
74ste vergadering Woensdag 7 mei 1986 

Aanvang 13.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 149 leden, te 
weten: 
Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, J. 
D. Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De 
Boois, Borgman, Bosman, Braams, 
Brouwer, Bruggeman, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, Van Dam, Dees, Van 
Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, 
Dolman, Engwirda, Ernsting, Van Erp, 
Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Gerritse, De Graaff-van 
Meeteren, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermes, 
Hermsen, Hummel, Van lersel, 
Jabaaij, Jacobse, Janmaat, Janmaat-
Abee, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Kamp, Keja, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, Korthals, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krajen-
brink, De Kwaadsteniet, Laning Boer-
sema, Lankhorst, Lansink, Lauxter-
mann, Leerling, Leijnse, Van der 
Linden, Linschoten, Lucassen-Staut-
tener, Mateman, Meijer, Metz, Mik, 
Moor, Van Muiden, Müller-van Ast, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Roethof, Van 
Rossum, Salomons, Van der Sanden, 
Schartman, Scholten, Sloots, Van 
der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Stoffelen, Tazelaar, Terpstra, 
Tommei, Van den Toorn, Toussaint, 
Tripels, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Ver-
meend, De Visser, Van der Vlies, Van 
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Bries, 
K. G. de Vries, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel 
Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en 
Zijlstra, 

en de heren De Korte, minister van 
Binnenlandse Zaken, Winsemius, 
minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, Van Aardenne, vice-minister-
president, ministervan Economische 
Zaken, Braks, minister van Landbouw 
en Visserij, Brinkman, minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
Van Amelsvoort, staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, Van Leijenhorst, 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, Koning, staatssecre-
taris van Financiën, De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en mevrouw 
Kappeyne van de Coppello, staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat is ingekomen een bericht 
van verhindering van het lid Schutte, 
wegens bezigheden elders. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

De Voorzitter: De ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als 
aan het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn 
ingekomen, neem ik aan, dat de 
Kamer zich met de voorstellen heeft 
verenigd. 

[De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie]' 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten te stellen in handen van: 
a. de vaste commissie voor Justitie: 
- het wetsvoorstel Opneming van 
bepalingen in de Faillissementswet 
omtrent rechterlijke last tot het 
openen van brieven en telegrammen 
door curator in faillissement (19496) 

b. de vaste commissies voor Justitie 
en voor Binnenlandse Zaken gezamen-
lïjlc: 
- het wetsvoorstel Voorlopige 
voorziening inzake geschillen 
waarvan de beslissing aan de Kroon 
is opgedragen (Tijdelijke wet Kroon-
geschillen) (19497); 

c. de vaste commissie voor Binnen-
landse Zaken: 
- de Raming der voor de Tweede 
Kamer in 1987 benodigde uitgaven, 
alsmede aanwijzing en raming van de 
middelen (19499); 

d. de vaste commissie voor Ambte-
narenzaken: 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
Ambtenarenwet 1929 ter zake van 
de uitoefening van grondrechten 
(19495). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
nog heden te behandelen: 
- de brieven naar aanleiding van het 
ongeval in de kerncentrale bij 
Tsjernobyl (18 830, nrs. 55 en 56) 
- waarbij ik opmerk dat de tweede 
brief nog niet binnen is, maar wel 
zeer snel binnen zal komen ~ met 
spreektijden van: 

15 minuten voor de fracties van 
PvdA, CDA en VVD; 

10 minuten voor de fractie van 
D 66; 

5 minuten voor elk van de overige 
fracties. 

Ik stel voor, over de bij dat debat 
eventueel in te dienen moties nog 
hedenavond te stemmen. 

Ik geef het woord aan de heer 
Ernsting, die het heeft gevraagd. 

De heer Ernsting (CPN): Voorzitter! 
Wij hebben gisteren in een vergade-
ring van de vaste commissies voor 
het Milieubeheer en voor Economi-
sche Zaken allen ingestemd met een 
debat vandaag over deze kwestie. 
Dat deden wij wel onder het beding 
dat er, liefst gisteren nog, nadere 
informatie zou komen over besluiten 
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Voorzitter 

