwijs. Wat 
denkt de staatssecretaris hieraan te 
doen? Als hij van mening is dat dit 
geen dwaasheid is, hoor ik dat graag 
duidelijk en met redenen omkleed, 
opdat wij een en ander kunnen laten 
meewegen bij onze uiteindelijke 
opstelling ten aanzien van dit wets-
ontwerp. Het zal duidelijk zijn dat mijn 
fractie zeer hecht aan dit punt. 

In de vierde plaats zijn wij weinig 
bevredigd door het antwoord van de 
staatssecretaris op onze vraag over 
het ontbreken van overgangsbepalin-
gen voor scholen van de trekkende 
bevolking, voor het vaststellen van 
het bedrag per leerling, de werkelijke 
uitgaven en de vijfjaarlijkse overschrij-
dingsbedragen. De staatssecretaris 
acht deze bepalingen niet nodig. Strikt 
genomen, zegt hij in zijn antwoord, 
zouden deze artikelen ook in de 
overgangswet op het basisonderwijs 
gemist kunnen worden. Hij doet 
daarmee af aan de terecht zeer 
zorgvuldige overgangswetgeving 
voor het basisonderwijs op dit gebied. 

De staatssecretaris heeft wellicht 
gelijk wanneer het gaat om het 
bedrag per leerling. Die situatie is 
vergelijkbaar met het opheffen van 
een school op 1 augustus van een 
willekeurig jaar. Ten aanzien van de 
werkelijke kosten en de overschrijding 
heeft hij onzes inziens geen gelijk. Op 
grond van het besluit buitengewoon 
onderwijs moet de gemeenteraad 
vóór 1 december 1986 de werkelijke 
uitgaven voor 1985 voor het openbaar 
onderwijs vaststellen. Vóór 1 decem-
ber 1988 moet hetzelfde gebeuren 
voor de vijfjaarlijkse periode 1983-
1987. De vastgestelde bedragen 
vormen de basis voor de overschrij-
dingsuitkering aan het bijzonder 
onderwijs. 

Wanneer het equivalent van de 
artikelen E20 tot en met E22 van de 
overgangswet basisonderwijs ont-
breekt, vervalt de basis voor de 
overschrijdingsuitkering. Hierdoor 
zouden de bijzondere scholen in 
gemeenten waar ook openbaar 
onderwijs van dezelfde soort 
voorkomt, gedupeerd kunnen worden. 
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Wellicht had de staatssecretaris zich 
hiervoor beter kunnen beroepen op 
artikel C3, lid 1 van dit wetsvoorstel. 
In dat artikel staat dat voorschriften 
die zijn gegeven bij of krachtens de 
Lager-onderwijswet van kracht blijven 
ten aanzien van de op 1 augustus 
1985 door het Rijk of door de gemeente 
nog niet vastgestelde of uitbetaalde 
bedragen. 

Ook dan had hij echter voor de 
duidelijkheid beter overgangsbepalin-
gen kunnen opnemen om aan te 
geven over welke periode het over-
schrijdingsartikel, art. 187, lid 2, van 
het BuO-besluit, zou moeten worden 
toegepast. 

Mijn vijfde aanmerking luidt dat het 
wetsontwerp door het expliciet 
noemen van art. 101, lid 3, van de 
Interimwet in de artt. E19 en E20 van 
het onderhavige wetsvoorstel aanzien-
lijk duidelijker zou zijn geweest dan 
nu het geval is. De staatssecretaris 
geeft dat weliswaar in de memorie 
van antwoord zelf toe maar dat neemt 
niet weg, dat ook hier weer de 
bedoeling van de wet via de voorliclv 
ting moet worden duidelijk gemaakt, 
terwijl die duidelijkheid zonder meer 
door de wet zelf zou zijn verschaft als 
art. 101, lid 3, in de artt. E19 en E20 
was genoemd. 

Ten slotte is mijn fractie bepaald 
zeer weinig ingenomen met het feit, 
dat zo enorm veel in de interimwet 
nog moet worden ingevuld bij 
algemene maatregel van bestuur. Dat 
gebeurt in de onderwijswetgeving 
naar onze mening niet zelden onnodig 
en daardoor veel te vaak. Ook de 
sluipende uitholling van de bevoegd-
heden van de Eerste Kamer door het 
toevoegen van de zogenaamde 
voorhangartikelen in hun huidige 
vorm aan de Wet op het basisonderwijs 
en de Interimwet stuit bij ons in feite 
op principiële bezwaren. 

Tussen haakjes: ook de staatssecre-
taris negeerde donderdag j l . bij de 
begrotingsbehandeling aan de 
overzijde bewust of onbewust de 
Eerste Kamer door bij de opsomming 
van zijn legislatieve wapenfeiten het 
onderhavige wetsvoorstel reeds als 
wet te betitelen. 

Wij dringen er bij de bewindslieden 
van Onderwijs op aan, om al datgene 
wat bij wet geregeld kan en moet 
worden in de toekomst dan ook in de 
wet op te nemen en alleen in de 
werkelijk noodzakelijke gevallen de 
invulling over te laten aan algemene 
maatregelen van bestuur. Bovendien 
zullen wij in de toekomst uiterst 
kritisch en wellicht zelfs afwijzend 

staan tegenover wetsvoorstellen die 
dusdanig zijn geamendeerd, dat aan 
de rechten van de Eerste Kamer wordt 
voorbijgegaan. Het zal duidelijk zijn, 
dat mijn fractie in grote lijnen staat 
achter hetgeen de heer Oskamp op dit 
punt naar voren heeft gebracht. 

Uit het voorafgaande zal duidelijk 
zijn, dat wij ten opzichte van de 
ontwerp-overgangswet en de Interim-
wet, zoals die eruit zou gaan zien bij 
aanneming van het onderhavige 
ontwerp wetstechnisch gezien kritisch 
staan. Dat is bepaald niet het geval 
ten aanzien van de bedoelingen van 
de Interimwet. De fractie van de VVD 
wijkt in dat opzicht niet af van het 
standpunt van haar politieke vrienden 
aan de overzijde van het Binnenhof. Ik 
ga, ook om wille van de ti jd, niet 
uitvoerig meer in op zaken die in de 
Tweede Kamer uitputtend zijn 
besproken, zoals vragen rond het 
Londo-bekostigingssysteem, het 
onderwijs in de eigen cultuur en taal 
en het schoolwerkplan. Maar nu 
collega Oskamp zo expliciet heeft 
gevraagd om onze mening ten 
aanzien van het nog niet verplicht 
stellen van het schoolwerkplan wil ik 
er nog wel iets over zeggen. 

Onze argumenten om daarmee in te 
stemmen zijn dezelfde als gebruikt 
aan de overzijde van het Binnenhof. 
Die hebben hem helaas niet overtuigd, 
zei hij zojuist. Mij hebben zij dat wel. 
Het nog ontbreken van het schoolwerk-
planadvies van de ARBO, van de nota 
over de verbrede toelating en van de 
notitie over de projecten, alsmede de 
nog bestaande onzekerheden inzake 
de ambulante begeleiding, de symbi-
osemogelijkheden en de zorgbreedte-
vergroting maken naar mijn mening 
een fundamenteel verantwoord 
schoolwerkplan, dat in latere jaren 
vanuit de praktijk van alle dag kan 
worden bijgeschaafd op de wijze 
zoals de geachte afgevaardigde heeft 
geschetst, op dit moment nog niet 
mogelijk. Geluiden die ons uit het 
veld en van de inspectie hebben 
bereikt stemmen daarmee niet alle 
maar wel in meerderheid overeen. 

Ik constateer, dat mijn fractie van 
mening is dat juist het speciaal 
onderwijs het recht heeft op een 
eigen wettelijk kader, als basis voor 
onderwijsvormen die in het reguliere 
onderwijs niet geboden kunnen 
worden. De grens tussen speciaal en 
regulier onderwijs mag en moet 
doorbroken worden als dat ten 
opzichte van de leerling onderwijskun-
dig verantwoord is. Daarbij is het kind 
dat bijzondere hulp behoeft voor ons 
normatief en de structuur van het 

noodzakelijke onderwijs is daarbij een 
hulpmiddel. Dat brengt ons ertoe 
onze verwachtingen ten aanzien van 
het interimkarakter van de wet niet 
hoog te stellen als het gaat om het 
steeds toegankelijker maken van het 
reguliere onderwijs voor kinderen uit 
het speciaal onderwijs. 

Natuurlijk, als een leerling het 
stigma van BuO-kind kwijtraken kan 
door opgenomen te worden in het 
reguliere onderwijs, dan is dat 
prachtig, dan juichen wij dat toe. 
Laten wij echter wel beseffen dat er 
altijd vele kinderen zullen blijven voor 
wie speciaal onderwijs de enig 
haalbare oplossing is. Bovendien zal 
de overgang van een leerling van het 
speciaal onderwijs naar regulier 
onderwijs in alle opzichten onderwijs-
kundig verantwoord moeten zijn. Is 
het dat niet, dan is het leed van zo'n 
kind niet te overzien. Het zal zich dan 
vele malen ongelukkiger voelen dan 
door het BuO-stigma. 

Het nieuwe speciale onderwijs mag 
trouwens ook niet een soort vuilnisbak 
worden, waarin alleen nog maar 
leerlingen terechtkomen waar 
niemand meer raad mee weet. Dat 
zou voor die kinderen nog stigmatise-
render werken. Speciaal onderwijs en 
basisonderwijs moeten, naar onze 
mening, ieder hun eigen waarde 
behouden. 

Een onderwijskundig verantwoorde 
overgang van speciaal naar regulier 
onderwijs vereist de veelbesproken, 
maar nog nauwelijks aangevangen 
vergroting van de zorgbreedte van 
basis- en voortgezet onderwijs, 
alsmede uitbreiding van ambulante 
begeleiding en symbiose. Daarover 
ben ik, zeker op korte termijn, weinig 
optimistisch gestemd. Het ARBO-ad-
vies 'Nieuw, concreet en zichtbaar' 
spreekt over een gewenst beleidsplan 
voor het hele primaire onderwijs voor 
de periode 1985 tot 1990 met een 
ingebouwd evaluatieplan. Het somt, 
om tot zorgverbreding te komen, een 
aantal wenselijkheden op. Ambitieus 
genoeg, maar realistisch? Ik geloof er 
niets van. 

Wie zijn oor te luisteren legt in de 
scholen zowel voor basisonderwijs als 
voor buitengewoon onderwijs zal tot 
diezelfde overtuiging komen. Afgezien 
van het feit dat sturen, dan wel 
terugsturen van buitengewoon 
onderwijs naar regulier onderwijs 
altijd al heeft plaatsgevonden na 
zorgvuldige procedures waarin het 
belang van het kind voorop stond 
- dit feit heeft bij de behandeling van 
de Interimwet en de Overgangswet 
veel te weinig nadruk gekregen - is 
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men in de kringen van het buitenge-
woon onderwijs juist nu erg sceptisch 
ten opzichte van het doorsturen naar 
regulier onderwijs, waar de klassen 
en groepen momenteel weer almaar 
groter worden. Bovendien moet men 
in het basisonderwijs grotendeels nog 
beginnen aan de vormgeving van een 
nieuwe basisschool. 

Zo bleek onlangs dat 50% van die 
scholen er nog niet aan was begonnen, 
30% een bescheiden begin had 
gemaakt en slechts 10% goed op 
gang was gekomen. Zo'n aanpassings-
periode duurt nog wel een aantal 
jaren en vergt al heel veel van de 
onderwijsgevenden. Ze zullen hande-
lings- en schoolwerkplannen op 
moeten stellen en deel moeten 
nemen aan her- en bijscholingscursus-
sen en dat in een periode van op 
zichzelf helaas noodzakelijke bezuini-
gingen, herschikkingen en fusies. Dat 
laatste geldt nog a fortiori voor het 
voortgezet onderwijs. Geen klimaat 
dus voor hooggestemde verwachtin-
gen over zorgbreedtevergroting. 

Ook als ik het antwoord van de 
staatssecretaris lees op de vragen die 
de fracties van CDA en VVD in deze 
Kamer gesteld hebben over ambulante 
begeleiding en symbiose, dan 
ontveins ik mijzelf niet dat hier sprake 
is van een op zichzelf zeer gewenste 
ontwikkeling, maar dan bekruipt mij 
tevens het gevoel dat met alle stukken 
die vol en bol staan van modieuze 
termen en holle kretologie zowel het 
departement als het parlement wel 
heel ver afstaan van degenen die die 
wenselijke ontwikkelingen in de 
praktijk tot stand moeten brengen. Een 
ambitieuze onderwijswetgeving is op 
zichzelf heel fraai, maar, en zeker 
onder de moeilijke omstandigheden 
van dit ogenblik, uitvoering eraan 
moeten geven is iets geheel anders. 
Laten wij daarom niet de illusie 
hebben dat wij na tien jaar interimwet 
over pasklare oplossingen zullen 
beschikken voor een definitieve wet. 

Laten we er voorlopig veeleer 
bescheiden van uitgaan, dat wij per 1 
augustus 1985 slechts de mogelijkheid 
moeten scheppen voor die gewenste 
ontwikkeling door de mensen uit het 
buitengewoon onderwijs, die zich al 
zolang deskundig en enthousiast 
hebben ingezet om ook aan leerlingen 
met handicaps een kans te geven zich 
binnen de grenzen van hun mogelijk-
heden te ontplooien, daartoe een 
eigen wettelijk kader te bieden. In die 
zin wil de fractie van de VVD daaraan 
in principe graag meewerken, want 
dat zou naar haar mening maatschap-
pelijk gezien een uitstekende zaak zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Van harte 
hoop ik, dat het antwoord van de 
staatssecretaris, dat wij met grote 
belangstelling tegemoet zien, ons 
daartoe gelegenheid zal geven. 

D 
Mevrouw Grol-Overling (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Met de 
overgangswet op het speciaal onder-
wijs zijn wij heel wat gelukkiger dan 
met zijn voorganger, de Wet op het 
speciaal onderwijs, omdat, dankzij 
een amendement van de CDA-fractie 
aan de overzijde, aan ons voornaamste 
bezwaar tegen die wet tegemoet is 
gekomen. Wij vonden, twee jaar 
geleden, de ruimte veel te groot, die 
de provincies kregen tussen stichtings-
en opheffingsgetallen voor scholen 
voor speciaal onderwijs. Het is een 
goede zaak, dat in deze overgangswet 
de mogelijkheid wordt aangegrepen 
een eerder gemaakte fout te herstellen. 

Voordat ik op een aantal kwesties 
rond deze overgangswet verder inga, 
hecht ik eraan een korte beschouwing 
te wijden aan de doelgroep van deze 
wet. Dat is een lange lijst kinderen die 
lichamelijk gehandicapt zijn, of 
kinderen die in hun ontwikkeling 
bedreigd of gestoord zijn. Ik noem 
slechts enkele groepen: dove en 
slechthorende kinderen, blinde en 
slechtziende kinderen, lichamelijk 
gehandicapten, kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden, vooral 
jongens, zeer moeilijk opvoedbaren, 
meervoudig gehandicapten en zeer 
moeilijk lerende kinderen. Bij het 
voortgezet speciaal onderwijs moeten 
we daarbij ook nog denken aan 
randgroepjongeren. In het hele 
speciaal onderwijs treffen we verder 
nog veel kinderen aan uit buitenlandse 
gezinnen. Al met al suggereert de 
uitdrukking 'speciaal onderwijs' meer 
eenheid en overeenkomst dan er in 
feite kan zijn bij zoveel verscheidenheid 
aan problemen. 

De vraag rijst, of en zo ja hoelang 
voor al deze categorieën van kinderen 
onderwijs moet worden gegeven op 
scholen voor speciaal onderwijs en 
ook is het de vraag, in hoeverre het 
mogelijk is deze kinderen speciaal 
onderwijs, speciale aandacht te geven 
binnen het reguliere onderwijs. Dit 
lastste wordt wel aangeduid met de 
term zorgverbreding, vergroting van 
de zorgbreedte van het gewone 
basisonderwijs. 

In oktober 1983 zei oud-minister 
Van Kemenade: 'Sinds het streven 
naar vergroting van de zorgbreedte in 
het reguliere onderwijs is de deelname 
aan het buitengewoon onderwijs 
alleen maar toegenomen'. Toch zegt 

deze staatssecretaris in de memorie 
van antwoord, dat hij verwacht, dat 
door zorgverbreding en ambulante 
begeleiding de instroom van kinderen 
in het speciaal onderwijs zal worden 
beperkt. Ik verwacht dat op grond van 
de cijfers echter niet, al hoop ik, dat 
de staatssecretaris gelijk krijgt en dat 
meer knderen op de gewone reguliere 
basisschool in hun eigen buurt de 
hulp kunnen krijgen die ze nodig 
hebben. 

De daartoe gewenste zorgverbre-
ding van het basisonderwijs komt, 
ook op langere termijn, niet vanzelf 
tot stand. Er wordt dan ook door 
velen in het land getwijfeld aan het 
realiteitskarakter van de droom van 
deze staatssecretaris. Het zou ontzet-
tend jammer zijn als die zorgverbre-
ding er niet kwam, maar we moeten 
ook reëel zijn en enkele feiten nuchter 
vaststellen. 

Eén zo'n hard feit is, dat de eisen 
aan de Pabo-student minimaal zijn in 
vergelijking met de toelatingseisen 
van bijna iedere andere vorm van 
HBO.Nog onlangs stond in NRC/Han-
delsblad een verhaal, onder de titel: 
De meester kan zelf niet rekenen. Een 
stagiaire was getuige van een les in 
vermenigvuldigen: 41/2 maal 4'/2= 
161/4 ....Het ging als volgt: 4 maal 4 is 
16, een half maal een half is '/«, dus 16 
1M. Daar schrik je van! 

Zorgverbreding betekent, dat de 
leerkracht - lees: 67.000 leerkrachten 
- naast een gedegen kennis van de 
schoolvakken, de ontwikkelingspsy-
chologie en de didactiek, zich ook nog 
een serie vaardigheden moet eigen 
maken op het gebied van de diagnos-
tiek, orthopedagogiek en othodidactiek. 
Hij moet gedrags- en foutenanalyses 
kunnen maken, en weten wat hij zelf 
kan verhelpen en waar hij deskundige 
buitenstaanders, bij voorbeeld 
schoolbegeleiding moet consulteren 
voor hulp binnen het reguliere 
onderwijs of voor verwijzing naar het 
speciaal onderwijs. Zulke extra kennis 
is zeker te verkrijgen door studie en 
ervaring, maar het vereist wel heel 
wat aan voorkennis, motivatie 
studiezin en studietijd. 

De staatssecretaris zegt - terecht -
dat in het kader van de zorgverbreding 
de nadruk ligt op de nascholing. 
Helaas is het aanvankelijk cursusaan-
bod maar 32 uur per leerkracht. Ik 
begrijp, dat het een gigantische 
inspanning is om 22.000 leerkrachten 
32 uur naar de cursus te zenden, en 
dat nog wel in werktijd. Toch hebben 
wij dan nog maar een derde deel van 
de onderwijsgevenden in één jaar een 
uiterste summiere bijscholing gebo-
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den. Het door de staatssecretaris 
voorgestelde eerste cursusaanbod is 
gericht op voorbereidend aanvankelijk 
en technisch lezen, een heel erg 
belangrijk, maar klein onderdeel van 
het leesonderwijs, een schuchter 
begin van mogelijke zorgverbreding. 

Ik vraag de bewindsman dan ook, 
hoever hij in de tien jaar, die de 
Interimwet speciaal onderwijs hem 
geeft, denkt te komen met echte 
zorgverbreding na en naast deze 
bescheiden start in de eerste drie jaar. 
Mijn fractie meent dat zorgverbreding 
meer moet zijn dan een mooie 
intentie. Dat betekent van tweeën 
één: ofwel wij stellen meer eisen aan 
de kennis van de Pabo-student, wij 
geven meer en gevarieerde bijscholing 
aan de zittende leerkrachten, wij 
maken meer werk van experimenten 
terugplaatsen van speciaal naar 
regulier onderwijs en van ambulante 
begeleiding - kortom, wij hebben 
geld over voor het gewenste doel 
zorgverbreding - ófwel wij stellen met 
droefheid vast, dat de intentie fraai is, 
maar dat het geld ontbreekt en wij 
zien van deze doelstelling af, totdat 
betere tijden aanbreken. 

Wij verbazen ons over de gevolgen 
van de Interimwet speciaal onderwijs 
voor 586 van de 696 blinde of slecht-
ziende kinderen, die thans gewoon 
lager of voortgezet onderwijs volgen. 
Als de nieuwe wet van kracht wordt 
op 1 augustus 1985, moeten 586 - het 
merendeel van deze kinderen - blinde 
of slechtziende kinderen voor één jaar 
naar het speciaal onderwijs, om 
daarna, vanuit dat speciaal onderwijs, 
begeleid te kunnen worden in het 
reguliere onderwijs, waarop zij thans 
al zitten. 

Voor diegenen onder hen, die geen 
school voor speciaal onderwijs in hun 
buurt hebben, betekent dit zelfs 
plaatsing in een internaat. Is dit nu 
wel de goede weg? Het is het omge-
keerde van wat wij willen. Het verte-
genwoordigt een enorme ingreep in 
die kinderlevens, en het zijn kinderen, 
die het toch al niet gemakkelijk 
hebben. Moet dit nu echt of kan dit 
nog worden herzien? Om pedagogi-
sche redenen alleen al lijkt heroverwe-
ging van een dergelijke maatregel 
dringend geboden. 

Daarnaast tellen ook nog de kosten. 
Een jaar internaat kost f60.000 per 
kind, een jaar op een school voor 
speciaal onderwijs f20.000 en een jaar 
op een gewone school met begeleiding 
f6700 per kind. Als humanitaire 
overwegingen niet voldoende overtui-
gen, kunnen wellicht in crisistijden de 

vergelijkende kostencijfers het getij 
nog keren. Ik hoop dat van harte. 

Wij hebben hierbij te maken met 
een interimwet, die in 10 jaar tijd de 
ontwikkelingen van het speciaal 
onderwijs moet stimuleren en 
evalueren. In het voorlopig verslag 
vroegen wij naar de criteria die bij 
onafhankelijk en objectief onderzoek 
zullen worden gehanteerd. In de 
memorie van antwoord staat, dat de 
bewindsman voornemens is 'een 
systeem van gegevensverzameling 
toe te passen, waarbij vanuit verschil-
lende invalshoeken de ontwikkelingen 
in de scholen en de effectiviteit van de 
beleidsinstrumenten ten aanzien van 
die ontwikkelingen worden bestu-
deerd.' 

Vanuit verschillende gezichtshoeken 
dus; welnu, Mijnheer de Voorzitter! 
wat wi j vroegen is nu juist vanuit 
welke gezichtshoeken zou worden 
gekeken naar de ontwikkelingen. Ik 
veroorloof mij thans enige invalshoe-
ken te noemen, die ik relevant acht en 
vraag de staatssecretaris of hij het 
met mijn ideeën hierover eens kan 
zijn. Ten eerste denk ik dat elke 
evaluatie moet beginnen bij de vraag 
of de beoogde doelstelling is gehaald, 
met andere woorden: 

Is het speciaal onderwijs inhoudelijk 
vernieuwd, verbeterd? Is het effectief 
voor de doelgroep? Is het aantal 
terugplaatsingen naar het reguliere 
onderwijs toegenomen? Is symbiose 
tussen speciaal en regulier onderwijs 
tot stand gekomen? Is de instroom in 
het speciaal onderwijs verminderd 
door vergroting van de zorgbreedte 
van het reguliere onderwijs? Is de 
orthopedagogische en didactische 
deskundigheid van het onderwijzend 
personeel toegenomen? Zijn de 
uitkomsten van de experimenten 
overdraagbaar gebleken?, enzovoort, 
enzovoort. 

Daarnaast kan ik mij evaluatiecriteria 
voorstellen, die te maken hebben met 
verschillende categorieën leerlingen, 
die ieder een eigensoortige problema-
tiek hebben. Ik denk dat ook deze 
criteria nader dienen te worden 
benoemd dan de vage aanduiding 
'verschillende invalshoeken', omdat 
anders hoogstens van toevallige 
rapportage, maar niet van systemati-
sche evaluatie mag worden gesproken. 

De interimwet speciaal onderwijs 
zelve bevat reeds meer algemene 
maatregelen van bestuur dan mijn 
fractie goed acht. Het zijn er meer dan 
twintig. In de overgangswet op de 
interimwet komen er nog eens zeven 
bij over bepaald niet geringe onder-
werpen, die wi j alle liever in de wet 

dan in algemene maatregelen van 
bestuur geregeld hadden gezien. Wij 
hebben bij herhaling betoogd, dat wij 
een zo ruime delegatie van regelgeving 
onwenselijk vinden, zeker als de 
wettelijke bepalingen geen nauwkeu-
rige grenzen aangeven, waarbinnen 
een algemene maatregel van bestuur 
zich moet begeven. Wat is er nu 
binnen het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen gebeurd om 
conform het regeringsstandpunt 
herhaling van dit soort vergaande 
delegatie van regelgeving in de 
toekomst te voorkomen? 

Ten slotte kom ik op de vaststelling 
door de staatssecretaris van de 
betekenis van het thans aan de orde 
zijnde wetsvoorstel, de OISOVSO, 
zoals de heer Van Boven zo mooi 
uitspreekt. Ik denk hierbij aan een of 
ander gerecht of aan een Russische 
dans. In de memorie van antwoord 
stelt de bewindsman dat 'gelijktijdige 
invoering met de Wet op het basison-
derwijs voorts verzekert, dat de 
onderwijskundige samenhang en 
afstemming voor het primair onderwijs 
een feit is'. Ik denk dat inderdaad 
gelijktijdige invoering van nieuwe 
wetgeving voor basisonderwijs en 
speciaal onderwijs een goede zaak is. 

Wel stel ik vast, dat hiermee slechts 
juridische samenhang en afstemming 
een feit zijn. De onderwijskundige 
samenhang en afstemming bewerk-
stelligen is nu juist de opgave die 
moet worden waargemaakt door 8600 
onderwijsgevenden aan 1000 scholen 
voor speciaal onderwijs, voor 100.000 
kinderen in Nederland, plus nog eens 
door 67000 leerkrachten bij het 
regulier onderwijs, door hun inspan-
ning voor zorgverbreding. Dat nu is 
een enorme operatie. 

Ik hoop oprecht, dat de wetgeving 
van vandaag zal leiden tot de gewenste 
onderwijskundige vooruitgang. 

D 
De heer Vis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn door beide vorige 
sprekers vriendelijke dingen gezegd 
over de materiële inhoud van de wet. 
Ik sluit mij daarbij graag aan. Ik 
beperk mijn betoog vervolgens tot de 
formele kanten, die in dit geval naar 
mijn indruk belangrijker zijn dan zij 
gemeenlijk zijn. 

Het wetsontwerp bevat een nieuwe 
delegatieconstructie. Dat is al de 
aandacht van de Kamer waard. 
Hoeveel te meer moet dat niet het 
geval zijn als de nieuwe constructie 
een aantal zwakke punten en misschien 
evidente bezwaren heeft? Ik zal 
proberen het laatste aan te tonen en 
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hier en daar aansluiten bij hetgeen 
vooral de heer Oskamp hierover heeft 
gezegd. 

Op het eerste gezicht is de delega-
tieconstructie vergelijkbaar met iets 
dat naar ik meen het eerst voorkwam 
in de Mijnwet continentaal plat. 
Daarin was een artikel opgenomen 
waarin staat, dat de algemene 
maatregel van bestuur die als moge-
lijkheid in de wet wordt genoemd 
gewoon in werking treedt als binnen 
een termijn van dertig dagen niet 
door of namens een vijfde deel van 
een van beide Kamers wordt 'gepiept'. 
Wordt er binnen die termijn bezwaar 
gemaakt, dan moet de inwerkingtre-
ding bij wet worden geregeld. 

Sinds het van kracht worden van 
die mijnwet zijn een viertal algemene 
maatregelen van bestuur op grond 
van artikel 12 van kracht geworden. 
Drie daarvan kwamen gewoon tot 
stand. De inwerkingtreding van de 
vierde moest bij wet plaatsvinden. De 
inwerkingtredingswet is een heel 
eenvoudige wet. Zij bestaat uit een 
considerans, waarin staat dat een 
vijfde gedeelte van bij voorbeeld de 
Tweede Kamer zulks gewenst heeft. 
De wet zelf bestaat uit twee artikelen, 
waarin de inwerkingtreding wordt 
gemeld. 

Ik ga hierop wat uitvoerig in, omdat 
dit het eerste voorbeeld is van voor-
waardelijk gedelegeerde wetgeving. Ik 
wil mijn betoog vervolgens concentre-
ren op de verschillen tussen de 
delegatie in de mijnwet en in het 
wetsvoorstel dat wij vanmiddag 
behandelen. In de mijnwet hebben 
beide Kamers het recht, inwerkingtre-
ding bij de wet te eisen. In de over-
gangswet ISOVSO heeft alleen de 
Tweede Kamer die bevoegdheid. In 
de mijnwet kan een vijfde deel van de 
leden inwerkingtreding bij wet 
vragen. In de overgangswet ISOVSO 
gaat het om de Kamer. Waarschijnlijk 
wordt daarmee een meerderheid van 
de Kamer bedoeld. 

In de mijnwet komt vervolgens 
geen constructie voor die het de 
regering mogelijk maakt, reeds voor 
het begin van de termijn van 30 
dagen te weten of er gevaar dreigt. In 
de mijnwet is de constructie van het 
toezenden van de ontwerp-algemene 
maatregel van bestuur aan de Kamer 
niet te vinden. In de overgangswet 
ISOVSO is die constructie wel te 
vinden. 

Wat betreft het eerste verschil, 
populair gezegd het buitenspel zetten 
van de Eerste Kamer, ben ik het 
geheel eens met de heer Oskamp. In 

de Nederlandse constitutie berust van 
oudsher de wetgevende macht bij 
regering en Staten-Generaal. De 
Staten-Generaal zijn in hun geheel 
medewetgever. De wetgevende 
bevoegdheden van beide Kamers zijn 
niet identiek. De Tweede Kamer heeft 
de rechten van amendement en van 
initiatief, die wij niet hebben. Als de 
wetgever echter de voorwaardelijke 
delegatie van wetgeving toepast, 
dient wat het stellen van voorwaarden 
betreft de ene Kamer net zoveel 
mogelijkheden te hebben als de 
andere. 

De mijnwet en andere, vergelijkbare 
wetten kennen zeer terecht geen 
discriminatie van de Eerste Kamer; zo 
goed als bij de goedkeuringsprocedure 
van verdragen, waarbij ook de 
mogelijkheid bestaat een stilzwijgende 
goedkeuring om te zetten in een 
uitdrukkelijke, ook steeds een deel 
van elk van beide Kamers het recht 
heeft, om uitdrukkelijke goedkeuring 
te vragen. Dat is een constitutioneel 
voorschrift. 

Wat de staatssecretaris ons nu 
voorstelt, is werkelijk een principiële 
doorbreking van die gelijkwaardigheid 
van beide Kamers. Nu is vooral mijn 
fractie best bereid, een discussie aan 
te gaan over de zin en de betekenis 
van de Eerste Kamer. Wij hebben daar 
sinds jaar en dag een aantal argumen-
ten voor, die tot de conclusie leiden 
dat de Eerste Kamer in haar huidige 
vorm, om het zacht te zeggen, zou 
moeten worden aangepast. Maar wi j 
vinden zo'n discussie te belangrijk om 
haar en passant te voeren. Zij verdient 
haar eigen plaats. 

Eigenlijk is die discussie niet zo erg 
lang geleden ook gevoerd, en wel in 
de Tweede Kamer, bij de wijziging 
van de Grondwet. Toen werd de 
motie-De Kwaadsteniet aangenomen, 
waarin stond dat de positie van de 
Eerste Kamer geen verandering zou 
moeten ondergaan. Die uitspraak is 
vervolgens als gegeven geaccepteerd. 
Eigenlijk moet de regering dat 
natuurlijk bij voortduring ook doen. 
Door de voorgestelde delegatie wordt 
nu echter wel degelijk verandering 
gebracht in de positie van de Eerste 
Kamer, buiten het kader van enige 
staatsrechtelijke discussie, en eigenlijk 
zelfs zonder enige motivering. 

Ik weet wel dat wij verleden jaar, bij 
de behandeling van de Overgangswet 
basisonderwijs, een vergelijkbare 
delegatieconstructie onder handen 
hadden. Ik wil ook wel toegeven dat 
wij er misschien beter toen over 
hadden kunnen praten, maar dat 
hebben wij misschien over het hoofd 
gezien of het niet belangrijk gevonden. 

Hoe dan ook, het is toen niet gebeurd. 
Die delegatieconstructie wordt nu 
weer gebruikt. Ik vind dat het nu tijd 
wordt om werkelijk op de principiële 
bezwaren daartegen in te gaan. Tot 
zover mijn opmerkingen over het 
eerste verschil tussen iets wat de 
Tweede Kamer wel mag en wat wij 
niet mogen. 

Over het tweede verschil - het 
genoemde 'eenvijfde, respectievelijk 
de Kamer' - heb ik niet zoveel te 
zeggen. Ik kan alleen maar constateren 
dat de Tweede Kamer in de constructie 
van deze wet harder moet piepen dan 
in de constructie van de mijnwet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
op het derde verschil, dat te vinden is 
in de laatste volzin van de delegatie-
constructie. Daar staat: 'Het bepaalde 
in de vorige drie volzinnen is niet van 
toepassing indien het ontwerp van de 
algemene maatregel van bestuur 
voordien aan de Kamer is overgelegd, 
en door of namens de Kamer te 
kennen is gegeven dat van de proce-
dure, bedoeld in de eerste drie 
volzinnen, kan worden afgeweken'. 

In gewoon Nederlands betekent dit: 
als de Kamer te voren al de ontwerp-
algemene maatregel van bestuur 
heeft gezien en er geen bezwaar 
tegen heeft, treedt de 30 dagen-proce-
dure niet in werking. De 'voorhang-si-
tuatie' treedt dan niet op. Dat is 
makkelijk, want het scheelt 30 kostbare 
dagen. Zoals wij allemaal weten, is de 
wetgeving van de bewindslieden van 
onderwijs altijd een race tegen de 
klok. 

Mijnheer de Voorzitter! Het wordt 
nu tijd om de staatssecretaris diep in 
de ogen te kijken, want de 'toezending 
aan de Tweede Kamer' is van hem 
afkomstig. Voor de goede orde wijs ik 
erop dat de door mij gewraakte 30 
dagen-constructie indertijd in de 
Overgangswet basisonderwijs terecht 
is gekomen door amendementen, 
voorgesteld door de heren Van Ooijen 
en Dijkstal. Zij motiveerden een en 
ander met de woorden: 

'Gezien het ingrijpende karakter 
van de algemene maatregelen van 
bestuur, komt het gewenst voor de 
Kamer invloed te geven in de beoor-
deling ervan'. 

Het allereerste idee om de Eerste 
Kamer bij de voorwaardelijke delegatie 
in de berm te drukken, is dus afkomstig 
van socialistische en liberale Tweede-
Kamerleden. Bij de behandeling van 
de overgangswet ISOVSO werd de 30 
dagen-constructie bij amendement 
voorgesteld door de heren Franssen 
en Hermes, dus door een lid van de 
VVD en één van het CDA. Hun 
motivering was uiterst summier. Zij 
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schreven in de toelichting: 'Met deze 
amendementen wordt beoogd, 
dezelfde regelingen te treffen met 
betrekking tot de algemene maatrege-
len van bestuur als bij de wet basison-
derwijs'. 

Wij zien dus dat vertegenwoordigers 
van alle grote partijen in de Tweede 
Kamer actief hebben meegedaan aan 
het discrimineren van de Eerste 
Kamer. Dit heeft dan ook waarschijnlijk 
niets te maken met bepaalde 
partijpolitieke opvattingen, neen, het 
was misschien wel gewoon 'de ene 
Kamer tegenover de andere', of opzet, 
of slordigheid. Je kunt er alleen maar 
naar raden. 

Maar het is niet eens zo belangrijk, 
want de bewindsman heeft de 
voorgestelde constructie voor zijn 
rekening genomen. Sterker nog, toen 
de heren Franssen en Hermes hun 
voorstel deden - een kopie van de 
constructie in de Overgangswet 
basisonderwijs - greep de staatssecre-
taris in met een nota van wijziging, op 
stuk nr. 67. 

In die nota van wijziging neemt de 
staatssecretaris de amendementen 
met de 30-dagen-constructie over en 
voegt er iets nieuws aan toe, namelijk 
dat de 30-dagen-constructie niet in 
werking treedt als de Kamer tevoren 
de ontwerp-algemene maatregel van 
bestuur heeft gezien en heeft laten 
weten dat zij wil afzien v-"n de 30-da-
gen-procedure. Een soort kortsluiting 
dus 

Mijnheer de Voorzitter! Over het 
voorstel van de staatssecretaris wil ik 
nu enkele opmerkingen maken. Het 
lijkt een aardige oplossing, voor zover 
je ten minste met het gehele stelsel 
akkoord kunt gaan, maar bij nader 
inzien zijn er wel degelijk bezwaren. 
De nota van wijziging - en nu dus ook 
het wetsontwerp - spreekt over het 
ontwerp van de algemene maatregel 
van bestuur. Dat is juridisch een niet 
erg duidelijke term. 

Spreekt men over 'het ontwerp' 
zodra het stuk het ministerie heeft 
verlaten en in de Ministerraad ter 
sprake komt? Is het nog steeds 'het 
ontwerp' als het bij de Raad van State 
is geweest en nog niet bij de Koningin? 
Is het nog steeds hetzelfde ontwerp als 
het bij de staatssecretaris ter tekening 
komt, bij de Koningin of bij de 
minister van Justitie ter plaatsing in 
het Staatsblad? In welk stadium van 
voorbereiding denkt de staatssecreta-
ris het ontwerp aan de Kamer voor te 
leggen? 

Ik heb daarover zelf wat zitten te 
filosoferen en er zijn verschillende 

mogelijkheden. Hij kan het doen 
voordat het ontwerp in de Ministerraad 
komt en dus ook voordat het bij de 
Raad van State en de Koningin komt. 
Maar als hij in dat stadium het 
ontwerp aan de Kamer voorlegt en te 
horen krijgt, dat de Kamer afziet van 
de 30-dagen-termijn, kan de staatsse-
cretaris vervolgens geen enkele 
verandering van de algemene maatre-
gel van bestuur meer accepteren. De 
Ministerraad mag er niet aankomen, 
de Raad van State heeft het nakijken 
en zelfs de Koningin heeft er niets 
meer over te zeggen. Nu is haar 
plaats in het wetgevingsproces niet 
de allerbelangrijkste, maar in de 
constructie van de staatssecretaris 
zou haar positie meteen tot nul 
worden gereduceerd. En dat verwacht 
je toch eigenlijk niet van een lid van 
de voormalige Christelijk Historische 
Unie! 