die het kabinet heeft genomen op 
grond van de kernenergiewet en over 
achtergronden daarvan. Ook ging het 
om een voorlopige analyse van wat 
er heeft plaatsgevonden. Wij moeten 
nu constateren dat die informatie er 
nog steeds niet is. Ik verzoek u 
dringend, mijnheer de Voorzitter, om 
het debat over deze kwestie niet 
eerder dan vanavond te laten starten, 
zodat wij alsnog vanmiddag kennis 
kunnen nemen van de stukken die 
- naar het verluidt - onderweg zijn. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil dit verzoek met 
kracht ondersteunen. Het is onbegrij-
pelijk dat wi j , zó lang na het optreden 
van de ramp en zó lang nadat het 
kabinet allerlei maatregelen heeft 
genomen op grond van de bestaande 
wetten en verordeningen, nog op 
geen enkele wijze zijn ingelicht over 
de situatie of de genomen maatrege-
len. Ik verzoek u dan ook dringend 
om alsnog opnieuw aan het kabinet 
te vragen, ons per omgaande 
daarover in te lichten en inderdaad 
pas met het debat te beginnen zodra 
de informatie binnen is. Ik neem aan 
dat dit binnen enkele uren kan 
gebeuren. 

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! 
Wij sluiten ons aan bij dit voorstel. 
Wij vinden wel dat er na binnenkomst 
van de brief, enige tijd moet zijn om 
de brief behoorlijk te kunnen bestu-
deren. Wij moeten dus niet onmiddel-
lijk na binnenkomst van de brief 
daarover gaan discussiëren. 

De heer Braams (VVD): Voorzitter! 
Kunt u mededelen wanneer die brief 
binnen zal komen? 

De Voorzitter: Het antwoord op de 
vraag van de heer Braams is, dat 
gisteren is gevraagd die brief tegen 
elf uur in te zenden, opdat ook nog in 
de fracties daarover gesproken had 
kunnen worden. De regering mag 
inderdaad niet aannemen dat, terwijl 
de gehele Kamer stemt, er ook nog 
een brief wordt bestudeerd, niet door 
andere leden en zelfs niet door de 
woordvoerders. De aangevoerde 
bezwaren lijken mij dus zeer redelijk, 
maar als de Kamer nog heden wil 
discussiëren en pas na de avondpauze 
wil beginnen, dan moet ik mijn 
voorstel inzake de spreektijden 
herzien en stellen op 10 minuten 
voor de grootste fracties etc. Dat kan 
dan niet anders. Om elf uur is het 
vanavond afgelopen Morgen is het 
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zondag! Ik wil wel het alternatieve 
voorstel doen om niet vandaag, maar 
volgende week hierover te discussië-
ren. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Als u zo redeneert, zal 
mijn voorstel zijn om vanavond een 
begin te maken met het debat en dat 
volgende week voort te zetten. Dat 
ligt dan uiteraard voor de hand. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Gisteren heeft de commissie in een 
tamelijk grote eensgezindheid ertoe 
besloten om vandaag het debat te 
houden. Dat is zeer belangrijk. Veel 
mensen willen luisteren naar onze 
besluitvorming. Zij willen duidelijkheid 
hebben. Het lijkt mij van belang dat u 
eerst nog eens nadrukkelijk aan de 
regering kenbaar maakt dat de brief 
zo snel mogelijk ingediend moet zijn. 
Dat is punt één! 

De Voorzitter: Dat wordt natuurlijk 
permanent gedaan! De regering 
luistert mee. 

De heer Lansink (CDA): Na de 
stemmingen kunnen wij bezien of de 
brief tijdig aanwezig is. Vervolgens 
kunnen wij dan het aanvangstijdstip 
van het debat bepalen. Desnoods kan 
worden volstaan met kortere spreek-
tijden. Mijn eerste opmerking houdt 
in - gisteren was dat ook de opvatting 
van de commissie - dat wij de 
besluitvorming vandaag afronden. 

De Voorzitter: Ik stel voor, niet 
meer tijd te verliezen. Na de stemmin-
gen zullen wij een beslissing nemen. 
Wellicht kunnen de voorgestelde 
spreektijden worden gehandhaafd en 
kan de tweede termijn volgende 
week woensdag worden gehouden. 
Ik stel dus voor, straks te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen op 
dinsdag 13 mei bij het begin van de 
vergadering de wetsvoorstellen: 
- Vereenvoudiging van verzending 
van stukken in het burgerlijk proces-
recht (19 129); 
- Aanpassing van enige wetten aan 
de Rijkswet op het Nederlanderschap 
(19139). 