Goed, wij moeten eigenlijk veronder-
stellen, dat de Kamer het ontwerp niet 
te zien krijgt voordat de Ministerraad, 
de Raad van State en de Koningin 
erbij worden betrokken. Maar wanneer 
dan wel? Na de behandeling in de 
Ministerraad? Dan worden nog steeds 
de Raad van State en de Koningin 
gefrustreerd. Na de Raad van State? 
Dan wordt nog steeds de rol van de 
Koningin weggepoetst. Blijft dus 
over: na de koninklijke ondertekening. 
Dat lijkt het meest aanvaardbaar. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, als wij 
zo ver zijn, zitten wij precies aan het 
begin van de termijn van 30 dagen! 
Dan is er geen 'voordien' zoals in de 
wet staat! Dan heeft de kortsluitings-
constructie van de staatssecretaris 
ook geen enkele zin meer, want het 
ontwerp is intussen een echte 
algemene maatregel van bestuur 
geworden waarvan de inwerkingtre-
ding nog afhankelijk is van hetgeen 
de Kamer al dan niet laat horen in de 
periode van 30 dagen. Zo rijst dus bij 
mij het ernstige vermoeden, dat de 
staatssecretaris iets heeft bedacht dat 
eigenlijk niets voorstelt. De nieuwe 
kleren van de staatssecretaris! 

Ik zou bijna zeggen: Dat komt ervan 
als je op een achternamiddag het 
systeem van wetgeving verandert. 
Want van een achternamiddag mogen 
wij inderdaad wel spreken. Via 
amenderingen en nota van wijziging 
is Nederland verrijkt met een nieuwe 
vorm van delegatie van wetgeving. 
Dat is niet typisch weloverwogen 
gebeurd; het is een beetje tussen 
neus en lippen door gebeurd en 
zonder dat de Raad van State - om 
maar eens een belangrijk adviescolle-
ge op het gebied van de wetgeving te 

noemen - enig advies daarover heeft 
gegegeven. Want, zoals bekend, over 
amendementenen nota's van wijziging 
adviseert de raad niet. In dit geval is 
dat misschien niet zonder bedenkin-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
een probleem te bespreken. Bij het 
opsommen van de verschillen tussen 
de delegatievorm in de Mijnwet 
continentaal plat en die in de Over-
gangswet ISOVSO heb ik één verschil 
niet genoemd. De Mijnwet zegt in 
artikel 12, dat de maatregel in werking 
treedt met ingang van de dag na die 
waarop 30 dagen na de overlegging 
zijn verstreken, indien gedurende die 
termijn niet door of namens een der 
Kamers of door ten minste een vijfde 
van het grondwettelijk aantal leden 
van een der Kamers de wens te 
kennen wordt gegeven, dat de 
inwerkingtreding van de maatregel bij 
de wet zal worden geregeld. Het gaat 
dus om de inwerkingtreding van de 
algemene maatregel van bestuur. 
Deze moet bij wet worden geregeld 
als de Kamers dat wil len. 

Wat zegt de overgangswet ISOVSO? 
Niet hetzelfde! De maatregel treedt 
niet in werking dan nadat 30 dagen na 
de overlegging zijn verstreken en 
gedurende die termijn niet door of 
namens de Kamer de wens wordt te 
kennen gegeven dat het in die 
maatregel geregelde onderwerp bij de 
wet wordt geregeld. In dat geval moet 
de Kamer dus wensen dat het in de 
algemene maatregel van bestuur 
geregelde onderwerp bij de wet wordt 
geregeld. Dat is heel wat anders dan 
de constructie op grond van artikel 12 
van de Mijnwet continentaal plat. Dat 
gaat veel verder. 

In artikel 12 van de Mijnwet conti-
nentaal plat vraagt de Kamer om 
inwerkingtreding bij de wet en dan 
komt er zo'n kort wetje als ik eerder 
aanhaalde. Maarin deze overgangswet 
wordt er eventueel niet gevraagd om 
inwerkingtreding, maar om een wet in 
plaats van de voorgelegde algemene 
maatregel van bestuur. De Kamer wi l 
immers dat de materie die de staats-
secretaris eigenlijk in een algemene 
maatregel van bestuur wilde regelen 
in een echte heuse formele wet komt. 

Dat wil dus zeggen dat de gehele 
formele wetgevingsprocedure moet 
worden doorlopen; ook in de Tweede 
Kamer met voorlopig verslag, memo-
rie van antwoord, openbare behande-
ling en mét amenderingen. Reken er 
maar op dat er geamendeerd zal 
worden, want daarom ging het 
natuurlijk. Zoiets eenvoudigs als 
artikel 12 van de Mijnwet continentaal 
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plat is hier niet aan de orde! Het 
onvermijdelijke gevolg is, dat alles 
wat men later eventueel nog zou 
willen veranderen ook alleen maar via 
de weg van de formele wetgeving kan 
gebeuren. Een wet kan men nu 
eenmaal niet veranderen door middel 
van een algemene maatregel van 
bestuur, behalve als de wet zelf die 
mogelijkheid geeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben wat 
uitvoeriger op dit punt ingegaan 
omdat hier en daar de gedachte 
leefde dat ons iets werd voorgelegd 
dat erg leek op die delegatie in de 
Mijnwet continentaal plat. Het is 
echter heel iets anders. 

Een formele wet in plaats van een 
algemene maatregel van bestuur is 
overigens als constructie de laatste 
jaren niet helemaal onbekend. Het 
komt in een aantal milieu- en welzijns-
wetten van recente datum voor en 
sinds enkele weken ook in de Gemeen-
tewet. De Afvalstoffenwet, de Wet 
geluidhinder, de Kaderwet specifiek 
welzijn, de Wet voorzieningen 
gezondheidszorg, de ontwerpwet 
bodembescherming en ook de Wet 
agrarisch grondverkeer kennen 
allemaal iets wat daarmee te vergelij-
ken valt. 

Maar in al deze wetten kan de 
omzetting van algemene maatregel 
van bestuur in formele wetten wel 
steeds worden gevraagd door zowel 
de Tweede Kamer als de Eerste 
Kamer. De achteruitzetting van de 
Eerste Kamer komt in al deze wetten 
niet voor. Voor zo iets moet je 
kennelijk bij Onderwijs terecht. 
Evenmin komt in al deze wetten de 
kortsluitingsmogelijkheid voor door 
middel van het aanbieden van het 
ontwerp van de algemene maatregel 
van bestuur. Ook dat is een uitvinding 
van Onderwijs. 

Mijnheer de Voorzitter! Wie het 
eindbericht van de commissie-Geel-
hoed over de deregulering goed leest, 
komt tot de conclusie dat die commis-
sie maar weinig zegt over de wetgeving 
van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. De commissie zegt 
echter wel dat de wetgeving onover-
zichtelijk en ondoorzichtig is. Verder 
noteert de commissie dat er sprake is 
van een sterk autonoom ontwikkelde 
wetgevingscultuur en die is dan weer 
het gevolg van een nogal besloten 
circuit van op elkaar aangewezen 
specialisten en direct belanghebben-
den. Het gevolg is dat de wet- en de 
regelgeving voor niet ingewijden 
moeilijk toegankelijk is geworden. De 
commissie heeft gelijk. Ik zou daaraan 

willen toevoegen dat de wetgeving af 
en toe ook sporen van haastwerk 
vertoont waardoor niet goed door-
dachte constructies ontstaan. 

Laat ik mijn kritiek samenvatten. 
Door de gekozen delegatieconstructie 
wordt de Eerste Kamer achteruitgezet 
zonder motivering, zonder principiële 
gedachtenwisseling. De kortsluitings-
constructies via het voorleggen van 
het ontwerp algemene maatregel van 
bestuur deugt eigenlijk niet, omdat zij 
niet valt in de passen in de formeel 
voorgeschreven procedure van 
wetgeving. Geen van de gekozen 
delegatieconstructies is voor advies 
aan de Raad van State voorgelegd. 
Dat is vreemd, want het gaat om 
nieuwe en ver strekkende constructies. 

De overgangswet ISOVSO bevat 
buitengewoon veel delegatiebepalin-
gen: gewone delegatiebepalingen 
- de heer Oskamp heeft daarop al 
gewezen - en de ongewone, de 
voorwaardelijke waarop ik zoveel 
kritiek heb. In het aprilnummer van 
het tijdschrift 'Bestuurswetenschap-
pen' schrijft mr. A.J. de Bok over de 
voorwaardelijke delegatie het volgen-
de: 

'Voorwaardelijke delegatie kan 
drempelverlagend werken. Het 
gebruik van deze figuur kan ertoe 
leiden dat nog vaker dan thans 
gedelegeerd wordt. Uitholling van de 
positie van het parlement valt van 
deze toegenomen delegatie niet te 
duchten, zou het argument zijn, want 
het parlement kan de voorwaardelijk 
gedelegeerde regeling altijd weer aan 
zich trekken. 

Keerzijde van een dergelijke 
ontwikkeling zou echter zijn dat dan 
veel komt af te hangen van de wijze 
waarop het parlement het toezicht op 
de voorwaardelijk gedelegeerde 
regelingsbevoegdheid uitoefent. Is 
het daarin niet voldoende alert, dan 
kunnen onderwerpen die qua belang 
in de formele wet thuishoren licht in 
gedelegeerde wetgeving verzeild 
raken. Naarmate voorwaardelijke 
delegatie op ruimere schaal zal 
worden toegepast, zal ook de kans op 
een verslapping van de aandacht van 
het parlement toenemen. 

Voorwaardelijke delegatie kan ook 
leiden tot een zekere gemakzucht bij 
de formele wetgever. Hij kan in de 
verleiding komen om zaken, waarvan 
de regeling hem nog niet recht 
duidelijk voor ogen staat, maar 
vooruit te schuiven. Zijn oordeel hoeft 
hij dan pas te geven, wanneer er een 
ontwerp-algemene maatregel van 
bestuur op tafel ligt. Ik zou dat geen 
gelukkige ontwikkeling vinden. Het is 

waar dat beleidsinzichten meestal niet 
direct voorhanden zijn, maar in de 
praktijk ontwikkeld moeten worden. 
Toch vind ik dat de wetgever ernaar 
moet streven om, wat de hoofdlijnen 
van de materie aangaat, reeds aan-
stonds een zo compleet mogelijke 
regeling te geven. Het zonder noodzaak 
vooruitschuiven van de regeling van 
dergelijke hoofdlijnen via voorwaarde-
lijke delegatie waarbij men zich 
afhankelijk maakt van de voorzetten 
van de gedelegeerde wetgever, is een 
slechte wetgevingspolitiek. 

Voorwaardelijke delegatie kan een 
oplossing betekenen voor dringende 
eisen vanuit de praktijk, maar kan er 
anderzijds ook toe leiden dat de 
wetgever te gemakkelijk de regeling 
van belangrijke onderwerpen uit 
handen geeft aan het bestuur. Een 
terughoudend en zorgvuldig gebruik 
van deze figuur lijkt daarom aanbevo-
len.'. (einde citaat) 

Mijnheer de Voorzitter! De Bok is 
duidelijk kritisch. Hij heeft een man 
van groot gezag aan zijn zijde, 
namelijk de inmiddels voormalige 
regeringscommissaris Simons. Bij de 
behamdeling van de Grondwet in de 
Tweede Kamer zei de heer Simons 
hierover: 'Voorwaardelijke delegatie 
is een figuur die met verstand, 
redelijkheid en behoedzaamheid moet 
worden gebruikt'. In de wetgeving 
met betrekking tot onderwijs is van 
behoedzaamheid echter weinig te 
bespeuren. In de overgangswet 
basisonderwijs kwam de voorwaarde-
lijke delegatie drie maal voor, zonder 
de kortsluitingsconstructie. In deze 
wet komt de voorwaardelijke delegatie 
al zeven maal voor. Dat is een toene-
ming die helemaal niet wijst op de 
behoedzaamheid waarop de heer 
Simons aandringt. De gevaren 
waarop de heer De Bok in zijn artikel 
wijst - ik noem de gevaren van 
drempelverlaging, van verslapping 
van de parlementaire aandacht en van 
gemakzucht bij de formele wetgever -
zijn heel reëel. 

Wat wij vandaag behandelen, hangt 
eigenlijk van voorlopigheden aan 
elkaar. Immers, er zijn voorwaardelijke 
delegaties in een overgangswet naar 
een interimwet, die ten slotte een 
definitieve wet moet worden! Wetge-
ving vraagt om bestendigheid en niet 
om begrippen als 'voorwaardelijk', 
'overgang' en 'interim'. Met al deze 
voorlopigheden zijn wij op de verkeer-
de weg. 

Met de materiële inhoud van de wet 
kunnen wij - voor zover wij die 
althans kennen - instemmen. Met de 
vorm kunnen wij echter écht niet 
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instemmen. Wij vinden dat de 
staatssecretaris die vorm moet 
aanpassen aan hetgeen tot dusver 
gebruikelijk is. Wij wachten dan ook 
met spanning op het antwoord van de 
staatssecretaris. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: De behandeling van 
het wetsvoorstel zal vanavond 
worden voortgezet. 

De vergadering wordt enkele ogenblik-
ken geschorst. 

Voorzitter: De Rijk. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsvoorstellen: 
- Nadere wijziging van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
de Werkloosheidswet en de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en enige 
andere daarmee verband houdende 
wetten (verlaging van uitkeringsper-
centages) (18664); 
- Nadere wijziging van de Wet 
werkloosheidsvoorziening (verlenging 
van de uitkeringsduur ingevolge de 
Wet werkloosheidsvoorziening voor 
werknemers van 50 jaar en ouder) 
(18672). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graai: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil beginnen met u 
een nota van verbetering aan te 
bieden. In artikel IV, onderdeel E, 
onder 2 is een percentageteken 
weggevallen, achter het getal 90, de 
laatste keer dat dit getal in genoemd 
artikel onderdeel is gebruikt. Ik heb 
inmiddels een geschreven en geteken-
de nota van verbetering bij mij. 
Voordat ik met mijn antwoord begin, 
wil ik deze aan u overhandigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
woordvoerders dankbaar voor hun 
inbreng in de discussie over een 
tweetal wetsontwerpen. Het ene 
voorstel behelst een verlaging van de 
niveaus van de uitkering. Het andere 
voorstel heeft betrekking op verbete-
ring van de uitkering aan langdurig 
werklozen in het kader van de WWV. 
Het aantal langdurig, onvrijwillig 
niet-actieven is de laatste jaren sterk 
toegenomen. De noodzaak tot het 
treffen van maatregelen is hierdoor 
nog steeds aanwezig. 

Immers, indien geen maatregelen in 
de nominale sfeer worden getroffen, 
dan betekent dit dat de uitgaven in de 
sfeer van de sociale zekerheid verder 
oplopen. Verschillende woordvoerders 
hebben daarop gewezen. De heer Van 

Dalen heeft terecht een relatie gelegd 
met de noodzaak tot een werkgelegen-
heidsbeleid van de overheid. Hij heeft 
vooral gewezen op de noodzaak van 
arbeidsmarktvoorzieningen. Op die 
manier kan invloed worden uitgeoe-
fend op de volumina. 

Ook in de Tweede Kamer heb ik 
reeds gezegd dat dit politieke keuzen 
vergt. Mevrouw Van Leeuwen 
voorspelde al dat ik dit zou zeggen. 
Eveneens voorspelde zij dat ik zou 
zeggen dat dit pijn doet. De heer 
Hoekstra deed dat ook. Het is waar. 
Deze keuzen gaan met pijn gepaard 
voor de uitkeringsgerechtigden. De 
heer Van der Jagt heeft heel terecht 
nadrukkelijk gezegd dat het noodzake-
lijk is, dit te doen in het belang van 
mensen die nu en straks op uitkeringen 
zijn aangewezen. Hij heeft in herinne-
ring gebracht de discussie die destijds 
in het kabinet-Den Uyl is gevoerd. 

Hij verwees met name naar de 
opvattingen van de toenmalige 
ministervan Financiën, de heer 
Duisenberg en de reacties daarop van 
de toenmalige directeur van De 
Nederlandsche Bank. Deze beslissin-
gen moeten nu worden genomen 
willen wij op termijn in staat zijn, een 
goed systeem van sociale zekerheid te 
kunnen handhaven. Het kabinet 
streeft er daarbij naar, de sociale 
minima zoveel mogelijk te ontzien. 
Dat is door de woordvoerders ook 
erkend. De heer Van der Jagt heeft op 
sommige reacties vanuit de vakbewe-
ging gewezen. 

Deze maatregel richt zich in hoofd-
zaak op de bovenminimale uitkerings-
gerechtigden. De heer Hoekstra 
kwalificeerde dit als onaanvaardbaar. 
Gezien zijn benaderingswijze had ik 
dat al begrepen. Van de bovenminima-
le uitkeringsgerechtigden zijn de 
laatste jaren grote offers gevraagd. 

Ik verzet mij echter krachtig tegen 
de opvatting als zou dit kabinet geen 
oog hebben voor de inkomenspositie 
van hen die op een uitkering zijn 
aangewezen. Er heeft een permanente 
afweging plaatsgevonden, waarbij 
aan de inkomensgevolgen een 
belangrijke plaats wordt en werd 
toegekend. Bij deze maatregelen zijn 
voorzieningen getroffen die de 
koopkrachteffecten enigszins mitige-
ren. Zo zijn de voor 1985 voorziene 
stappen in de gefaceerde verlaging 
van het minimumdagloon uitgesteld 
tot 1986. Daarnaast wordt mede op 
aandrang van de Tweede Kamer 
voorgesteld de verlaging van het 
uitkeringspercentage voor de WAO 
gefaseerd te laten verlopen voor 
WAO-gerechtigden die langer dan 

twee jaar onafgebroken recht hebben 
gehad op een uitkering en die op 1 
januari 1985 ten minste de leeftijd van 
50 jaar hebben bereikt. Het percentage 
van de bedoelde categorie kan 
hierdoor gedurende het eerste half 
jaar van 1985 worden vastgesteld op 
72,5. 

Een gevolg van de concentratie van 
de maatregelen op de bovenminimale 
gerechtigden betreft de nivellering 
binnen het uitkeringsgebouw. De 
netto-verhouding tussen minimumuit-
kering en modale uitkering in de WAO 
zal in 1985 nog slechts 1: 1,08 bedra-
gen. De heer Van der Jagt heeft 
daarop terecht gewezen. Hij sprak in 
dat verband zelfs van 'het platdrukken 
van deze verhouding binnen de 
uitkeringssfeer'. 

Ik benadruk dat het verkleinen van 
de bedoelde verschillen in de mate 
waarin die zich nu voordoen, niet 
moet worden gezien als een uitdruk-
kelijke doelstelling van het kabinetsbe-
leid. Wel is het een logisch uitvloeisel 
van de opvatting van het kabinet dat 
de sociale minima in 1985 zo veel 
mogelijk ontzien moeten worden. Als 
zodanig is het dan ook bewust door 
het kabinet geaccepteerd. Dit neemt 
overigens niet weg dat dit punt ook in 
de toekomst de aandacht verdient bij 
de verdere ontwikkeling van het 
beleid met betrekking tot de sociale 
zekerheid. 

Mevrouw Bischoff en mevrouw Van 
Leeuwen menen dat het beleid van de 
regering gericht is op het creëren van 
een toenemende ongelijkheid tussen 
actieven en niet-actieven, ofte wel 
uitkeringsgerechtigden. Zij achten dit 
onrechtvaardig. Bij de vergelijking 
van de inkomensverdeling in de tijd 
dient te worden bedacht dat naast 
beleidsmatige factoren ook autonome 
ontwikkelingen een rol spelen. Beide 
vragen om een eigen analyse. 

De inkomenspositie van de minima 
en de uitkeringsgerechtigden zal 
steeds moeten worden gezien in 
samenhang met de inkomenspositie 
van anderen. Deze samenhang dient 
in het oog te worden gehouden bij de 
vaststelling van het beleid. Bij het 
vaststellen van het inkomensbeleid 
dient steeds te worden gezocht naar 
een evenwicht tussen het bevorderen 
van een meer rechtvaardige inkomens-
verdeling en het leveren van een 
doelmatige bijdrage aan de verwezen-
lijking van het sociaal-economisch 
beleid. De heer Van Dalen heeft naar 
mijn gevoel terecht deze poging tot 
het zoeken van dat evenwicht beklenv 
toond. 
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Daarbij zijn enerzijds van belang 
zaken zoals gelijke beloning voor 
gelijke arbeid, parallelle inkomensont-
wikkeling, bescherming van zwakken 
en het rekening houden met draag-
krachtverschillen. Anderzijds spelen 
een rol zaken, als de algemene 
loonmatiging, de bijzondere matiging 
van inkomens in de collectieve sector, 
de looninlevering ten behoeve van 
rendementsherstel, werkgelegen-
heidsgroei, arbeidsduurverkorting en 
dergelijke. 

Het kabinet heeft in dezen een 
keuze gemaakt. Er is gekozen voor 
een beleid waarbij meer werk voorrang 
krijgt op het behoud van inkomen. 
Herstel van werkgelegenheid is geen 
doel in zichzelf, maar een belangrijk 
instrument om te komen tot een 
aanvaardbare inkomensverdeling. In 
de principiële benaderingswijzen van 
de heren Van Dalen en Heijmans 
proef ik hetzelfde. Het streven van het 
kabinet is erop gericht om binnen 
deze kabinetsperiode de aanpassing 
van het sociale-zekerheidsstelsel te 
realiseren. Het kabinet heeft er 
vertrouwen in dat de kosten van dat 
stelsel dan weer door de samenleving 
kunnen worden opgebracht. 

Verschillende woordvoerders 
hebben opheldering gevraagd 
omtrent het onderdeel stelselherzie-
ning in relatie tot de niveauverlaging. 
De heer Van de Zandschulp wees er 
nog op dat ik aan de overzijde 
kennelijk wat in de knoop was 
geraakt. Ik hoop met mijn woorden in 
elk geval een duidelijke positiebepaling 
te geven. 

Om niet vooruit te lopen op de 
stelselherziening en toch de gewenste 
uitgavenbeperking voor 1984 te 
bereiken, werd er per 1 januari 1984 
een korting van 3% doorgevoerd op 
de daglonen WAO, WW en WWV. Per 
1 juli werd dit herhaald voor de 
daglonen WAO en WW, omdat op dat 
moment nog steeds de gevraagde 
adviezen van de Sociaal-economische 
Raad en de Emancipatieraad niet 
waren uitgebracht. Door te kiezen 
voor een dagloonkorting in plaats van 
voor een verlaging van de uitkerings-
percentages, werd niet vooruitgelo-
pen op een keuze voor andere 
maatregelen in het kader van een 
stelselherziening met betrekking tot 
het uitkeringsniveau op een moment 
dat de adviezen nog niet waren 
ontvangen. 

Gelet op de noodzaak om in 1985 
de in het kabinet afgesproken ombui-
gingen in de collectieve sector te 
bereiken, valt nu niet te ontkomen aan 

een niveauverlaging per 1 januari 
1985. De werking van de netto-netto-
koppeling voorkomt echter dat de 
sociale minima erop achteruit gaan. 
Deze maatregel dient te worden 
gezien als een eerste stap op de weg 
van een beleid dat is gericht op deze 
stelselherziening. Mevrouw Bischoff 
sprak de vrees uit dat er wel eens 
geen volgende stappen zouden 
kunnen volgen, vooral als de econo-
mische groei weer wat zou aanzetten. 
Ik kan haar op dit punt geruststellen. 
Het beleid van het kabinet is er 
namelijk wel degelijk op gericht om 
de door ons beoogde steselwijziging, 
zoals die in de adviesaanvragen is 
verwoord, te realiseren. Het streven 
blijft erop gericht die wijziging per 1 
juli 1985 te laten ingaan. 

Uit de discussie in deze Kamer blijkt 
dat men het als minder gelukkig 
ervaart dat thans reeds een eerste 
stap op de weg naar stelselherziening 
wordt gezet, terwijl de besluitvorming 
over de adviezen nog niet is afgerond. 
De contouren van het nieuwe stelsel 
staan op dit moment nog niet definitief 
vast. Ik heb begrip voor deze bezwaren, 
waarvoor met name de heer Van de 
Zanschulp zich als vertolker heeft 
opgeworpen. Ook ik zou liever de 
maatregel tot niveauverlaging hebben 
behandeld samen met de structuur 
van de stelselherziening zelf. 

De complexiteit van de materie 
maakte het echter onmogelijk thans al 
een voorstel van wet tot herziening 
van het stelsel aan de Tweede Kamer 
en vervolgens aan deze Kamer voor te 
leggen. De noodzaak om de vereiste 
ombuigingen voor 1985 in de collec-
tieve sector tot stand te brengen, 
dwong evenwel tot maatregelen per 1 
januari 1985. Daarom is besloten, een 
splitsing te maken tussen voorstellen 
betreffende de uitkeringsniveau's en 
voorstellen die betrekking hebben op 
de structuur van de uitkeringsregelin-
gen, zowel ten aanzien van werkloos-
heid als ten aanzien van arbeids-
ongeschiktheid. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat de voorstellen tot 
niveauverlaging reeds thans in deze 
Kamer kunnen worden behandeld. 

Het maximale niveau van de 
wettelijke verplichte sociale zekerheid 
zal naar mijn mening bij aanname van 
deze voorstellen voor lange tijd zijn 
bepaald. 

Het gaat dus wel degelijk om een 
richtingbepalendestap met betrekking 
tot de komende veranderingen in de 
sociale verzekering. Ik ben van 
mening dat die stap zelfstandig en op 
zijn eigen merites kan worden 
beoordeeld. Dit is ook met name in de 

bijdrage van de heer Heijmans 
beklemtoond. Ik volg hem in dat 
opzicht geheel. 

In de fundamentele discussie over 
de structuur van de uitkeringsregelin-
gen, die nog moet plaatsvinden, kan 
na aanneming van deze voorstellen 
een uitkeringsniveau van ten hoogste 
70% worden beschouwd als een vast 
punt. Ik heb begrepen, dat de heer 
Van Dalen ook vanuit dat vaste punt 
verder wil werken en ermee kan 
instemmen. Ik heb daarmee naar ik 
hoop ook voldoende reactie gegeven 
op de opmerkingen gemaakt door de 
heer Hoekstra. 

In dit verband heeft de heer Van de 
Zandschulp een boeiende uiteenzet-
ting gegeven van zijn opvatting over 
de ondergrens in het nieuwe stelsel 
van sociale zekerheid. Hij meent die te 
moeten leggen op 75%. In de rege-
ringsvoorstellen komt die grens uit op 
70%. De geachte afgevaardigde gaf 
voor de verdediging van de door hem 
beoogde verlaging een onderbouwing 
die evenzeer geldt voor de regerings-
voorstellen. 

Ik zie dan ook geen grote, wezenlijke 
verschillen tussen hetgeen wij doen 
en hetgeen de heer Van de Zandschulp, 
ook qua niveau van de uitkeringen, 
meent te moeten bereiken. Ook wij 
streven naar een zekere continuïteit in 
de inkomensvorming van hen die 
werkloos of arbeidsongeschikt 
worden. Dat is een zaak die in onze 
opvatting ook zeker realiseerbaar is 
met een niveau van 70%. 

Ook wij vinden dat er geen te grote 
afstand moet zijn tussen het loon dat 
men verdient en de uitkering die men 
krijgt. Ook wij zijn van oordeel dat er 
in het algemeen sprake moet zijn van 
een equivalentie als het gaat om aan 
het loon gerelateerde uitkeringen. 
Daarom gaat het als wij spreken over 
voorzieningen bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. Daarom ben ik 
van mening, dat de argumenten die 
de heer Van de Zandschulp gebruikte 
ter verdediging van zijn ondergrens 
evenzeer kunnen worden gebruikt ter 
verdediging van de ondergrens die 
wi j beogen. 

Die ondergrens is mede bepalend 
vanwege het feit, dat een alleenstaan-
de sowieso nooit op een uitkering 
ingevolge de algemene bijstandswet 
is aangewezen, terwijl iemand die een 
ander tot zijn onderhoud heeft een 
toeslag kan vragen. Die toeslag is 
overigens evenzeer nodig in het 
systeem dat de heer Van de Zand-
schulp bepleit. Ik denk dat uiteindelijk 
in zijn keuze ook ligt opgesloten, dat 
een hoop werknemers boven het 
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minimum evenzeer op die toeslag zijn 
aangewezen, alhoewel ik erken dat er 
met 5% verschil uiteraard wel enig 
verschil bestaat tussen hetgeen wi j 
voorstellen en hetgeen de heer Van 
de Zandschulp beoogt. Mijns inziens 
is er echter geen principieel verschil. 

De heer Heijmans heeft terecht 
betoogd dat er signalen zijn die erop 
wijzen, dat een verder terugtreden 
van de wettelijk geregelde sociale 
zekerheid niet overal met afkeuring 
wordt begroet. Hij heeft mij gevraagd 
naar die signalen te luisteren. Ik kan u 
verzekeren, mijnheer de Voorzitter, 
dat ik naar al dit soort signalen luister. 
Wat er uiteindelijk van zal zijn terug te 
vinden in het beleid zal uiteraard 
blijken bij in te dienen concrete 
voorstellen, met name als het straks 
gaat om de stelselherziening. 

De heer Van de Zandschulp heeft, 
onder verwijzing naar de opvatting 
van minister De Koning, gesproken 
over de toeslagmaatschappij. Ik 
geloof dat de uitspraken van de 
minister enigszins uit hun verband 
zijn gerukt. Die uitspraken hadden 
namelijk betrekking op een wel 
gehoorde stelling dat het minimum-
loon substantieel zou moeten worden 
teruggebracht en vervolgens voor 
alleenverdieners een toeslag op het 
verdiende loon zou dienen te worden 
verstrekt. 

De gezinstoeslagenwet, zoals 
voorzien in het herziene stelsel voor 
de sociale zekerheid, functioneert in 
principe op dezelfde wijze als de 
huidige minimumdagloonbepalingen. 
Het gaat hier dan ook niet om een 
nieuw fenomeen. Bovendien hoopt 
het kabinet dat zijn inspanningen om 
ook binnen samenlevingsverbanden 
te komen tot herverdeling van arbeid 
ertoe zullen leiden dat het beroep op 
een gezinstoeslag op langere termijn 
vrij beperkt zal kunnen zijn. 

De heer Van der Jagt heeft nog 
eens de voorstellen van de vakbewe-
ging onder de aandacht gebracht en 
daarbij met name gewezen op de 
voorstellen van de FNV. Hij vroeg mij 
daarop wat dieper in te gaan. Een 
verwijzing naar het verleden lijkt mij 
het meest sprekende voorbeeld voor 
de gevolgen van premieverhoging. 

In het verleden zijn de sterk gestegen 
uitgaven noodzakelijkerwijs gepaard 
gegaan met voortdurend stijgende 
premies. Die gestegen premies 
hebben op belangrijke schaal tot 
afwenteling geleid, waardoor uiteinde-
lijk de rendementsposities van de 
bedrijven op het spel zijn gezet. De 
aanhoudende groei van de collectieve 

sector is dan ook uiteindelijk voor een 
belangrijk deel gefinancierd door het 
bedrijfsleven. Dat deze weg een 
heilloze is hoef ik hier niet uitgebreid 
toe te lichten. Die weg zouden wij dus 
ook niet verder mogen bewandelen. 

Ik wil in dit stadium niet al te veel 
zeggen over de ziekengeldproblema-
tiek. Een wetsontwerp terzake moet 
nog aan de overzijde worden behan-
deld. Ik heb niet op voorhand gesteld 
dat ik de afwentelingsreacties, 
waarover de heer Van der Jagt sprak, 
onmogelijk acht. Het feit dat werkge-
vers niet onverdeeld gelukkig zijn met 
de voorgestelde maatregelen zegt 
overigens nog weinig over hun 
opstelling wanneer de maatregelen 
realiteit zouden worden. Ik sluit dus 
de mogelijkheid van afwenteling niet 
uit. 

Cruciaal is echter de vraag of dit 
wordt ingepast in de beschikbare 
ruimte. Daarbij gaat het dan ook nog 
om de vraag wie wat betaalt. Het 
hoeft in die zin dan ook niet automa-
tisch tot afwenteling te leiden. Ik blijf 
toch nog vol vertrouwen, al zie ik best 
de kant van de zaak die de heer Van 
der Jagt heeft belicht. 

Mevrouw Bischoff heeft zich vrij 
positief uitgesproken over de verande-
ringen die ik in het wetsvoorstel heb 
aangebracht met betrekking tot de 
anti-cumulatieregeling. Aanvankelijk 
was deze gesteld op 80%, later is zij 
verhoogd naar 85%. Zij vraagt of dit 
een eerste aanzet is naar verdere 
veranderingen in de sociale zekerheid. 
Ik heb op dit moment geen andere 
voorstellen in mijn portefeuille met 
betrekking tot de sociale verzekering 
of de bijstandsverlening. Uiteraard zal 
bij de invulling van de stelselherziening 
ook dit thema ten volle aan de orde 
komen. Ongetwijfeld zullen wij er dan 
verder over praten. 

De heer Van de Zandschulp heeft de 
ziekenfondsrechten voor hen die een 
uitkering ingevolge de Arbeidsonge-
schiktheidswet ontvangen aan de orde 
gesteld. 

In antwoord op zijn vraag over dat 
recht in het kader van het ziekenfonds-
pakket wijs ik erop, dat de Zieken-
fondsraad - hij wees er zelf ook al 
op - blijkens een eind november 
opgesteld advies inderdaad opteert 
voor een toetsing van de inkomens-
grens voor de 0- en de WWV-gerech-
tigden op basis van 70 % van het 
dagloon. Dit betekent, dat het meren-
deel van die uitkeringsgerechtigden 
binnen de werkingssfeer van de 
verplichte ziekenfondsverzekering zal 
gaan vallen. 

Dit laatste geldt overigens niet voor 
de WW-gerechtigden en voor de 
werklozen die direct in de WWV 
instromen, deze laatste categorie voor 
de eerste 26 weken van uitkering, 
aangezien de toetsing in die gevallen, 
WW en 26 weken WWV, plaatsvindt 
op basis van het laatst verdiende 
loon. Het kabinet zal overigens op 
korte termijn een beslissing nemen 
naar aanleiding van het advies dat de 
Ziekenfondsraad over deze zaak heeft 
uitgebracht. 

De heer Van Dalen heeft nog 
gewezen op het belang van een 
zodanige planning van de politieke 
besluitvorming, dat een tijdige 
premievaststelling door de uitvoe-
ringsorganen kan geschieden. Ook 
van de zijde van de uitvoeringsorganen 
is daarvoor aandacht gevraagd. Ik heb 
begrip voor de problemen die de heer 
Van Dalen en ook de uitvoerders 
signaleren. 

Ik wil er echter wel voor waarschu-
wen, dat de tijd gelegen tussen de 
presentatie van de kabinetsvoorne-
mens in de Miljoenennota en de 
definitieve besluitvorming op basis 
van de parlementaire behandeling 
zeer beperkt is, zeker gezien de 
adviesprocedures die mede in 
ogenschouw dienen te worden 
genomen. Overigens ben ik van 
mening, dat op grond van de algemene 
politieke en financiële beschouwingen 
ook de uitvoeringsorganen zich reeds 
een beeld kunnen vormen van de 
richting waarin het beleid zich zal 
ontwikkelen. 

Ik besef zeer wel, dat de heer Van 
Dalen in zijn bijdrage er nog op wees, 
dat bij het vaststellen van de premies 
eigenlijk niet direct naar loonpolitieke 
of budgettaire overwegingen moet 
worden gekeken, maar ik herinner 
hem er toch ook aan, dat in de laatste 
jaren de problematiek van het terug-
sluizen en het koopkrachtbeeld toch 
altijd weer een cruciaal onderdeel 
vormen in het kabinetsbeleid en dat 
daarmee in dat verband vaak ter dege 
rekening wordt gehouden bij de 
vaststelling van de premies en de 
verdeling van de premies tussen 
bedrijven en verzekerden, tussen 
werkgevers en werknemers. 

De heer Van Dalen heeft er nog 
eens op gewezen, dat zijnerzijds in het 
voorlopig verslag aandacht is ge-
vraagd voor de koopkrachtverhoudin-
gen, met name vanwege verschillen 
in koopkracht die het gevolg zijn van 
allerlei subsidieregelingen in het 
kader van de inkomensprijzen en die 
invloed hebben op de bestedingsmo-
gelijkheden van de mensen. Hij heeft 
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mij met name gevraagd in ieder geval 
het vergelijkend onderzoek, waartoe 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
een bijdrage moet leveren, voortgang 
te doen vinden, te meer omdat hij 
vindt, dat in de straks te houden 
discussies over een glijdende schaal 
met dit soort van onderzoekingen 
rekening moet worden gehouden. Ik 
wil graag toezeggen, dat dit inderdaad 
dient te geschieden, omdat het in dat 
verband uiteindelijk gaat om een 
totale afweging van draagkrachtver-
houdingen bij de verschillende 
bestedingsgroeperingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
hiermee te hebben gereageerd op de 
inbreng van de zijde van de Kamer 
over een van de wetsvoorstellen, 
namelijk het wetsvoorstel, dat 
betrekking heeft op een verlaging van 
de uitkeringsniveaus bij arbeids-
ongeschiktheid en werkloosheid van 
80 naar 70%. 

Pe reacties van de verschillende 
woordvoerders op het wetsvoorstel 
tot verlenging van de uitkeringsduur 
W W voor 50-jarigen en ouderen 
waren positiever dan die op het 
wetsvoorstel, dat ik zoeven verdedig-
de. Dat is ook te begrijpen, omdat dit 
voorstel een verbetering betekent 
voor de oudere werknemers. De heer 
Van de Zandschulp heeft terecht 
aangestipt, dat de positie van hen op 
de arbeidsmarkt minder gunstig is - ik 
zeg niet: uitzichtsloos - dan die van 
anderen op de arbeidsmarkt. De heer 
Van Dalen heeft waarderende woorden 
gesproken over dit wetsvoorstel. Hij 
herinnerde terecht aan de discussie 
aan de overzijde en noemde terecht 
de naam van de heer Weijers, omdat 
deze èn bij de begrotingsbehandeling 
èn bij de behandeling van de kortings-
wetten in december verleden jaar 
voor deze voorziening heeft gepleit. 

De heer Heijmans zag als rechtvaar-
diging niet zozeer de verwachting, die 
men had van de stelselwijziging als 
wel het niet toepassen van de vermo-
genstoets op deze oudere werknemers. 
Hoe het ook zij, uit de discussie is in 
voldoende mate steun gebleken voor 
dit wetsvoorstel. 

Er is door verschillende woordvoer-
ders gewezen op de relatie met de 
stelselherziening. De heer Van de 
Zandschulp heeft een interessante 
beschouwing gehouden over de 
referte-eisen van het nieuwe stelsel. Ik 
kom hierover nog te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de 
uitkeringsduur van genoemde groep 
werknemers te verlengen, wordt - ik 
erken dat - enigszins vooruitgelopen 

op de nieuwe werkloosheidswet. Dat 
betreft echter alleen het feit, dat door 
deze maatregel oudere, werkloze 
werknemers over een langere periode 
dan tot dusver, een werkloosheidsuit-
kering ontvangen, zonder daarbij de 
middelentoets toe te passen. Ook 
voor de toekomstige situatie kiest het 
kabinet voor een langere uitkerings-
duur voor oudere werkloze werkne-
mers. Tevens wordt binnen de SER 
unaniem gedacht over een langere 
uitkeringsduur voor de groep, waar-
over het hier gaat. Ik heb begrepen, dat 
dit instemming vindt bij de heer Van 
de Zandschulp. 

Om niet op andere punten vooruit 
te lopen, is de hoogte van de verlengde 
uitkering bepaald op in beginsel 70% 
van het minimumloon. Het vooruitlopen 
op de geïntegreerde werkloosheidswet 
is met name zoveel mogelijk beperkt 
om de keuzen, die in het kader van de 
voorstellen van de geïntegreerde 
werkloosheidswet nog ten aanzien 
van de duur en de hoogte van de 
uitkering moeten worden gedaan, niet 
te blokkeren. Bovendien gaat het hier 
om een tijdelijke maatregel die bij 
invoering van de geïntegreerde 
werkloosheidswet weer ongedaan 
wordt gemaakt. Betrokkenen zullen 
dan via het overgangsrecht in de 
geïntegreerde werkloosheidswet 
worden opgenomen. 

Pas in het kader van de voorstellen 
van die wet zullen voor de desbetref-
fende werknemers definitieve keuzes 
ten aanzien van de uitkeringsduur en 
de hoogte van de uitkering worden 
gepresenteerd. De heer Van de 
Zandschulp gaat er dus ten onrechte 
van uit, dat nu gekozen zou zijn voor 
een werkloosheidsuitkering tot het 
65ste jaar voor werknemers van 50 
jaar en ouder. 

In het kader van dit wetsvoorstel 
heeft mevrouw Van Leeuwen een 
relatie gelegd met het wetsvoorstel 
gelijke behandeling voor mannen en 
vrouwen in de WWV, een wetsvoorstel 
dat aan de overzijde wordt behandeld. 
Ik wil in dit verband het volgende in 
haar richting opmerken. In het nu aan 
de orde zijnde voorstel gaat het om 
een verlenging van een bestaand 
recht op uitkering. Werknemers die 
voor 1 januari 1985 geen recht 
hadden op een WWV-uitkering, 
komen dus ook niet in aanmerking 
voor een verlenging van dit recht op 
uitkering. Werknemers die op of na 23 
december 1984 recht op een uitkering 
krijgen, vallen echter evenmin onder 
deze maatregel. De laatste uitkerings-
dag van deze groep zal op grond van 
de huidige WWV bij voortdurende 

werkloosheid pas over twee jaar 
worden bereikt. 

Gezien de geplande ingangsdatum 
van de geïntegreerde werkloosheids-
wet - 1 juli 1985 - zullen deze werkne-
mers bij invoering van de geïntegreer-
de werkloosheidswet direct in het 
overgangsrecht van deze wet kunnen 
worden opgenomen. Overigens wil ik 
hier thans niet verder ingaan op het 
wetsvoorstel tot gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen in de WWV, 
aangezien dit wetsvoorstel aan de 
overzijde van het Binnenhof nog in 
discussie is. Ik wil daarom ook niet 
verder reageren op de opmerkingen 
van mevrouw Van Leeuwen, gemaakt 
naar aanleiding van een brief van de 
heer Richard over deze zaak, die 
morgen aan de overzijde verder in 
discussie is en naar ik hoop, te zijner 
tijd ook in deze Kamer. Ik blijf de hoop 
uitspreken, dat het voorstel zoals het 
kabinet het heeft geformuleerd het 
mag halen. 

Ik kom ten slotte bij een aantal op 
zichzelf interessante beschouwingen 
vaü de heer Van de Zandschulp, die 
daarbij heeft gewezen op enkele 
aspecten van een rapport van de 
PvdA over de toekomst van het stelsel 
van sociale zekerheid. Hij voorspelde 
reeds, hoe ik daarop zou reageren. Ik 
denk dat mijn reactie wat positiever 
zal uitvallen dan hij blijkens zijn 
bijdrage verwachtte. 

Ik ben namelijk van mening, dat wij 
voor het toekomstige stelsel een 
mengsel van leeftijd met daaraan 
gekoppeld een verondersteld arbeids-
verleden, gecombineerd met een 
verlengde referte-eis naast de huidige 
eis van 130 dagen zeer serieus 
moeten overwegen, ook met het oog 
op een aspect waarop de heer Van de 
Zandschulp wees, namelijk de 
mogelijkheid van oneigenlijk gebruik, 
als men niet in deze richting meedenkt. 

Een andere vraag is dan nog steeds, 
bij welke leeftijd welke uitkeringster-
mijn dient te horen. Bij een antwoord 
op deze vraag zullen financiële 
overwegingen onvermijdelijk een rol 
spelen. Mevrouw Van Leeuwen stelt, 
dat zij bezwaren heeft tegen een 
koppeling van de duur van de uitkering 
aan het arbeidsverleden, omdat dit 
indirect discriminerend zou zijn voor 
vrouwen. Zij hebben immers door-
gaans een korter arheidsverleden. 

Voor zover wordt uitgegaan van 
een verondersteld arbeidsverleden, 
zal de relatie arbeidsverleden tot de 
uitkeringsduur voor de door mevrouw 
Van Leeuwen bedoelde groep niet 
nadelig zijn. Wel kan deze relatie 
nadelig zijn, indien wordt ingegaan op 
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een verzwaarde referte-eis, een 
tweede referte-eis, zoals de heer Van 
de Zandschulp deze kwalificeerde. Dit 
probleem heeft echter de aandacht 
van de regering. 

Ook op dit onderdeel zal de defini-
tieve invulling plaatsvinden bij de 
totstandbrenging van de stelselwijzi-
ging. De eerste voorstellen daaronv 
trent hebben met name betrekking op 
de geïntegreerde werkloosheidswet. 
Het onderwerp komt dan ten volle in 
discussie. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn reactie. Ik geef hem met 
genoegen toe dat hij iets positiever 
heeft gereageerd op een aantal 
elementen uit het PvdA-rapport dan ik 
had vermoed. Zo zie je dat het soms 
toch zin kan hebben, ook bij zeer 
uiteenlopende standpunten, met de 
staatssecretaris te discussiëren. 

Ik ga niet in op het macro-economi-
sche kader waarin de staatssecretaris 
zijn voorstellen plaatst. Dat is niet 
mijn macro-economisch kader. Er zijn 
alternatieven denkbaar. Ik verwijs 
naar het rapport van mijn partij 'Weg 
uit de crisis', deel 2. Daarin daalt de 
collectieve lastendruk eveneens, zelfs 
iets sterker dan bij het kabinet. Enge 
alternatieven als het naar beneden 
gaan van alle minima dan wel het 
drastisch afslachten van alle bovenmi-
nimale uitkeringen, die voor het gros 
toch ook betrekkelijk bescheiden zijn, 
behoeven daarin niet onder ogen te 
worden gezien. Er zijn andere moge-
lijkheden denkbaar. 

Ik vind dat de staatssecretaris het 
verschil tussen zijn bovengrens van 
70% en mijn benedengrens van 75% 
nogal sterk relativerend, soms zelfs 
bagatelliserend heeft behandeld. Ik 
heb daarbij gewezen op een aantal 
maatschappelijke effecten, die naar 
mijn mening veroorzaken dat het 
verschil bepaald niet futiel van aard is 
en ook niet alleen financieel. 

Ik heb begrepen dat de staatssecre-
taris op korte termijn een beslissing 
wil nemen over de aanbevelingen van 
de Ziekenfondsraad inzake de gevol-
gen voor het bereik van de verplichte 
ziekenfondsverzekering in relatie tot 
de verlaging van de WWV en de 
WAO. Dat lijkt mij ook hoog tijd te 
worden. Als ik op dit moment onder 
de WAO viel, zou ik toch wel willen 
weten of ik het volgend jaar al dan 
niet onder het verplichte ziekenfonds 
val. 

Ik heb enige nadere opheldering 
nodig over het betoog van de staats-
secretaris over de 50-plussers en het 
nieuwe interimwetje om dat goed te 
kunnen plaatsen. Ik stel mij voor, dat 
er op 2 januari van het volgend jaar 
iemand bij mij aanbelt die meer 
informatie wil over de betekenis van 
het wetsontwerp. Hij zegt tegen mij: 
Jij hebt dat in de Eerste Kamer 
behandeld, dus jij zult wel snappen 
wat de reikwijdte en de materiële 
betekenis ervan is. Betrokkene is 56 
jaar, ex-bouwvakker en hij heeft een 
eigen huis, dat hij voor een groot deel 
zelf heeft gebouwd, met een taxatie-
waarde van een ton. Hij is twee-en-een-
half jaar en een dag werkloos en valt 
dus in de interimvoorziening van de 
staatssecretaris. Hij heeft daarover 
iets gelezen in de krant. Hij vraagt mij 
wat dat betekent. Ik leg hem uit, dat 
hij voorlopig een minimumuitkering 
krijgt ter hoogte van de bijstandsnorm, 
zonder toets naar eigen huis. Hij wil 
graag weten wat er op een iets 
langere termijn gebeurt met zijn 
uitkering en zijn huis. Zijn positie op 
de arbeidsmarkt is geheel kansloos, 
zoals die van vrijwel al zijn leeftijdge-
noten die langdurig werkloos zijn. Hij 
wil voor de toekomst weten of zijn 
eigen huis intact blijft dan wel het zo 
is dat het wetsontwerp van de 
staatssecretaris slechts een uitstel van 
executie betekent. In het laatste geval 
heeft hij er uiteindelijk nog niets aan 
en zal hij het wetsontwerp als een 
fopspeen ervaren. 

Kan ik deze man nu antwoorden dat 
hij er, gezien zijn leeftijd en arbeids-
verleden en gezien het precedent van 
dit wetsontwerp, van uit kan gaan dat 
de middelentoets uit de bijstandswet 
aan zijn voordeur voorbij zal gaan? Of 
moet ik tegen hem zeggen 'het 
wetsontwerp lijkt fraaier dan wat het 
op dit moment waard is, en de kans 
lijkt reëel dat staatssecretaris De Graaf 
overeen halfjaar, een jaar of anderhalf 
jaar toch aan jouw huis gaat zitten 
knabbelen'? Dit is een zeer relevante 
vraag. Het gaat erom of dit wets-
ontwerp werkelijk materiële betekenis 
voor deze categorie, heeft dan wel of 
het voornamelijk van optische 
betekenis is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer u 
het mij toestaat, ga ik ook in op enkele 
opmerkingen van collega-woordvoer-
ders. De heer Van der Jagt vroeg ons 
om een veroordeling van de FNV-ac-
ties. Daartoe zullen wij niet overgaan. 
Wij zien daar geen enkele aanleiding 
toe. Integendeel, wij juichen het toe 
dat de FNV vasthoudt aan onderlinge 
solidariteit tussen werkenden en 

uitkeringsgerechtigden, en dat 
- blijkens een opinie-onderzoek - ook 
meer dan 80% van de FNV-achterban 
het met die acties eens is. 

Het gegeven, dat ook werkgevers 
door de actie getroffen zijn, maakt 
volstrekt niet dat de acties als 'onde-
mocratisch' betiteld mogen worden. 
De werkgevers hebben zich in dezen 
beslist niet opgesteld als neutrale 
waarnemers bij de besluitvorming. 
Integendeel, VNO en NCW zijn al 
jaren lang de drijvende kracht achter 
een forse afslanking van de sociale 
zekerheid en een vergroting van de 
kloof tussen werkenden en uitgestote-
nen. 

De heer Heijmans heeft de Vak-
bondskrant geciteerd. Daaraan kan hij 
toch geen enkele steun ontlenen voor 
zijn pleidooi om een deel van de 
wettelijke sociale zekerheid af te 
stoten en over te laten aan onderhan-
delingen op de markt. Ik weet niet 
precies meer welke passage hij 
voorlas. Ik heb mijn Vakbondskrant 
natuurlijk ook bij mij. Hij zal het mij 
toestaan dat ik er ook een passage uit 
voorlees, die misschien geheel of ten 
dele de zijne zal overlappen. 

'De FNV blijft op het standpunt 
staan dat de sociale zekerheid in 
beginsel een verantwoordelijkheid van 
de politiek is. De sociale zekerheid 
moet dus in beginsel voor iedereen 
wettelijk geregeld zijn en collectief 
worden gefinancierd. De FNV zal dan 
ook niet nalaten, de politici op die 
verantwoordelijkheid te wijzen'. 

De opstelling van het CNV is 
daaraan identiek. 

De heer Heijmans (VVD): Ik heb een 
stuk daaruit geciteerd! 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): Ik 
betoog dat FNV en CNV volstrekt 
niet, al dan niet stilzwijgend, insterrv 
men met de gedachte, een deel van 
de wettelijke sociale zekerheid om te 
zetten in bovenwettelijke zekerheid als 
zij nu proberen, een deel van de 
verloren gegane wettelijke sociale 
zekerheid via de c.a.o.-onderhandelin-
gen terug te veroveren. 

Ook de voorstellen inzake de sociale 
zekerheid van Van Kemenade, die 
onze partij overigens afwijst, kunnen 
niet zo gemakkelijk door de rechterzijde 
worden geannexeerd als thans wel 
wordt gesuggereerd. Ik wijs erop dat 
de voorstellen van Van Kemenade 
voor de sociale zekerheid de netto/net-
to-koppeling intact laten, en dat Van 
Kemenade zijn voorkeur voor een 
bovenwettelijke regeling van de 
bovenminimale trajecten wel bindt 
aan enkele zeer forse voorwaarden, 
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zoals een herstel van volledige 
werkgelegenheid. Dat herstel zou 
vooral door een drastische arbeidstijd-
verkorting moeten worden gereali-
seerd, zodat er in de onderhandelingen 
weer sprake is van een evenwicht op 
de arbeidsmarkt. 

Bovendien bepleit Van Kemenade 
een wettelijk kader van randvoorwaar-
den voor die bovenwettelijke uitkerin-
gen. Aan die forse randvoorwaarden 
is nog lang niet voldaan. Ook wanneer 
dat wel het geval was, zouden wij 
overigens geen voorstander zijn van 
het sociale-zekerheidsmodel dat Van 
Kemenade heeft ontwikkeld, op grond 
van de argumenten die ik in mijn 
eerste termijn heb gegeven. 

Ik ga nu niet in op de positie van de 
minima. Die zaak komt volgende week 
aan de orde. Ik heb al gezegd dat wij 
de keuzemarge van het kabinet veel te 
eng achten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vermoed 
dat ik nu weer lang genoeg heb 
gesproken voor de tweede termijn. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben blij de heer Van 
de Zandschulp toch enigermate van 
dienst te kunnen zijn, zodat ons beider 
oordeel over vooral de inhoud van de 
referte-eisen voor de nieuwe werkloos-
heidswet wat dichter bij elkaar staan. 
Ik weet, dat de politieke groepering 
waartoe de heer Van de Zandschulp 
behoort alternatieven heeft aangedra-
gen voor een ander beleid. Bij de 
algemene politieke beschouwingen is 
hierover in deze Kamer uitvoerig 
gediscussieerd. Hij weet, dat wij 
minder geloof hechten aan het slagen 
van die alternatieven en dat wij 
daarom onze eigen benaderingswijze 
staande menen te moeten houden. 

Ik heb zeker het verschil van 
mening over de ondergrens van 70 of 
75% niet willen bagatelliseren. Ik 
erken, dat 5% op zichzelf niet gering 
en niet subtiel is, maar anderzijds 
blijkt daaruit wel, dat de marges 
betrekkelijk klein zijn. Ook in zijn 
benaderingswijze - ik heb daarop al 
gewezen - za l in een vrij fors aantal 
gevallen een beroep op een toeslagre-
geling in het kader van een gezinstoe-
slagwet en nu in het kader van een 
minimumdagloongarantie worden 
gedaan. 

Hij is van mening dat spoed is 
geboden met beslissingen over het 
advies van de Ziekenfondsraad. Ik ben 
het met hem eens, maar zoals hij 
weet, ligt de eerste verantwoordelijk-
heid daarvoor bij mijn collega van 
WVC. Ik ben meestal de tweede 

ondertekenaar en ik ben van mening, 
dat wij inderdaad op dit punt zo snel 
mogelijk een beslissing moeten 
nemen. 

De laatste opmerking van de heer 
Van der Zandschulp had betrekking 
op een ex-bouwvakker van 56 jaar, die 
begin januari 1985 bij de heer Van der 
Zandschulp om informatie komt. Ik 
kan niets anders zeggen dan wat ik al 
heb gezegd aan de overzijde en in de 
stukken, namelijk dat die vraag in die 
zin niet concreet kan worden beant-
woord. Het overgangsrecht dat zal 
dienen te gelden in de nieuw geïnte-
greerde werkloosheidswet, moet nog 
worden vastgesteld. Afhankelijk van 
de concrete invulling daarvan zal het 
antwoord op die vraag kunnen 
worden geformuleerd. Deze vraag kan 
wel in 1985 worden gesteld. Ik begrijp 
best, dat deze vraag voor de betrokke-
nen heel relevant is, maar ik hoop dat 
de heer Van der Zandschulp van mij 
wil accepteren, dat ik op dit onderdeel 
niet kan vooruitlopen. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
staatssecretaris eraan herinneren, dat 
hij een eventueel loongerelateerde 
oplossing in dit verband afwees, 
omdat dat zou verwachtingen zou 
kunnen wekken waaraan niet kan 
worden voldaan. Het zou precedent-
werking hebben. Ik begrijp die 
redenering, maar die precedentwer-
king en verwachtingen gaan natuurlijk 
net zo goed op voor zijn oplossing. 
Het is toch een exact dezelfde argu-
mentatie? 

Staatssecretaris De Graaf: Neen! Ik 
denk ook niet dat het om al dan niet 
'loongerelateerd' gaat. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Het gaat om de precedentwerking! 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
om een nieuwe werkloosheidswet, die 
in beginsel loongerelateerd is. Het 
gaat om 70% van het eigen loon, af te 
bouwen naar een minimum, met nog 
een termijn van een tussenfase van 
een jaar op minimunniveau. Dat is 
een basisvoorziening en in die zin niet 
gerelateerd. 

Het gaat erom hoe wij handelen 
met diegenen die op het moment van 
de invoering van die stelselwijziging 
al een uitkering hebben. Voor die 
mensen dient het overgangsrecht te 
worden vastgesteld. De beslissingen 
daarover zijn nog niet genomen; dat 
proces is nog volop in beweging. Pas 
nadat die afronding volledig heeft 
plaatsgehad, kan de vraag over dat 
geval concreet worden beantwoord. 

Dat is echt niet eerder mogelijk, hoe 
spijtig dit misschien ook voor de 
betrokken persoon is. Ik kan mij 
namelijk best voorstellen dat deze 
persoon het liefst nu reeds zou willen 
weten hoe het met zijn uitkering zit na 
1 juli 1985. Ik kan hem echter nog 
geen antwoord geven. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij 
goed voorstellen dat de staatssecreta-
ris in dit stadium formeel nog geen 
antwoord kan geven. Hij zal zich 
natuurlijk wel moeten realiseren dat 
dit wetsvoorstel verwachtingen 
oproept. Als wij kijken naar de groep 
van 50-plussers die nu uitgetrokken 
zijn voor de WWV, zal het in betrekkelijk 
zeldzame gevallen om tweeverdieners 
gaan. Meestal zal het struikelblok het 
eigen huis zijn en een bescheiden 
hoeveelheid spaargeld. Als de 
staatssecretaris daarop straks weer 
zou terugkomen, heeft hij de door hem 
gewekte verwachtingen niet waarge-
maakt. Hij moet zich dat goed realise-
ren. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
minder verwachtingen gewekt dan u, 
mijnheer Van de Zandschulp. U hebt in 
eerste termijn namelijk de verwachting 
uitgesproken dat 50-jarigen en ouderen 
in het nieuwe stelsel doorlopen tot 65 
jaar. Die verwachting heb ik niet 
gewekt. Ik verwijs naar het feit dat het 
hier puur gaat om een interimmaatregel 
gedurende een halfjaar in afwachting 
van de stelselwijziging. Vervolgens zal 
in dat gewijzigde stelsel het overgangs-
recht worden ingevuld. Als er dan 
verwachtingen zijn gewekt in de zin 
zoals de heer Van de Zandschulp die 
bedoelt, ligt dat meer aan hem dan aan 
mij ! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
stemming over wetsvoorstel 18664 
gevraagd. 

Ik stel voor, aanstaande dinsdag aan 
het begin van de middagvergadering 
over het wetsvoorstel te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt wetsvoorstel 
18672. 

De Voorzitter: ik constateer, dat dit 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

De vergadering wordt van 17.57 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 
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Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel 
a. Verlenging van de werkingsduur 
en wijziging van de Machtigingswet 
inschrijving studenten (invoering van 
het arbeidsmarktcriterium); 
b. Voorzieningen van tijdelijke aard 
met betrekking tot de beperking van 
het aantal personen dat aan scholen 
voor hoger beroepsonderwijs voor 
het eerste leerjaar kan worden 
ingeschreven (Machtigingswet 
beperking inschrijving h.b.o.) (18163). 

De Voorzitter: Ik geef eerst het woord 
aan de heer Oskamp, voorzitter van 
de vaste commissie voor Onderwijs, 
die mede namens de vaste commissie 
voor Wetenschapsbeleid en Weten-
schappelijk Onderwijs het eindverslag 
over dit wetsvoorstel zal uitbrengen. 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na kennisneming van de 
nadere memorie van antwoord achten 
de commissies de openbare behande-
ling van deze wetsvoorstellen voldoen-
de voorbereid. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De voor ons liggende 
voorstellen zijn meer dan een simpele 
verlenging van bestaande tijdelijke 
wetgeving. Zij introduceren een 
nieuw criterium voor de vaststelling 
van een numerus fixus, namelijk de 
situatie op de arbeidsmarkt. Dat staat 
althans in de considerans. Als de 
voorstellen zijn aanvaard, zijn zij het 
zelf die door dat criterium worden 
geregeerd. 

Deze gedachte is, als ik mij niet 
vergis, voor het eerst geponeerd door 
mijn partijgenoot de heer Klein, 
staatssecretaris in het kabinet-den 
Uyl. Dat was in de eerste helft van de 
jaren zeventig, een periode die zich 
kenmerkte door een groot optimisme, 
dat enigszins deed denken aan het 
rationalisme van het eind van de 
achttiende eeuw. Alles leek beheers-
baar en voorspelbaar. Statistieken en 
prognoses vormden de onwrikbare 
basis van een menigte van beleidsbe-
slissingen. Zo vertelde een volkshuis-
vestingsdeskundige mij enkele jaren 
geleden dat de toen gemaakte 
prognoses bestemmingsplannen tot 
gevolg hadden die - waren zij ooit 
uitgevoerd - heel Nederland zouden 
hebben volgebouwd. Dat vloeide 
voort uit het rotsvaste vertrouwen in 
de beheersbaarheid van ontwikkelin-
gen en in wetenschappelijk schijnbaar 
betrouwbare prognoses.Nu, in 1984, 

zijn wi j weer een stapje verder en 
weten wi j , soms door schade en 
schande, beter. Had de minister dus 
niet beter moeten weten; had hij niet 
moeten afzien van het arbeidsmarkt-
criterium? Immers, er zijn nogal wat 
bezwaren en gevaren. 

Natuurlijk, op grond van demografi-
sche gegevens zijn op sommige 
gebieden redelijk betrouwbare 
voorspellingen te doen over de 
arbeidsmarktontwikkeling in de 
toekomst. De brugklassers van 1996 
zijn inmiddels geboren. Het valt dus te 
voorspellen, hoeveel docenten wi j in 
1996 nodig zullen hebben en daarom 
in 1990 moeten gaan opleiden. Zo 
simpel ligt de zaak natuurlijk niet. Bij 
zo'n redenering gaan wij uit van een 
ongewijzigd beleid en van ongewijzig-
de omstandigheden. Bovendien 
negeren wij dan de huidige arbeids-
markt. 

Wat het laatste aspect betreft, wijs 
ik erop dat ik onlangs nog mevrouw 
Ginjaar hoorde zeggen dat wij tot het 
jaar 2000 geen docent meer behoeven 
op te leiden, omdat er zoveel werklozen 
zijn dat het gehele natuurlijke verloop 
kan worden opgevangen. De werk-
lozen die nu en in de toekomst een 
beroep op de arbeidsmarkt zullen 
doen, mogen wij natuurlijk niet 
verwaarlozen bij de toepassing van 
het arbeidsmarktcriterium. 

Dat is op zich zelf juist. Ik moet er 
echter niet aan denken, wat de 
gevolgen voor het onderwijs kunnen 
zijn, als in de jaren negentig onze 
scholen bemand worden door 
docenten die nog nooit les hebben 
gegeven en die hun opleiding zo'n 
tien of twaalf jaar eerder hebben 
afgerond. Dat geldt natuurlijk niet 
alleen voor het onderwijs. Het is de 
vraag of de maatschappij bij een 
verbetering van de situatie op de 
arbeidsmarkt emplooi zal hebben 
voor jeugdige werklozen die twee of 
drie jaar daarvoor hun opleiding 
hebben voltooid. Over degenen die de 
veertig zijn gepasseerd - ik behoor 
ook tot die groep - behoeven wij al 
helemaal geen illusies te hebben! 

Tenzij de overheid van zins is met 
het arbeidsmarktcriterium sturend op 
te treden en door een kunstmatig 
gecreëerd tekort aan net afgestudeer-
den het bedrijfsleven en zich zelf wil 
dwingen, het huidige overschot in 
dienst te nemen, is de groep hoogge-
kwalificeerden boven de veertig en de 
groep juist afgestudeerden een 
verloren groep naar ik vrees. Het is 
echter de vraag of een kunstmatig 
geschapen tekort dat hen aan werk 
helpt wel een oplossing is. Dat zal 

zeker niet het geval zijn als de overheid 
geen wegen vindt om deze mensen in 
contact te houden met hun vak om 
vervreemding daarvan te voorkomen. 
Inzet van vrijwilligers met behoud van 
uitkering, na- en bijscholing zouden 
een oplossing kunnen bieden. Deze 
oplossing kost overigens wel geld. 

Een andere vraag is waar de grens 
ligt nu het arbeidsmarktcriterium is 
geïntroduceerd als criterium bij de 
beheersing van het aantal toegelate-
nen bij een opleiding. Nu praten wij 
nog over het HBO en het wetenschap-
pelijk onderwijs. Er is echter ook een 
overschot aan bouwvakkers. Betekent 
dit dat het arbeidsmarktcriterium ook 
toegepast moet worden bij het 
vaststellen van de maximale capaciteit 
van het leerlingstelsel, middelbaar 
beroepsonderwijs en het lager 
beroepsonderwijs? Moet dit criterium 
misschien ook straks worden toege-
past bij het lyceum als dat wordt 
ingevoerd? 

Wij moeten ons natuurlijk wel 
realiseren dat de studenten die wij 
weghouden bij het hoger beroeps-
onderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs uiteindelijk toch op de 
arbeidsmarkt terecht komen. Hoewel 
wi j de druk wat van de ketel halen 
waar het de hooggekwalificeerden 
betreft, verhogen wij tegelijkertijd de 
druk elders. Wie dit van zich afschuift 
met de opmerking dat het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs de duurste opleidin-
gen zijn, is niet vrij te pleiten van 
cynisme. Degene die dat doet, 
miskent bovendien dat het arbeids-
marktcriterium in de eerste plaats een 
sturingsmechanisme zou moeten zijn 
om gewenste ontwikkelingen mogelijk 
te maken of in gang te zetten. 

Ik heb nog een argument om met 
klem te waarschuwen tegen een 
toepassing ad hoc van het arbeids-
marktcriterium, waarbij te veel wordt 
uitgegaan van de huidige situatie op 
de arbeidsmarkt en die van de nabije 
toekomst. Als de regering dat wel 
doet, zou zij te veel uitgaan van een 
ongewijzigd beleid. Ik zei dat al 
eerder. Het zou ook voor een conser-
vatieve regering als de huidige van 
erg veel starheid en vooringenomen-
heid getuigen als zij zou aannemen 
dat wat nu is, over tien jaar nog goed 
zal zijn. 

Met andere woorden: aan de 
toepassing van het arbeidsmarktcrite-
rium zal altijd de vraag vooraf moeten 
gaan: wat willen wij en wat zien wij 
als een gewenste ontwikkeling? 
Vinden wij , om een concreet voorbeeld 
te geven, de huidige artsenpraktijken 
te groot of misschien juist te klein? 
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Wat zien wij als een gewenste 
ontwikkeling van de klassegrootte in 
het onderwijs? Welke nieuwe leerge-
bieden willen wij invoeren en ten 
koste waarvan? Laat ik nog een uiterst 
ruim voorbeeld noemen: welke kant 
willen wi j op met de arbeidstijdverkor-
ting? Die vragen durven stellen 
alvorens een opleiding in te krimpen 
of uit te breiden, vraagt om het 
uitzetten van beleidslijnen die ver 
over de volgende kabinetsperiode 
heen reiken. Die vragen niet durven 
stellen, betekent handhaving van de 
status quo en van een beleid ad hoc. 
Het getuigt bepaald niet van groot 
staatsmanschap. 

In dit verband vraag ik de aandacht 
vooreen artikel in NRC/Handelsblad 
van dinsdag 4 december jongstleden 
van de hand van G. Benthem van den 
Bergh. Daarin verwijt Van den 
Bergh het kabinet dat het op geen 
enkele manier regeert met het oog op 
morgen. Hij illustreert dat vooral aan 
de hand van het beleid van de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen. Hij verwijt de heer Deetman 
dat zijn beleid leidt tot ernstige 
achteruitgang van wetenschappelijk 
onderwijs, onderzoek en kunsten. Dit 
laatste is een verwijt aan het adres 
van de heer Brinkman. Hij verwacht 
dat als de tweede fase niet voor de 
meeste studenten toegankelijk zal zijn, 
binnen een jaar of tien Nederlandse 
universiteiten gedegradeerd zullen 
zijn tot het niveau van derderangs 
Amerikaanse universiteiten. Hij 
spreekt ook van het verspillen van een 
groot deel van de talenten van deze 
generatie en voorspelt een achteruit-
gang van het algemeen culturele 
niveau van hen die in die maatschappij 
leiding geven. 

Het artikel is wellicht wat eenzijdig. 
De sombere overwegingen van Van 
den Bergh staan zeker niet los van de 
bezuinigingen die het instituut waar 
hij werkt, zijn opgelegd. 

Ze bevatten meer dan een kern van 
waarheid. Ik weet niet of de minister 
het artikel heeft gelezen. Ik zal het 
hem na mijn interventie geven, zodat 
hij er in zijn antwoord op in kan gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het hanteren 
van het arbeidsmarktcriterium als 
sturingsmechanisme kan gewenste 
ontwikkelingen beïnvloeden en in 
gang zetten. Daarnaast zijn er echter 
autonome, niet voorspelbare en 
nauwelijks beïnvloedbare ontwikkelin-
gen. De opmars van de computer en 
de chip, de automatisering in het 
algemeen, was een aantal jaren 
geleden zeker niet in haar volle 

omvang te voorzien. Op het ogenblik 
durft geen zinnig mens een voorspel-
ling te doen over de omvang van de 
vraag naar hooggekwalificeerde 
technologen in de nabije en de verre 
toekomst. 

Misschien kunnen wij het over tien, 
vijftien of twintig jaar af met leerlingen 
van het LBO of leerlingen van het 
MBO; misschien zullen wij juist hen 
niet nodig hebben. Het arbeidsmarkt-
criterium toepassen op dergelijke 
opleidingen is dus onverantwoord. 

Maar ligt het bij andere, minder 
voor de hand liggende voorbeelden 
veel anders? Ik heb mijn partijgenoot 
ter overzijde, de heer Konings, eens 
horen zeggen dat het schoolgebouw 
van de toekomst wel eens zou kunnen 
volstaan met computers waarvan de 
leerlingen hun instructies krijgen, die 
hen corrigeren en didactisch begelei-
den. In zo'n beslist niet ondenkbare 
situatie wordt de docent, althans als 
dat woord dan nog van toepassing is, 
een pedagogisch en sociaal begelei-
der, die het eigenlijke onderwijs en de 
didactiek moet overlaten aan de 
machine. Zullen wij dan meer docenten 
nodig hebben dan nu, of juist minder? 
Welke opleiding zullen ze dan gehad 
moeten hebben? 

Is het tegen deze achtergrond van 
zo veel voetangels en klemmen 
verantwoord het arbeidsmarktcriteri-
um te hanteren? Mijn fractie meent 
dat dat alleen het geval is, wanneer 
het gebeurt met het oog op gewenste 
toekomstige ontwikkelingen. Het 
arbeidsmarktcriterium moet een 
sturingsmechanisme zijn en daarom 
de budgettaire argumenten voor de 
numerus fixus verdringen. Dan is het 
zinvol en vooral parlementair contro-
leerbaar, daar het dan immers 
gekoppeld is aan duidelijk uitgezette 
beleidslijnen. Als dat niet gebeurt, is 
het arbeidsmarktcriterium niet meer 
dan een alibi om bezuinigingen 
binnen het hoger beroepsonderwijs 
en het wetenschappelijk onderwijs te 
rechtvaardigen. 

Mijn fractie mist in het onderhavige 
wetsvoorstel zo'n visie op de toekomst. 
De beoogde maatregelen hebben een 
ad hoe-karakter, ondanks de ingebouw 
de marges en de in de Wet op het 
hoger beroepsonderwijs voorgeschre-
ven capaciteitsplanning. Daarom zal, 
naar de mening van mijn fractie, de 
beoogde maatregel ook geen effect 
hebben en alleen maar leiden tot een 
verschuiving van studentenaantallen 
en hoogstens tot het oplossen van 
een aantal budgettaire problemen op 
zeer korte termijn, maar zelfs daaraan 
valt te twijfelen. Misschien kan de 

minister daarover nadere gegevens 
verstrekken. 

Mijn fractie heeft daarmee de 
grootst mogelijke moeite, zeker tegen 
de achtergrond van het gegeven dat 
het ingrijpen nu op lange termijn 
ongewilde maatschapeplijke effecten 
zal kunnen hebben. Zij verwacht dat de 
minister zijn visie zal geven op het 
arbeidsmarktcriterium als sturingsme-
chanisme. Zijn antwoord zal mede 
een rol spelen bij de uiteindelijke 
standpuntbepaling van mijn fractie. 

D 
De heer Postma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het nu voor ons liggende 
wetsvoorstel 18163, ertoe strekkende 
het arbeidsmarktcriterium in te 
voeren, is niet de eerste poging op dit 
stuk. Reeds in het parlementaire jaar 
1974-1975 werd van regeringszijde 
een poging ondernomen het arbeids-
marktcriterium in te voeren in de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten. 

Door de aanneming van het 
amendement-Ter Voorst/Ginjaar-
Maas/Vermaat/Van Leijenhorst 
(12 929, nr. 37) werd deze poging 
verijdeld. 

Een tweede poging om het arbeids-
marktcriterium te introduceren, vond 
plaats in het jaar 1976/1977. Voorge-
steld werd, de Grondwet te verande-
ren, onder andere door de opname 
van de artikelen 1.18 en 1.22, die als 
criterium de maatschappelijke 
behoeften bevatten. Ook deze poging 
strandde in de Tweede Kamer. 

De poging die nu voor ons ligt, is de 
Tweede Kamer gepasseerd. Voor het 
eerst heeft nu de Eerste Kamer de 
mogelijkheid, zich met de problematiek 
van het arbeidsmarktcriterium 
diepgaand bezig te houden. Namens 
mijn fractie zal ik dat doen vanuit 
verschillende invalshoeken. 

Een eerste kenmerk is dat in dit 
wetsvoorstel iets terug is te vinden 
van het verschil tussen openbare en 
bijzondere instellingen. De gestelde 
regelen zijn namelijk subsidievoor-
waarden voor de bijzondere instellin-
gen. 

Een tweede kenmerk is het ontbre-
ken van autonomie voor de instellin-
gen. Wat dat betreft, wordt de lijn die 
reeds zichtbaar was in de WVO '81 
voortgezet. 

Een derde kenmerk is dat de 
bevoegdheden van de Staten-Generaal 
vrijwel onbestaande zijn. Het uiteinde-
lijke besluit wordt niet door het 
parlement genomen, zelfs niet door 
de regering, maar uitsluitend en 
alleen door de minister. Van een 
spreiding van macht is hier geen 
sprake. Het valt positief te waarderen 
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dat het ontwerpbesluit wordt overge-
legd aan de Staten-Generaal, dus niet 
alleen de Tweede, maar ook de Eerste 
Kamer wordt in het proces betrokken. 
De uiteindelijke beslissing wordt 
genomen door de minister. Bij deze 
finale beslissing staat het parlement 
buiten spel. In dit verband wil ik de 
minister de volgende vraag stellen. 
Nu formele amendering van het 
ontwerpbesluit is uitgesloten, welke 
waarde valt er dan te hechten aan 
wijzigingsvoorstellen van de zijde van 
de Staten-Generaal? 

Ik wil de minister in dit verband de 
woorden voorhouden van Idenburg in 
zijn Theorie van het onderwijsbeleid'. 
Op pagina 137 stelt hij het volgende: 
'Naar mijn mening kan er echter geen 
twijfel aan bestaan, dat de uiteindelijke 
beslissing bij het hoogste gezag zal 
moeten berusten. In een democratisch 
staatsbestel zal dit gezag handelen in 
overeenstemming met de meerder-
heid van de volksvertegenwoordiging.' 

Van groot belang voor mijn fractie 
is het antwoord van de bewindsman 
op de vraag, welke waarde hij hecht 
aan eventuele amenderingsmoties die 
in de Tweede Kamer zijn ingediend. 

Ten slotte regelt het wetsvoorstel 
zowel het wetenschappelijk als het 
hoger beroepsonderwijs. Op dit punt 
past het wetsvoorstel in het streven 
tot integratie van WO en HBO en het 
harmoniseren van regelgeving die op 
beide onderwijssoorten betrekking 
heeft. 

Het wetsvoorstel kan ook bezien 
worden vanuit de grote operaties: 
privatisering, decentralisatie, deregu-
iering, 2%-operatie en de reorganisatie 
van de rijksdienst. Met het laatste 
heeft het wetsvoorstel weinig aankno-
pingspunt. Anders is dat gesteld met 
de overige aangeduide onderwerpen. 
Eventuele aanneming van het wets-
voorstel zal leiden tot meer werk voor 
de ambtenaren ten departemente en 
zal aldus de volledige realisering van 
de 2%-operatie in de weg staan. Het 
wetsvoorstel staat haaks op het 
voorgenomen proces van deregule-
ring. Het regelt iets dat tot dusverre 
niet geregeld werd. Ook met het 
streven naar decentralisatie staat dit 
wetsvoorstel op gespannen voet. Het 
decentraliseert niet, het doet precies 
het tegenovergestelde: het centrali-
seert. 

Ook van privatisering is hier geen 
sprake. Integendeel, er is sprake van 
publicering. 

Een onderwerp dat tot dusver 
buiten de greep van de overheid was 
gebleven wordt nu binnen de publieke 
sfeer gehaald. 

Eerste Kamer 
11 december 1984 

Samenvattend: met vrijwel alle 
grote operaties staat het wetsvoorstel 
op gespannen voet. Kennelijk is de 
werkelijkheid weerbarstiger en 
ingewikkelder dan een ongecompli-
ceerde parlementariër bij lezing van 
het regeerakkoord zou vermoeden. 

Nu de inhoud van het wetsvoorstel 
zelve. Dit geeft mij aanleiding tot de 
volgende bedenkingen. Er is hier 
sprake van de zogenaamde manpower 
planning, die in de plaats is gekomen 
van de planning op basis van de 
zogenaamde individual demand. Nu 
is deze vorm van planning allesbehalve 
vanzelfsprekend. In het Robbins 
Report uit 1964 bij voorbeeld betref-
fende de ontwikkeling van het 
wetenschappelijk onderwijs in 
Engeland wordt niet de manpower 
approach tot uitgangspunt genomen 
maar de schatting van de individuele 
behoeften. 