Ik stel de Kamer voor, de minister 
van Justitie te verzoeken, te bevorde-
ren dat over het door ons medelid 
Groenman aanhangig gemaakte 
voorstel van wet 19 507 (Wet 
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groepsacties gelijke behandeling) 
advies wordt gevraagd aan de Raad 
van State. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

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

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Namens de vaste 
commissie voor Binnenlandse Zaken 
heb ik u twee verzoeken te doen. Het 
eerste is, om het verslag van het 
mondeling overleg over de financiële 
positie van de gemeente Rozenburg 
volgende week op de agenda van de 
Kamer te plaatsen. Ik heb begrepen, 
dat daarmee nagenoeg geen spreek-
tijd zal zijn gemoeid. Het zal slechts 
gaan om de indiening van en 
stemming over een commissie-motie. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen met spreektijden 
van twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Hennekam (CDA): Het 
tweede verzoek namens de gehele 
commissie vereist een korte toelich-
ting. De ministervan Binnenlandse 
Zaken heeft op 24 april bij de 
behandeling van de gemeentelijke 
herindeling Midden-Betuwe schor-
sing van de beraadslaging gevraagd. 
Hij heeft naderhand een brief • 
gestuurd met de mededeling dat 
nadere informatie moet worden 
ingewonnen, hetgeen nog wel enkele 
weken kan duren, en dat daarom 
voortzetting van het debat op 7 mei 
niet zinvol lijkt. Daarmee is het 
gevaar levensgroot, dat wij deze zaak 
niet meer voor de Tweede-Kamerver-
kiezingen kunnen afronden. Dat is 
naar het oordeel van de commissie 
onaanvaardbaar. Dat kan en mag dit 
gebied niet worden aangedaan. 

In de eerste plaats is het in strijd 
met uitspraken van alle fracties in dit 
huis, dat het gebied voor de Tweede-
Kamerverkiezingen zekerheid moet 
worden verschaft. Bovendien is het in 
strijd met een door de minister zelf 
ingediende noodwet, die unaniem is 
aanvaard, als gevolg waarvan de 
gemeenteraadsverkiezingen een 
tijdje terug in diverse gemeenten niet 
zijn doorgegaan. Als het over de 
Tweede-Kamerverkiezingen zal 
worden heengetild, is er een gewel-
dige bestuurlijke onzekerheid, een 
bestuurlijke chaos in het gebied. De 
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Momentopname van het ordedebat. Op de voorste rij staan v.l.n.r. de kamerleden Nijpels. Braams (beiden VVD), Lansink, De Vries, 
Gualthérie van Weezel en Van lersel (allen CDA) 

politieke partijen weten niet op welk 
soort gemeenteraadsverkiezingen zij 
zich moeten voorbereiden. 

De commissie vraagt u dan ook, de 
minister van Binnenlandse Zaken te 
vragen zo snel mogelijk met zijn 
opvattingen te komen, zodat wij de 
beraadslaging kunnen hervatten en 
de zaak in elk geval volgende week 
kunnen afronden, inclusief stemmin-
gen. 

De Voorzitter: Ik zal dat verzoek 
niet overbrengen, want de minister is 
aanwezig en heeft het dus gehoord. 

Minister De Korte: Hij heeft het 
gehoord! 

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

De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens de fractie 
van de VVD maak ik een opmerking 
over het tracé van rijksweg 73. 

Daarover heeft een mondeling 
overleg plaatsgevonden, en een 
procedurele vergadering van de 
vaste commissie voor Verkeer en 
Waterstaat. Daarin is een besluit 
genomen dat er in onze ogen toe 
behoort te leiden, dat voor de 
verkiezingen in een zeer kort debat 
deze zaak wordt afgerond. De 
voorzitter van de vaste commissie 
voor Verkeer en Waterstaat, collega 
Rienks, zal ter zake enige toelichting 
geven. 

De heer Rienks, voorzitter der 
commissie: Voorzitter! De vaste 
commissie voor Verkeer en Water-
staat heeft zich in een vergadering 
van 24 april beziggehouden met de 
verdere procedure inzake de vaststel-
ling van het tracé van rijksweg 73 in 
Limburg. De meerderheid van de 
commissie heeft de mening uitgespro-
ken, dat het Presidium moest worden 
geadviseerd, deze zaak nog voor de 
verkiezingen af te ronden in de 
Kamer. Daarbij kan met minimale 
spreektijden worden volstaan. 

De Voorzitter: Welk stuk staat dan 
ter discussie? 