De vraag die bij dit wetsvoorstel 
van essentieel belang is, is de volgen-
de: is de behoefte van de arbeidsmarkt 
over een periode van vijf a zes jaar 
nauwkeurig te plannen. Van groot 
belang hierbij is de vraag van welke 
criteria wordt uitgegaan. In de 
memorie van antwoord is het ant-
woord van de ministers op de vraag 
welke criteria worden gehanteerd bij 
de behoeftebepaling aan artsen 
summier te noemen. Beter is dit 
gesteld in de nadere memorie van 
antwoord. 

Indien sommige criteria achterwege 
worden gelaten bij het opstellen van 
de prognoses geeft men niet de 
behoefte op de arbeidsmarkt weer 
doch uitsluitend de behoefte zoals die 
op papier staat geformuleerd. Aldus 
ontstaat een kloof tussen de samenle-
ving enerzijds en het Haagse circuit 
aan de andere kant. 

Is het nu zo dat deze wet zal werken 
overeenkomstig de bedoeling? Op dit 
punt is twijfel mogelijk. Stel dat wordt 
vastgesteld dat de behoefte op de 
arbeidsmarkt aan medici over een X 
aantal jaren 1300 bedraagt. Ik meen te 
mogen aannemen, dat dit getal de 
minister bekend in de oren klinkt. 
Welk getal studenten wordt dan door 
de minister tot de medische studie 
toegelaten? Het ligt in de rede dat het 
1300 zal zijn. 

Immers, dat is de vastgestelde 
maatschappelijke behoefte. Maar nu 
de complicatie! Het rendementsper-
centage bij de medische opleiding is 
geen 100. Laten wij dit op 90 stellen. 
Dan resteert aan het einde van de rit 
een aantal afgestudeerden van 1170, 
dus 130 minder dan de vastgestelde 
maatschappelijke behoefte. Daalt 
aldus het niveau van de gezondheids-
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zorg? Of bouwt de minister een 
veiligheidsmarge in? Dan wordt een 
aantal studenten toegelaten dat de 
behoefte van de arbeidsmarkt over-
treft. Is er dan geen sprake van 
maatschappelijke verspilling? 

Nu het wetsvoorstel alleen van 
toepassing is op beroepsopleidingen 
zal deze wet voor het wetenschappelijk 
onderwijs alleen toepassing kunnen 
vinden indien het tweedefase-opleidin-
gen zijn. Naarmate het aantal tweede-
faseopleidingen geringer is, zal de 
toepassing van de wet ook geringer 
zijn. Of ligt het in het voornemen de 
eerste fase te kwalificeren als een 
beroepsgerichte opleiding? 

Het is opmerkelijk dat de regering 
alleen verantwoordelijkheid voor de 
arbeidsmarkt accepteert als dat tot 
bezuinigen leidt. Art. 6, lid 2, verplicht 
de minister steeds het laagste aantal 
te nemen. Als de capaciteit 1900 
bedraagt en de behoefte van de 
arbeidsmarkt 1300 is de minister 
verplicht 1300 te nemen. Blijkens de 
stukken zal dan de capaciteit worden 
verminderd tot 1300. Bezuiniging dus! 
Als de capaciteit 1300 is en de 
behoefte 1900 is er geen enkele 
garantie dat de capaciteit tot 1900 
wordt verhoogd. Ik verwijs naar blz. 4 
van de nadere memorie van antwoord, 
waar het volgende citaat voorkomt: 
'Het beleid dient erop te worden 
gericht die tekorten zoveel mogelijk 
op te heffen.' Er is dus geen garantie. 

Het wetsvoorstel bergt nog een 
gevaar in zich. Stel dat de minister 
heeft vastgesteld dat de behoefte 
1300 is en er worden 1300 studenten 
toegelaten. Stel dat in het betreffende 
jaar de behoefte geen 1300 maar 1200 
blijkt te zijn, zodat 100 afgestudeerden 
geen werk vinden. Wat is dan het 
commitment van de regering? Komen 
wij hier dan niet bij de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur? 
Zitten wij dan niet dicht bij de sfeer van 
de gewekte verwachtingen? 

Ik kom tot enkele voorlopige conclu-
sies. Het voorliggende wetsvoorstel 
luidt een fundamentele verandering in: 
de behoefte van de arbeidsmarkt wordt 
als grond geïntroduceerd voor af te kon-
digen numeri fixi. In de handen van de 
minister komt een bijzonder grote 
macht te liggen; een te grote? Om te 
bezuinigen wordt hier gereguleerd. 
Kennelijk kan men, indien men wenst 
te bezuinigen twee dingen doen: 
reguleren of dereguleren. Beide 
kunnen kennelijk tot het gewenste doel 
leiden. 

In de economische crisis van de 
jaren dertig werd gekozen voor 
regulering. In de afgelopen jaren kon 
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de indruk ontstaan dat er vrijwel 
uitsluitend gedereguleerd zou worden. 
Is het wetsvoorstel wel doordacht op 
alle mogelijke effecten? Waarschijnlijk 
moet geconstateerd worden dat de 
wetgever niet in staat is de samenle-
ving volledig in kaart te brengen. Ook 
hier zou de wetgever zich wel eens 
schuldig kunnen maken aan intellectu-
ele hoogmoed. 

Mijn fractie heeft twijfels over de 
noodzaak van deze wet voor het HBO, 
gezien de beperkte werkingsduur van 
twee jaren. In de schriftelijke voorberei 
ding heeft de minister erkend dat van 
toepassing van deze wet bij een 
excessief overaanbod en bij de ver-
wachting dat dit een reeks van jaren 
moet voortduren slechts sprake kan 
zijn bij een ontstaansgeschiedenis van 
minstens enkele jaren. 

Naar onze mening betekent dit dat 
op dit moment moet vaststaan of 
uiterlijk 1 februari 1985 een ontwerp-
besluit als bedoeld in artikel 3, derde 
lid naar HBO-raad en Onderwijsraad 
zal worden gezonden. Indien vandaag, 
11 december, de studierichtingen 
waaropzo'n ontwerpbesluit betrekking 
zal hebben niet zijn te noemen, dan 
kunnen wij de toepassing in het jaar 
1985/1986 toch als onwaarschijnlijk 
beschouwen? 

Voorts zijn wi j van oordeel dat ook 
voor het jaar 1986/1987 nu al voldoen-
de gegevens beschikbaar moeten zijn 
om de studierichtingen aan te geven 
waarop voor dat jaar een numerus 
fixus-besluit zal moeten worden 
genomen. De terughoudende beant-
woording van onze vragen in het 
voorlopig en het nadere voorlopig 
verslag heeft deze twijfels bij ons niet 
weggenomen. 

Gaarne verzoeken wij de minister 
ons alsnog de nodige duidelijkheid te 
verschaffen door met name de 
studierichtingen bij het HBO te 
noemen die naar zijn oordeel in 
aanmerking komen voor een numerus 
fixus op grond van het arbeidsmarkt-
criterium in het jaar 1985/1986. 

Bij de algehele grondwetsherziening 
onder het kabinet Den Uyl werd van 
regeringszijde voorgesteld het 
onderwijsartikel in tweeën te splitsen. 
Het eerste lid van artikel 208 zou 
geformuleerd worden als een nieuw 
artikel 1.22 en de resterende leden 
van artikel 208 zouden opgenomen 
worden, zij het in gewijzigde vorm, in 
artikel 1.23. 

Voorts werd in artikel 1.22 de term 
'maatschappelijke behoeften' geïntro-
duceerd. Dat ging aan de overzijde 
niet ongemerkt voorbij. Van de vele 

sprekers op dit punt noem ik - de 
heer Hermes is reeds aangehaald in 
de gewisselde stukken - slechts de 
heren Evenhuis en Van Ooijen. 

De heer Evenhuis drukte zich als 
volgt uit: 

'Een andere vraag die hierbij aan de 
orde is, is, of een numerus fixus 
straks ook wordt gerechtvaardigd 
vanuit de Grondwet, bij voorbeeld 
met de arbeidsmarkt als criterium, 
een probleem zo wezenlijk, dat het 
gewenst is daarover de maatschappe-
lijke discussie af te ronden, alvorens 
deze mogelijkheid in de Grondwet te 
verankeren'. 

De heer Van Ooijen formuleerde 
zijn opvatting aldus: 

'Hoe is nu de verhouding tussen 
1.22 en 1.23? Zijn er bij voorbeeld 
vanuit 1.22 grondwettelijk gegaran-
deerde beperkingen mogelijk, die 
vanuit 1.23 niet mogelijk zouden zijn? 
Men zou daarbij kunnen denken aan 
het (nu grondwettelijk onderbouwd) 
opleggen van een numerus fixus voor 
bij voorbeeld het voortgezet onderwijs 
met het oog op de maatschappelijke 
behoefte. Ik meen, dat althans een 
dergelijke bepaling niet zit in de 
huidige bepaling in artikel 208, eerste 
lid.'. 

Helaas, we moeten constateren, dat 
een discussie ten gronde over de 
constitutionaliteit van het arbeids-
marktcriterium in de Tweede Kamer 
nooit is gevoerd, een reden te meer 
om dat hier te doen. Het invoeren van 
het arbeidsmarktcriterium in wetsvoor-
stel 18 163, gelezen tegen de achter-
grond van artikel 6, lid 2, leidt ertoe, 
dat tot een bezuiniging gekomen 
wordt, die strikt genomen niet 
noodzakelijk is. 

Immers, er is een grotere capaciteit 
aanwezig. Er is dus meer geld. Is een 
dergelijke handelwijze wel in overeen-
stemming met de zorgplicht van 
artikel 23, lid 1, van de Grondwet? Het 
komt mij voor, dat bezuiniging geen 
element is van de zorgplicht, maar 
juist een financieel-economische 
begrenzing van de plenaire realisering 
van de zorgplicht. Mijn fractie wacht 
ook op dit punt met belangstelling het 
antwoord van de minister af, ook na 
de nadere memorie van antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij nota van 
wijzigingen van 6 februari 1975 werd 
voorgesteld artikel 3 ter, derde lid, 
van de Machtigingswet als volgt te 
doen luiden: 'Onze minister kan bij 
een besluit, als bedoeld in de vorige 
volzin, tevens in zijn overwegingen 
betrekken de ontwikkeling op de 
arbeidsmarkt ten aanzien van de 
maatschappelijke betrekkingen, waar-

voor de opleiding in de betrokken 
studierichting vereist is of dienstig 
kan zijn.'. 

Door aanneming met algemene 
stemmen van het amendement-Ter 
Woorst/Ginjaar-Maas/Vermaat/Van 
Leijenhorst werd dit voorstel verwor-
pen. Interessant is in dit verband het 
eindverslag van de vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen. 
Het luidt aldus: 

'De commissie acht het zeer de 
vraag of de regering voor het parle-
ment aannemelijk kan maken, dat 
opneming van een dergelijke bepaling 
zich verdraagt met het ook in de 
beweegreden tot uitdrukking komende 
tijdelijke karakter van de wet, die tot 
dusverre uitsluitend een tekort aan 
onderwijscapaciteit als criterium 
aanvaardde.'. 

Wat zien we nu? Bijna tien jaar later 
wordt wederom een poging gedaan 
het arbeidsmarktcriterium in te 
voeren in een als tijdelijk bedoelde 
wet. Zonder noemenswaardige 
tegenstand kwam dit wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer. Hoe zou dat 
toch komen? Is de Tweede Kamer tot 
beter inzicht gekomen? 

Theoretisch is dat natuurlijk moge-
lijk. Heeft het wellicht iets te maken 
met het financieringstekort? Dan zou 
het historisch materialisme toch juist 
zijn. Ook op dit punt zouden wij 
gaarne het oordeel vernemen van de 
christen-democratische bewindsman. 
Het zal hem niet verbazen, dat bij de 
evaluatie van zijn antwoord mijn 
fractie niet zal uitgaan van het 
adagium: Roma locuta, causa finita. 

D 
De heer Burkens (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij tot enkele 
aspecten van dit wetsvoorstel beper-
ken. Dat betreft in de eerste plaats het 
constitutionele aspect dat zeer terecht 
door de fractie van het CDA in deze 
Kamer aan de orde is gesteld. De 
kwestie gaat over het in 1976 door de 
regering in wetsontwerp 13873 
voorgestelde artikel 1.22, bestemd om 
een plaats te krijgen onder de grond-
wettelijke grondrechten. Met het 
artikel werd beoogd het eerste lid van 
het toenmalige artikel 208 van de 
Grondwet te verruimen tot een 
zorgplicht van de overheid met 
betrekking tot vorming en opleiding: 
deze zouden afgestemd dienen te zijn 
op persoonlijke en maatschappelijke 
behoeften en mogelijkheden. 

Bij de behandeling van dit voorstel 
aan de overzijde van het Binnenhof 
bleken bij de fracties van de KVP,, 
ARP en CHU, doch ook bij de VVD-frac-
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tie, bedenkingen te bestaan. Deze 
bedenkingen betroffen in het bijzonder 
de verhouding van deze bepaling tot 
het onderwijsartikel en de implicaties 
van de voorgestelde zorgplicht op het 
stuk van de genoemde afstemming 
op maatschappelijke behoeften. Uit 
de toenmalige reactie van de regering 
bleek, dat haars inziens de afweging 
welke in het kader van artikel 1.22 zou 
moeten plaatsvinden, inderdaad zou 
kunnen leiden tot het instellen van 
een numerus fixus. 

Door de heer Hermes werd een 
amendement voorgesteld ertoe 
strekkend dat artikel 1.22 zou komen 
te vervallen, zulks in samenhang met 
een amendement, volgens hetwelk 
een sterk ingekrompen bepaling over 
vorming en opleiding - een bepaling, 
waarin geen sprake was van afstem-
ming op wat dan ook - het eerste lid 
van het onderwijsartikel zou gaan 
vormen. 

In de toelichting op dit amendement 
werd als een van de motieven 
genoemd dat de constitutionalisering 
van de numerus fixus voorbarig zou 
zijn. Uiteindelijk werden zowel artikel 
1.22 alsook het onderwijsartikel 
verworpen, zodat thans in artikel 23 
van de Grondwet het oude artikel 208 
in volle glorie behouden is. 

De vraag rijst, of uit dit stukje 
grondwetsgeschiedenis consequen-
ties kunnen worden getrokken voor 
wat betreft de toelaatbaarheid van 
een afstemming van de toegang tot 
onderwijsvoorzieningen op maat-
schappelijke behoeften. Naar mijn 
oordeel niet. De grondwetgever heeft 
te kennen gegeven niet gediend te 
zijn van het voorgestelde artikel 1.22 
en heeft daarmee te kennen gegeven 
niet te willen weten van een constitu-
tionalisering van afstemming van 
vormings- en opleidingsvoorzieningen 
op maatschappelijke behoeften. Dat 
dunkt mij een wijze beslissing. Een 
dergelijke afstemming is een novum, 
en de Grondwet leent zich slecht voor 
de introductie van noviteiten, zeker 
wanneer deze in hum implicaties 
moeilijk te doorschouwen zijn. Dat 
betekent echter nog niet, dat de 
bestaande Grondwet zich tegen deze 
noviteiten verzet. De Grondwet 
spreekt er zich niet over uit. De 
zorgplicht, vervat in het eerste lid van 
het huidige artikel 23 geeft geen 
indicatie van de richtpunten, waarop 
de zorg zich mag of moet oriënteren. 

Ook is het naar mijn oordeel niet zo, 
dat aan een verworpen artikel de 
gevolgtrekking mag worden verbon-
den dat ongeoorloofd zou zijn hetgeen 

in dit artikel werd voorgesteld. Een 
verworpen artikel is non-existent en 
oefent derhalve geen normatieve 
kracht uit. In 1927 is iets dergelijks 
ook aan de orde geweest ter gelegen-
heid van een gedachtenwisseling in 
de Tweede Kamer toen de regering 
normatieve consequenties verbond 
aan het vervallen van de toenmalige 
Huurcommissiewet, aldus dat ge-
meenten niet regelend zouden mogen 
optreden op het terrein van de 
vervallen wet. Terecht werd zij toen 
gekapitteld, waarbij de fraaie uitspraak 
werd gedaan over 'een levend lijk, dat 
nog uit zijn graf dirigeerde.' Ik gevoel 
ongetwijfeld de minister aan mijn 
zijde wanneer ik stel, dat wij zo iets 
akeligs niet graag zouden zien. 

Wel maant deze parlementaire 
behandeling van artikel 1.22 tot 
voorzichtigheid en terughoudendheid. 
Afstemming van onderwijsvoorzienin-
gen op maatschappelijke behoeften, 
hantering van het arbeidsmarktcriteri-
um derhalve, is een principiële en 
uiterst delicate operatie, waartoe men 
eerst na rijp beraad zal moeten 
overgaan. Dat brengt mij tot het 
tweede aspect, waarover ik iets zou 
willen zeggen. 

Principiële dingen gebeuren het 
gemakkelijkst, wanneer deze als 
tijdelijke noodvoorzieningen kunnen 
worden gepresenteerd. Het zijn dan 
machtigingswetten. Een voorbeeld is 
niet ver te zoeken: het is de Machti-
gingswet inschrijving studenten, 
welke nog van minister De Brauw 
dateert, maar telkenjare is verlengd. 
Ook thans weer ligt een verlenging 
voor ons. 

Ik wil niet nalaten ook bij deze 
verlenging nog eens duidelijk het 
standpunt van mijn fractie kenbaar te 
maken dat het lotelingwezen, gewogen 
of niet, in ons hoger onderwijs 
misstaat. Uit de geschiedenis blijkt, 
dat Carthago uiteindelijk werd 
verwoest, toen er maar lang genoeg 
op werd aangedrongen. Vandaar, dat 
ook thans het lotingswezen niet 
ongenoemd dient te blijven. 

Noodwetgeving komt steeds meer 
in de mode. Toen mij enkele jaren 
geleden werd gevraagd, mijn licht te 
laten schijnen over het recht van de 
tachtiger jaren, heb ik dan ook 
terstond neergeschreven, dat dit recht 
in het teken zou staan van de uitoefe-
ning van noodbevoegdheden. Van 
nood zou een deugd worden gemaakt, 
zo was de stelling. Natuurlijk kwam 
dat uit. Men behoeft slechts om zich 
heen te kijken ten einde te constateren 
met welke animo heden ten dage 
burgemeesters gebruik maken van de 

artikelen 219 en 220 van de gemeen-
tewet en men beseft dat men op dit 
punt de toekomst aan zich heeft. 

De onderhavige noodafstemming 
op het arbeidsmarktcriterium wordt 
ons thans voorgelegd als zijnde van 
beperkte duur, te weten voor twee 
cursusjaren, en strekkende tot het 
keren van excessieve toestanden. Wie 
kan daar tegen zijn? Wij kunnen ons 
bezwaarlijk stellen achter het doen 
voortduren van excessen, en daarmee 
lijkt een voldoende grondslag voor 
ingrijpen wel gegeven. 

Als het schaap eenmaal over de 
dam is, volgen er meer. De bewinds-
lieden komen er dan ook rond voor 
uit. Zij geven aan dat naar hun 
mening 

'de bevoegdheid tot vaststelling van 
capaciteitsfixi en arbeidsfixi een 
blijvend karakter dient te hebben' 
(stuk nr. 7, blz. 2). 

Dat is duidelijk. Wat bij machtigings-
wet wordt geïntroduceerd werpt zijn 
schaduw vooruit. Het is als het ware 
reeds opgenomen in structurele 
wetgeving vervat in de WWO en de 
WHBO. 

Naar het mij voorkomt, zou het de 
voorkeur hebben verdiend eerst in het 
kader van deze structurele wetgeving 
over het arbeidsmarktcriterium te 
spreken. Mijn vraag is derhalve, of de 
bewindsman nog eens zou willen 
uiteenzetten waarom thans op korte 
termijn de noodvoorziening absoluut 
noodzakelijk is. Voorts wil ik hem 
vragen welke ervaringsgegevens hij 
uit de toepassing van een noodvoor-
ziening gedurende slechts een tweetal 
studiejaren denkt te kunnen putten, 
aldusdat bij de inpassing in structurele 
wetgeving een gefundeerd oordeel 
kan worden geveld. 

Mijn fractie heeft met voldoening 
kennis genomen van de stellingname 
van de bewindslieden in de memorie 
van antwoord dat individuele verspil-
ling als zodanig geen argument vormt 
voor overheidsingrijpen. Naar ons 
oordeel zal de overheid bezwaarlijk 
kunnen treden in een individuele 
motivatie. Slechts de maatschappelijke 
verspilling, dat wil zeggen onnodig 
blijkende kosten welke uit de algemene 
middelen worden betaald, kunnen 
een grondslag vormen voor toepas-
sing van het arbeidsmarktcriterium. 
Nu de bewindslieden in hun memorie 
van antwoord de individuele verspil-
ling hebben aangemerkt als: 

'hooguit een extra argument voor 
het besluit tot arbeidsmarktfixus' 

zouden wij gaarne van de bewinds-
man vernemen hoe dit extra argument 
in samenhang met de maatschappelij-
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ke verspilling dient te worden gewo-
gen. Wanneer de maatschappelijke 
verspilling als zodanig een voldoende 
argument vormt, wat is dan nog de 
betekenis van de individuele verspil-
ling? 

Omdat het hier tijdelijke noodwetge-
ving betreft, meen ik dat de toetsing 
binnen dit kader dient te blijven. Wij 
staan voor de vraag, of de mogelijkheid 
tot het leggen van een tijdelijk 
noodverband in het leven moet 
worden geroepen, zulks met het oog 
op enkele excessieve onevenwichtig-
heden. Mijn fractie is van oordeel dat 
dit niet principieel dient te worden 
afgewezen. Wij houden daarmee 
echter een meer structurele discussie 
nog welbewust open. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de schrifte-
I ij ke voorbereiding van de wetsontwer-
pen noemde de regering de arbeids-
marktfixus een noodzakelijk kwaad. 
Mijn fractie zou liever van een kwaad 
zonder enige noodzaak spreken. Het 
gaat hier om het regelen aan de 
verkeerde kant. Uitgaand van ieders 
recht op ontwikkeling en ontplooiing 
moet je niet de instroming in het 
onderwijs regelen, maar de situatie 
aan de andere kant van de arbeids-
markt. 

Er zijn in de loop van de behandeling 
al vele structurele maatregelen 
aangegeven waarmee de kans op 
werk na een bepaalde opleiding kan 
worden vergroot. Het gaat dan vooral 
om arbeidstijdverkorting, goede 
voorlichting en flexibilisering van het 
onderwijs. De regering onderkent die 
mogelijkheden en doet er mooie 
uitspraken over, maar gaat rustig 
door met deze wetten. Het punt is dat 
met het eenmaal kunnen beschikken 
over een middel om de instroming te 
regelen de structurele maatregelen 
minder dringend lijken te worden. Op 
de korte termijn lijk je immers snel 
een probleem dat je ziet te kunnen 
oplossen. 

Daarmee raak ik een meer praktisch 
bezwaar van deze wet. Het aardige 
met dit soort wetten is, dat de Minister 
van Landbouw en Visserij ze vanwege 
zijn eigen verantwoordelijkheid in 
dezen mede-ondertekent. Daarmee is 
het ook vreemd, dat een toch zeer 
bekend mechanisme in de landbouw-
markt niet tot de opstellers van deze 
wet schijnt te zijn doorgedrongen. Ik 
doel op het varkensmarktprincipe. Nu 
is er op deze markt momenteel wel 
het een en ander aan de hand, maar 

laten wij ons even op het verleden 
richten. Maakten in een bepaald jaar 
varkens een goede prijs, dan voelden 
vele houders zich geroepen om volop 
in nieuwe biggetjes te investeren. Het 
duurt evenwel een zekere tijd voordat 
kleine biggetjes veel vlees omvattende 
varkens zijn geworden. Er zit dus een 
zekere traagheid in de markt. 

Maar op een gegeven moment zijn 
alle biggen groot en zijn er opeens 
zoveel varkens op de markt, dat ze per 
stuk nauwelijks meer wat opbrengen. 
De markt duikelt ineen tot het moment 
aanbreekt, dat er weer zo weinig 
varkens zijn dat ze weer wel een 
goede prijs maken. En dan begint het 
liedje weer opnieuw. 

Ik wil met dit voorbeeld een paar 
ook aan de overkant nadrukkelijk naar 
voren gebrachte argumenten aange-
ven. De arbeidsmarkt is geen statisch 
gegeven, die je als norm of maat kunt 
nemen. Er is een voortdurende 
ontwikkeling en verandering en ook 
treden daarin autonome processen 
op. Daarmee is de arbeidsmarkt 
nauwelijks zo goed voorspelbaar, dat 
daarmee ingrijpende maatregelen als 
een arbeidsmarktcriterium kunnen 
worden gerechtvaardigd. Er zit ook 
een traagheid in die maatregel: een 
beperking die je het ene jaar instelt, 
heeft pas jaren later het gewenste 
effect. Hoe ziet de wereld er dan uit? 

Mijnheer de Voorzitter! Er valt lang 
over alle ins en outs van de voorlig-
gende wetsvoorstellen te praten. En ik 
snap natuurlijk ook wel, dat in de 
huidige capaciteitsplanning een soort 
arbeidsmarktcriterium is ingeslopen, 
maar toch wil ik tegen deze wetsvoor-
stellen blijven pleiten die een zo 
directe koppeling leggen tussen een 
bepaalde geschatte behoefte op de 
arbeidsmarkt" met alle subjectiviteiten 
en onzekerheden van dien - en het 
recht van mensen om te kiezen voor 
een studie die zij bij zich zelf vinden 
passen en waarin zij zich zelf het 
meeste vinden. 

Aan de motivaties en argumentaties 
van de mensen zelf dreigen dit soort 
formele wetsbehandelingen nogal 
eens aan voorbij te gaan. Uit enquêtes 
onder scholieren blijkt, dat dezen bij 
hun studiekeuzen veelal rekening 
houden met hun mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. De eerder genoemde 
structurele maatregelen lijken hierbij 
beter te passen dan zonder meer 
opgelegde beperkingen die met deze 
wetsvoorstellen mogelijk worden. 
Daarnaast kiezen vele mensen voor 
een studie, omdat deze hen ongeacht 
het specifieke opleidingsdoel een 
bredere armslag geeft in hun verdere 

maatschappelijke ontwikkeling. Je 
bent beter toegerust met een opleiding 
naar je keuze zonder direct een baan 
die daarbij aansluit, dan wanneer je 
steeds opnieuw wordt uitgeloot voor 
de weg die je wilt inslaan. 

Het toepassen van het arbeidscrite-
rium is het kiezen van de gemakkelijk-
ste weg. Het zet mensen in de kou en 
het biedt weinig perspectief. Het 
dreigt alleen structurele maatregelen, 
ondanks alle prachtige woorden, nog 
verder in de toekomst te schuiven. De 
PSP zal tegen beide wetsvoorstellen 
stemmen. 

D 
De heer Vis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft vanavond 
weinig aardigs gehoord over beide 
wetsvoorstellen en ik moet hem 
teleurstellen: ook mijn woorden 
zullen niet tot de algemene vreugde 
bijdragen. 

De bezwaren die ik voel, zijn enige 
tijd geleden uitstekend verwoord door 
iemand anders, namelijk door de 
Directeur-Generaal voor de Arbeids-
voorziening van het departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 
een interview in het blad van het 
Nederlands Genootschap voor 
Leraren op 30 augustus 1984. Hij zegt: 
'prognoses over de behoefte van de 
arbeidsmarkt zijn voor een langere 
periode dan hooguit 4 tot 5 jaar niet te 
maken'. Welnu, dat is ongeveer de 
gemiddelde opleidingsduur, althans 
de gemiddelde cursus. Op langere 
termijn kunnen wij het volgens deze 
deskundige kennelijk vergeten. 

Hij houdt vervolgens een heel 
verhaal over het bedrijfsleven. 

'Uit enquêtes blijkt ook, dat het 
bedrijfsleven en de bedrijven zelf 
geen kans zien die behoefte op 
langere termijn zinvol te prognostise-
ren. De technische ontwikkeling gaat 
in een versneld tempo verder, de 
volumegroei is afhankelijk van de 
conjunctuur en het kan plotsklaps 
beter blijken dit hier en dat daar te 
produceren. Nederland is per slot van 
rekening een zeer open markt. 

Gezien al die open einden is het ook 
niet verantwoord iets te zeggen over 
de vooruitzichten die men na een 
beroepsopleiding heeft. Met die 
opleiding is ook al gauw zo'n 4 of 5 
jaar gemoeid, een periode die lang 
genoeg is voor het ontstaan van een 
totaal andere arbeidsmarktsituatie'. 

Ik herinner aan het verhaal van mijn 
voorgangster op dit spreekgestoelte 
over de varkensmarktcyclus. Deze 
zinnen heb ik niet verzonnen. Deze 
zijn door een autoriteit op dit gebied 
meegedeeld in een onderwijsblad. 
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Het is toch wat merkwaardig dat zo'n 
wijsheid bij een bepaalde afdeling van 
de rijksoverheid aanwezig is; van de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen horen wij andere verhalen. 

'Defunctieverschuiving in bedrijven, 
zo stelt de geïnterviewde, voltrekt zich 
vandaag de dag in een razend tempo. 
Nauwelijks zeven tot acht jaar geleden 
was het bij informatica alles program-
meren wat de klok sloeg. Deze functie 
is verdwenen. Het is nu de tijd voor 
de systeemontwerpers en de systeem-
analisten. Hoe lang deze speciale 
hausse weer duurt, is moeilijk te 
voorspellen.' 

De geïnterviewde kan zich overigens 
ook niet zetten achter het ontmoedi-
gingsbeleid dat de bewindslieden van 
Onderwijs en Wetenschappen met 
betrekking tot de nieuwe lerarenop-
leidingen voeren: 

'oversturing vindt zo maar plaats, 
daar is niets voor nodig. Het is de 
kunst anti-cyclische adviezen te 
geven, en dan aan individuen. Daarbij 
moet je letten op de echte talenten die 
het betrokken individu heeft. Daar ligt 
toch de meeste kans van slagen.' 

Aldus de geïnterviewde. 
Ik wil ten slotte nog één citaat 

geven: 
'Mochten mensen met een beroeps-

opleiding toch niet aan de slag 
komen, dan geldt voor hen dat zij 
desondanks meer kans op werk 
hebben dan een ongeschoolde. Ten 
slotte mag je het onderwijs niet alleen 
zien als toeleveringsbedrijf voor de 
arbeidsmarkt. Elke vorm van vaardig-
heid die op school is opgedaan, kan 
ook buiten de wereld van het beroep 
ten nutte worden gemaakt'. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat zijn zeer 
essentiële opmerkingen van iemand 
die veel ervaring op dit gebied heeft. 
Er zijn veel bezwaren genoemd door 
de voorgangers op dit spreekgestoelte. 
Het wetsontwerp dereguleert niet, het 
decentraliseert niet, het privatiseert 
niet en misschien is het wel strijdig 
met bepaalde constitutionele opvattin-
gen. Van dat laatste ben ik niet direct 
overtuigd! Het verheft de status quo 
tot norm. Dat is eigenlijk toch altijd 
een wat miezerig soort politiek. De 
arbeidsmarkt is niet voorspelbaar. Het 
is geen autonoom gegeven. Ik denk 
ook dat invoering van het criterium 
zal leiden tot 'afbouw' van voorzienin-
gen. Beperking van de instroom leidt 
tot verlies van capaciteit. Wat je in die 
sfeer kwijt bent, komt niet meer terug. 

Ik kom vervolgens bij het besparings-
aspect. Blijven degenen die getroffen 
worden, buiten de rekening van de 

gemeenschap? Kosten zij ons niets 
meer als zij niet worden toegelaten? 
Melden zij zich soms niet ergens 
anders? Natuurlijk kun je niet alles 
laten gebeuren. Als er echter een te 
grote druk ontstaat op de instellingen, 
is er een ad hoe-maatregel. Wij 
kennen die nu ook. Dat is echter iets 
anders dan een structurele, algemene, 
ver strekkende en niet ingevulde 
bevoegdheid, waar bovendien geen 
expliciet beleid achter zit. Er wordt 
niet duidelijk gemaakt in welke 
richting wordt gestuurd. Een numerus 
fixus is op zich zelf niet zo mooi. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het 
politiek interessant dat juist dit 
kabinet, met de deregulering in het 
vaandel, in dit geval streeft naar meer 
bevoegdheden. De praktijk van de 
voorstellen is kennelijk toch wat 
anders dan de leer die ik zo vaak heb 
gehoord! 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is goed om met 
betrekking tot de voorgeschiedenis 
van deze wet een aantal kanttekenin-
gen te maken. De heer Postma heeft 
in dit verband al het een en ander 
naar voren gebracht. Ik kan daaraan 
toevoegen dat deze problematiek 
reeds kort na de Tweede Wereldoorlog 
in een afzonderlijke commissie aan de 
orde is geweest. Dat is bij de voorbe-
reiding van het wetsontwerp gebleken. 
Met andere woorden; wij hebben te 
maken met een problematiek die 
reeds geruime tijd speelt en telkenmale 
aanleiding is geweest voor nadere 
bezinning. Daarmee heb ik de voorge-
schiedenis van dit wetsontwerp 
natuurlijk niet gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit wets-
ontwerp vloeit voort uit het regeerak-
koord dat gesloten is bij de totstand-
koming van het tweede kabinet Van 
Agt. Toen is de conclusie getrokken 
dat voor een aantal opleidingen in de 
medische sfeer in Verband met de 
behoefte in de gezondheidszorg 
beperking geboden was. Dat heeft 
ertoe geleid dat mijn ambtsvoorgan-
ger, de heer Van Kemenade intern 
initiatieven heeft genomen, tot een 
wetsontwerp te komen waarbij het 
arbeidsmarktcriterium een rol zou 
kunnen spelen. 

Ik heb moeten vaststellen dat een 
regeling die op dit punt helder, 
eenvoudig en doorzichtig is, niet 
eenvoudig tot stand te brengen is; dat 
je voordat je het weet in een complex 
van regels en regelingen vervalt, 
zodanig ingewikkeld dat je je moet 
afvragen of het de moeite loont op die 
wijze wetgeving tot stand te brengen. 

Dat is voor mij aanleiding geweest 
een wat eenvoudiger, meer procedu-
rele weg te kiezen, zoals die in het 
wetsvoorstel dat wij thans behandelen 
is geschetst. 

In antwoord op de opmerkingen 
over de deregulering wijs ik erop dat 
naar mijn gevoelen in eerste instantie 
niet gegrepen moet worden naar het 
instrument van hanteren van 
bevoegdheden, maar naar instrumen-
ten in de sfeer van voorlichting. Men 
moet aspirant-studenten duidelijk 
maken hoe de behoefte op de arbeids-
markt is; of men een gerede kans 
heeft op het vinden van een baan of 
niet. Indien wij een dergelijke voorlich-
ting in gang zetten - bescheiden 
pogingen daartoe zijn inmiddels 
ondernomen - dan vergt dat wel de 
nodige zorgvuldigheid. Op het 
moment dat door de overheid wordt 
gezegd: - ik noem nu maar een 
voorbeeld dat zo idioot is dat men het 
niet voor waar zal willen aannemen; 
het is ook niet waar - wij hebben over 
een aantal jaren een groot tekort aan 
leerkrachten in het onderwijs, is het 
effect daarvan dat het volgend 
cursusjaar het aantal aanmeldingen 
voor de desbetreffende studierichtin-
gen zal stijgen. Dat betekent dat wij 
bij de voorlichting op dit punt de 
nodige zorgvuldigheid in acht moeten 
nemen. 

Het is van belang dat studenten op 
basis van vrijwill igheid, doch met 
zoveel mogelijk inzicht in de relevante 
gegevens, kunnen beslissen. Dat is de 
inzet van het beleid. Tezelfdertijd 
moeten wij vaststellen dat in een 
aantal gevallen dit instrument mogelijk 
niet functioneert, omdat men zich 
toch om allerlei redenen blijft inschrij-
ven voor een bepaalde studie of blijft 
opteren voor een bepaalde opleiding. 
Dat zien wij ook gebeuren bij een 
aantal opleidingen waarvoor sinds 
jaar en dag een numerus fixus geldt 
en waarvoor studenten zich deson-
danks jaar in jaar uit inschrijven en 
zich tot vier, vijf of zes keer laten 
uitloten. Daaruit blijkt dat er omstan-
digheden zijn dat er toch, ondanks de 
pressiedie je uitoefent, een enorme 
druk op bepaalde opleidingen kan 
blijven bestaan. Dan komt de vraag 
om de hoek kijken of op zo'n moment, 
wanneer een aantal voorwaarden zijn 
vervuld, niet een beperking nodig is. 

Wat zijn dan die voorwaarden 
waarbij dit in het geding gebracht zou 
moeten worden? Allereerst wijs ik 
erop, mijnheer de Voorzitter, dat men 
bij het maken van berekeningen en bij 
het doen van voorspellingen de 
nodige voorzichtigheid in acht moet 
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nemen. Wanneer gesproken is van 
'intellectuele hoogmoed' dan geldt dit 
beslist niet voor dit wetsontwerp. Dit 
wetsontwerp gaat ervan uit dat bij 
allerlei cijfers en bij allerlei voorspel-
lingen de nodige, zeer ruime, marges 
in acht genomen behoren te worden, 
omdat het nooit zeker is of de voor-
spellingen uitkomen. 

Het is om die reden dat in de 
toelichting op het wetsontwerp 
gesproken wordt over een extreme 
overcapaciteit een overcapaciteit 
waarbij je kunt zeggen: het is duidelijk 
dat er wat moet gebeuren. Als er wat 
gaat gebeuren, dan is dat niet erop 
gericht precies aan te sluiten bij de 
behoeften van de arbeidsmarkt, maar 
om het extreme wat af te romen. Dat 
ligt in wetsontwerp besloten, niet 
meer en niet minder! Dit gebeurt 
eerst op basis van vrijwilligheid. 
Indien echter duidelijk wordt dat het 
op die manier niet lukt en dat er 
sprake is van een enorme overcapaci-
teit bij de opleidingen, dan zal er 
worden afgeroomd. 

Indien studenten zich kunnen laten 
inschrijven, behoeft men niet tegen 
hen zeggen dat zij hoe dan ook een 
betrekking zullen krijgen. 

Ook hiermee is enige scepsis met 
betrekking tot allerlei berekeningen en 
cijfers tot uitdrukking gebracht. Die 
zijn hier nu ook niet in het geding. Het 
gaat nu niet om precieze berekeningen, 
waarbij het een volkomen op het 
ander moet aansluiten. Het gaat er nu 
om of de overheid de bevoegdheid 
heeft iets te doen indien de genoemde 
problemen de spuigaten uitlopen en 
indien men er op basis van vrijwill ig-
heid niet uitkomt. Ik noem een tweetal 
voorbeelden. 

De bijzondere instellingen voor 
HBO kunnen op basis van vrijwill igheid 
komen tot een beperking in de 
toelating. De meeste HBO-instellingen 
zijn bijzondere instellingen. De groei 
van het aantal studenten aan de 
opleidingen voor fysiotherapie 
rechtvaardigde de - ietwat overdre-
ven - verwachting dat de ene helft 
van de bevolking zich over enige tijd 
bij een voortzetting van dit groeitempo 
door de andere helft zou kunnen laten 
behandelen. Het was evident, mede 
gelet op de werkloosheidscijfers, dat 
daarin een beperking moest worden 
aangebracht. De overcapaciteit was 
immers extreem. Ik heb dan ook 
overleg gepleegd met de instellingen. 
Zij waren het met mij eens dat er iets 
moest gebeuren om de toelating van 
studenten te beperken. Een of twee 
instellingen voelden er echter niet 

voor, daaraan mee te werken. Vanaf 
dat moment had het overleg met de 
instellingen geen nut meer. 