De heer Rienks (PvdA): Dat is het 
verslag van het mondelinge overleg. 

De Voorzitter: Het mondeling 
overleg dat eerder is gehouden! 

De heer Rienks (PvdA): Er is 
tweemaal mondeling overleg 
gehouden. Mij dunkt dat dit stuk - ik 
heb het nog niet als gedrukt stuk 
gezien - beschikbaar is. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Ik heb grote bezwaren tegen dit 
voorstel. De eerste reden is dat er 
absoluut geen haast is met het 
debat. Integendeel, het project strekt 
zich uit over een lange voorberei-
dingstijd. Er is op zichzelf ook geen 
reden om niet met een demissionair 
kabinet over dit project te spreken. 
Immers, de minister heeft op 
voorhand gezegd, zich bij de mening 
van de meerderheid van de Kamer 
aan te zullen sluiten. Ik meen dus dat 
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Voorzitter 

er geen reden is om nog deze of 
volgende week over dit project te 
debatteren. 

Mijn tweede bezwaar betreft de 
korte spreektijden. Het gaat om een 
buitengewoon belangrijk project, een 
project van honderden miljoenen 
guldens, een project dat grote 
consequenties heeft, niet alleen op 
het gebied van verkeer, verkeersvei-
ligheid en verkeersstromen, maar ook 
op het gebied van natuurbescherming 
en natuurbehoud. Het project dreigt 
de enige nog van belang zijnde 
dassenpopulatie in Nederland uit te 
roeien. Ik vind dus dat het niet zo kan 
zijn dat wij een dergelijke belangrijke 
zaak eventjes tussen neus en lippen 
door afdoen met spreektijden van 
enkele minuten. Ik stel dan ook voor 
om het debat na de verkiezingen te 
houden en dan met fatsoenlijke 
spreektijden. 

De Voorzitter! Ik stel voor, aan het 
verzoek van de heer Paulis te 
voldoen, met spreektijden van twee 
minuten. Ik zie dat de heer Tommei 
stemming verlangt over dit voorstel. 

Ik stel vast dat de fractie van het 
GPV en de leden Wagenaar en 
Janmaat afwezig zijn. 

In stemming komt het voorstel van 
de Voorzitter om het debat volgende 
week te houden. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
voor dit voorstel hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

Ik geef het woord aan de heer 
Stemerdink, die het heeft gevraagd. 

De heer Stemerdink (PvdA): 
Voorzitter! In een gisteren gehouden 
mondeling overleg met de vaste 
commissies van Buitenlandse Zaken 
en Defensie heeft de minister van 
Defensie gezegd dat hij het in het 
kader van de onderhandelingen in 
Genève ongewenst vindt dat de 
produktie van de nieuwe generatie 
chemische wapens in de Verenigde 
Staten plaatsvindt. Hij is bereid dit 
standpunt van Nederland kenbaar te 
maken, maar hij is niet bereid om dit 
tot inzet te maken van het debat in 
de eerstvolgende DPC en daarover 
een discussie af te dwingen. Om 
deze reden verzoek ik u, het verslag 

van het mondeling overleg volgende 
week op de agenda te plaatsen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dat 
verzoek te voldoen met spreektijden 
van twee minuten per fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsvoorstellen: 

Nadere wijziging van de 
Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet en de W e t op de 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (nadere regeling in verband 
met verminderde gelegenheid 
tot het verkrijgen van arbeid) 
(19256) ; 

Verlenging van toeslagen tot 
het relevante sociaal minimum 
aan uitkeringsgerechtigden op 
grond van de Werkloosheidswet , 
de Z iektewet , de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de 
W e t op de arbeidsongeschikt 
heidsverzekering en de W e t 
arbeidsongeschiktheids voorzie 
ning militairen, die één of meer 
personen tot hun financiële last 
hebben (Toeslagenwet) (19257) ; 

Wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (gelijkstelling 
niet-gehuwde personen met 
gehuwden of echtgenoten) 
(19258) ; 

Wijziging van de Algemene 
Bijstandswet met betrekking tot 
de gelijke behandeling van niet 
gehuwde personen met gehuw-
den (19259) ; 

Het treffen van een inkomens-
voorziening voor oudere en 
gedeelteli jk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers van wie 
het recht op een uitkering op 
grond van de Werkloosheidswet 
is geëindigd (Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (19260) ; 