De overige instellingen wilden wel 
meewerken aan maatregelen, maar 
dan ook met alle instellingen tegelijk, 
omdat anders een 'weglek-effect' zou 
optreden waarvan de instellingen die 
meewerkten aan beperkende maatre-
gelen de rekening zouden moeten 
betalen. Uit dit voorbeeld blijkt dat het 
noodzakelijk kan zijn een voorziening 
te treffen, indien men op basis van 
vrijwill igheid de problemen niet kan 
oplossen terwijl men daarmee al een 
heel eind is gevorderd. 

Ik noem een tweede voorbeeld. 
Verleden jaar in juni is in de Tweede 
Kamer een debat gevoerd over de 
numeri fixi op basis van de huidige 
wetgeving, waarin men uitgaat van de 
beschikbare onderwijscapaciteit. 
Wanneer die capaciteit niet toereikend 
is voor de vraag, kan een beperking 
worden doorgevoerd. Dat betekent 
dat ieder jaar voor een aantal studie-
richtingen een numerus fixus wordt 
afgekondigd. 

Welnu, in dat debat, dat zich met 
nametoespitste op de studierichtingen 
medicijnen en tandheelkunde, bleek 
dat er alle reden was voor een 
beperking in de toelating van studen-
ten. Daarover bestond geen verschil 
van mening tussen mij en de Tweede 
Kamer, zelfs niet over de omvang van 
die beperking. Tijdens het debat werd 
de vraag opgeworpen of die beperking 
nu werd veroorzaakt door een 
beperking van de opleidingscapaciteit, 
dan wel of daarbij het arbeidsmarkt-
criterium een rol speelde. De Kamer 
trok toen de conclusie dat wij met de 
huidige wetgeving niet verder zouden 
kunnen indien het arbeidsmarktcriteri-
um een rol speelt en dat dan afzon-
derlijke wetgeving ter zake nodig zou 
zijn. Ik was het met die conclusie niet 
eens. Het gaat mij nu slechts om de 
aanleiding, om daarmee duidelijk te 
maken waarom een voorziening 
nodig kan zijn. 

In het overleg met de instellingen 
en in het gemeen overleg aan de 
overzijde was iedereen het erover 
eens dat een beperking in de toelating 
alleszins redelijk was, maar dat zij niet 
kon worden doorgevoerd vanwege 
het ontbreken van een wettelijke 
voorziening daarvoor. Ook in dit geval 
ging het om een extreme overcapaci-
teit. 

Ik ben hier zo uitvoerig op ingegaan 
vanwege de vraag van de heer 
Burkens naar de aanleiding van deze 
voorziening. In enkele gevallen zijn 
wij vastgelopen. Ik kan nog een ander 

voorbeeld noemen, al weet ik niet of 
het in het kader van dit debat en in 
reactie op de opmerkingen van de 
heer Burkens wel het meest wijze 
voorbeeld is. Het is echter wel 
illustratief. Het betreft de studierichting 
tandheelkunde. 

Er heeft een discussie plaatsgevon-
den over taakverdeling en concentra-
tie. Daarbij vroeg men zich af of ik niet 
te ver ging toen ik een beperking 
voorstelde met twee subfaculteiten 
tandheelkunde. Moest dit niet één 
zijn? 

Die discussie is afgerond. Daarna is 
er een discussie geweest over cijfers 
en omvang: wat hebbem wij nodig 
over tien, vijftien jaar? Daarover is 
een aantal zeer omvangrijke rapporten 
verschenen, die voor zover ik kan 
overzien, redelijk betrouwbaar zijn. 
Het viel mij onlangs op dat vanuit 
verschillende kringen om allerlei 
redenen werd bepleit de toegang van 
het aantal studenten tot de subfaculteit 
tandheelkunde drastisch te beperken, 
omdat er een geweldige overcapaciteit 
dreigt. En dat klopt ook wel. In die 
situatie moet je zeggen dat die 
opleidingscapaciteit er wel is. Dat kan 
immers niet ontkend worden. Er is 
wat dat betreft geen reden om iets te 
doen. Toch moeten wi j tegen elkaar 
zeggen dat het al te dwaas is dat er 
een overschrijding mag plaatsvinden 
hoewel die overcapaciteit niet al te 
groot mag zijn. Toch sta je op zo'n 
moment met lege handen. Ik vind dit 
een voorbeeld waarbij je kunt zeggen 
dat het in die situatie redelijk is om te 
trachten tot een voorziening te 
komen. In zo'n situatie is een wettelijk 
instrumentarium nodig. 

De heer Burkens heeft ook een 
vraag gesteld over individuele 
verspilling versus maatschappelijke 
verspilling. Ik heb al gezegd dat bij de 
toepassing van de bevoegdheden de 
trits als volgt is. In de eerste plaats 
gaat het om vrijwilligheid. Door 
voorlichting moet getracht worden, 
vrijwillig extreme overcapaciteit te 
voorkomen. Alleen het bovenste deel 
van de overcapaciteit wordt daardoor 
afgeroomd. Daarna komt de verspil-
ling. Ik zelf vind dit een aanvullend 
argument. Het is dus niet van door-
slaggevende betekenis, maar je kunt 
het ook niet zonder meer van tafel 
poetsen. Als voorbeeld noem ik 
opleidingen in de medische sfeer. 

Bij de specialistische opleiding 
duurt het bijzonder lang voordat 
iemand het betreffende specialisme 
mag beoefenen. Daar zijn zeer veel 
jaren, ook van het leven van de 
betrokkene, mee gemoeid. Vanuit de 

Eerste Kamer 
11 december 1984 

Machtigingswet inschrijving 
studenten 334 



Deetman 

samenleving worden daarvoor 
eveneens grote financiële inspannin-
gen geleverd. De betrokkenen leveren 
die inspanning ook zelf: enerzijds via 
studiefinanciering, als er een lening 
wordt gesloten, anderzijds via 
bijdragen door ouders. 

Stel: men is inmiddels de dertig 
gepasseerd en men mag een specia-
lisme uitoefenen; men meldt zich 
waarna wordt vastgesteld dat men 
het vak niet kan uitoefenen omdat er 
al voldoende specialisten op dat 
terrein zijn; vervolgens geldt de regel 
datals men het specialisme gedurende 
een aantal jaren niet beoefent men de 
bevoegdheid verliest. 

De vraag komt dan om de hoek 
kijken of als dat 'perspectief' bestaat, 
men niet aan de betrokkene duidelijk 
en aannemelijk moet maken dat men 
die weg niet op moet gaan. Het is 
maatschappelijk niet gewenst en voor 
de betrokkene evenmin. Het kan zijn 
dat men zo op een bepaald punt is 
georiënteerd dat, terwijl iedereen ziet 
dat het fout loopt, men toch moet 
zeggen dat er even pas op de plaats 
moet worden gemaakt. Dat bedoel ik 
met individuele verspilling. De 
overheid mag niet in die afweging 
treden. Er zijn soms omstandigheden 
denkbaar die niet doorslaggevend 
mogen zijn en die niet de aanleiding 
mogen zijn voor het nemen van een 
maatregel, maar die je ook niet geheel 
kunt wegpoetsen. 

Ik zou het ook anders kunnen 
zeggen. Men komt op een weg terecht 
zonder dat men van die weg af kan 
komen als gevolg van de gekozen 
opleiding. Dat punt kun je bij de 
beschouwingen betrekken. Dat maakt 
het naar mijn gevoelen onmogelijk, 
voor de juridische opleiding met een 
numerus fixus op basis van de 
arbeidsmarkt te werken. Daarover valt 
niets zinnigs te zeggen. 

Een ieder die dat poogt, zal binnen 
de kortst mogelijke keren zonder enig 
bewijs komen te zitten. Op dat punt 
valt niets te bewijzen. Als men 
afgestudeerd is, is er een grote inzet 
en flexibiliteit op de arbeidsmarkt op 
tal van punten. Je kunt naar mijn 
inzicht daarbij niet spreken van 
verspilling in welk opzicht dan ook. 
Dit was een ander, heel evident 
voorbeeld. 

De heer Oskamp heeft een vraag 
gesteld over de reikwijdte van de wet. 
Ik wil er geen enkel misverstand over 
laten bestaan dat de wetsontwerpen 
die wij nu behandelen betrekking 
hebben op het hoger beroepsonder-
wijs en het wetenschappelijk onder-

wijs. Ik zou mij er ernstig tegen 
verzetten, indien uitbreiding zou 
plaatsvinden naar het middelbaar 
beroepsonderwijs of het voortgezet 
onderwijs. 

De keuzemogelijkheden van 
leerlingen spelen daarbij veel minder 
een rol. Men kan namelijk niet 
zeggen: ik kies voor opleiding X en 
als dat niet kan voor opleiding Y. Ook 
gelet op hetgeen men aankan in het 
onderwijs is het heel moeilijk en niet 
verantwoord op dit punt beperkingen 
op te leggen. 

Als men ten aanzien van het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs het criterium hanteert 
dat ik zoeven heb beschreven, dan 
houdt dat in dat het beginsel van 
hoger onderwijs voor velen recht 
overeind blijft. Er blijven nog tal van 
studies over, waarvoor men zonder 
meer kan kiezen. Die beperking bij het 
leerlingstelsel, het beroepsonderwijs 
en het lyceum speelt geen rol en mag 
ook geen rol spelen. 

Dat brengt mij ertoe een opmerking 
te maken over de bezuinigingen. 
Onder andere de heer Postma heeft 
daarover gesproken. Het bezuinigen 
als zodanig is geen doorslaggevend 
argument. Als een studenten bij 
opleiding X niet kan worden ingeschre-
ven dan komt hij terecht bij opleiding 
Y. Op dat moment telt de student 
voor het gehele onderwijsbudget 
mee. 

Aangezien de ene studierichting 
wat duurder is dan de andere, zal er 
waarschijnlijk wel sprake zijn van enig 
verschil. Dat verschil is echter niet op 
een goudschaaltje te wegen. Men 
moet dus niet letten op het bezuini-
gingselement. Iets anders is, dat het 
overleg met collega's en dus ook met 
de Minister van Financiën ertoe heeft 
geleid dat met betrekking tot een 
aantal maatregelen enkele posten op 
de onderwijsbegroting zijn verlaagd. 
Die zijn bij het geheel van de ombui-
gingstaakstelling betrokken. 

Ik wijs er tevens op - ik acht dat niet 
onbelangrijk - dat wij in bepaalde 
sectoren, zoals die van de volksgezond-
heid, absoluut niet gebaat zijn bij een 
geweldige overcapaciteit, aangezien 
die een financiële last met zich brengt. 
Op dat punt is er een aantal vertalingen 
in de sfeer van het onderwijs. Het is 
naar mijn gevoelen ondenkbaar dat 
uitgegaan wordt van een numerus 
fixus die tot een bezuiniging zal 
leiden. Deze redenering gaat per 
saldo niet op, aangezien de student 
door de bank genomen elders weer 
verschijnt en weer meetelt. 

Bij het wetenschappelijk onderwijs 
merk je daar niet zo bar veel van, 
omdat daarbij sprake is van budgetfi-
nanciering. In het hoger beroepsonder-
wijs waar het studentenaantal nog 
essentieel is, merk je dat wel. Wat dat 
aangaat sluit de cirkel zich. Ik zou het 
niet 'zuiver' vinden wanneer dat 
argument wordt gehanteerd. Naar 
mijn gevoelen neem je dan afstand 
van de benadering van de wet: 
extreme overcapaciteiten deels 
afromen. 

De ad hoe-toepassingen zijn 
onvermijdelijk. De heer Oskamp heeft 
daarover gesproken. Ik ben er juist 
bang voor om getalsmatig een 
totaalbeeld te presenteren. Ik zie het 
al voor me: een schatting - het zal 
mijns inziens een ruwe schatting 
worden - met betrekking tot de 
arbeidsmarkt met een capaciteitsbere-
kening inzake opleidingen. 

Mijns inziens is dat een toekomstvi-
sie. Ik moet zeggen dat ik er niet in 
geloof. Het is voor een deel namelijk 
natte-vingerwerk. Om die reden is er 
gekozen voor de ad hoe-benadering. 
Bij die benadering wordt echter niet 
alleen naar de huidige situatie 
gekeken, maar ook naar de toekomst. 
Prognoses en ramingen zullen hierbij 
uiteraard een rol moeten spelen. 

De heer Oskamp heeft gesproken 
over een artikel in NRC/Handelsblad. 
Ik denk dat dat artikel met het oog op 
de problematiek die thans aan de 
orde is, niet relevant is. Ik heb dat 
artikel vluchtig gelezen. Het had met 
name betrekking op de tweede-fase-
opleidingen, en wel in het bijzonder 
op de beroepsopleidingen. Er zou 
daarover heel wat te zeggen zijn. 

Ik vrees echter dat ik dan van de 
bespreking van beide wetsontwerpen 
sterk zou afdwalen. Er zal zeker 
gelegenheid zijn hierover te praten, 
ook in verband met de behandeling 
van het wetsontwerp WO 1984 en de 
wetgeving voortvloeiende uit de 
nota-Beiaard. Ik ben hiermee ook 
ingegaan op de opmerkingen van de 
heer Oskamp met betrekking tot 
nieuwe studies, nieuwe activiteiten 
met een stormachtige ontwikkeling, 
met name in de sfeer van de automati-
sering. 

Ik hoop te hebben duidelijk gemaakt 
dat er in het kader van dit wetsontwerp 
naar mijn gevoelen sprake zal zijn van 
een verstarring indien wij dat precies 
cijfermatig gaan vastleggen. Ik pleit 
dan ook voor een veel terughoudender 
en flexibeler benadering, zoals die 
zoeven uiteen is gezet. 

Ik vraag mij af of het, lettend op het 
wetsontwerp dat wij nu bespreken, 
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wijs is om in dat kader van sturings-
mechanismen te spreken. Als men 
over sturingsmechanismen spreekt, 
moet men naar het totaal van de 
opleidingen kijken. Men moet dan 
meer denken aan regelingen die raken 
aan eigen bijdragen en aan studiefinan-
ciering. Deze discussie wordt op dit 
moment aan de overzijde van het 
Binnenhof gevoerd. Als men de 
toestroom tot bepaalde opleidingen wil 
beperken of stimuleren, kan men aan 
het middel van de eigen bijdragen 
denken. 

Ik zeg niet dat ik daar voor ben, ik 
wil alleen aangeven dat men misschien 
wel over sturingsmechanismen kan 
praten, maar dat men dat niet in het 
kader van dit wetsontwerp kan doen. 
Dan zou men namelijk op een glijbaan 
terechtkomen en ergens uitkomen 
waar wij wat mij betreft niet uit 
moeten komen. Ik heb begrepen dat 
dit ook niet de voorkeur van deze 
Kamer is. 

De heer Postma heeft terecht 
gewezen op de geschiedenis van dit 
wetsontwerp. Ik heb daar al het een 
en ander over gezegd. Er is door hem 
en de heer Burkens gesproken over de 
Grondwet en met name over de 
grondwetsherziening die in 1977 in de 
Tweede Kamer ter discussie stond. Er 
is toen inderdaad gesproken over het 
punt van de maatschappelijke 
behoefte. Ik onderschrijf het betoog 
van de heer Burkens volledig. 

Wanneer het desbetreffende 
voorstel van het kabinet is verworpen 
- de stukken zijn mij om een aantal 
redenen van A tot Z bekend - was dat 
niet vanwege deze problematiek, 
maar vanwege de problematiek in 
verband met de decentralisatie. Dat is 
ook een van de redenen waarom dit 
punt nog steeds in een aantal regeer-
akkoorden nadien is teruggekomen. 
Het was namelijk nog een onopgelost 
probleem. Het wetsontwerp is toen in 
ieder geval verworpen. Daar kan men 
nu geen conclusies meer aan verbin-
den. De zaak is namelijk niet uitgedis-
cuseerd. Ik ben het geheel eens met 
de opmerkingen van de heer Burkens 
op dit punt. 

De heer Postma heeft gesproken 
over het ontbreken van de autonomie 
van de instellingen. Het wetsontwerp 
WVO '84 zou worden doorgetrokken. 
Ik ben het op dit punt niet geheel eens 
met de heer Postma. Er is geen sprake 
van een aantasting van de autonomie 
van de instellingen. Op dit moment 
zijn de instellingen namelijk gehouden, 
met inachtneming van een aantal 
regels, studenten toe te laten. Instel-

lingen voor WO kunnen geen studen-
ten weigeren. Dat gaat overigens 
straks ook voor het HBO gelden. Als 
er nog wat gestuurd moet worden, 
hebben wij daar een regeling voor. Er 
is echter een toelatingsrecht. 

Wat hier in het geding is, is niet dat 
de autonomie van de instellingen 
wordt beperkt, maar het feit dat in 
verband met het toelatingsrecht 
onder bepaalde omstandigheden 

II enige beperking geboden kan zijn. 
Om dat zo goed mogelijk te laten 
verlopen, zullen daar de normale 
procedures voor gelden. Daar hebben 
wij in de afgelopen 10 jaar al de 
nodige ervaring mee, doordat vanwe-
ge de capaciteit de numerus fixus is 
ingesteld. 

Er is door de heer Postma gesproken 
over de verhouding tussen het 
parlement en de regering. Hij heeft 
gesproken over het buiten spel zetten 
van het parlement. De discussie aan 
de overzijde heeft tot een nota van 
wijzigingen geleid, omdat men vond 
dat het parlement in de besluitvorming 
een nadrukkelijke rol diende te spelen. 

Men heeft zich met de oplossing die 
is aangedragen en die ook in andere 
onderwijswetten voorkomt volledig 
kunnen verenigen. 

In dit verband teken ik ook aan, dat 
het hier gaat om een tijdelijke wet. Ik 
kom hierop straks nog terug. 

Gevraagd is welke waarde wordt 
toegekend aan amenderende moties. 
Op dit punt kan ik niet in absolute zin 
antwoorden. In ieder geval spelen de 
omstandigheden een rol. Als ik een 
antwoord geef, kan ik dat alleen voor 
mijzelf geven. De strekking van de 
wijziging die in het wetsontwerp is 
aangebracht is, dat wij hier met zo'n 
gevoelige materie van doen hebben 
dat niet alleen overleg met de betrok-
kenen geboden is en dat niet alleen 
het instrument van de vrijwilligheid 
moet gelden maar dat ook het oordeel 
van het parlement zwaar moet wegen. 
Blijkt overduidelijk dat het parlement 
van mening is, dat het niet kan, dan 
kan dit nadrukkelijk een aanleiding 
zijn om ervan af te zien. 

Ik onderstreep dit nadrukkelijk 
tegen deze achtergrond, omdat het 
naar mijn gevoelen ten principale niet 
om een bezuinigingsexercitie in de 
sfeer van onderwijs kan gaan. Als er 
een beperking in onderwijsuitgaven in 
zit, is het om andere redenen. Ik heb 
er zoeven iets van gezegd. Budgettair 
gezien is het door de bank genomen 
een wat moeilijke zaak. 

De heer Postma heeft er terecht op 
gewezen, dat WO en HBO in onderling 
verband zijn bezien. 

Ik vraag mij af, of de verwijzing naar 
de grote operaties in dezen terecht is. 
Ik vraag mij af, of deregulering wordt 
gekenmerkt door op enig moment 

r geen bestuur meer te voeren en de 
zaak te laten lopen. Bij deregulering 

t gaat het, ook in de onderwijssector, 
om het volgende. Er is een wet. 
Vervolgens moet er een algemene 
maatregel van bestuur komen, waarin 
een en ander wordt doorgeschoven 
naar een minister of staatssecretaris 
die van alles nader kan regelen bij 
circulaire. 

i Op die wijze gaat een gedetailleerd-
heid aan regelgeving ontstaan die de 
vraag oproept, of er nog wel voldoende 
leefruimte voor betrokkenen is. Ik 
spreek dan nog niet eens over de 

n bepalingen in de wet waarbij de 
bevoegdheid aan een minister wordt 
gegeven om iets al dan niet te doen. 

i Dat betekent meestal dat beleid moet 
worden geformuleerd, dat moet 
worden vastgelegd in een circulaire 
en verder nader moet worden uitge-

g werkt. 
i . Als wij wat betreft onderwijs over 
e deregulering spreken, praten wij over 

dat complex van problemen. 
In het onderhavige geval moet een 

probleem worden geregeld. Ik zou mij 
kunnen indenken dat in strijd met het 
streven naar deregulering zou worden 
gehandeld indien er een omvangrijk 
wetsontwerp zou liggen, met allerlei 
procedures voor het tot stand brengen 
van prognoses, voor overleg en voor 
beroepskwesties. Dan is de vraag 
gewettigd.' waar beginnen wi j aan. 
Het gaat echter om een relatief 
eenvoudige voorziening. Ik meen op 
dit punt in lijn met de deregulering te 
zitten. 

Wat betreft het argument centraal/ 
decentraal zie ik het probleem wel. Ik 
kan het echter niet oplossen. De aard 
van het probleem dat wij thans aan de 

el orde hebben ligt op het centrale vlak. 
i . Ik weet niet hoe dit probleem decen-

traal kan worden opgelost. Decentraal 
oplossen kan niet omdat instellingen 
van WO niet kunnen zeggen, dat zij 
ervan afzien studenten toe te laten. 
Indien men studenten niet kan 
toelaten geldt het gegeven dat men 

t de desbetreffende studierichting niet 
heeft - dat spreekt echter voor zich -
of dat de onderwijscapaciteit niet 

n toereikend is. Voor het laatste is een 
mooie en ordelijke procedure. 

De privatisering is mijns inziens 
geen punt dat in dat kader kan 
worden gebracht. Indien in een 
bepaalde studierichting een extreme 

g overcapaciteit aanwezig is en een 
zekere afronding geboden is, zal de 
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student in een andere sector, ook 
door de overheid gesubsidieerd, de 
studie gaan volgen. Gezien de vier 
operaties meen ik dat het niet verstan-
dig is, dat hierbij te betrekken. Ik 
vraag mij af, of daarmee de problema-
tiek niet te zwaar wordt aangezet. 

Ik ben het overigens wel met de 
heer Postma eens, dat wij het punt 
van de manpowerplanning in relatie 
tot het inspelen op de individuele 
behoefte nauwlettend in het oog 
moeten houden. Naar mijn oordeel is 
er in dit wetsontwerp geen switch van 
het een naar het ander. Ik heb aange-
geven hoe het wetsontwerp moet 
worden geplaatst en gewezen op de 
extreme overcapaciteit. Dat betekent 
dat wordt gezegd dat moet blijven 
worden ingespeeld op de individuele 
behoefte. 

Ik wil in dit verband ingaan op de 
voorbeelden die de heer Postma heeft 
genoemd van beperking vanwege de 
capaciteit en beperking vanwege de 
arbeidsmarkt. Hij noemde de mogelijk-
heid dat de capaciteit 170 was, terwijl 
de arbeidsmarkt op 220 uit zou 
komen. Dan kan je wel naar 220 toe 
willen, maar dat kan natuurlijk 
helemaal niet, want de onderwijscapa-
citeit laat niet meer dan 170 toe, dus 
dat aantal moet je aanhouden. 

De strekking van de huidige wetge-
ving tot beheersing van de capaciteit 
is dat een numerus fixus niet van jaar 
tot jaar moet worden verlengd. De 
strekking is om, wanneer op enig 
moment de capaciteit in een studierich-
ting niet toereikend is gezien de 
behoeften van de studenten en er dus 
geen goed onderwijs kan worden 
gegeven, een tijdelijke beperking in 
acht te nemen, met de bedoeling dat 
inmiddels de capaciteit op sterkte 
wordt gebracht. Dat de praktijk in de 
afgelopen tien, twaalf jaar een andere 
is geweest is een andere zaak. 

Als men echter kijkt naar de discus-
sies die gevoerd zijn bij de behande-
ling van het wetsontwerp kan de wet 
slechts op die manier worden uitge-
legd. Dat betekent - dat blijkt ook uit 
deze stukken - dat indien de capaciteit 
niet toereikend is automatisch die 
capaciteit wordt aangehouden. 
Te zelfde tijd rust echter de plicht op 
de overheid voorzieningen te treffen 
zodat de capaciteit kan worden 
opgevoerd en aan de behoeften kan 
worden voldaan. Vandaar het plan-
ningsmechanisme in de wet. 

In dit verband moet ik ook ingaan 
op de opmerking van mevrouw Van 
Leeuwen. Ik sluit niet uit - ik zeg het 
voorzichtig - dat zij gelijk heeft dat bij 

de toepassing van de wet tot nu toe 
bij de capaciteitsbeperkingen impliciet, 
niet uitgesproken, onbedoeld, een 
aantal arbeidsmarktoverwegingen ver 
op de achtergrond een rol hebben 
gespeeld. Dat kan ertoe geleid hebben 
dat per saldo de capaciteit in een 
bepaalde studierichting niet is 
opgevoerd. Is dat echter wel een 
zuivere gang van zaken? Moeten wi j 
dat dan zo maar laten? 

Ik geef er dan de voorkeur aan de 
zaak te expliciteren. Dat lijkt mij beter 
in het belang van de studenten en van 
een ieder. Dat is beter dan het indirect, 
sluipend zo te laten gebeuren, want dat 
verdoezelt de zaak. Vorig jaar is bij 
taakverdeling en concentratie in een 
aantal gevallen gebleken dat op een 
bepaald moment die capaciteit inder-
daad in een ander daglicht moest 
worden gezien, dat ook op de maat-
schappelijke behoefte moest worden 
gelet. 

Dan kom ik bij het voorbeeld dat de 
capaciteit voldoende is, maar het 
arbeidsmarktcriterium tot een beper-
king noopt. Indien een extreme 
overcapaciteit moet worden afge-
roomd en beperkt vanwege de 
arbeidsmarkt, dan moeten wij die 
overcapaciteit in voorzieningen voor 
lief nemen. Die capaciteit wordt dan 
niet ingevuld. Dat is de consequentie 
van de toepassing van de wet. 

Zit daar dan niet een element van 
verspilling in? Ik beluisterde dit een 
beetje in de woorden van de heer 
Postma. Ik weet niet of dat zo is. Er 
moet natuurlijk wel sprake zijn van 
een zekere flexibiliteit in het onderwijs. 
Bepaalde voorzieningen zijn nodig, 
maar op een zeker moment zijn 
andere voorzieningen niet meer 
nodig. Daarvoor moet dan wat anders 
komen. Het roer moet omgegooid 
worden. 

Wij weten dat dit in het kader van 
deonderwijsplanning niet het eenvou-
digste probleem is. Er is nu eenmaal 
een zekere neiging een bestaande 
voorziening in stand te houden. Die 
neiging bestaat niet alleen bij WO en 
HBO, maar ook in de andere takken 
van onderwijs. Wanneer wij het op 
die wijze benaderen zal zich geen 
probleem voordoen. 

Ik ben reeds ingegaan op de kloof 
tussen de samenleving en het Haagse 
circuit. Met een zeer voorzichtige 
benadering en voorlichting over 
extreme overcapaciteit, die wat moet 
worden afgeroomd, behoeft een 
dergelijke kloof niet te ontstaan. Op 
dit punt moeten wij in ieder geval wel 
alert zijn. 

Ik kan op dit moment niet overzien 
in hoeverre de wet zal werken over-
eenkomstig de bedoelingen, omdat 
wij uiteindelijk moeten afwachten, 
indien de wet wordt aanvaard, hoe 
een en ander in de praktijk zal uitpak-
ken. In de Tweede Kamer heb ik tot 
uitdrukking gebracht dat ik hoop dat 
wij de bevoegdheden van de wet 
eigenlijk niet behoeven toe te passen, 
omdat wij via voorlichting en, op dit 
moment nog, via overleg bij het HBO 
een heel eind komen. Ik heb al 
aangegeven dat er situaties denkbaar 
kunnen zijn - die hebben zich ook al 
voorgedaan - waarin wij niet anders 
kunnen. 

De veiligheidsmarges zijn groot. 
Alleen bij extreme overcapaciteit gaat 
het om dat weghalen van het extreme. 
Dat betekent overigens ook, dat 
indien iemand in een studierichting is 
afgestudeerd en geen baan kan 
vinden in het beroep waarvoor hij is 
opgeleid, dan geen claim bij de 
overheid kan worden ingediend. Bij 
het vaststellen van de cijfers moeten 
natuurlijk ruime marges in acht 
worden genomen in verband met 
rendement etc. Overigens, ook nu 
gebeurt dat in feite al als we numeri 
fixi vaststellen. 

Dit wetsvoorstel heeft geen betrek-
king, zo betoogde de heer Postma, op 
de huidige eerste fase, maar op de 
tweede fase, omdat het om beroepsop-
leidingen gaat. Ik meen, dat dit niet 
juist is. Het wetsvoorstel kent die 
verenging niet. Het gaat uit van een 
aansluiting waar nodig en een 
beperking waar nodig in verband met 
de arbeidsmarktsituatie. Ik wijs er in 
dit verband ook op, dat de eerste-fase-
opleiding een volwaardige weten-
schappelijke opleiding is. Over de 
problematiek van de beroepsopleiding 
zullen we nog wel eens een gedach-
tenwisseling hebben. 

De heer Postma sprak in verband 
met dit wetsvoorstel over een funda-
mentele verandering. Ik geloof niet 
dat dat zo is. Het inspelen op de 
individuele behoefte willen we 
nadrukkelijk overeind houden. De 
planningsdocumenten voor WWO '84 
en het HBO-wetsvoorstel maken dat 
duidelijk. Juist het doordenken van de 
effecten heeft tot een uiterst voorziclv 
tige en terughoudende benadering 
geleid. Het mag niet leiden tot de 
conclusie, dat er hier sprake is van 
intellectuele hoogmoed. 

De heer Postma heeft ook aarzelin-
gen getoond ten aanzien van het 
wetsvoorstel voor het hoger beroeps-
onderwijs. Hij vroeg, welke studierich-
tingen door mij worden overwogen. Ik 
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vind het niet juist op dit moment een 
antwoord op die vraag te geven. Ik 
heb daar een aantal overwegingen 
voor. Het wetsvoorstel is hier nog 
volop in behandeling. Verder heb ik 
tot uitdrukking gebracht, dat ik 
allereerst via het instrument van de 
voorlichting en de vrijwilligheid wil 
werken. 

In de afgelopen twee jaar is er 
overleg geweest met het hoger 
beroepsonderwijs. Wat de beperking 
betreft is overleg geweest over de 
voorlichting. In een enkel geval heeft 
dat tot resultaat geleid, in een aantal 
andere gevallen niet. De verdere 
behandeling van dit wetsvoorstel zal 
nu eerst moeten worden afgewacht, 
alvorens wij tot een nader procedure 
moeten komen. Op dit punt ben ik ook 
nog niet tot een afrondende conclusie 
gekomen. 

Er is door de heer Postma gesproken 
over artikel 208 van de Grondwet. Hij 
heeft mij ook als CDA-bewindsman 
- dat kan eigenlijk niet, zo heb ik de 
laatste keer in deze Kamer uitdrukkelijk 
vernomen en dat is terecht; ik begrijp 
echter zijn bedoeling - vragen gesteld 
over de financiële beperkingen en 
artikel 23. Ik wil met nadruk zeggen, 
dat financiële beperkingen als zodanig 
nimmer aanleiding kunnen zijn om de 
in deze wet vervatte bevoegdheden 
toe te passen. Het zou onzuiver zijn. Ik 
heb al uiteengezet, dat het ook om 
andere redenen niet zal werken. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft de 
arbeidsmarktfixus niet een 'noodzake-
lijk kwaad' maar 'een kwaad zonder 
noodzaak' genoemd. Ik hoop met een 
aantal voorbeelden duidelijk te 
hebben gemaakt, dat de werkelijkheid 
misschien in een aantal gevallen wat 
genuanceerder is en dat in een aantal 
gevallen om tot oplossingen te komen 
een voorziening zoals wij nu bespreken 
nodig is. 

De varkenscyclus werkt in heel wat 
gevallen maar niet altijd, zo zei zij. Als 
we dan toch bij de landbouw blijven, 
brengt zij mij hiermee bijna in verlei-
ding - ik zal het woord snel noemen 
en dan doorgaan naar het volgende 
punt - het woord superheffing te 
laten vallen. Hieruit blijkt misschien, 
dat er omstandigheden denkbaar zijn, 
waarin die cyclus minder goed werkt. 

De heer Vogt (PSP): Dat is een 
vrije-marktsituatie. Dat kunt u niet 
stellen. 

Minister Deetman: Precies. U gaat nu 
al nuanceren. Dan ben ik meteen 
terug bij wat mevrouw Van Leeuwen 
zei. Ook als het gaat om de zaak die 

wi j nu bespreken, kunnen we niet 
zonder meer uitgaan van de situatie: 
er meldt zich een groot aantal studen-
ten en er blijkt, dat op de arbeidsmarkt 
een overschot ontstaat en vervolgens 
ontstaat er een tekort. Er zijn een 
aantal studies, waarbij andere 
overwegingen kennelijk een rol 
spelen. 

De capaciteitsplanning is als 
zodanig een juist instrument, maar 
die gaat uit van de individuele 
behoefte. Natuurlijk wordt er ook 
gelet op hetgeen de maatschappij 
nodig heeft. Als er een nieuwe 
studierichting of uitbreiding van een 
bestaande studierichting aan de orde 
is, worden natuurlijk voorzieningen 
getroffen. Het is wel inspelen op de 
individuele behoefte. 

Ter zake van de beperking, waarover 
wi j thans spreken, kan niet worden 
gezegd, dat zij zonder meer onderdeel 
is van de capaciteitsplanning. Ook al 
zou het technisch wel kunnen, dan 
ben ik er nog niet voor, omdat ik 
besef, dat wij hier met een uiterst 
gevoelige materie van doen hebben. 

De heer Vis heeft gesproken over 
een interview door een hoger ambte-
naar van Sociale Zaken in het weekblad 
van het Nederlands genootschap voor 
leraren. De twijfel die wordt uitgespro-
ken met betrekking tot het kunnen 
ramen van de behoefte op de arbeids-
markt, zal ik niet bestrijden. Laat ik nu 
eens kijken naar de behoefte aan 
leraren. In 1873 was het al duidelijk, 
dat het in de jaren tachtig zou spaak 
lopen, zelfs zonder bezuiniging. 
Ondanks verkleining van klassen en 
een gigantische groei van het voor-
rangsonderwijsbeleid ontstond een 
gigantische werkloosheid in het 
basisonderwijs. 

Wij wisten, dat het groter zou 
worden. Wellicht had er in de jaren 
zeventig wat gedaan moeten worden. 
Thans kennen wij het gigantische 
probleem van werkloze leerkrachten, 
zeer sterk gericht op het onderwijs. 
Misschien is er minder flexibiliteit op 
de arbeidsmarkt dan wij wel zouden 
wensen. Wellicht had op dat moment 
gekeken moeten worden naar de 
behoeften op langere termijn, onder 
de strikte randvoorwaarden die ik 
noemde. Ik kan mij niet indenken, dat 
het Nederlands genootschap voor 
leraren er het zwijgen toe zal doen, 
wat betreft deze problematiek in het 
basisonderwijs' lettend op de proble-
matiek, die in het voortgezet onderwijs 
in aantocht is. Misschien horen wij uit 
die hoek op korte termijn meer dan 
wij op dit moment vermoeden. 

Anti-cyclische adviezen behoren tot 
de voorlichting. Dit moet zeer zorgvul-
dig worden opgebouwd. De overheid 
kan niet zeggen: ga dat maar doen, 
terwijl zij er niet zeker van is, dat als 
men hiervoor kiest, de zaak niet spaak 
zal lopen. Hier is sprake van een vrij 
gevoelig instrument, dat wij aan het 
ontwikkelen zijn. 

De status quo wordt niet tot norm 
verheven. Juist bij dit soort van zaken 
moet worden gelet op de langere 
termijn. 

Er is gesproken over afbouw van 
voorzieningen. Ik sprak reeds over 
flexibiliteit in de sfeer van het onder-
wijs. Hier is sprake van een niet 
gering probleem.Als je iets moet 
afromen vanwege extreme overcapa-
citeit op de arbeidsmarkt, moet je je 
terdege realiseren, of die voorziening 
voor een deel wordt afgebroken dan 
wel in tact wordt gelaten. Als het bij 
voorbeeld gaat om huisvesting, zit 
men dan gedurende enige tijd ruimer 
in het jasje. De problematiek ten 
diepste doet zich natuurlijk niet alleen 
in deze situatie voor, maar in meerdere. 

De heer Vis heeft gezegd, dat als er 
druk ontstaat een ad hoc maatregel 
moet worden getroffen. Als die druk 
zo gigantisch is, dat er wat moet 
gebeuren, dan werkt die ad hoc 
maatregel niet, althans als men wil 
uitgaan van voorlichting en vrijwill ig-
heid. De vraag moet worden gesteld of 
sprake is van een extreme overcapaci-
teit en of moet worden afgeroomd. Ik 
wijs in dit verband op het HBO en het 
overleg. 

Wanneer men die cyclus wil 
doorlopen en bovendien nog de 
nodige adviezen wil inwinnen - het 
overleg in de Kamer voor het hoger 
onderwijs, raadpleging van het 
parlement - dan zal een ad hoc 
maatregel al snel te laat komen.Van-
daar, dat deze voorziening is getroffen, 
met wederom een terugkoppeling 
naar het parlement, indien een besluit 
moet worden genomen. 

De vergadering wordt van 21.12 uur 
tot 21.20 uur geschorst. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zit over veertien dagen 
zes jaar in de Kamer en ik ben nog 
nooit met zo'n grote kluit het riet in 
gestuurd als vanavond. Ik ben echter 
wel tot een paar conclusies gekomen. 
De minister weet niet waarom hij het 
wetsontwerp heeft ingediend, hij weet 
niet wat hij ermee moet, hij weet niet 
hoe hij het moet toepassen, hij weet 
niet hoe hij het kan gebruiken en hij 
weet niet wat de effecten zullen zijn. 
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Zelfs op de ene concrete vraag die 
ik heb gesteld heeft hij geen antwoord 
gegeven. Hij weet helemaal niet wat 
hij met het arbeidscriterium in de 
verre toekomst moet en dus verklaart 
hij dat niet relevant. Benthem van den 
Berg zegt in 'NRC/Handelsblad' van 4 
december, dat het kabinet er stilzwij-
gend van uitgaat, dat de toekomst 
vrijwel niet zal verschillen van het 
huidige economische bestel. 

Te verwachten veranderingen in de 
structuur van de wereldeconomie en 
de mogelijkheden van Nederland 
daarin spelen geen rol in het kabinets-
beleid, zelfs niet als criterium bij 
bezuinigingen. De minister heeft er 
voor mij vanavond blijk van gegeven, 
zelfs niet verder te kijken dan het eind 
van de huidige kabinetsperiode. 

D 
De heer Postma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg de minister, die ik 
zou hebben aangeduid als CDA-be-
windsman, dank voor zijn antwoord in 
eerste termijn. Overigens heb ik hem 
aangeduid als christen-democratisch 
bewindsman. Dat is toch iets anders. 
Ik zal er verder niet op ingaan. Dat kan 
nog wel eens na afloop van deze 
formele vergadering. 