Verzekering van werknemers 
tegen de geldelijke gevolgen van 
werkloosheid (Werkloosheids-
wet ) (19261) ; 

Intrekking van de Werkloos-
heidswet, invoering van een 
nieuwe Werkloosheidswet en 
een aantal andere wet ten , 
alsmede de in het kader van die 
intrekking en invoering te 
treffen overgangsregelingen en 
de daarmee verband houdende 

wijzigingen van een aantal 
wet ten en regelingen (lnvoe-
ringswet stelselherziening 
sociale zekerheid (19383) , 

en over: 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters/Lin-
schoten over de samenhang van 
normen en regelingen (19 257, nr. 
26); 
- de motie-Gerritse/Bosman over 
een sociale regeling voor oudere 
zelfstandigen (19 260, nr. 28); 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters c.s. 
over de bepaling van het arbeidsver 
leden ( 1 9 2 6 1 , nr. 46); 
- de motie-Willems over een volledig 
geïndividualiseerd sociaal zekerheids-
stelsel ( 1 9 2 6 1 , nr. 51); 
- de motie-Brouwer over verwerping 
van de voorstellen tot wijziging van 
het stelsel van sociale zekerheid 
(19261 , nr. 55); 
- de motie-Groenman over de 
toekomstige financiering van het 
stelsel van sociale zekerheid (19 261 , 
nr. 58); 
- de motie-Bosman/Nijhuis over een 
integrale organisatie van sociale 
zekerheid, abeidsbemiddeling, 
arbeidsomstandigheden en volksge 
zondheid op regionale basis (19261 , 
nr. 71); 
- de motie-Ter Veld over het 
voorlichtingsbeleid m.b.t. de stelsel 
herziening (19261 , nr. 72); 
- de motie-Ter Veld over het 
betrekken van organisaties bij de 
voorlichtingsopzet (19 261 , nr. 73); 
- de motie-Ter Veld over een 
sanctiebeleid bij vormen van verwijt-
bare werkloosheid (19 261 , nr. 74); 
- de motie-Groenman/Nypels over 
de vertegenwoordiging van uitke-
ringsgerechtigden (19 261 , nr. 79); 
- de motie-Willems over de uitke 
ringsregeling voor werkloze politici 
(19261 , nr. 80); 
- de motie-Brouwer/Willems over 
het streven naar economische 
zelfstandigheid van vrouwen (1 9 261 , 
nr. 81); 
- de motie-Brouwer/Willems over 
het huidige minimumniveau (19261 , 
nr. 82). 

(Zie vergadering van 24 april 1986 
en UCV's 62 en 65 van 28 en 29 
april 1986.) 

De Voorzitter: Mevrouw Ter Veld 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging omdat zij behoefte heeft aan een 
derde termijn. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 
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De staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kappeyne van de Coppello en 
De Graaf 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! 
Na de belangrijke debatten over de 
sociale zekerheid, die zich voor een 
deel in UCV-verband hebben 
afgespeeld, hebben wij er nog 
behoefte aan een eindoordeel van 
onze fractie te geven. Tevens ben ik 
nog genoodzaakt enige amendemen 
ten toe te lichten en wens ik nog een 
motie in te dienen met betrekking tot 
de positie van politieke ambtsdragers. 

Om te beginnen geef ik een korte 
evaluatie van het debat tot zo ver. 
Het blijft opvallend dat, waar de 
sociale zekerheid in jaren is opge-
bouwd door de arbeidersbeweging 
en het in Nederland gebruikelijk is, 
dat bij een herziening van het sociaal 
zekerheidsstelsel er sprake is van een 
breed sociaal draagvlak, juist bij deze 
belangrijke wijziging van wetgeving 
die door de arbeidersbeweging is 
bevochten, het sociaal draagvlak 
kennelijk alleen blijkt te bestaan uit 
de werkgevers. Vakbonden en vele 
andere maatschappelijke organisaties 
hebben zich terecht tot ons gewend 
met de vraag of wij deze afbraak 
konden stoppen 

De bescherming die het nieuwe 
stelsel biedt, is helaas ook voor 
oudere werklozen geringer dan in de 
huidige wetgeving. Dat wordt betaald 
door jongere werklozen. In de nieuwe 
voorstellen zal een derde van de 

werkloze werknemers geen langer 
uitkeringsrecht meer krijgen dan een 
halfjaar. Waar de maatschappelijke 
ontwikkeling zich zal richten op een 
flexibeler arbeidsmarktpatroon, 
gewenst door zowel werkgevers als 
werknemers, zullen de wetsvoorstel-
len en vooral de criteria daarin, 
waaraan men moet voldoen om een 
werkloosheidsuitkering te krijgen, 
leiden tot een verstarring van de 
arbeidsmarkt en tot een onbescherm-
de positie van degenen die geen 
vaste arbeidsplaats kunnen krijgen, 
bij voorbeeld omdat zij werken in de 
horeca, hun arbeid verrichten via een 
uitzendbureau of als losse arbeids 
krachten in landbouw, tuinbouw en 
dergelijke. 

Voor arbeidsongeschikten leidt de 
stelselherziening tot een volstrekt 
vervallen van de Wet op de arbeids 
ongeschiktheid. In 1921 heeft deze 
Kamer besloten dat er rekening 
moest worden gehouden met de 
werkelijke gelegenheid van arbeidson 
geschikten om de loonschade als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid te 
kunnen herstellen. De huidige 
voorstellen gaan uit van een strikt 
theoretische schatting. Het zoge-
naamde opstapje zal het risico in zich 
houden dat niet alleen de theoretische 
schatting wordt geëffectueerd, maar 
ook dat arbeidsongeschikten zo lang 
zij subsidie krijgen, in dienst genomen 
worden en na twee jaar weer de 

straat op worden geschopt, maar dan 
wel met een lagere uitkering. 

Het opmerkelijke wapenfeit van de 
CDA-fractie om degenen die uit de 
WAO worden 'afgeschat' zonder dat 
zij een reële kans hebben op een 
arbeidsplaats, in ieder geval uit de 
bijstand te houden en hen onder te 
brengen in de IAOW, betekent 
weinig meer dan een klein doekje 
voor het grote bloeden dat willens en 
wetens arbeidsongeschikten wordt 
aangedaan. 

Tijdens een debat van ruim een 
jaar geleden merkte de heer Linscho-
ten op dat onze voorstellen met 
betrekking tot de AOW een dolkstoot 
waren in de rug van de emancipatie 
van de vrouw. Als ik nu kijk naar de 
Toeslagenwet, de vrijlatingsregelin-
gen, de mogelijkheden voor vrouwen 
om buitenshuis te werken wanneer 
hun man een uitkering heeft, moet ik 
constateren dat de meest gunstige 
situatie voor oudere werklozen is dat 
dat hun vrouw pas buitenshuis gaat 
werken wanneer zij AOW krijgen, 
want in de Toeslagenwet zal ieder 
inkomen van de vrouw in mindering 
worden gebracht op de uitkering. 

De PvdA heeft bij deze stelselher-
ziening uitdrukkelijk eigen voorstellen 
op tafel gelegd. De PvdA heeft bij de 
Werkloosheidswet gepleit voor een 
duidelijke loondervingsuitkering in 
één wet met een minimumdagloonbe-
scherming daarin, meteen uitkerings-
hoogte oplopend naar 75% en met 
een uitkeringsduur van twee maanden 
per leeftijdsjaar voor degenen die 
een arbeidsverleden hebben met 
daarbij de mogelijkheid van uitzonde-
ringen voor specifieke beroepsgroe-
pen. Dat is een helder systeem dat 
meer inspeelt op een nieuwe 
arbeidsmarkt en dat duidelijker 
rechtszekerheid biedt aan degenen 
die werkloos worden. Voorts is dit 
systeem uitvoerbaar voor de uitvoe-
ringsorganisatie. 

Bij de WAO wijzen wij uitdrukkelijk 
de wetsvoorstellen af. Immers, wij 
achten de terugdringing van de 
werkloosheidscomponent mogelijk 
via een actieve invoering van de Wet 
arbeid gehandicapte werknemers, 
een quoteringssysteem daarin en 
door de reïntegratiemogelijkheden 
die de WAO behoorde te bieden, 
uitdrukkelijk uit te buiten. Er ligt 
vanaf 1 981 een advies van de SER 
over terugdringing van vermijdbaar 
verzuim. De onmacht om bestaande 
wetgeving anders tot haar recht te 
doen komen, heeft ertoe geleid dat 
de staatssecretaris met een botte bijl 
in een keer de WAO in tweeën heeft 
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gehakt. Er bestaat slechts nog 
bescherming voor degenen die 
medisch en arbeidskundig volledig 
arbeidsongeschikt zijn en waarvoor 
theoretisch geen arbeidsplaats meer 
is te vinden. 