Ik wil nog een aantal punten aan de 
orde stellen, om te beginnen de 
betrouwbaarheid van de prognoses. 
Ik zal breken met een van mijn 
liefhebberijen, het voorlezen uit eigen 
werk. Ik zal volstaan met het werk van 
anderen. 

In het rapport van de Adviescommis-
sie opleidingen geneeskundigen 
wordt op blz. 101 gesteld: 

'De Adviescommissie heeft mede 
tot taak gekregen het in beschouwing 
nemen van de kwantitatieve maat-
schappelijke vraag naar gezondheids-
zorg, in casu de vraag naar artsen. Zij 
heeft dit onderdeel van haar taakop-
dracht met enige schroom aangevat. 
Deze aarzeling werd veroorzaakt door 
het feit dat in het verleden regelmatig 
studies en analyses zijn gemaakt, 
waarvan de uitkomsten door latere 
ontwikkelingen zijn achterhaald.' 

In deel 10 van de Heroverweging 
collectieve uitgaven wordt op blz. 14 
het volgende aangetroffen: 

'De conclusie is dat het niet eenvou-
dig is een rechtstreeks verband te 
leggen tussen arbeidsmarktontwikke-
lingen en onderwijsplanning. Pogin-
gen daartoe zullen zeker ondernomen 
moeten worden, doch zullen waar-
schijnlijk op deelaspecten c.q. zeer 
partieel tot resultaten leiden, ook voor 
wat betreft besparingsmogelijkheden. 

Bovendien wordt geconstateerd dat er 
nog een lange weg te gaan is alvorens 
dergelijke resultaten zijn te boeken.' 

De conclusie kan kort zijn. Niet 
alleen uit de fractie van het CDA, 
maar ook uit andere gezaghebbende 
bron worden vele vraagtekens gezet 
achter de betrouwbaarheid van de 
prognoses. 

Ik kom op een volgend punt, dat ik 
zal inleiden met een uitspraak van een 
gezaghebbend politicus. Die luidt als 
volgt: 

'Mijnheer de Voorzitter! Terecht is 
het structurele element van de 
arbeidsmarkt uit het wetsontwerp 
verdwenen. Terecht, omdat het 
moreel niet-aanvaardbaar is beschik-
bare onderwijscapaciteit niet te 
benutten; terecht ook omdat de toe te 
passen criteria nog te weinig zijn 
uitgewerkt. 

Dit betekent niet dat de maatschap-
pelijke behoefte niet in ogenschouw 
zou mogen worden genomen, doch 
dit dient te geschieden bij beslissingen 
betreffende uitbreiding of inkrimping 
van de onderwijscapaciteit. In een 
numerus fixus-wet hoort dit element 
niet thuis.' 

Aldus op blz. 1109 van de Handelin-
gen van de Eerste Kamer uit de zitting 
1974/1975 de liberale senator Zouten-
dijk! 

Dit citaat is niet alleen dienstig om 
aan te tonen hoe door enkel tijdsver-
loop opvattingen kunnen veranderen, 
doch ook als aanknopingspunt voor 
de opvattingen van de CDA-fractie. Dit 
brengt mij op het probleem van 
artikel 23, lid 1 van de Grondwet, de 
zorgplicht van de regering, in het licht 
van bezuinigingen. De minister heeft 
gezegd dat de artikelen 1.22 en 1.23 
van de Grondwet indertijd verworpen 
zouden zijn uit een oogpunt van 
decentralisatie. 

Ik meen dat dit wel opgaat voor 
artikel I.23, maar dat de decentralisatie 
bij artikel I.22 geen rol speelde. Het 
voornaamste bezwaar daarbij was de 
splitsing van artikel 208 in een artikel 
dat het sociale aspect bevatte en een 
dat het klassieke aspect bevatte. 
Tevens speelde bij de beraadslagingen 
de introductie van het criterium van 
de maatschappelijke behoefte mee. Ik 
wijs bij voorbeeld op de opvattingen 
van de CPN-fractie. 

De opvatting van de CDA-fractie ten 
deze kan als volgt worden geformu-
leerd. Artikel 23, lid 1 van de Grondwet 
legt een bepaalde verplichting op aan 
de overheid. In de mate van het 
mogelijke zal de overheid die verplich-
ting moeten nakomen. Omdat de 
overheid ook andere taken te vervullen 

heeft, is het denkbaar dat de budget-
taire mogelijkheden tekort schieten 
om voor de volle 100% de zorgplicht 
uit artikel 23, lid 1 tot gelding te 
brengen. Dan moet er een keuze 
worden gemaakt. Waar zal de zorg-
plicht uit artikel 23, lid 1 niet meer 
voor de volle 100% kunnen worden 
gerealiseerd? Dan kan men ook 
zeggen dat bezuinigingen noodzakelijk 
zijn op basis van het arbeidsmarktcri-
terium. 

Het standpunt van de CDA-fractie is 
dus dat het arbeidsmarktcriterium en 
de toepassing daarvan, die te zien is 
als een onderdeel van de zorgplicht 
uit artikel 23, lid 1 van de Grondwet 
nu juist wordt ingegeven door de 
financiële noodzaak die ertoe kan 
leiden dat men niet voor de volle 
100% die zorgplicht kan nakomen. 
Zou men tot een andere conclusie 
komen, dan zou men daarmee het 
arbeidsmarktcriterium als een 
sturingsmechanisme hebben geaccep-
teerd. 

De minister heeft gesproken van 
een 'extreme overcapaciteit'. Verder 
heeft hij gezegd dat er altijd een 
zekere marge zit in het aantal studenten 
dat wordt toegelaten. Zou hij kunnen 
aangeven, bij voorbeeld met een 
percentage, hoe groot de toegelaten 
extra-marge, hoger dan de maatschap-
pelijke behoefte kan zijn? 

De minister heeft gezegd dat het 
aspect van de bezuiniging in dezen 
niet doorslaggevend is omdat de 
student die wordt geweerd van de 
ene faculteit naar een andere faculteit 
gaat. Per saldo zou dit niet zo veel 
uitmaken. Ik moge hem een berekening 
uit 1980/1981 voorhouden, uit kamer-
stuk 16625, nr. 3, de heroverweging 
collectieve uitgaven, het samenvattend 
eindrapport. Ten aanzien van de 
medische opleidingen wordt daarin 
het volgende opgemerkt: 

'Het aantal eerstejaars zou met 500 
kunnen worden verminderd. Per jaar 
levert dit een besparing op van f35 
miljoen cumulatief, oplopend tot f 130 
miljoen in 1985.' Het lijkt mij dit, ook 
bij een bruto nationaal produkt van 
f365 miljard, toch een aardig bedrag 
is. 

De minister heeft mijn stelling 
weersproken dat de autonomie van 
de instellingen met het onderhavige 
voorstel zou worden aangetast. Ik 
houd die stelling staande. De instellin-
gen hebben op dit moment de 
mogelijkheid, op basis van de onder-
wijscapaciteit 300 studenten toe te 
laten. Bij aanneming van dit wetsvoor-
stel wordt het criterium van de 
maatschappelijk behoefte geïntrodu-
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ceerd, op grond waarvan tegen de 
instellingen wordt gezegd: 

'Ondanks het feit dat u 300 studenten 
kunt toelaten stel ik, minister, vast dat 
u er niet meer mag toelaten dan 270'. 

Ik vind dat wel degelijk een aantas-
ting van de autonomie. 

Over de rol van het parlement heeft 
de minister al iets gezegd. Met name 
heeft hij gesproken over de amende-
ringsmoties die in de Tweede Kamer 
zouden kunnen worden ingediend. 
Als ik hem goed heb beluisterd, heeft 
hij gesteld dat dergelijke amende-
rende moties voor hem zwaar zullen 
wegen. 

Nogmaals, als ik hem goed heb 
beluisterd. Het standpunt van mijn 
fractie is, dat inderdaad nu wordt 
gezegd dat de vorm van een wetsvoor-
stel niet kan worden gekozen, omdat 
dit vanwege de tijd te omslachtig is 
en dat het dan in de rede ligt dat 
moties van de Tweede Kamerzwaarder 
worden gewogen dan normaliter het 
geval kan zijn. 

De opmerkingen van de minister 
met betrekking tot de studierichting 
bij het HBO hebben wij niet begrepen. 
Het argument waarom hij ze op dit 
moment niet kan noemen, is dat het 
wetsvoorstel nog niet is afgerond. 
Waarom is dan hetzelfde argument 
niet gehanteerd toen wij vroegen naar 
de numeri fixi met betrekking tot 
studierichtingen bij het wetenschappe-
lijk onderwijs? Deze werden wel 
genoemd. 

Het budgettaire argument achten 
wij niet erg overtuigend. Dit geldt 
evenzeer voor het argument tegen 
onze opmerking dat het wetsvoorstel 
alleen betrekking kan hebben op de 
opleidingen in de eerste fase. De 
minister zegt, dat het niet alleen op de 
opleidingen van de tweede fase 
betrekking heeft maar ook op die van 
de eerste fase. De argumentatie 
hiervoor is, dat ook de opleidingen in 
de eerste fase volwaardige weten-
schappelijke opleidingen zijn. Ja, dat 
is nooit ontkend! Waar het hier om 
gaat, is dat de eerste fase niet een 
opleiding tot wetenschapper is. Daar 
is de opleiding in de tweede fase voor 
bedoeld! De eerste fase wordt nog 
steeds - althans voor zover ik het heb 
begrepen - niet gezien als een 
beroepsopleiding. 

Samenvattend: wij hebben nog een 
aantal vragen en gaarne zouden wi j 
van de minister hierop antwoord 
willen ontvangen. 

De heer Vis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Af en toe ruimt iemand zijn 
boekenkast op. Dat deed ik laatst ook 
en ik trof toen het rapport aan van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid getiteld 'De komende 
25 jaar'. Dat rapport is al een jaar of 
wat oud. 

Ik ben erin gaan bladeren en ik zag 
de aardige voorspelling uit 1974 of 
1975, dat in de jaren tachtig de 
werkloosheid gedaald zal zijn tot 
ongeveer 80.000 en dat dit niveau tot 
ongeveer het einde van deze eeuw 
stationair zal blijven. Wij weten dat 
het anders is gelopen; de vergissing 
is ongeveer een factor 10. 

Waarom haal ik dit aan? Dat is 
duidelijk; de minister heeft iets 
gezegd over prognoses, maar hij 
heeft mij absoluut niet afgeholpen 
van mijn wantrouwen tegen de 
zekerheid die hij daaraan ontleent. 

Wat mij ook heeft verbaasd, is dat 
de minister niet wil zeggen welke 
opleidingen hij op het oog heeft. Die 
moet hij op het oog hebben, want op 
1 februari treedt de procedure in 
werking en dat is 'pas' over anderhalve 
maand! Hij zegt met voorlichting 
bezig te zijn. Waarschijnlijk bedoelt hij 
echter: als ik het bekendmaak, krijgen 
wij een run in die richting en dat 
kunnen wij helemaal niet gebruiken. 
Ja, maar het is toch niet de devaluatie 
van de gulden! Wij geven de minister 
hier een bevoegdheid en wij willen 
graag weten waartoe hij die allereerst 
zal gebruiken! Er zijn geen nationaal-
economische belangen in het geding! 

En dan de historische voorbeelden. 
Als de minister in de jaren zeventig 
- zo zei hij - zo'n bevoegdheid had 
gehad, had hij het wel geweten. Ja, 
dat is nu typisch de staatsmanswijs-
heid achteraf. Zo lust ik er ook nog 
weleen paar: als de neus van Cleopatra 
..., als Archimedes niet in bad had 
gezeten... Misschien mag ik de 
minister het aardige verhaaltje van 
Stefan Zweig aanraden 'Die Weltminu-
te von Waterloo'. 

Daarin wordt haarfijn uiteengezet, 
dat Napoleon de slag bij Waterloo 
best had kunnen winnen als hij zijn 
reservetroepen maar wat meer 
vrijheid had gegeven. 

Ik kan er nog een actuele aan 
toevoegen: als wij geweten hadden 
hoe het gegaan zou zijn met de 
miljoenen aan RSV, hadden wi j 
anders beslist. 

Kortom, ik vind het absoluut geen 
overtuigend argument. Ik ben het wel 
een beetje eens met een van de 
vorige sprekers: ik bevind mij ook met 
een kluit in het riet! 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De opmerkingen van de 
heer Oskamp nopen mij tot een 
reactie. Ik heb uiteengezet dat het 
wetsontwerp nodig is om, wanneer er 
in relatie tot de arbeidsmarkt sprake is 
van een extreme overcapaciteit, enige 
beperking te kunnen aan brengen 
indien voorlichting en - als het gaat 
om het HBO - overleg falen. Dat 
vereist een voorzichtige benadering en 
de redenen daarvoor zijn duidelijk. Ik 
heb dit geadstrueerd met een aantal 
voorbeelden, die voor zich spreken. 

Als de heer Oskamp naar de 
effecten van dit wetsvoorstel vraagt, 
is het natuurlijk duidelijk dat wanneer 
er op enig moment een beperking 
wordt aangebracht, er minder studen-
ten zullen zijn. Ik vermoed echter dat 
de heer Oskamp iets meer bedoelde. 
Hij stelde namelijk dat ik geen toe-
komstvisie gaf. 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, het 
zou kunnen zijn dat er een menings-
verschil bestaat tussen de heer 
Oskamp en mij over hetgeen op dit 
punt wel en niet kan. Ik kom dan 
meteen bij een opmerking van de 
heer Postma. Ik heb het in eerste 
termijn gezegd, ik heb het in de 
stukken gezegd, ik heb het aan de 
overzijde van het Binnenhof gezegd 
bij de behandeling van dit wets-
ontwerp: ik heb de nodige scepsis 
met betrekking tot cijfermateriaal als 
het gaat over ramingen niet alleen 
van studentenaantallen maar ook van 
arbeidsmarktprognoses. 

Wanneer in het kader van dit 
wetsontwerp gevraagd wordt naar 
een toekomstvisie, kan ik natuurlijk 
wel ramingen optafel leggen, maar 
de hoofdvraag is wat je ermee doet. 
Alsopenig moment vooreen bepaalde 
opleiding een cijfertje geldt en de 
opleidingscapaciteit wordt daarop 
afgestemd, bestaat het risico dat wij 
dan zeer verstarrend gaan werken. 
Die kant wil ik niet uit. Ik heb benadrukt 
dat er een aantal gevallen is waarbij 
duidelijk sprake is van een extreme 
overcapaciteit en dat het niet onredelijk 
is daaraan iets te doen. 

Met een verwijzing naar het WRR-
rapport dat de heer Vis aanhaalde, 
zou ik de heer Oskamp willen beant-
woorden en zeggen: ik kan natuurlijk 
een visie geven, maar daarbij blijft de 
vraag centraal wat daarvan zal 
uitkomen. Ik ben op dat punt dan ook 
uitermate voorzichtig en terughou-
dend. Vandaar dat ik u geen wets-
ontwerp voorleg met allerlei procedu-
res, ramingen enzovoorts, maar dat ik 
gekozen heb voor een zeer terughou-
dende benadering. 
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Mijnheer de Voorzitter! De nuance-
ring voor mijn aanduiding zoals door 
de heer Postma aangebracht, zal ik 
nauwgezet overwegen. Over de 
betrouwbaarheid van de prognoses 
verschil ik naar mijn gevoel niet van 
mening met de heer Postma. Ik 
verwijs in dit verband naar hetgeen ik 
zoeven reeds heb gezegd. 

De heer Postma heeft ook gesproken 
over uitbreiding en imkrimping van 
voorzieningen in verband met 
maatschappelijke behoeften. Daarom 
hebben wij nu ook gekozen voor een 
tijdelijke wet. 

In de definitieve wet zal wellicht op 
enig moment een link gelegd moeten 
worden naar een definitieve capaciteits 
planning. Wanneer er echter vanwege 
de maatschappelijke behoefte inkrim-
ping moet plaatsvinden, is daarvoor 
specifiek een wettelijke titel nodig. Die 
ontbreekt nu. Nu kan er uitgebreid 
worden en dan houdt het op, tenzij 
men beneden normen komt waarbij 
bekostiging niet meer behoeft plaats 
te vinden. Je kunt echter niet uitgaan 
van het arbeidsmarktcriterium. Indien 
verwezen wordt naar uitbreiding en 
inkrimping, moet daarvoor een 
wettelijke titel aanwezig zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen 
vanavond gissen naar de vraag 
waarom destijds bij de discussie over 
de herziening van de Grondwet het 
artikel 1.22 is verworpen. 

De splitsing die de heer Postma in 
zijn argumentatie heeft aangebracht, 
is niet onjuist. Het gaat hier immers 
niet om het artikel met betrekking tot 
de decentralisatie. Ik sluit niet uit dat 
ook het andere artikel is verworpen, 
omdat het artikel inzake de decentrali-
satie niet bevredigend is geregeld. 
Dat valt alleen uit de stukken niet af te 
leiden. Wij zouden daarom te rade 
moeten gaan bij degenen die toen 
aan het debat hebben deelgenomen. 
Hoe het ook zij, het artikel is verworpen. 
Ik heb willen aanduiden dat de 
decentralisatieproblematiek toen een 
grote rol speelde. 

De heer Postma heeft, wat het 
arbeidsmarktcriterium en de financie-
ring daarvan betreft, een uitleg 
gegeven aan het huidige artikel 23, 
eerste lid. Ik ben het ermee eens dat 
de overheid al het mogelijk moet 
doen om de voorzieningen die in 
verband met onderwijs geboden zijn, 
te verschaffen. Als de onderwijscapa-
citeit niet toereikend is voor de vraag, 
moet de capaciteit op peil worden 
gebracht. Je kunt je afvragen, of dat 
in de afgelopen tien jaren consequent 
is gebeurd bij de toepassing inzake de 

numeri fixi voor een aantal studierich-
tingen. Ik heb in dit verband enige 
aarzelingen. 

Als de overheid de middelen niet 
heeft en er dus bezuinigingen moeten 
worden aangebracht, moet dan het 
criterium van de arbeidsmarkt 
gelden? Ik vind dit te algemeen. 
Daarin schuilt een groot risico, een 
groot gevaar. Voor het kabinet geldt 
dan ook de invalshoek dat bij een 
extreem grote overcapaciteit geen 
risico's genomen mogen worden. 

Ik ben hiermee meteen gekomen bij 
de vraag ter zake van de percentages. 
Op dit moment ben ik niet in staat op 
die vraag een antwoord te geven. De 
percentages zijn afhankelijk van de 
verwachtingen ten aanzien van de 
arbeidsmarkt, het verloop, en van de 
actuele onderwijscapaciteit bij de 
studierichtingen. Op een bepaald 
moment moet een keuze worden 
gemaakt. Men moet het een tegen het 
ander afwegen. Ik sluit niet uit dat die 
afweging voor enkele sectoren anders 
uitvalt. 

Echter, de hardheid van de progno-
ses speelt wel een rol. Dat kan ertoe 
leiden dat extra marges in acht 
worden genomen. Als dit wetsvoorstel 
tot wet wordt verheven, moet een en 
ander echter wel geëxpliciteerd 
worden. 

Ik kom bij de hogere beroepsoplei-
dingen. Het wetenschappelijk onder-
wijs moet studenten toelaten, tenzij 
een numerus fixus geldt die veelal 
op verzoek van universiteiten tot 
stand is gebracht. In de huidige 
wetgeving is de situatie voor het 
hoger beroepsonderwijs anders. De 
bijzondere instellingen hebben het 
recht om studenten te weigeren. 

Ik wijs erop dat het leeuwedeel van 
de instellingen bijzonder is! Men kan 
om allerlei redenen studenten 
weigeren. Zo'n weigering behoeft niet 
geëxpliceerd te worden. Juist het 
overleg met het HBO is in dezen 
essentieel. Ik wil juist in overleg met 
het veld beperkingen aanbrengen 
waar deze nodig zijn. Dit proces moet 
in gang worden gezet, als wij ook in 
de komende jaren beperkingen willen 
aanbrengen. 

Het argument van de heer Postma 
inzake de autonomie van de instellin-
gen heeft twee kanten. Als een 
instelling niet wil beperken en de 
beperkingen vervolgens worden 
opgelegd, zou je inderdaad kunnen 
zeggen dat er sprake is van beperking 
van de autonomie. Het omgekeerde 
zal echter ook voorkomen. Men zou 
vanwege de arbeidsmarkt, vanwege 
de inzet van middelen etc. een 

beperking willen aanbrengen, maar 
vervolgens blijkt de ruimte daarvoor 
niet aanwezig te zijn! Dat is een 
beperking van de autonomie aan de 
andere kant! Deze discussie heeft zich 
vorig jaar op een bepaald moment 
afgespeeld. Dit is geen pure theorie. 

Dan kom ik bij de rol van het 
parlement in verband met een 
amenderende motie over een staats-
rechtelijk, maar niet als zodanig 
omschreven, begrip. Ik heb al aange-
geven, hoe ik tegen die motie aankijk. 
Een en ander lag ook voor de hand, 
gelet op de behandeling. Ik kan echter 
alleen voor mij zelf spreken. Ik heb 
ook de financiële kant belicht. 

De heer Postma heeft over de 
heroverweging gesproken. De inhoud 
van dat rapport - en dit geldt ook 
voor andere heroverwegingsrappor-
ten - valt niet zonder meer onder de 
verantwoordelijkheid van één kabinet 
of van één minister. Ik vraag mij af of 
op dit punt de rapporten correct zijn. 
Je kunt natuurlijk zeggen dat, als op 
dit moment de medische opleidingen 
beperkt worden, dit een bepaald 
bedrag oplevert. De vraag komt dan 
meteen om de hoek wat er met de 
studenten gaat gebeuren. 

Als je naar de kosten per studierich-
ting kijkt, zijn er ook studierichtingen 
waarbij geen beperking geldt, terwijl 
de kosten daarvoor niet onderdoen 
voor die van de medische. Dat 
betekent dat ergens anders die 
kostenpost weer terugkomt. Die 
afweging is tot dusverre nog niet tot 
in detail gemaakt. Er is daarover zelfs 
nog geen raming gemaakt. 

De kanttekening die ik heb willen 
maken, is dat de effecten niet moeten 
worden overschat, gezien de onder-
wijsbegroting en de beperkingen die 
ook in de afgelopen jaren al tot stand 
zijn gebracht. Ik vraag mij af of de 
genoemde bedragen juist zijn. Indien 
de medische opleidingen worden 
beperkt met een bedrag zoals is 
genoemd door de heer Postma, dan is 
het mogelijk dat die middelen binnen 
het wetenschappelijk onderwijs voor 
iets anders beschikbaar komen. Ik 
noem: discussie, reallocatie en 
andere opleidingen. Het gevolg is 
wel dat er elders studenten komen en 
dat er andere mogelijkheden worden 
gecreëerd. 

Er is gesproken over de eerste en 
de tweede fase. Ik wil een voorbeeld 
noemen waaruit blijkt dat die redene-
ring niet klopt. Dat voorbeeld heeft 
betrekking op de medische opleiding. 
Wij hebben gepoogd, in de eerste 
fase van het wetenschappelijk 
onderwijs in de medische opleiding 
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enkele varianten aan te brengen die 
niet automatisch leiden tot doorstro-
ming naar de tweede fase. In overleg 
met de medische faculteiten is dat 
niet gelukt. Dat heeft weer geleid tot 
een normale doorstroming van eerste 
naar tweede fase. De conclusie moet 
dus zijn dat, wil je in deze sector 
beperken - gezien het maatschappelij-
ke criterium - dit moet gebeuren bij 
de toelating tot de eerste fase. 

Er is gediscussieerd over de vraag 
wat nu een beroepsopleiding is en of 
de eerste fase geen beroepsopleiding 
is. Er is ook gediscussieerd over de 
opleiding tot wetenschapper. Los 
daarvan zijn er op dit moment enkele 
opleidingen, waarbij vanwege de aard 
van de opleiding, je al de toelating tot 
de eerste fase moet bekijken. Ik zeg 
niet dat wij het anders zouden willen. 
Technisch is het echter uitgesloten, 
omdat bepaalde varianten niet te 
ontwikkelen zijn. 

De heer Postma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat gebeurt er als er alleen 
maar een opleiding in de eerste fase 
is? Kan deze wet dan überhaupt van 
toepassing zijn op de eerste-fase-op-
leiding, als in deze eerste fase niet 
wordt opgeleid voor een bepaald 
beroep? 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een misvatting te 
menen dat de eerste fase uiteindelijk 
niet leidt tot een opleiding in een 
bepaald beroep. In een aantal gevallen 
is dat misschien niet zo. De heer 
Postma maakt een zeer scherp 
onderscheid tussen de eerste en de 
tweede fase. 

Naar mijn mening is dat ook op dit 
moment niet de bedoeling van de Wet 
twee fasen structuur. Ik heb bewust 
het voorbeeld van de medische 
opleiding genoemd. Daaruit blijkt dat, 
hoe je het ook wendt of keert, als je 
wat wilt doen, dit moet gebeuren aan 
het begin van de eerste fase. Er zijn 
natuurlijk ook opleidingen waarbij 
niet exact gemeten kan worden 
hoeveel mensen dat beroep kunnen 
uitoefenen. Ik noem maar weer de 
juridische opleiding. 

Ik zie niet hoe daarbij ooit tot 
arbeidsmarktprognoses gekomen kan 
worden die betrouwbaar zijn en 
waarmee je wat kunt doen. Dat is 
uitgesloten. Ook als er iets gedaan 
wordt aan de tweede fase van de 
beroepsopleiding - daarover wordt 
nog gediscussieerd - dan nog moet 
vastgesteld worden dat in de eerste 
fase geen enkele beperking kan 
worden aangebracht. 

Ook al zou de eerste fase tot een 
bepaald beroep in de 'juristerij' 
opleiden, dan nog kunnen in de eerste 
fase geen beperkingen worden 
aangebracht vanwege de flexibiliteit 
op de arbeidsmarkt en de vele 
functies die juristen bekleden. Er zijn 
enkele zeer specifieke opleidingen 
waarbij je moet zeggen dat, hoewel 
het ons spijt, toch naar de toelating 
tot de eerste fase gekeken moet 
worden omdat je onderwijskundig 
niet anders kunt. 

Laat ik eens een ander voorbeeld 
noemen: de opleiding in de letteren 
en dan specifiek de lerarenvariant. 
Daarbij wordt de afweging aan het 
einde van de eerste fase gemaakt bij 
de toelating tot de tweede fase. 
Daarbij wordt rekening gehouden met 
hetgeen in de nota over universitaire 
lerarenopleiding is geschetst. Het is 
overigens wel de vraag of voor deze 
opleiding deze wet voluit moet 
gelden, gezien de wijze van toelating 
tot de tweede fase. 

Over dit punt zullen wij zeker van 
gedachten wisselen bij de bespreking 
van het wetsontwerp WO 1984 en de 
wetgeving ingevolge de nota-Beiaard. 

De heer Vis heeft ten slotte nog iets 
gezegd over de voorbeelden. Hij heeft 
gesproken van staatsmanswijsheid 
achteraf. Het CDA is tot stand gekomen 
vanuit een aantal bloedgroepen. Ik 
kom uit de bloedgroep waaraan altijd 
is geleerd dat de lessen van de 
geschiedenis niet mogen worden 
vergeten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
stemming over het wetsvoorstel 
gevraagd. 

Ik stel voor, aanstaande dinsdag aan 
het begin van de middagvergadering 
over het wetsvoorstel te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Overgangswet Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs (18321). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Hoewel het in 
het algemeen goed toeven is in de 
Eerste Kamer beschouw ik deze 

gelegenheid toch wel als een heel 
bijzondere. Ik hoop namelijk dat wij 
vandaag de parlementaire behande-
ling van een wetsvoorstel kunnen 
afsluiten, waarmee de totstandkoming 
van een kwartet samenhangende 
onderwijswetgeving zeer nabij is 
gekomen. Het zal duidelijk zijn dat ik 
met dat kwartet bedoel - ik spreek nu 
maar even met de ingeburgerde 
afkortingen - WBO, ISOVSO, OWBO 
en OISOVSO. Vergeef mij deze 
afkortingen, het zijn heus geen 
Russische dansen. Daarmee wordt 
dan de Lageronderwijswet 1920, 
blijde nagedachtenis, vervangen. Dat 
alleen al is een zaak van historische 
betekenis. De heer Van Boven heeft 
ook op dit feit gewezen. 

Ik wijs de geachte afgevaardigde de 
heer Van Boven erop dat ik tijdens de 
begrotingsbehandeling in de Tweede 
Kamer mij niet trotser voordeed dan 
ik ben. Ik wees namelijk op wetgeving 
die haar beslag krijgt, dan wel wordt 
voorbereid. 

Er wordt terecht gesteld dat over-
gangswetgeving, zoals de overgangs-
wet ISOVSO, zo men wil de OISOVSO, 
een brugfunctie vervult tussen de 
oude en de nieuwe wetgeving. De 
regering acht het tot stand komen van 
de overgangswet van groot belang. Ik 
heb het dan ook ten zeerste op prijs 
gesteld dat de senaat de parlementaire 
behandeling energiek en voortvarend 
heeft aangepakt. De aanpak dwingt 
eens te meer respect af als de aard en 
de omvang van het wetsvoorstel in de 
beschouwing wordt betrokken. 

Het is duidelijk dat dit alleen 
mogelijk is geweest, doordat de 
woordvoerders de gebeurtenissen in 
de Tweede Kamer met meer dan 
gemiddelde belangstelling hebben 
gevolgd. Kortom, ik dank de Eerste 
Kamer voor de inzet en de aanpak die 
zij heeft laten zien. Ik interpreteer dat 
zodanig dat ook de Eerste Kamer met 
mij het belang van de tijdige totstand-
koming van de overgangswet onder-
kent. 

Ik onderken ook dat over de mate-
riële kant van de wet grote eensgezind-
heid bestaat. Op enkele elementen 
daarvan zal ik nader ingaan. De 
Kamer heeft echter juist - en dat 
kwam voor mij niet onverwacht -
grote aandacht geschonken aan 
enkele formele aspecten van de wet. 
Ik waardeer die aandacht, vooral 
omdat het de eerste keer is dat 
buitengewoon onderwijs, straks 
speciaal onderwijs, nu als een 
volwaardig, zij het een specifiek deel 
van het onderwijssysteem wettelijk 
wordt geregeld. 

Eerste Kamer 
11 december 1984 
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Ik hecht er zeer aan dat de interimwet 
speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs wat het onderwijs-
kundige gedeelte betreft, zo snel 
mogelijk en wel te zamen met de Wet 
op het basisonderwijs wordt inge-
voerd. Een gezamenlijke start van het 
speciaal onderwijs en het basisonder-
wijs acht ik van zeer groot belang. 

Mevrouw Grol merkte op dat 
hiermee slechts een samenhang in de 
regelgeving is gegeven, maar dat er 
in de praktijk geen sprake behoeft te 
zijn van een samenhang. Natuurlijk 
zijn theorie en praktijk niet hetzelfde. 
Ik ben wel van mening dat door 
samenhang in de regelgeving, aan 
een belangrijke voorwaarde wordt 
voldaan voor samenwerking in de 
praktijk. 

Er moet natuurlijk nog veel werk 
worden verzet. Een zo ingrijpende en 
grootscheepse operatie als de 
vernieuwing van ons primaironderwijs 
gaat noodzakelijkerwijs gepaard met 
een periode waarin de werkbelasting 
voor alle betrokkenen tot het uiterste 
wordt opgevoerd. Dat moet niet 
ontmoedigen, maar als een uitdaging 
worden aanvaard. Daarmee neem ik 
de problemen waarmee de scholen in 
verband met de veranderingen - ik 
denk dan met name aan het basison-
derwijs - in de praktijk hebben te 
maken volledig mee in de beschou-
wing. Ik denk hierbij aan defusiepro-
blemen, aan het vormen van nieuwe 
teams op de basisscholen en, in wat 
mindere mate, aan de overgang van 
buitengewoon onderwijs naar 
speciaal onderwijs. 

Ik denk, dit alles overziende, dat 
idealisme en realiteitszin gerust 
kunnen samengaan. 

De heer Oskamp heeft gevraagd om 
vertaling van het voorlichtingsmateri-
aal over de overgangswet. Hij verwijst 
in dit verband naar de wet op de 
medezeggenschap. Er is evenwel een 
groot verschil met de wet op de 
medezeggenschap, omdat deze van 
toepassing is op het gehele onderwijs, 
met uitzondering van het wetenschap-
pelijk onderwijs. 

Gegeven het grote aantal varianten 
binnen het speciaal onderwijs en de 
relatie tot de omvang van de groepen 
die op deze informatie zijn aangewe-
zen, vraag ik mij af, of het zinvol is om 
per schoolsoort een brochure in 
verschillende talen te laten vervaardi-
gen. Vrijwel alle meer algemene 
informatie over primair en secundair 
onderwijs is in verschillende talen 
beschikbaar. Toch wil ik de heer 
Oskamp toezeggen, de thans beschik-

bare informatie nog eens te bezien op 
de door hem gewenste duidelijkheid 
voor anderstaligen. 

Dan kom ik op een principieel punt, 
dat hier aan de orde is gesteld door 
onder meer de heer Van Boven en de 
heer Oskamp. Ik hecht er veel waarde 
aan, dat juist deze Kamer zo uitvoerig 
is ingegaan op de positie van het 
openbaaronderwijs. waarbij uiteraard-
de relatie met de Grondwet niet 
onbesproken kan blijven. De heer Van 
Boven brengt in zijn betoog de 
Grondwet in relatie met de instandhou-
ding van het speciaal onderwijs. Zijn 
overigens heldere betoog, dat wordt 
onderschreven door de heer Oskamp, 
kan naar mijn mening als volgt 
worden samengevat. 

Allereerst wijst hij op de taak die de 
provincie is toebedeeld bij het 
voorzien in voldoende speciaal 
onderwijs. Dit in ogenschouw geno-
men brengt hij naar voren, dat het 
dan een omissie is wanneer een 
bepaling ontbreekt die voor het 
handhaven van voldoende openbaar 
speciaal onderwijs zorg draagt. Hij 
acht dit volstrekt onlogisch en hoogst 
onbevredigend. Voorts wijst de heer 
Van Boven op de analogie met de Wet 
op het basisonderwijs, omdat speciaal 
onderwijs in werkelijkheid algemeen 
vormend onderwijs zou zijn. 

De heer Oskamp haalde de conside-
rans aan van de Lageronderwijswet 
1920. Wat daaruit ook moge worden 
geconcludeerd, niet dat de grondwet-
telijke positie voor het algemeen 
vormend lager onderwijs van toepas-
sing zou zijn op het buitengewoon, 
respectievelijk speciaal onderwijs. De 
formele wetgeving maakt immers in 
dezelfde Lager-onderwijswet 1920 in 
art. 70 zonder omwegen duidelijk, dat 
art. 19, de uitwerking van de grond-
wettelijke opdracht, niet op het 
buitengewoon onderwijs van toepas-
sing is. 

Ik houd dus, mij beroepend op de 
Lager-onderwijswet 1920 staande, dat 
er geen grondwettelijke opdracht is 
om onder het begrip 'algemeen 
vormend lager onderwijs' mede het 
speciaal onderwijs te rekenen. Tot op 
heden is daar ook niet bij de totstand-
koming van de Interimwet speciaal 
onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs in 1982 door de formele 
wetgever op teruggekomen. 

De interimwet is bedoeld voor een 
periode van 10 jaar. In die periode zal 
het speciaal onderwijs zich verder 
ontwikkelen en zal de verhouding 
tussen basisonderwijs en speciaal 
onderwijs veranderen. Speciaal het 
zorgverbredingsbeleid noem ik 

hierbij. Ik kom daarop nog terug. Op 
dit moment zijn er vanuit het beleid 
bekeken naar mijn overtuiging geen 
redenen om de grondwettelijke 
opdracht anders uit te voeren dan tot 
nu toe is gebeurd. 

Aan de optredende ontwikkelingen 
in het speciaal onderwijs - ik sluit dat 
niet geheel uit - kunnen argumenten 
worden ontleend om deze vraag 
opnieuw onder de ogen te zien. Op dit 
moment is er geen sprake van een 
nieuwe situatie. Dus er is daarvoor 
geen aanleiding. 

Deze vraag kan ook nog anders 
worden benaderd, namelijk praktisch. 
Waarom gaat het? Wat staat de 
geachte afgevaardigden nu eigenlijk 
voor ogen met hun vragen over het 
instandhouden van voldoende 
openbaar onderwijs? Dat kan het 
volgende zijn, namelijk dat elke ouder 
die dat wenst zijn of haar kind het 
openbaar onderwijs kan laten bezoe-
ken. 

Welnu, dat is in de wet toch heel 
duidelijk verzekerd. Artikel 54 van de 
Interimwet voorziet erin dat iedere 
ouder zijn kind een openbare school 
kan laten bezoeken doordat ofwel de 
kosten van het vervoer daarheen 
worden vergoed, ofwel het vervoer 
daarnaartoe wordt georganiseerd. 
Juist om die reden hoeft niet bij wijze 
van spreken elke gemeente een 
marginaal schooltje aanwezig te zijn. 

Ik gebruik met opzet deze wat 
denigrerende term, omdat de geachte 
afgevaardigden de consequenties van 
hetgeen zij aanvoeren goed onder 
ogen moeten zien. Marginale school-
tjes kunnen per definitie weinig of 
helemaal niets meer bieden aan 
gedifferentieerd onderwijs. Dat is een 
onderwijskundig aandeel. De vraag is 
hierbij of dit in het belang is van deze 
toch al kwetsbare doelgroep. Eigenlijk 
hoef ik dat nauwelijks meer uit te 
leggen, dat spreekt vanzelf. 

De heer Van Boven (VVD): Ik wil de 
staatssecretaris er opmerkzaam op 
maken dat ik niet heb gesproken over 
het handhaven van schooltjes in 
iedere gemeente. Ook bij de stichtings-
bepalingen is daarvan geen sprake. 
Het gaat er juist om dat de provincie 
erop toeziet dat er in de regio, in de 
provincie een verdeling is en dat 
daarbij ook op de plaats van het 
openbaar onderwijs wordt gelet. 

Bij opheffing gaat het ook niet om 
het per gemeente handhaven van de 
marginale schooltjes. De provincie 
moet in de gaten houden dat wanneer 
er opgeheven wordt er toch voldoende 
openbaar onderwijs aanwezig is. Dat 
is, naar analogie van de WVO, al dan 
niet op grondwettelijke gronden. 
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Doordat de bepaling erin is gekomen 
dat de provincie het toezicht heeft op 
de stichtingsnormen, menen wij dat 
daaruit voortvloeit de bepaling dat zij 
ook enig toezicht houdt op de ophef-
fing. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: De 
heer Van Boven en ik komen nader tot 
elkaar. In artikel 62, lid 2 staat duidelijk 
te lezen 'Tevens bezien provinciale 
staten bij de vaststelling van het plan 
of voldoende is voorzien in de 
behoefte aan openbaar onderwijs. 
Provinciale staten betrekken bij de 
vaststelling van het plan de opname-
capaciteit van de bestaande onderwijs-
voorzieningen.' 