De heer Nijhuis (VVD): Mevrouw Ter 
Veld sprak zoeven over de botte bijl. 
Kan zij nu eindelijk eens verklaren 
waarom de Partij van de Arbeid in 
1976 onvoorwaardelijk akkoord ging 
met de afschaffing van de verdiscon-
tering en nu tegen stemt en daarbij in 
termen spreekt van 'de botte bijl'? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het lijkt 
mij heel duidelijk dat de Partij van de 
Arbeid goed heeft gekeken naar de 
maatschappelijke ontwikkeling. 

De heer Nijhuis (VVD): Dat was dan 
kennelijk in 1976 niet het geval. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Trouwens, 
in 1976 ging de discussie niet over 
de verdiscontering, maar over de 
hoogte van de uitkeringen waar 
destijds nog geen premie over werd 
geheven. Met de hoogte van die 
uitkeringen was het netto-effect 
feitelijk dat men 96% tot 94% van het 
laatstverdiende loon kreeg. Kom daar 
nu nog eens om! Met uw beleid 
alleen al heeft u in de afgelopen vier 
jaren 27% koopkracht van de mensen 
met een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring afgenomen. Nu biedt u ze een 
nog verdere teruggang in hun 
inkomen met als vangnet een IOAW. 

De heer Nijhuis (VVD): In 1976 ging 
de Partij van de Arbeid ook akkoord 
met een verlaging van de uitkeringen 
van 80% naar 75%. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Toen was 
er nog geen premieheffing. Het 
netto-resultaat zou dan ruim 80% 
geweest zijn. U biedt een netto-resul 
taat dat voor ongehuwde alleenstaan-
den nog onder de 70% ligt. 

Waar het betreft de gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden, zoals 
het kabinet dat noemt, de gelijkstel 
ling, zijn wij daar tegenstander van. 
Wij zien niet in hoe voor juridisch 
onvergelijkbare situaties, waarvan 
ook door het ministerie van Justitie is 
gezegd dat ze niet te definiëren zijn, 
een gelijkstelling kan worden 
gerealiseerd wanneer mensen drie 
maanden samenwonen. Het betreft 
een controle op de privacy van 
onmiskenbare weerga. Bovendien is 

het een poging tot verzelfstandiging 
en individualisering middels pseudo-
huwelijkssystemen. Wij hebben daar 
een duidelijke lijn ingezet. Een 
amendement van mevrouw Van 
Nieuwenhoven met betrekking tot de 
Toeslagenwet geeft de richting aan 
om geleidelijk te komen tot een 
individuele behandeling, niet alleen 
van ongehuwden zoals wij die thans 
kennen, maar ook van echtparen. 
Wie een zelfstandig inkomen heeft en 
economisch zelfstandig is, dient dat 
zo lang mogelijk en bij voorkeur 
volledig te kunnen blijven. 

Er is veel kritiek geleverd op de 
betaalbaarheid van het stelsel dat de 
Partij van de Arbeid voorstelt. 
Natuurlijk, een partij die in een tijd 
van toenemende economische groei, 
waarin wij de komende vier jaren 
wellicht kunnen rekenen op een 40 
mld. meer aan nationaal inkomen, 
weigert te bezuinigen op de sociale 
uitkeringen, geeft meer uit aan de 
sociale uitkeringen. Voor ons is de 
sociale zekerheid geen sluitpost op 
de begroting. Voor ons is het 
opnemen van koppelingen in een wet 
geen mogelijkheid om ieder jaar 
opnieuw te kunnen bezuinigen door 
de koppeling niet door te voeren en 
te bevriezen. 

Voor ons is de koppeling het 
doorgeven van de gelijke welvaarts-
ontwikkeling aan werkenden en aan 
niet-werkenden, een basis van onze 
sociale zekerheid en van solidariteit; 
dezelfde solidariteit waarmee wij ook 
aan uitkeringsgerechtigden durven te 
vragen premies op te brengen voor 
het in stand houden van het stelsel 
van sociale zekerheid. 

Bij de voorstellen van het kabinet 
zullen de uitkeringen dalen. Een 
arbeidsongeschikte die nu bijna 
f27.000 bruto ontvangt zal terugzak-
ken naar f23.000. Dat is in zo'n 
gezin een verschil van f4000. De 
staatssecretaris roept: de plannen 
van de Partij van de Arbeid kosten 
f550 per gezin tot het jaar 2010. 
Wat kosten deze plannen op korte 
termijn en over de zelfde periode aan 
die mensen die dankzij het falende 
beleid van de regering om werkgele-
genheid te creëren buiten de 
arbeidswereld worden geplaatst? Wij 
zijn er eerlijk in. 