Nu is één punt heel belangrijk: 
moet hier de relatie gelegd worden 
met de alomtegenwoordigheidsbepa-
ling die geldt voor de lagere school, 
dan wel voor de basisschool? Daarop 
zeg ik nee. Moet hier echter een 
relatie worden gelegd tussen artikel 
62, lid 2 en de verantwoordelijkheid 
die de provincie heeft te letten op een 
evenwichtig geheel van onderwijs-
voorzieningen ook voor het openbaar 
onderwijs? Daarop zeg ik ja. Anderzijds 
moet goed bedacht worden dat artikel 
62, lid 2 verbonden is aan artikel 65 en 
artikel 67. In artikel 67 zijn de normen 
omschreven met betrekking tot het 
kunnen stichten van zowel een 
openbare school als een bijzondere 
school. Als het scholenplan wordt 
opgesteld heeft de provincie ook 
rekening te houden met de bepalingen 
die verderop in de wet zijn omschre-
ven, in artikel 65 en 67. Die bepalingen 
gelden ook voor het bijzonder onder-
wijs. 

De heer Oskamp (PvdA): Ik wil de 
staatssecretaris naar aanleiding van 
artikel 62 van de Interimwet een vraag 
stellen. Ik begrijp uit de woorden van 
de staatssecretaris dat hij ervan 
uitgaat dat artikel 62, tweede lid, 
derde volzin, die hij citeerde; 
'... betrekken bij de vaststelling van het 
plan de opnamecapaciteit van de 
bestaande onderwijsvoorzieningen.' 
betekent dat dit artikel niet zozeer 
gaat over het plaatsen van nieuwe 
scholen op het scholenplan, maar ook 
over het niet toestaan van het opheffen 
van scholen die onder de norm 
gekomen zijn. Ik kan dat er niet uit 
lezen, maar ik maak dat wel uit zijn 
woorden op. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Deze paragraaf over de bekostiging, 
vanaf artikel 59, handelt over het 
scholenplan dat opgesteld wordt door 

de provincie. Om op dat scholenplan 
te komen worden aanvragen inge-
diend, zowel door besturen van 
bijzonder onderwijs, als door bevoeg-
de gezagsorganen van het openbaar 
onderwijs, de gemeenten. 

De wijze waarop dat gaat is omschre-
ven in de artikelen die volgen na 
artikel 62. Ik verwijs in dit opzicht naar 
met name artikel 65 en artikel 67. In 
artikel 67 staat in het eerste lid 
omschreven, in welke gevallen in elk 
geval de aanvragen van besturen van 
scholen op het scholenplan kunnen 
worden geplaatst Het tweede lid 
bepaalt, welke scholen op het scholen-
plan kunnen worden geplaatst. 

De verschillende normen voor de 
diverse schoolsoorten zijn daarin 
aangegeven. Om op dat scholenplan 
te komen moeten dus de toekomstige 
scholen aan de in de wet gestelde 
normen voldoen. Daarbij moet de 
provincie, en later ook de minister 
kijken, bezien of inderdaad wordt 
voldaan aan de behoefte aan voldoen-
de openbaar onderwijs. 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris praat 
voortdurend over nieuwe scholen. Wij 
zijn geïnteresseerd in de bestaande 
scholen die onder de norm zijn 
gekomen. Ik kan noch in het bestaande 
artikel noch elders in de wet een 
bepaling vinden die garandeert, dat 
de provincie er zorg voor draagt, dat 
bestaande scholen die onder de norm 
komen, desondanks mogen blijven 
bestaan, zoals dat in de WBO wel het 
geval is. 

De Voorzitter: Misschien wilt u 
verwijzen naar artikel 104. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u haast 
willen prijzen, omdat u dat zo goed 
weet maar dat past mij misschien niet 
in deze Kamer. 

Het gaat nu om het verband tussen 
de stichting van scholen, waarover we 
vanaf artikel 59 hebben gesproken, en 
de beëindiging van de bekostiging, te 
beginnen bij artikel 103. Een kernpunt 
in het betoog van de heer Van Boven 
is, dat waar in artikel 62 aan de 
provincie de opdracht wordt gegeven 
om erop toe te zien, dat er binnen dat 
evenwichtig geheel van onderwijs-
voorzieningen voldoende openbare 
scholen zijn, hetzelfde bij de instand-
houding van scholen in acht moet 
worden genomen. Daarmee kom ik bij 
artikel 104. Laten we eens een 
vergelijking trekken met de artikelen 
107 en 108 van de Wet op het Basis-
onderwijs. Allereerst valt op, dat in de 
Wet op het Basisonderwijs twee 

artikelen staan, één voor het bijzonder 
onderwijs, artikel 107, en één voor het 
openbaar onderwijs, artikel 108. 

In dit wetsvoorstel handelt één 
artikel, namelijk artikel 104, zowel 
over het bijzonder als over het 
openbaar onderwijs. Hier wordt dus 
het begrip evenwichtig geheel van 
onderwijsvoorzieningen zonder de 
alomtegenwoordigheidsbepaling van 
toepassing verklaard op het speciaal 
onderwijs. Wat de instandhouding 
van de scholen betreft heeft de 
provincie te maken met de normen, 
zoals die in artikel 104, lid 1, zijn 
genoemd. Daarvoor geldt niet wat 
voor het lager onderwijs nu en voor 
het basisonderwijs straks wel geldt, 
namelijk dat een school in stand kan 
worden gehouden in geval zij onder 
de normen valt. 

De provincie heeft hier te maken 
met die gevallen, waarin beslissingen 
worden genomen op grond van lid 1 
van artikel 104. Ook is het mogelijk, 
dat gemeenten om welke redenen 
dan ook scholen willen opheffen die 
boven de norm liggen. In die zin kan 
de provincie - dat is tot uitdrukking 
gebracht in lid 3 van artikel 104 -
ingrijpen en zo de instandhouding 
van dat evenwichtig geheel van 
onderwijsvoorzieningen waarborgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op grond 
van deze overwegingen wil ik de 
geachte afgevaardigde vragen, een en 
ander nog eens op zich te laten 
inwerken. Een volwaardig onderwijs-
aanbod, waar de leerling kosteloos 
naar vervoerd kan worden is toch veel 
beter, praktisch gezien, dan het in 
stand houden van hele kleine scholen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan een ander probleem, dat de heer 
Van Boven aan de orde heeft gesteld, 
namelijk de financiële tegemoetko-
ming aan de provincies. Hij vraagt 
zich af, hoe de voorgenomen uitkering 
van f 200.000 aan de provincies 
spoort met hetgeen in artikel 144, lid 1 
van de Provinciewet staat. Hij doelt op 
de uitkering uit 's Rijks kas aan de 
provincies, als het gaat om uitkeringen, 
die worden verstrekt voor de bestrij-
ding van de kosten van bepaalde 
taken of activiteiten. Een dergelijke 
uitkering zou alleen bij of krachtens 
wet geregeld kunnen worden. 

Gelet op het feit, dat als gevolg van 
inwerkingtreding van de Wet op het 
basisonderwijs en de overgangswet 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
per 1 augustus I985 extra taken voor 
de provincies ontstaan, is met het 
interprovinciaal overleg onderwijs 
overleg gevoerd, op welke wijze een 
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tegemoetkoming kan worden verstrekt 
voor de bestrijding van de hieraan 
verbonden kosten. 

Met de provincies is materieel 
overeenstemming bereikt over de 
hoogte van het bedrag alsmede over 
de wijze, waarop deze tegemoetko-
ming zal worden gegeven. Overeenge-
komen is, dat vanaf 1 januari I985 
gedurende een periode van drie jaar 
per provincie een bedrag van 
f200.000 wordt overgemaakt. Na die 
periode zal de uitkering geschieden 
via het Provinciefonds. 

Gelet op de vóór 1 augustus 1985 
reeds door de provincies te verrichten 
werkzaamheden, is het van belang, 
dat zij ook op 1 januari 1985 over de 
toegezegde bedragen kunnen beschik-
ken. Aangezien het hier gaat om een 
met de provincies overeengekomen 
regeling met betrekking tot een 
tijdelijke specifieke uitkering, schrijft 
artikel 144b, lid I van de Provinciewet 
voor, dat dit geregeld moet worden 
bij algemene maatregel van bestuur. 
Ik ben mij daarvan bewust. Ter 
voorbereiding van deze algemene 
maatregel van bestuur zal het noodza-
kelijk overleg met de departementen 
van Binnenlandse Zaken en van 
Financiën zo snel mogelijk worden 
geopend. 

De heer Oskamp heeft gesproken 
over de leerlingenprognoses. Aller-
eerst wil ik opmerken, dat in geval 
tijdelijke voorzieningen worden 
gevraagd - daarop hebben de hier 
genoemde artikelen betrekking; ik 
duid op de artikelen 79 tweede lid, en 
81 - niet in alle gevalllen prognoses 
vereist zijn. Op zich zelf heeft de 
geachte afgevaardigde gelijk door te 
stellen, dat prognoses voor leerlingen 
van het speciaal onderwijs moeilijker 
zijn op te stellen dan prognoses voor 
leerlingen in het basisonderwijs. Dat 
neemt echter niet weg dat uit de 
praktijk is gebleken, dat een en ander 
niet tot echte problemen leidt. 

Ik kan dit zo stellig zeggen, omdat 
sinds 1 januari 1979 op grond van de 
Wet beheersing huisvestingsvoorzie-
ningen KO en LO deze ervaring is 
opgedaan. 

Ik wil gaarne ingaan op de suggestie 
van de geachte afgevaardigde om de 
gemeenten nog eens extra aan te 
sporen in dit soort situaties spoed te 
betrachten bij de behandeling van de 
ingediende verzoeken. Ik stel mij voor, 
hieraan in de voorlichting extra 
aandacht te geven. Overigens moet 
mij van het hart, dat de praktijk van 
alledag leert, dat de meeste gemeen-
tebesturen in voorkomende situaties 
adequaat handelen. 

De samenhang van beleid ter zake 
ven is er - gelukkig het speciaal 
onderwijs acht ik van wezenlijk 
belang. Met de heer Oskamp en 
anderen deel ik de zorg voor een 
werkelijk kindgericht basisonderwijs, 
dat kiest voor een meer individuele 
benadering. Het zorgverbredingsbe-
leid, waarop ik hierna nader zal 
ingaan, zal er naar mijn verwachting 
in de komende jaren in toenemende 
mate gaan bijdragen, dat meer 
leerlingen dan thans het geval is, in 
het reguliere onderwijs kunnen 
blijven. Voor kinderen, die een 
overwegende orthopedagogische en 
orthodidactische benadering behoe-
ven is er - gelukkig het speciaal 
onderwijs. Tot zover lijkt het een 
sluitend maar statisch systeem. 

Als ik spreek van een nauwe 
samenhang van regulier en speciaal 
onderwijs, dan doel ik op dynamiek, 
die een verantwoorde wisselwerking 
tussen beide schoolsoorten garan-
deert, en daarbij het speciaal onderwijs 
gaandeweg zijn meest essentiële 
functie, namelijk een uitgebalanceerd 
antwoord op de individuele hulpvraag 
van het kind kan realiseren. Dat staat 
mij voor ogen. 

Ik ben dan ver verwijderd van het 
beeld van de heer Van Boven die zijn 
vrees uitspreekt voor het speciaal 
onderwijs, dat een soort van vuilnisvat 
wordt. Ik sprak over wisselwerking en 
dynamiek. Vanuit het perspectief van 
het speciaal onderwijs gezien, gaat 
het erom leerlingen die verblijven in 
het speciaal onderwijs - ik zeg er 
nadrukkelijk bij: voor wie dat wenselijk 
en verantwoord i s - t e laten deelnemen 
aan het reguliere onderwijs en de 
scholen voor regulier onderwijs 
daarvoor te stimuleren. Een gewen-
ningsperiode in dat reguliere onder-
wijs, waarbij de primaire verantwoor-
delijkheid voor de leerling blijft liggen 
bij het speciaal onderwijs, kan ten 
dienste staan van leerlingen en 
ontvangende school. 

Het betreft immers kwetsbare 
kinderen, voor wie het zich thuisvoelen 
in een goed pedagogisch klimaat en 
het herkennen daarvan van wezenlijk 
belang is voor hun functioneren en 
leren. 

Mevrouw Grol en de heren Oskamp 
en Van Boven spraken over de 
zorgverbreding en de verschillende 
aspecten daarvan. De heer Oskamp 
hoop ik te bedienen met concrete 
informatie. De cursussen nascholing 
kunnen binnen de schooltijd worden 
nagevolgd. Het gaat daarbij om een 
grootschalig nascholingsprogramma, 
waar in drie opeenvolgende cycli van 
drie jaar alle onderwijsgevenden 

nascholing kunnen volgen over 
achtereenvolgens voorbereidend, 
aanvankelijk en technisch lezen, 
daarna verwerkend en verwervend 
lezen en ten slotte taalvaardigheid in 
het algemeen. 

In 1987-1988 wordt door onderzoek 
nagegaan, of naast dit scholingsaan-
bod ook andere vaardigheden 
versneld aan bod moeten komen. Op 
voorstel van het team zorgt het 
bevoegd gezag van de school voor 
aanmelding voor de nascholing. Elke 
school krijgt voor een jaar extra 
formatie volgens een bepaalde 
sleutel. Voor deelneming worden 
geen selectiecriteria aangelegd. De 
kwaliteit van de nascholingscursussen 
wordt bewaakt door de inspectie 
opleidingen. Daarnaast zal door via de 
Stichting voor het onderzoek van het 
onderwijs aan te besteden onderzoek 
evaluatie door een onafhankelijk 
instituut plaatsvinden, zowel wat 
betreft de cursusdoelen als wat 
betreft het praktijkeffect. 

Om de kwaliteit van de cursussen te 
bevorderen, heb ik tevens een beroep 
gedaan op de landelijke pedagogische 
centra voor het ontwikkelen van 
cursusmateriaal. Ik heb hun gevraagd, 
een belangrijke rol te spelen bij de 
voorscholing en deskundigheidsbe-
vordering van de PABO-docent. Op de 
voorscholing wil ik extra nadruk 
leggen, omdat een goede voorscholing 
van de docenten die de cursussen 
moeten geven naar mijn mening van 
uitnemend belang is. 

Als actueel gegeven vermeld ik nog 
het gesprek dat ik afgelopen vrijdag 
heb gevoerd met de vertegenwoordi-
gers van alle PABO's in Nederland. In 
dit gesprek heeft men unaniem zijn 
vertrouwen in het voorscholingspro-
gramma uitgesproken. 

Ik attendeer de heer Oskamp er ook 
op, dat het zorgverbredingsbeleid 
zeker niet primair gericht is op 
leerlingen die vanuit het speciaal 
onderwijs overstappen. Het zorgver-
bredingsbeleid richt zich op kinderen 
met specifiek pedagogisch-didactische 
behoeften die verblijven in het 
reguliere onderwijs. Mijn voorkeur 
gaat uit naar een benadering tot 
vergroting van de opvang in het 
basisonderwijs, in plaats van naar een 
benadering waarin ervan wordt 
uitgegaan dat het buitengewoon 
onderwijs kleiner moet zijn. 

Laten wij de opvang van het 
basisonderwijs zodanig vergroten, dat 
daaruit kan volgen - het is dan een 
gevolg van het eerste - dat minder 
kinderen naar het speciaal onderwijs 
stromen. Dat is een groeiproces, dat 
zich niet van vandaag op morgen 

Eerste Kamer 
11 december 1984 Speciaal onderwijs 345 



Van Leijenhorst 

voltrekt. Ik zeg dit aan het adres van 
mevrouw Grol. Het resultaat van het 
groeiproces kan nooit zodanig 
worden ingecalculeerd, dat rekening 
wordt gehouden met een verminde-
ring van het speciaal onderwijs, 
voordat de opvangcapaciteit van het 
basisonderwijs daarvoor is verzekerd. 
Het gaat erom, de basisscholen in 
staat te stellen, zoveel mogelijk 
kinderen op een kwalitatief verant-
woorde wijze op te vangen en te 
bevorderen, dat de verwijzing van 
kinderen naar het speciaal onderwijs 
als gevolg daarvan vermindert. 

Mevrouw Grol stelt dat van tweeën 
een gekozen moet worden. Ik wijs 
erop, dat in de eindtermen van de 
PABO's uitdrukkelijk het onderdeel 
'omgaan met leerlingen die problemen 
hebben' voorkomt. Ik stel mij voor, 
over de realisering van dit onderdeel 
nauw contact te hebben met de 
inspectie opleidingen. 

Ik memoreer dat f30 miljoen wordt 
ingezet voor een zorgverbredingsbe-
leid en f6 miljoen voor de organisatie 
van de nascholing. Ik kan dan ook niet 
met mevrouw Grol instemmen dat de 
intentie fraai is, maar dat het geld 
ontbreekt. Ik spreek liever van 'een 
ambitieus beleid' waarvoor wel 
degelijk middelen beschikbaar 
worden gesteld en waarmee ik in de 
komende jaren alle zittende leraren in 
het basisonderwijs zorvuldig kan 
nascholen. 

Mevrouw Grol-Overling (CDA): Ik zei 
ook niet dat de intentie fraai is, maar 
dat het beleid niet deugt, of zoiets 
gruwelijks. Ik zei dat wij moeten 
kiezen of wi j die zorgverbreding echt 
willen, dan wel of wij alleen maar 
mooie woorden spreken en het niet 
echt menen. Ik hoor aan alles dat de 
staatssecretaris het wel echt meent. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Er is nu tien 
jaar over zorgverbreding gesproken. 
Nu wordt een concreet begin gemaakt 
met het nemen van maatregelen die 
er hopelijk toe zullen leiden dat die 
zorgverbreding, liefst zo snel mogelijk, 
in de praktijk bij de basisscholen van 
de grond komt. Daar wordt een 
aanzienlijk bedrag voor uitgetrokken. 
Mevrouw Grol en ik kunnen dan ook 
hoopvol de toekomst tegemoet zien! 

De heer Oskamp heeft in dit 
verband zijn bezorgdheid uitgesproken 
over het individueel beroepsonderwijs. 
Ik hecht eraan, te verklaren dat van 
integratie van leerlingen van het 
individueel beroepsonderwijs in het 
regulier voortgezet onderwijs slechts 

dan sprake kan zijn indien deze 
overgang van een leerling verant-
woord is, dat wil zeggen indien zowel 
de desbetreffende leerling als de 
ontvangende school hiertoe in staat 
is. Een werkgroep, bestaande uit 
onder andere vertegenwoordigers uit 
het individueel beroepsonderwijs, 
onderzoekt de mogelijkheden tot 
integratie. Van een overhaaste actie 
om die integratie te forceren zal 
hierbij stellig geen sprake zijn. 

De heer Oskamp en mevrouw Grol 
hebben gesproken over de ambulante 
begeleiding. In de voorstellen die 
laatstelijk met de onderwijsorganisa-
ties zijn besproken, is sprake van een 
niet-onaanzienlijke uitbreiding van de 
ambulante begeleiding. Ten eerste 
stel ik mij voor, de voorwaarde dat 
men minimaal een jaar speciaal 
onderwijs moet hebben gevolgd, te 
laten vervallen voor de categorie van 
lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte 
kinderen, genoemd onder a tot en 
met f in de wet. 

Voor deze groep van directe 
instromers wordt na een vaste 
periode van twee a drie jaar vastge-
steld hoe de uitgaven zich zullen 
hebben ontwikkeld. Mijn doel bij de 
verruiming van deze maatregel is dat 
meer kinderen op de gewone, reguliere 
basisschool in hun eigen buurt de 
hulp kunnen krijgen die zij nodig 
hebben. Ik sluit mij wat dit betreft aan 
bij de opmerkingen van mevrouw 
Grol. 

Over de voorgaande punten moet ik 
nog overleg voeren met de minister 
van Financiën. Daarnaast overweeg 
ik, ambulante begeleiding gedurende 
een jaar mogelijk te maken voor 
leerlingen die ten minste een jaar 
speciaal onderwijs hebben gevolgd in 
de categorieën h tot en met m. 

Ik meen dat op deze wijze, enerzijds 
door een actief zorgverbredingsbeleid, 
anderzijds door een uitgebreid 
systeem van ambulante begeleiding, 
een wezenlijke garantie kan worden 
geboden voor adequate hulp aan 
kinderen die deze nodig hebben, 
hetzij in het reguliere, hetzij in het 
speciale onderwijs. 

De heer Oskamp heeft gesproken 
over de verplichting tot het opstellen 
van een schoolwerkplan. Met zijn 
weergave van het schoolwerkplan 
stem ik in. Het is een goede omschrij-
ving van hetgeen met het schoolwerk-
plan wordt bedoeld. 

De heer Oskamp stelt dat door het 
uitstel het bevoegde gezag en de 
inspectie de mogelijkheid wordt 
ontnomen om bij te sturen en te 
stimuleren in de richting die de 

Interimwet wil. Ik zie dit toch niet zo 
somber in. Ik ben van plan wel 
degelijk een stimulerend beleid te 
voeren, opdat de scholen zich zo goed 
en zo vroeg mogelijk kunnen voorbe-
reiden op de schoolwerkplanverplich-
ting in 1987. 

Ik ben het namelijk wel met de heer 
Oskamp eens, dat een schoolwerkplan 
iets is dat groeit en aanpassing vereist 
op grond van de dagelijkse praktijk. 
Daarom zal ik ook begin 1985 een 
brochure naar de scholen zenden een 
informatie over en handreikingen 
voor het werken aan een schoolwerk-
plan. Daarbij zullen ook de handelings-
plannen worden betrokken. 

De heer Oskamp heeft mij gevraagd 
wat mij voor ogen staat ten aanzien 
van de eindexamens voor leerlingen 
van het speciaal onderwijs bij scholen 
voor regulier onderwijs. Er zijn 
verschillende mogelijkheden denk-
baar. Bij voorbeeld: de school voor 
voortgezet speciaal onderwijs en de 
reguliere school voor voortgezet 
onderwijs stemmen de leerstof en het 
tempo zo af, dat de leerlingen gewoon 
kunnen meedoen met de schoolonder-
zoeken en met het schriftelijk examen, 
of de schoolonderzoeken vinden 
plaats op de eigen school en het 
schriftelijk examen via de school voor 
regulier voortgezet onderwijs. 

Nader onderzoek is nodig om te 
bezien op welke wijze deze examens 
het beste kunnen worden geregeld. Ik 
wil ook nog wijzen op de mogelijkheid 
die artikel 29, lid 3 van de WVO biedt: 
het eindexamen kan mede worden 
afgenomen door door het bevoegd 
gezag aangewezen deskundigen. Dit 
zouden wellicht ook de eigen leraren 
van de leerlingen van het voortgezet 
speciaal onderwijs kunnen zijn. 

Met betrekking tot de vraag van de 
heer Oskamp over onderwijs in eigen 
taal en cultuur merk ik op, dat ik juist 
om de door hem gesignaleerde 
behoefte te kunnen peilen de Inspectie 
Buitengewoon Onderwijs de opdracht 
heb gegeven onderzoek te verrichten 
naar de behoefte van onderwijs in 
eigen taal en cultuur. Tevens worden 
de ervaringen onderzocht op die 
plaatsen waar dit nu al het geval is. Ik 
wil de Kamer toezeggen begin 1985 
informatie te verstrekken over de 
resultaten van dit onderzoek. Tevens 
kan ik dan precieze gegevens verstrek-
ken over de aantallen buitenlandse 
leerkrachten. Thans lijkt alleen aan 
Marokkaanse leerkrachten een gebrek 
te bestaan. Vooralsnog ga ik ervan uit 
dat de door mij nagestreefde invoe-
ringsdatum haalbaar is. 
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De heer Van Boven heeft gesproken 
over de overgangsbepalingen ten 
aanzien van de scholen voor de 
trekkende bevolking. De intentie van 
hetgeen hij naar voren brengt, is 
duidelijk. Ook de overschrijdingsuitke-
ringen zullen in de afrekeningen 
moeten worden betrokken. Dit 
gebeurt ook ten gevolge van artikel 
C3, lid 1 van de OISOVSO, zoals de 
heer Van Boven reeds zelf heeft 
aangegeven. Kennelijk kan dit toch 
misverstanden opleveren. Ik zal 
daaraan in de voorlichting aandacht 
laten besteden, evenals aan de door 
de heer Van Boven aangehaalde 
artikelen E10 en E20. Inderdaad 
worden zaken wel eens formeel-juri-
disch, kort, bondig en sluitend 
geredigeerd maar zo, dat niet-juridisch 
geschoolden bij de uitvoering in de 
praktijk in verwarring kunnen raken. Ik 
wil proberen daaraan wat te doen. 

Mevrouw Grol heeft gevraagd naar 
de evaluatiecriteria waarmee de 
ontwikkelingen in de scholen zullen 
worden beoordeeld. Zij noemde een 
aantal mogelijkheden. Ik kan mij 
voorstellen dat de punten die zij 
noemde evaluatiecriteria worden. Het 
gaat mij er overigens niet alleen om 
dat wordt vastgesteld of doelen al dan 
niet worden gehaald. Wij moeten niet 
stoppen bij de constatering dat een 
doelstelling niet wordt gehaald; wij 
moeten dergelijke constateringen ook 
gebruiken om oplossingen voor 
gesignaleerde problemen te vinden. 
Het ligt in mijn bedoeling om in de 
loop van 1985 met een beleidsplan te 
komen, dat aangeeft op welke wijze 
de ontwikkelingen in het speciaal 
onderwijs in de komende tien jaar 
door overheidsbeleid zullen worden 
gestimuleerd. In dat kader zal ook de 
evaluatie van ontwikkelingen in 
scholen aan de orde moeten komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan het papier waarboven 'amvb's' 
staat. Door de heren Oskamp, Van 
Boven en Vis is gesteld dat in de 
interimwet nogal veel regelgeving 
wordt doorgeschoven naar algemene 
maatregelen van bestuur. 

Naar mijn mening is het ten dele 
een optische kwestie. Nagenoeg bij 
elke bepaling in de interimwet die nog 
moet worden uitgewerkt wordt dat 
ook aangeduid. Een ander systeem is 
— ik vind dat echter veel onduidelijker -
in een bepaling te zeggen dat die en 
die artikelen nog worden uitgewerkt 
bij algemene maatregel van bestuur. 
Bij die constructie komt veel minder 
de gedachte op dat veel regelgeving 
wordt gedelegeerd. 

Vervolgens zijn de opzet van de Wet 
op het basisonderwijs en de opzet van 
de Interimwet speciaal onderwijs en 
voortgezet onderwijs qua delegatie 
niet verschillend. Ook het aantal 
algemene maatregelen van bestuur 
ontloopt elkaar niet. 

Verder wil ik met nadruk stellen dat 
zowel bij de WBO als bij de ISOVSO 
een van de uitgangspunten is geweest: 
het vermijden van een gedetailleerde, 
moeilijk leesbare regeling. Ik voeg 
daaraan nog toe dat in het algemeen 
niet meer onderwerpen bij algemene 
maatregel van bestuur worden 
geregeld dan nu voor het buitenge-
woon onderwijs het geval is. 

Ten slotte moeten wi j vooral niet 
vergeten dat de interimwet speciaal 
onderwijs een interimwet is met een 
beperkte werkingsduur, namelijk tien 
jaar. Daarom moet die wet wel het 
karakter hebben van een raamwet, 
opdat op de ontwikkelingen die zich in 
het onderwijsveld voordoen redelijk 
snel, door middel van aanpassing van 
algemeen maatregelen van bestuur, 
in de regelgeving kan worden inge-
speeld. Een wijziging van een algeme-
ne maatregel van bestuur komt nu 
eenmaal veel sneller tot stand dan 
een wijziging van een wet. Dat hoef ik 
de Kamer niet te vertellen. 

Het onderwijsveld is vanzelfspre-
kend zeer gebaat bij een slagvaardige 
aanpassing van de regelgeving aan 
de ontwikkelingen die zich in het 
onderwijsveld voordoen. Ik denk in dit 
verband aan onderwijskundige 
ontwikkelingen op het gebied van 
symbiose en ambulante begeleiding. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarover 
praten wij de facto, mijnheer de 
Voorzitter? Wij spreken met name 
over de volgende algemene maatrege-
len van bestuur die de interimwet 
mogelijk maakt: 

- onderwijskundigbesluit; 
- formatiebesluit; 
- rechtspositiebesluit; 
- besluit overschrijdingsuitkering 

personeel; 
- bekostigingsbesluit en 
- huisvestingsbesluit. 
Dit rijtje is een mooie onderwerps-

gewijze 'cluster-ring' van alle delega-
tiebepalingen uit de wet. Want, 
mijnheer de Voorzitter, weliswaar 
komen wij meermalen een verwijzing 
naar een algemene maatregel van 
bestuur tegen, doch vele malen gaat 
het dan om één en dezelfde algemene 
maatregel van bestuur. Dat betekent 
dat het niet gaat om tientallen 
algemene maatregelen van bestuur, 
maar welgeteld om zes. De parallel 
met de Wet op het basisonderwijs zal 
nu ook duidelijk zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor het 
eerst - althans in mijn herinnering -
wordt door deze Kamer in het kader 
van de wetgeving voor het primair 
onderwijs het fenomeen 'voorhangen' 
aan de orde gesteld. De geachte 
afgevaardigde de heer Oskamp 
refereerde kort hieraan. De geachte 
afgevaardigde heer Vis nam dit 
verschijnsel in zijn bijdrage uitgebreid 
onder de loep. Hij uitte ernstige 
bezwaren tegen de wat in onderwijs-
kringen en ook daarbuiten 'de voor-
hangprocedure' wordt genoemd. Ik 
kijk nu wat verontschuldigend naar de 
heer Oskamp, maar zijn benaming 
'overleggen' is naar mijn mening ook 
niet zo gelukkig, omdat je kunt 
overleggen aan en overleggen mèt. 
Daarom zal ik vanavond toch maar 
over 'voorhangen' blijven spreken. 

De Voorzitter: Het ene is overleggen 
en het andere is overleggen. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Wij 
kunnen in de Handelingen misschien 
het klemtoonteken aanbrengen. 

De heer Zoutendijk (VVD): Dit is nu 
écht speciaal onderwijs! 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: De 
heer Vis merkt op dat er in de over-
gangswet sprake is van 'door of 
namens de Kamer'. Hij neemt dan aan 
dat dit de meerderheid van de Kamer 
betekent. Ik ben het daarmee eens. 

De heer Vis merkt terecht op dat het 
de heren Van Ooijen en Dijkstal waren 
die de 'voorhangprocedures' in de 
Wet op het basisonderwijs hebben 
voorgesteld. Waarom zij alleen 
voorhang' bij de Tweede Kamer 
eisten, weet ik niet. Ik kan daarnaar 
slechts raden. 

De heer Vis stelt impliciet de vraag, 
wanneer het ontwerp van een algeme-
ne maatregel van bestuur aan de 
Kamer wordt voorgelegd. Om het 
overleg met de Kamer zo vruchtbaar 
mogelijk te doen zijn, is het gewenst 
het ontwerp in de fase voorafgaand 
aan de behandeling inde ministerraad 
met de Kamer te bespreken. Dan is 
namelijk de mening van het onderwijs-
veld bekend en heeft de onderwijsraad 
geadviseerd. Zoals bekend, stuit 
overleg in de fase waarin het onder-
werp voor advies aan de Raad van 
State wordt voorgelegd, op staatsrech-
telijke bezwaren. 

De heer Vis trekt naar mijn mening 
ten onrechte de conclusie dat, als de 
Kamer van de kortsluitprocedure 
gebruik heeft gemaakt, ik het ontwerp 
niet meer zou mogen of kunnen 
wijzigen. De Kamer zal, met deze 
wetenschap in het achterhoofd, een 
besluit nemen over het al dan niet 
toepassen van de kortsluitprocedure. 
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Ik kan mij voorstellen dat de Kamer bij 
het toepassen daarvan te kennen 
geeft ervan uit te gaan, dat het 
ontwerp niet wezenlijk wordt gewij-
zigd. 

Uiteraard zal ik goede nota nemen 
van een dergelijke uitspraak van de 
Kamer. Zowel de Tweede Kamer als 
de regering, zal naar mijn overtuiging 
wijs gebruik maken van de in de wet 
verankerde ontsnappingsclausule. 

Ik wil erop wijzen dat de nieuwe 
procedure opmerkelijke voordelen in 
zich draagt. Wettelijk is nu de moge-
lijkheid tot overleg verankerd. Voorts 
behoeft de voorhangprocedure niet 
meer tot vertraging te leiden in 
gevallen waarin dit niet verantwoord 
of niet zinvol is. Wat dat laatste 
betreft, doel ik op kleine technische 
aanpassingen van algemene maatre-
gelen van bestuur in de toekomst. Ter 
zijde merk ik nog op dat de Raad van 
State in zijn advies over de overgangs-
wet overigens ingaat op voorhangbe-
palingen. Ik moge verwijzen naar het 
'blauwe stuk', deel B op bladzijde 5. 
bladzijde 5. 

Dan kom ik bij de 'gelijke behande-
ling'. Ik blijf bezwaren houden tegen 
de, al klinkt het - om de woorden van 
de heer Oskamp te volgen - misschien 
wat onzedelijk, voorhangprocedures 
van verschillende algemene maatrege-
len van van bestuur. Ik begrijp echter 
dat er hier zeer aan wordt gehecht dat 
ook de Eerste Kamer bij deze procedure 
op gelijkwaardige wijze wordt betrok-
ken. 

Om hieraan tegemoet te komen, 
zeg ik toe dat ik bij de technische 
herziening van de interimwet in die 
mogelijkheid zal voorzien. Ik zeg nog 
meer toe. Reeds vanaf nu zal ik de 
desbetreffende algemene maatregelen 
van bestuur ook aan de Eerste Kamer 
toezenden en daarover desgewenst 
overleg plegen met deze Kamer. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Boven heeft gesproken over het 
tijdpad van de totstandkoming van de 
algemene maatregelen van bestuur. 
Hij vraagt zich af of het niet optimis-
tisch is om ervan uit te gaan dat het 
overleg met de organisaties, de 
schriftelijke adviesprocedure en het 
overleg met de Tweede Kamer in eind 
januari - ik spreek dan nog niet over 
het overleg met de Eerste Kamer -
zullen zijn afgerond. Wat het overleg 
met de organisaties betreft, merk ik 
op dat de mijns inziens bevredigende 
wijze waarop dit overleg momenteel 
verloopt, mij wel degelijk aanleiding 
geeft om te verwachten dat het 
overleg binnenkort is afgerond. De 

schriftelijke adviesprocedure loopt 
grotendeels parallel aan dat overleg. 

Ik heb er al op gewezen dat het gaat 
om zes algemene maatregelen van 
bestuur. Enkele daarvan zullen, in 
verband met het opschuiven in de tijd 
van het nieuwe bekostigingssysteem, 
voorlopig niet aan de orde komen. Ik 
heb er nog steeds vertrouwen in dat 
het overleg met de Tweede Kamer 
eind januari/begin februari kan 
plaatsvinden, zodat de planning 
- waarover ik in de memorie van 
antwoord sprak - kan worden gehaald. 

Tijdens de discussie is naar voren 
gekomen dat nog veel werk moet 
worden verzet. Dit werk en alle 
inspanningen zijn echter de moeite 
waard. Hierdoor wordt het mogelijk 
dat het speciaal onderwijs zich vanaf 
1 augustus 1985 verder ontwikkelt in 
de, mede door dit onderwijs zelf, 
gewenste richting. Hiervoor is immers 
een meer passende regelgeving 
nodig dan de regelgeving die wordt 
geboden in de Lager-onderwijswet 
1920 en het Besluit buitengewoon 
onderwijs 1967. Wij moeten het 
speciaal onderwijs deze nieuwe 
regeling van harte gunnen. Het gaat 
daarbij allereerst om de desbetreffen-
de kinderen, die het beste onderwijs 
in de eigen schoolsoort moeten 
ontvangen. Ik vertrouw erop dat de 
behandeling in deze Kamer daartoe 
een bijdrage zal leveren! 

De Voorzitter: De fractie van het CDA 
heeft mij om een korte schorsing 
verzocht voor beraad. Ik hoop, dat zij 
genoegen kan nemen met een 
schorsing van maximaal 5 minuten! 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris is 
uitvoerig ingegaan op enkele opmer-
kingen van mijn fractie. Aan enkele 
punten wil ik nog wat aandacht 
besteden. Ik ben erg blij dat nascholing 
tijdens schooltijd kan plaatsvinden. 
Welke consequenties heeft dit voor de 
school? Bestaat de mogelijkheid, een 
vervanger te benoemen tijdens de 
afwezigheid van degene die wordt 
bijgeschoold? 

Ik ben ook gelukkig met de opmer-
king van de staatssecretaris over 
individueel beroepsonderwijs. Er 
zullen geen overhaaste acties worden 
ondernomen. Mijn opmerking werd 
uiteraard mede ingegeven door de 
regeling waarbij een deel van het 
schoolwerkplan voor scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs kan 

worden uitgewerkt door scholen voor 
het regulier voortgezet onderwijs. Bij 
mij leefde de vrees dat het regulier 
onderwijs wellicht wat te voortvarend 
zou zijn en dat dit niet zo goed zou 
zijn voor het individueel beroepsonder-
wijs. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
bladzijde waarop volgens de staatsse-
cretaris iets stond over algemene 
maatregelen van bestuur. Mijn fractie 
is gelukkig met het feit dat bij de 
technische wijziging van de wet voor 
een formule zal worden gekozen 
waardoor algemene maatregelen van 
bestuur aan beide Kamers zullen 
worden voorgelegd. Daarbij zal 
gekozen worden voor de procedure 
die nu al is omschreven voor de 
Tweede Kamer. 

De staatssecretaris zegt dat deze 
kwestie ten dele optisch is en dat dit 
ook in één bepaling geregeld had 
kunnen worden. Bij mij roept dat toch 
enige vragen op. Er zijn mensen die 
zich misdragen en die dat tien keer in 
het duister doen. Er zijn ook mensen 
die vinden dat zij dat in één keer in 
het openbaar kunnen doen. Ik weet 
niet wat in dit geval een betere 
oplossing is. 

Zelf heb ik in mijn eerste termijn 
ook gezegd dat slagvaardigheid 
belangrijk is. Daarom gaat het echter 
in feite niet. Het ging bij de heer Vis in 
de eerste plaats om het feit dat hierbij 
een volstrekt nieuwe procedure werd 
ingevoerd, waarbij de Tweede Kamer 
was betrokken. Maar de heer Vis kan 
voor zichzelf spreken. Ik blijf bij mijn 
standpunt dat het aantal algemene 
maatregelen van bestuur in de 
onderwijswetgeving wel erg groot is 
en dat enige terughoudendheid van 
de zijde van de regering wel op haar 
plaats zou zijn. 

Een andere kwestie betreft de 
positie van het openbaar onderwijs. 
Daarvoor heb ik wat meer tijd nodig. 
Ik ben blij dat de staatssecretaris 
erkent, zij het niet met zoveel woorden, 
dat uit de combinatie van de conside-
rans van de Lager-onderwijswet 1920 
en artikel 3, eerste lid van dezelfde 
wet moet worden opgemaakt dat het 
buitengewoon onderwijs beschouwd 
moet worden als algemeen vormend 
onderwijs. Daardoor is het zeer wel 
mogelijk dat artikel 23 van de huidige 
Grondwet - als ik mij niet vergis was 
dat voorheen artikel 208 - ook 
betrekking heeft op het buitengewoon 
onderwijs. 

Ik geloof echter niet dat deze 
discussie nu hier gevoerd moet 
worden. Er zou dus een discussie op 
gang kunnen komen over de vraag of 

Eerste Kamer 
11 december 1984 Speciaal onderwijs 348 



Oskamp 

het buitengewoon onderwijs sinds de 
eerste vorm van het Besluit buitenge-
woon onderwijs wellicht niet grond-
wettig is geweest. Die discussie is 
zinloos. Zij is hoogstens interessant 
voor staatsrechtgeleerden die daar-
over een boek schrijven. 

Hoe het ook zij, wij hebben op dit 
ogenblik toch met een hele nieuwe 
situatie te maken. Het speciaal 
onderwijs is een andere vorm van 
onderwijs dan het buitengewoon 
onderwijs. Voor de regeling van het 
speciaal onderwijs is niet alleen een 
andere systematiek gekozen, maar 
zelfs een volstrekt andere vorm: een 
wet inplaats van een besluit, gebaseerd 
op een andere wet. 

Verder moeten wij constateren dat 
zowel de overgangswet speciaal 
onderwijs als de interimwet speciaal 
onderwijs parallel loopt met de 
overgangswet, respectievelijk de wet 
op het basisonderwijs. Dan blijkt er 
plotseling op een vrij onbegrijpelijk 
punt een verschil. Mij bekruipt eerlijk 
gezegd de gedachte dat men bij het 
opzetten van de interimwet speciaal 
onderwijs eenvoudig vergeten is om 
de systematiek die in de optiek 
parallel loopt met de WBO naar artikel 
104 door te trekken. 

Mijns inziens zou het goed zijn als 
artikel 104 opgesplitst werd in een 
artikel 104 en een artikel 104a, zoals 
ook de WBO artikel 107 en artikel 108 
kent. Ik denk namelijk dat het gelet op 
de systematiek van de wet volstrekt 
onlogisch is om regelen te stellen 
voor de stichting van scholen, die 
parallel lopen met regelen die in de 
WBO zijn opgenomen en dat dan niet 
te doen ten aanzien van de opheffing. 

Nu kan de staatssecretaris het 
pragmatische argument naar voren 
brengen dat het gewoon lager 
onderwijs en het basisonderwijs 
vormen van onderwijs zijn waarvoor 
zo veel kinderen zijn, dat de concen-
tratie van deze kinderen en dus van 
hun scholen veel groter is; als hij te 
veel mogelijkheden openhoudt om 
scholen in stand te houden onder een 
bepaalde norm bij het speciaal 
onderwijs zou hij het risico lopen dat 
er een heel grote verzameling kleine 
schooltjes ontstaat. 

Welnu, ik denk dat dat niet het 
geval is. Persoonlijk ben ik van 
mening dat bij het speciaal onderwijs 
het in stand houden van soorten van 
onderwijs - ik noem het onderwijs 
voor dove, blinde of zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen enz. - van 
groter belang is dan het in stand 
houden van bepaalde richtingen van 

onderwijs. Dat neemt echter niet weg 
dat de Grondwet ons voorschrijft dat 
er voldoende openbaar onderwijs 
moet zijn. In de wet op het basison-
derwijs leidt dat tot artikel 108. Naar 
mijn mening moet dat in de wet op 
het speciaal onderwijs leiden tot een 
soortgelijk artikel. 

Daarmee is niet gezegd dat iedere 
gemeente een vorm of meer vormen 
van speciaal onderwijs moet hebben. 
Als de staatssecretaris had gezegd dat 
er ook in de wet op het lager onderwijs 
sprake is van gemeenten, dat artikel 
23 van de Grondwet spreekt van 
gemeenten, als hij dat als argument 
had gebruikt om het niet van toepas-
sing te laten zijn op het buitengewoon 
onderwijs of het speciaal onderwijs, 
dan had ik dat begrepen. In dit geval 
denk ik dat de staatssecretaris te 
achterdochtig is met betrekking tot de 
wens van provincies of gemeenten 
om zeer kleine scholen in stand te 
houden. 

Het feit dat in de wet op het speciaal 
onderwijs de provincie een zo bijzon-
dere rol krijgt toebedeeld bij de 
planning, betekent in feite dat de 
systematiek van de wet op het 
basisonderwijs en de systematiek van 
de wet op het lager onderwijs waarbij 
de gemeente de hoofdrol speelt 
parallel lopen met de wet op het 
speciaal onderwijs, zij het dat daarhij 
de provincie de hoofdrol speelt, 
hetgeen begrijpelijk is gelet op de 
aard van dat onderwijs en de hoeveel-
heid kinderen die dat onderwijs 
volgen. 

Ik dring er met de grootst mogelijke 
klem nogmaals bij de staatssecretaris 
op aan om bij een volgende technische 
wijziging van deze wet te overwegen 
ook dit artikel 104 op te splitsen om 
zodoende een parallellie te verkrijgen 
met de wet op het basisonderwijs. 
Voor mijn fractie is het heel belangrijk 
dat een dergelijke wijziging van de 
interimwet op niet al te lange termijn 
tot stand komt. 

D 
De heer Van Boven (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben de staatssecretaris 
erkentelijk voor zijn uiteenzettingen 
op velerlei terreinen, waarmee hij 
trachtte op al onze vragen antwoord 
te geven. Ik heb nog geen antwoord 
gehad op mijn vraag waarom deze 
wet pas in april 1984 is ingediend, 
waardoor mijns inziens de 'haastsitu-
atie' is ontstaan waarin wij nu zijn 
gekomen. 

Ik geloof nog steeds dat het tijdpad 
van de algemene maatregelen van 
bestuur wat optimistisch is. De 

staatssecretaris heeft gezegd dat de 
juridische bepalingen kort en bondig 
en voor juristen duidelijk zijn. Voor 
niet-juristen zijn ze echter geenszins 
duidelijk. Naar mijn gevoel had het 
juist juridisch veel duidelijker gekund. 

Ik ben het er nog steeds mee eens 
dat de zorgbreedtevergroting een 
ideaal is dat nagestreefd moet 
worden. Er is tussen de staatssecretaris 
en mi j geen verschil in doelstelling, 
maar wel in verwachtingspatroon. Wij 
zijn minder optimistisch, want 
ondanks de 12 min. die beschikbaar 
wordt gesteld, blijft de problematiek 
bestaan van de basisscholen die nog 
moeten beginnen, van de her- en de 
bijscholing, van de fusies en de 
herschikkingen en van het daardoor 
ontstane slechte klimaat. 

Ik wi l nu een opmerking maken 
over de algemene maatregelen van 
bestuur. Ik ben bijzonder verheugd 
over de toezeggingen die de staatsse-
cretaris heeft gedaan ten aanzien van 
de gelijke behandeling van de Eerste 
Kamer. Naar mijn mening moeten wi j 
echter op dit moment geen discussie 
voeren over de algemene problematiek 
rond het vele toepassen van de 
algemene maatregelen van bestuur. 
Deze problematiek is door vragen van 
deze Kamer in het voorlopige verslag 
van de begroting van Algemene 
Zaken naar een ander plan gebracht; 
zij is boven het onderwijs uitgetild. 
Daarover zal in deze Kamer nog 
uitvoerig worden gesproken. 

Rest mij de kwestie van de positie 
van het openbaar onderwijs. In deze 
discussie is in ieder geval duidelijk 
geworden dat het niet onze bedoeling 
was om een absolute gelijkheid te 
krijgen per gemeente, zoals dat in de 
Wet op het basisonderwijs het geval 
is. Er is bij ons altijd sprake geweest 
van het probleem dat wij de bepaling 
misten dat de provincie, die een taak 
heeft bij de planning voor het oprichten 
van scholen, bij het opheffen van 
scholen ook een taak heeft. Dat was 
althans niet zo nadrukkelijk omschre-
ven als dat bij de WBO het geval was. 

Voor ons is het van grote betekenis 
dat de regering in ieder geval bewerk-
stelligen wil dat bij de opheffing van 
scholen tevens rekening wordt 
gehouden met hetgeen in artikel 62, 
lid 1 over de oprichting staat. Wanneer 
wi j daarover een toezegging kunnen 
krijgen, zullen wij daar zeer tevreden 
mee zijn. 

D 
Mevrouw Grol-Overting (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
staatssecretaris voor zijn antwoord. Ik 
heb nog drie punten over, waarop ik 
nog even terug wil komen. 
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Ik was blij verrast te horen dat er 
een iets gevarieerder aanbod aan 
zorgverbredingscursussen is dan het 
initiële aanbod waarvan in de stukken 
gewag werd gemaakt. Naar mijn 
mening behoeven inderdaad niet alle 
leerkrachten geïnformeerd te zijn over 
het aanvankelijk lezen. Het is heel 
goed dat er ook andere taalcursussen 
zijn op een wat ander niveau van het 
onderwijs. Het verheugde mij ook te 
horen dat de gezamenlijke PABO's 
achter deze cursussen staan. Dat geeft 
hoop op allerlei terreinen, waarover 
wij nog wel enige zorg hadden. Het is 
een goede zaak dat die ontwikkelingen 
juist vanuit de PABO's worden 
gestimuleerd. 

Een ander punt waarop ik terug wil 
komen, betreft de blinde en slecht 
ziende kinderen. Ik hoorde de staats-
secretaris zeggen dat na één jaar 
speciaal onderwijs ambulante begelei-
ding wordt gegeven aan de kinderen 
uit de categorieën H tot en met M. 

Dan zouden de blinde en slechtzien-
de kinderen er niet bij horen. Hoe is 
dan toch die onrust gekomen onder 
die categorie van kinderen? Zou de 
staatssecretaris hier hardop en 
uitdrukkelijk willen zeggen dat dit niet 
geldt voor blinde en slechtziende 
kinderen? 

Ten slotte nog iets over de algemene 
maatregelen van bestuur. Onze vraag 
aan de staatssecretaris was onder 
meer, wat door het Ministerie van 
Onderwijs is gedaan om herhaling 
van dit soort vergaande delegatie van 
regelgeving in de toekomst te voorko-
men. De staatssecretaris heeft welis-
waar veel voordelen genoemd van 
algemene maatregelen van bestuur, 
zoals slagvaardigheid van beleid, en 
hij heeft ook de toezegging gedaan 
algemene maatregelen van bestuur 
aan ons te doen toekomen en ze zelfs 
met ons te bespreken. 

Wij vinden dat een buitengewoon 
vriendelijke oplossing voor de kwestie 
die hier is gerezen. Wij zouden echter 
graag nog antwoord hebben op de 
vraag hoe de staatssecretaris deze 
zaak in de toekomst denkt te regelen 
met wat minder algemene maatrege-
len van bestuur. Ondanks alle vriende-
lijke toezeggingen houdt deze Kamer 
daar toch nog altijd niet echt van. 

D 
De heer Vis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn royale toezegging inzake de 
problematiek van de algemene 
maatregel van bestuur en de achteruit-
zetting van de Eerste Kamer. Ik heb 
naar ik hoop goed begrepen, dat dit 

tot het verleden gaat behoren, 
materieel meteen al en formeel zodra 
er een technische wijziging wordt 
ingediend. Voor mij is dat een 
adequate toezegging. Ik was niet van 
plan mijn stem niet aan deze wet te 
geven als ik alleen maar deze toezeg-
ging had gekregen. De toezegging 
van de staatssecretaris is voor mij 
voldoende. Wij kunnen voorlopig 
leven met de huidige situatie. Ik mag 
aannemen dat in de toekomst de 
ongerechtigheid die in de wet op het 
basisonderwijs voorkomt ook zal 
worden aangepakt. Daar doet zich 
hetzelfde probleem voor inzake de 
verhouding tussen Tweede en Eerste 
Kamer. 

Toen de staatssecretaris ging 
vertellen op welk moment de ontwerp-
algemene maatregel van bestuur bij 
de Tweede Kamer komt begon hij zo 
snel te praten dat ik het niet helemaal 
exact heb kunnen volgen. Ik heb uit 
zijn verhaal de indruk overgehouden, 
dat het de bedoeling is, dat na de 
eerste bespreking in de Ministerraad 
en voordat de algemene maatregel 
van bestuur naar de Raad van State 
gaat de Tweede Kamer en straks dus 
ook de Eerste Kamer een of andere 
conceptnotitie krijgen waarin de 
materiële inhoud van de algemene 
maatregel van bestuur staat, zodat 
men eventueel met de staatssecretaris 
van gedachten kan wisselen over de 
onderwijskundige inhoud. De staatsse-
cretaris zal in dat stadium geen 
toezeggingen kunnen doen over de 
formele vorm. Waarschijnlijk is dat 
ook van minder grote betekenis. Ik 
hoop dat ik het goed zie; misschien 
wil de staatssecretaris het straks 
bevestigen. 

De staatssecretaris heeft het aantal 
algemene maatregelen van bestuur 
op een niet onhandige wijze naar 
beneden gebracht. Hij had natuurlijk 
ook alles in één algemene maatregel 
van bestuur kunnen stoppen. Zo 
problematisch is dat niet. Hij heeft 
een aantal onderwerpen opgenoemd. 
Het zijn er nogal wat. De gedelegeerde 
wetgeving blijft een omvangrijk geval 
en dus ook een omvangrijk probleem. 
Het is een optische kwestie maar er is 
toch wel wat meer aan de hand dan 
alleen maar een optische kwestie. Ook 
feitelijk is er nog iets aan de hand. 

De heren Oskamp en Van Boven 
hebben de situatie van het openbaar 
onderwijs aan de orde gesteld. Ik ben 
het met hen eens en ik ben zeer 
geïnteresseerd in het antwoord van 
de staatssecretaris. Zijn antwoord zal 
voor ons stemgedrag van zeer grote 
betekenis zijn. 

Ik heb de staatssecretaris in eerste 
termijn horen zeggen, dat het natuurlijk 
onwijs zou zijn als in iedere gemeente 
een schooltje voor speciaal onderwijs 
zou zijn. Dat heeft ook niemand 
beweerd. Niemand is er ook op uit om 
de grondwet in die zin te interpreteren. 
Het algemeen vormend onderwijs in 
iedere gemeente is een feit. Redene-
rend vanuit de systematiek van de 
grondwet en de daaruit resulterende 
wetgeving ligt het voor de hand dat 
de alomtegenwoordigheid van het 
openbaar speciaal onderwijs wordt 
gegarandeerd. 

Om dat te ondersteunen wijs ik de 
staatssecretaris nog even op artikel 1 
van deze wet, waarin een definitie 
staat van openbare school volgens 
deze wet - het is er bij amendement 
ingebracht - : openbare school: door 
een of meer gemeenten al dan niet te 
zamen met een of meer privaatrechte-
lijke rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid in stand gehouden 
school. In het stelsel van deze wet ligt 
dus al opgesloten dat een openbare 
school best kan worden beheerd door 
meerdere gemeenten. Ik vind dat een 
ondersteuning van de opmerkingen 
die hier al eerder over zijn gemaakt. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Oskamp heeft gevraagd of de nascho-
ling, ten behoeve van de zorgverbre-
ding, plaatsvindt binnen schooltijd en 
of er vervangers kunnen worden 
aangesteld. Die vraag kan bevestigend 
beantwoord worden. Bij de formatie-
regeling worden 500 formatieplaatsen 
afgezonderd, die kunnen worden 
ingezet in de tijd dat de leerkrachten 
die zorgbreedtecursussen volgen. 

De heren Oskamp, Van Boven en 
Vis hebben gesproken over de 
algemene maatregelen van bestuur. Ik 
ben van mening dat het goed is, dat 
ook de minder juridisch geschoolde in 
de wet kan lezen wanneer een zaak bij 
algemene maatregel van bestuur 
wordt geregeld. Inderdaad stuit men 
in de wettekst vaak op dit fenomeen 
algemene maatregel van bestuur. 

Als voorbeeld noem ik artikel 19, 
waar gesproken wordt over het 
schoolwerkplan. Veel van deze 
algemene maatregelen van bestuur 
komen uit één KB, het onderwijskundig 
besluit. Ik zal de Kamer gelijk met de 
Tweede Kamer het concept-onderwijs-
kundig besluit toezenden. Dan zal 
men zien dat veel algemene maatre-
gelen van bestuur, die wij nu in het 
wetsvoorstel aantreffen, in dat 
onderwijskundig besluit worden 
meegenomen. 
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Eén grote klap, dan wel verschillende 
kleintjes? Ook voor de leesbaarheid 
van het wetsvoorstel is het een 
voordeel dat vermeld wordt wanneer 
een algemene maatregel van bestuur 
in het uitzicht wordt gesteld. 

Mevrouw Grol heeft gevraagd wat 
ik ga doen om dit in de toekomst te 
voorkomen. Ik wil er nog eens op 
wijzen dat er feitelijk geen verschil is 
met de Kleuteronderwijswet, de Lager 
onderwijswet en de Wet op het 
basisonderwijs. Ik heb er al op 
gewezen dat veel bepalingen in één 
algemene maatregel van bestuur 
worden samengenomen. Ik wil in het 
algemeen de vermaning van de 
Kamer meenemen. 

Laat men zich echter ook eens 
voorstellen dat wi j , bij voorbeeld, het 
formatiebesluit zouden regelen in de 
wet. Dan was ik hier weggehoond 
vanwege de onleesbare wet. In het 
onderwijskundig besluit wordt ook de 
stageregeling opgenomen, hoeveel 
uren en hoeveel minuten men aan 
ambulante begeleiding mag besteden 
en dat voor alle schoolsoorten 
waarop dit betrekking heeft. Als dit 
allemaal in de wet zou staan, zou de 
wet volstrekt onleesbaar zijn. Daarom 
is de vermaning, doe het niet vaker 
dan noodzakelijk is, op haar plaats, 
maar het is uit een oogpunt van 
solide wetgeving noodzakelijk het 
fenomeen algemene maatregel van 
bestuur naast en binnen een ordente-
lijke wetgeving in stand te houden. 

De heer Van Boven heeft gesproken 
over het tijdpad van de algemene 
maatregel van bestuur. Ik ben optimis-
tisch van aard, anders kun je dit werk 
ook niet volhouden. Ik denk dat de 
verwachting die ik heb uitgesproken 
redelijk is. Mocht er overleg met de 
Eerste Kamer plaatsvinden, dan hoop 
ik dat dat goed in het ti jdpad, waarover 
de heer Van Boven heeft gesproken 
kan worden ingepast. Ik ben daartoe 
bereid. 

Als het gaat om de zorgverbreding, 
wat is dan het verwachtingspatroon? 
De heer Van Boven legde een grote 
mate van realisme hierbij aan de dag. 
Ik moet hem hierin bijvallen, dat we te 
maken hebben met de concrete 
situatie, waarin scholen voor het 
basisonderwijs met grote problemen 
te maken hebben. Ik heb gewezen op 
fusieperikelen en op het feit, dat 
teams van verschillende scholen 
moeten integreren. Ik kan daarbij nog 
wijzen op de herschikking scholenbe-
stand. Ik kan nog meer punten 
noemen, ook die welke te maken 
hebben met de werkgelegenheids-
vooruitzichten. 

Laten we daarbij echter ook in het 
oog houden, dat de leerlingendaling 
eveneens zou zijn opgetreden als de 
Wet op het Basisonderwijs niet werd 
ingevoerd. Ik zie de problemen 
waarmee scholen worstelen, maar 
aan de andere kant merk ik ook, dat er 
binnen de scholen groot enthousiasme 
bestaat - ik bespeur dat bij heel wat 
bezoeken aan scholen - om de 
doelstellingen van de Wet op het 
Basisonderwijs in de praktijk handen 
en voeten te geven. Het is mijn 
overtuiging dat dit gebeurt. Het 
gebeurt ook door scholen die zich nog 
nauwelijks bewust zijn van de doelstel-
lingen van de Wet op het Basisonder-
wijs, maar deze toch op de een of 
andere wijze uitvoeren. 

Ik noem de meer individuele 
benadering van de kinderen. Dat is de 
praktijk die ik zie. Daarom ben ik niet 
zo somber over de mogelijkheid om 
de zorgverbreding in de praktijk te 
brengen. Trouwens, het is een 
opdracht van de Wet op het Basison-
derwijs. In het schoolwerkplan moet 
worden aangegeven, hoe men 
kinderen benadert, die bepaalde 
orthopedagogische problemen 
hebben. Dat moet toch gebeuren. Dat 
is geen uitvinding van nu. 

Gezien de activiteiten die nu reeds 
worden ontwikkeld en de voorwaar-
denscheppende mogelijkheden die 
door de overheid worden aangereikt 
- ik noem de nascholingscursussen -
mogen die verwachtingen bestaan. 
De heer Van Boven sprak over een 
slechter klimaat, maar ik meen, dat 
globaal genomen dat niet op de 
scholen bestaat, hoewel ik niet blind 
ben voor de problemen waarmee de 
scholen worstelen. 

Mevrouw Grol heeft over de 
zorgverbreding gesproken. Ik moet 
haar wel zeggen, dat we werken 
volgens een opbouwsysteem. Eerst 
gaan we alle nadruk leggen op 
leesonderwijs aan jonge kinderen. We 
willen niet alles tegelijk doen. Dan 
zouden we de scholen ook te zwaar 
belasten. We moeten een duidelijk 
beleid op dit punt voeren. Ook andere 
elementen, zoals begrijpend lezen 
voor oudere kinderen, zullen aan bod 
moeten komen. Ook de andere 
leergebieden zullen in de tijd hun 
plaats krijgen. 

Mevrouw Grol heeft ook nog een 
vraag gesteld over blinde en slecht 
ziende kinderen. Na de aanvankelijke 
onrust die met betrekking tot de 
directe instromers heeft bestaan, kan 
ik nu mededelen, dat in het overleg 
dat ik daarover met de organisaties 
heb gehad, daarover overeenstem-

ming is bereikt en dat daarvoor een 
voorziening zal worden getroffen. 

Ik kom ten slotte toe aan de positie 
van het openbaar onderwijs, een punt 
waarover de heren Oskamp, Van 
Boven en Vis hebben gesproken. Ik 
onderscheid daarin drie zaken. De 
eerste betreft de alomtegenwoordig-
heidsbepaling, zoals die geldt voor 
het lager onderwijs en straks voor het 
basisonderwijs, in artikel 70, waarin 
wordt opgesomd welke bepalingen 
van de Lager-onderwijswet van 
toepassing zijn voor het buitengewoon 
onderwijs, komt de alomtegenwoor-
digheidsbepaling niet voor. Dat was 
ook niet het belangrijkste punt van de 
heer Van Boven, zo heb ik van hem 
begrepen, maar door hem wordt de 
nadruk gelegd op wat hij aantreft in 
de planningsparagraaf van de wet, de 
rol van de provincie bij het stichten 
van scholen, in relatie tot wat hij 
aantreft in de instandhoudingspara-
graaf, dus wat te maken heeft met het 
opheffen van scholen. 

In artikel 59 eerstvolgend wordt 
gesproken over de rol van de provincie. 
Ik moet erop wijzen, dat de regelgeving 
wordt toevertrouwd aan de rijksover-
heid. De provincie wordt belast met 
de uitvoering van de wet. 

Ten aanzien van het openbaar lager 
onderwijs wordt aan de gemeenten 
de mogelijkheid geboden de alomte-
genwoordigheidsbepaling toe te 
passen. Dat is niet mogelijk in de 
Interimwet op het speciaal onderwijs. 

Zowel voor het openbaar onderwijs 
als voor het bijzonder onderwijs geldt, 
dat voorzien moet worden in een 
evenwichtig geheel van onderwijs-
voorzieningen. Dat betekent, dat er 
binnen een bepaalde regio ook 
voldoende openbaar onderwijs moet 
zijn. 

Feitelijk had in artikel 62, lid 2 
- gelet op het gegeven van een 
evenwichtig geheel van onderwijsvoor-
zieningen - niet de behoefte aan 
openbaar onderwijs behoeven te staan. 
Toch is die uitdrukking in de wet 
opgenomen. In de Tweede Kamer is bij 
amendement-Franssen een andere 
formulering tot stand gebracht. Thans 
lezen wi j : Tevens bezien provinciale 
staten bij de vaststelling van het plan 
of er voldoende is voorzien in de 
behoefte aan openbaar onderwijs. 

Ik herhaal, dat dit artikel in verband 
moet worden gelezen met de overige 
artikelen, die volgen. 

Scholen dienen plannen in. In 
artikel 67 van de wet staat aan welke 
getalsnormen moet worden voldaan. 

Eerste Kamer 
11 december 1984 Speciaal onderwijs 351 



Van Leijenhorst 

Alle plannen moeten door de provin-
cies zodanig worden beoordeeld, dat 
binnen het geheel wordt voorzien in 
de behoefte aan openbaar onderwijs 
binnen dat begrip 'evenwichtig geheel 
van onderwijsvoorzieningen'. 

Het is niet de bedoeling, dat 
scholen gesticht worden, die onder de 
norm liggen. Die normen zijn in artikel 
67 duidelijk verankerd. 

Ik kom thans te spreken over de 
bepalingen, die te maken hebben met 
opheffing van scholen, beginnende 
met artikel 103 van de Interimwet. In 
artikel 104, lid 1 worden de opheffings-
normen genoemd. Vallen de scholen 
onder die opheffingsnorm, dan zullen 
die scholen moeten verdwijnen. Ook 
gemeenten hebben de mogelijkheid 
om scholen op te heffen die boven die 
normen liggen, om welke redenen 
dan ook. Dan moet de provincie 
toezien op het besluit van de gemeen-
teraad. 

Ik lees artikel 104, lid 3: 
'De vermindering van het aantal 

openbare scholen wordt onderworpen 
aan de goedkeuring van gedeputeerde 
staten, de inspecteur gehoord.' 

Ook hier hebben wi j , evenals in 
de planningsparagraaf te maken met 
vaste normen, waaraan de rijksover-
heid, de provincies en de gemeenten 
de hand hebben te houden. Mocht er 
behoefte bestaan aan een bepaalde 
school - hetzij openbaar onderwijs, 
hetzij bijzonder onderwijs - dan biedt 
artikel 104, lid 4 uitkomst. Dat artikel 
biedt de mogelijkheid om jaarlijks tot 
verlenging van die school te komen. 
Dat kan zich voordoen, als een school 
tijdelijk onder de opheffingsnorm 
komt. De mogelijkheid is aanwezig, 
dat dan de school in stand wordt ge-
houden. Dit kan van jaar tot jaar 
worden bezien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik concludeer 
dat er een volstrekte bescherming is 
van het openbaar onderwijs en het 
bijzonder onderwijs. Dit komt tot 
uitdrukking in de planningsparagraaf, 
waarin het openbaar onderwijs met 
verschillende garanties wordt omge-
ven. Het geldt ook met betrekking tot 
de opheffingsbepalingen in artikel 103 
en volgende. 

De heer Van Boven (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat de opheffingsbepa-
lingen betreft, kan nu juist van jaar tot 
jaar door de minister worden bezien 
of er een tegemoetkoming kan 
worden gegeven of kan blijven 
bestaan. Juist daar zou de bepaling 
bij moeten komen, dat de provincie 
adviseert, even goed als dat bij de 
planning gebeurt. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: Ik 
wijs erop, dat erbij staat: gedeputeerde 
staten van de betrokken provincie 
gehoord. 

Een derde punt is de onderwijskun-
dige ontwikkeling. Ik acht het niet 
onmogelijk, dat de verhouding tussen 
basisonderwijs en speciaal onderwijs 
zich zodanig ontwikkelt, dat wij 
moeten gaan denken in de richting 
van hetgeen de heer Oskamp heeft 
opgemerkt met betrekking tot het 
primair onderwijs. Men zou dan tot 
andere opvattingen over de grondwet-
telijke bepalingen in relatie tot het 
speciaal onderwijs moeten komen. 
Deze zaak kan in de ontwikkelingsperi-
ode van tien jaar worden bezien. 

De heer Van der Werff (VVD): Met het 
derde punt van het betoog van de 
staatssecretaris ben ik het volstrekt 
eens. Ik wil echter terugkomen op het 
tweede punt. Ik signaleer een verschil 
tussen het artikel waarin de planning 
wordt geregeld. Een plan wordt 
goedgekeurd, op voorstel van gedepu-
teerde staten, door provinciale staten. 
In artikel 104 ligt het zwaartepunt bij 
gedeputeerde staten. Waarom 
worden provinciale staten niet daarbij 
betrokken? 

Er wordt af en toe gesproken over 
de provincie, maar laten wij redelijk 
zijn. De staatssecretaris weet beter 
dan ik, dat in feite de verhouding 
tussen een provinciaal bestuur, 
provinciale staten, en gedeputeerde 
staten, het dagelijks bestuur, een 
andere is. Het ene dagelijks bestuur 
pleegt verantwoording af te leggen. 
Het andere stelt zich meer autoritair 
op. 

Ons probleem is, dat de reductiefac-
tor niet door provinciale staten, dus 
het provinciale bestuur, kan worden 
beoordeeld. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Wij lopen toch 
het gevaar dat aan artikel 62 lid 2, een 
te extensieve interpretatie wordt 
gegeven. Op een of andere wijze 
wordt dan de bepaling van dit lid in 
verband gebracht met de grondwette-
lijke bepalingen. Als de heer Van der 
Werff het ermee eens is, dat we artikel 
62 lid 2 zo moeten interpreteren, dat 
het gaat om een evenwichtig geheel 
van onderwijsvoorzieningen, hebben 
wi j elkaar gevonden. Het evenwichtig 
geheel van onderwijsvoorzieningen 
geldt zowel voor het bijzonder als 
voor het openbaar onderwijs. Daarom 
was ook maar één artikel nodig met 
betrekking tot de instandhouding van 
de scholen, namelijk artikel 104. 

De heer Van der Werff (VVD): Bij de 
oprichting refereert het wetsvoorstel 
aan provinciale staten, bij de reductie-
factor met betrekking tot scholen 
wordt daarentegen uitsluitend 
gerefereerd aan gedeputeerde staten. 
Dat is mijn probleem. Ik spreek nu 
niet over het openbaar en het bijzonder 
onderwijs, en evenmin over de 
Grondwet. 

De heerChristiaanse (CDA): Ik begrijp 
dat het probleem is gereduceerd tot 
een vraagstuk van provinciale en 
gedeputeerde staten. Is het niet 
volkomen vanzelfsprekend dat 
provinciale staten betrokken zijn bij de 
planning, en dat het in artikel 104, lid 
4 gaat om de verlenging van de 
bekostiging van een individuele 
school? Dat is een beslissing ad hoc. 
Het ligt dan ook min of meer voor de 
hand dat daarbij ook het dagelijks 
bestuur van de provincie betrokken is. 
Dat bestuur kan nog altijd ter verant-
woording worden geroepen door 
provinciale staten indien men zulks 
nodig oordeelt. Het lijkt mij dan ook 
dat dit onderscheid technisch-bestuur-
lijk gesproken volmaakt is. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat 
wij elkaar na deze wijze woorden van 
de heer Christiaanse volledig kunnen 
vinden! 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Wenst iemand stem-
ming? Dat blijkt het geval te zijn. 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De meeste leden van onze 
fractie zijn nu niet meer aanwezig. 
Enig beraad lijkt op dit moment 
zinloos. Volgende week is dat wel 
mogelijk. Ik verzoek u dan ook, de 
stemming volgende week te laten 
plaatsvinden. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
dinsdag aan het begin van de middag-
vergadering over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.42 uur. 

Lijst van besluiten 

de Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

a. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
houden op 11 december 1984: 

Overbrenging in beheer en onder-
houd bij de gemeente Brederwiede 
van een gedeelte van de in die 
gemeente gelegen haven van Blokzijl 
ca . (17329); 
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b. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
houden op 11 december 1984 en de 
openbare behandeling op 18 en 19 
december 1984: 

Het achterwege laten van de 
herzieningen van het minimumloon, 
van de uitkeringen krachtens een 
aantal sociale verzekeringswetten en 
van een aantal uitkeringen en pensi-
oenen krachtens enige andere wetten 
per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, 
alsmede het achterwege laten per 1 
juli 1985 van de herziening van de 
basiskinderbijslagbedragen (18 687); 

c. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsvoorstel door de 
vaste commissie voor Landbouw en 
Visserij te doen houden op 18 decem-
ber 1984 en de openbare behandeling 
op 8 januari 1985: 

Verbod tot vestiging en uitbreiding 
van varkens- en pluimveehouderijbe-
drijven in Nederland dan wel bepaalde 
delen daarvan (Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen) 
(18 695); 

d. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Nederlands-
Antilliaanse Zaken van de volgende 
wetsvoorstellen te doen houden op 18 
december 1984: 

Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet 
voor Nederlands-Antilliaanse Zaken) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1980 (verzame-
lontwerp; derde wijzigingsvoorstel) 
(18336); 

Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet 
voor Nederlands-Antilliaanse Zaken) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1983 (verzame-
lontwerp; eerste wijzigingsvoorstel) 
(18 378); 

e. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat 
van het volgende wetsvoorstel te 
doen houden op 18 december 1984: 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1983 
(wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (18 370); 

f. het voorbereidend onderzoek van 
de volgende wetsvoorstellen door de 
vaste commissie voor Verkeer en 
Waterstaat te doen houden op 15 
januari 1985: 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en de Rijkspostspaarbank 
voor het jaar 1982 (18 379); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Rijkswegenfonds voor de jaren 1978, 
1979 en 1980(18402); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden 
voor het jaar 1983 (18628); 

g. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
houden bij de behandeling van de 
begroting Sociale Zaken en Werkgele-
genheid: 

Overheveling van drie miljoen 
gulden uit het Bezitsvormingsfonds 
(18691); 

h. de openbare behandeling van het 
volgende voorstel van rijkswet te 
doen houden op 18 december 1984: 

Wijziging van de nieuwe Rijkswet 
op het Nederlanderschap (18754, 
R1272). 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

de volgende door de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal aangenomen 
wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Leegstandwet 
(17425); 

Hoofdstuk XI (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer) voor het jaar 
1985. Begroting van uitgaven; 
Begroting van ontvangsten (18 600); 

Nadere wijziging van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
de Werkloosheidswet en de Wet 
werkloosheidsvoorziening en enige 
daarmee verband houdende wetten 
(verlaging van uitkeringspercentages) 
(18664); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden 
voor het jaar 1983 (18628); 

Nadere wijziging van de Wet 
werkoosheidsvoorziening (verlenging 
van de uitkeringsduur ingevolge de 
Wet werkloosheidsvoorziening voor 
werknemers van 50 jaar en ouder) 
(18672); 

Deze wetsvoorstellen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetreffen-
de vaste commissies. 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Buitenland-

se Zaken, betreffende de overeen-
komst tussen de regering van de 
Nederlandse Antillen en de Unesco 
betreffende de vierde zitting van de 
Intergouvernementele Oceanografi-
sche Commissie en de eerste zitting 
van de subcommissie op de Neder-
landse Antil len; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het verslag van 27ste zitting van de 

Algemene Conferentie van de lnterna-
tionale Organisatie voor Atoomener-
gie; 

een, van de staatssecretaris van 
Justitie, ten geleide van 10 exemplaren 
van een advies van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten omtrent 
verzoeken om naturalisatie; 

een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, betreffende de voortgang 
van de versterking van zee- en 
rivierdijken; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, betreffen-
de de opleiding sociale vredesdienst 
in relatie tot tewerkstelling van 
erkende gewetensbezwaarden 
militaire dienst; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het advies van de Voorlopige advies-
commissie vrije-beroepsbeoefenaars 
inzake de interimoplosing 1983/1984 
medische specialisten; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
ten geleide van het rapport 'Werving 
en selectie in 51 Nederlandse arbeids-
organisaties'; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, ten geleide van het 
eindrapport van een vooronderzoek 
naar de waardering van sociale 
zekerheid; 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van de tweede rapportage van 
de Stuurgroep uitvoering medianota; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
ten geleide van het regeringsstandpunt 
ten aanzien van de beschermende 
woonvormen voor (ex-) psychiatrische 
patiënten en psycho-sociaal kwetsba-
ren; 

een, van alsvoren, betreffende 
samenwerkingsverbanden voor de 
kankerbestrijding; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
zijn brief aan de Begeleidingscommis-
sie poliklinische bevallingen van het 
Zuiderzeeziekenhuis betreffende 
verloskundige hulp; 

een, van de minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van een rapport 
van de heren Kerstiëns en Nelissen 
over de op 4 november 1984 in 
Nicaragua gehouden presidentsverkie-
zingen; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, ten geleide 
van de 'Notitie eigen taal en buiten-
landse leerkrachten in het voortgezet 
onderwijs'; 
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een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van een 
notitie over zwart- en grijsrijden; 

een, van alsvoren, betreffende de 
tariefsverhoging openbaar vervoer 
per 1 april 1985; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, betreffen-
de de Vredeling-richtlijn; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
zijn nadere adviesaanvrage fiscaal 
nadeel VUT; 

een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van de nota 
'De waterhuishouding van Nederland'; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
ten geleide van het onderzoeksrapport 
'Het waren mijn problemen niet' 
inzake psycho-sociale hulpverlening 
aan vrouwen; 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden. 

3°. een missive van de minister van 
Buitenlandse Zaken ter voldoening 
aan het ter zake bepaalde in de 
Grondwet en het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden en ten 
geleide van de op 30 april 1983 te 
Gaborone tot stand gekomen wijziging 
van artikel XXI van de op 3 maart 
1973 te Washington gesloten Overeen-
komst inzake de internationale handel 
in bedreigde in het wild levende dier-
en plantesoorten (Trb. 1984, 47), 
alsmede een toelichtende nota bij 
deze wijziging; 

Deze missive is inmiddels gedrukt en 
aan de leden toegezonden. Het 
tractatenblad is nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden. 

4°. de volgende missives: 
een, van de Algemene Rekenkamer, 

betreffende haar rapport inzake de 
steun aan de Verenigde Bedrijven 
Nederhorst; 

een, van de Bestuurscommissie 
Noorden des Lands, ten geleide van 
haar verslag van werkzaamheden 
over de periode september 1983-au-
gustus 1984; 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden. 

5°. de volgende geschriften: 

een, van H. J. J. Overgaauw te 
Meerle-Hoogstraten, betreffende het 
straffen van kleine criminelen; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Justitie. 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Willemstad, 
betreffende de voorgenomen grens-
wijziging van Noord-Brabant, Zeeland 
en Zuid-Holland; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat; 

een, van het Contact en Adviesorgaan 
van de afdeling Basisonderwijs van 
de gemeente Hengelo, betreffende de 
Wet op het basisonderwijs; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Onderwijs. 

een, van mevrouw C. G. Groot-Kalver-
boerte Midden-Beemster, betreffende 
de wet op 'de tweeverdieners'; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Financiën. 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van 's-Gravenmoer, 
betreffende de aardgasprijs; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Economische 
Zaken. 

een, van het bestuur van de Coöpe-
ratieve Landbouwvereniging Veluwe 
en Utrecht b.a. te Barneveld, betreffen-
de de Interimwet varkens- en pluim-
veehouderijen (18 695); 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Landbouw en 
Visserij. 

een, van het bestuur van de Samen-
werkende Organisaties Gehandicapten 
en Patiënten te 's-Gravenhage, 
betreffende de voorgenomen korting 
van de uitkeringen; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Vlaardingen, 
betreffende het sociale zekerheidsstel-
sel; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Purmerend, 
betreffende alsvoren; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

een, van het Regionaal Ziekenfonds 
Salland te Deventer, betreffende de 
voorgenomen wijziging van de 
ziekenfondsverzekering. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Welzijn en 
Volksgezondheid. 

De Voorzitter stelt voor, deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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