In ons plan voor de sociale 
zekerheid, in ons gehele alternatieve 
beleid geven wij toe dat met de 
uitdrukkelijke herverdeling van 
arbeid, met de creatie van nieuw 
werk door investeringen, met de 
mogelijkheden van premiedifferentia-
tie die wij willen benutten om 

arbeidstijdverkorting mogelijk en 
aantrekkelijk te maken, een koop-
krachtverbetering er niet in zit, dat 
mensen met een inkomen vanaf zo'n 
f65 .000 bruto er inderdaad een half 
procent op achteruit zullen gaan. Dat 
zal echter wel leiden tot een daling 
van de werkloosheid, tot een 
instandhouding en uitbouw van een 
stelsel van sociale zekerheid dat 
mensen echt zekerheid biedt; een 
zodanig stelsel waarbij, wanneer 
deze mensen hun kracht en inzet 
hebben gegeven aan een opbouw 
van een samenleving en daardoor 
calamiteiten uitgevallen zijn, hun 
inkomenspositie ons allen een zorg 
is. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
duidelijk dat de PvdA, als zij na de 
verkiezingen de kans krijgt om 
veranderingen aan te brengen, de 
stelselherzieningen uitdrukkelijk als 
onderwerp van de formatiebesprekin-
gen op de agenda zal plaatsen. Voor 
ons is een stelsel van sociale 
zekerheid namelijk een belangrijk 
onderdeel van een samenleving zoals 
wij die met z'n allen hebben opge-
bouwd. 

Ik kom nu toe aan een technisch 
onderdeel. Ik heb enkele amendemen-
ten ingediend op de invoeringswet. 

De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
Mevrouw Ter Veld wil de stelselher-
zieningen op de agenda plaatsen bij 
de kabinetsformatie als zij daarbij 
betrokken zou zijn. Maar wat houdt 
deze toezegging in feite in? Op welke 
punten wil de PvdA zich sterk maken 
voor het herstel van de uitkeringsrech-
ten, terwijl die nu in dit stelsel en in 
de voorschotten daarop afgebroken 
zijn. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben 
daar heel duidelijk is geweest. Wij 
hebben amendementen ingediend. 
Op die punten zullen wij ons sterk 
maken. De heer Willems wil nu van 
mij weten of wij bereid zijn om in één 
keer alle bezuinigingen die tot nu toe 
gedaan zijn, ongedaan te maken. 
Hoewel de bereidheid daartoe 
bestaat, erkennen wij de onmogelijk-
heid daarvan. De heer Willems kan 
van de PvdA niet verwachten, dat zij 
de tien miljard gulden die thans 
reeds bezuinigd is op de sociale 
zekerheid in één klap ongedaan 
maakt. Wij zijn niet in staat om in één 
klap terug te draaien wat in acht jaar 
afbraakbeleid is afgebroken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het gaat 
niet over die ene klap. U legt nu de 
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nadruk op die ene klap. U zegt dat 
het in één klap moet worden hersteld. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat staat 
in uw motie ook. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Wij 
hebben het nu over een stelsel voor 
sociale zekerheid waarin de uitkerings-
percentages worden vastgelegd. 
Het gaat erom of de PvdA uiteindelijk 
akkoord blijft gaan met 75%. Dan is 
het nog de vraag of dat percentage 
wordt gehaald. Of zegt de PvdA dat 
het percentage uiteindelijk terug 
moet naar 80? Dan kunnen wij nog 
eens praten over het tempo waarin 
dit moet gebeuren. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Neen, wij 
hebben uitdrukkelijk gekozen voor 
75% en voor een langere uitkerings-
duur in de werkloosheidswet, waarbij 
wij hopen te komen tot een uitkering 
die geldt zolang de calamiteit duurt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat 
betekent dat de PvdA kiest voor een 
verlaagd percentage ten opzichte van 
vroeger, namelijk voor 75%. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij 
kiezen daarbij tegelijkertijd voor een 
langere uitkeringsduur dan vroeger, 
omdat 'vroeger' ook niet altijd ideaal 
was. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Goed, dat 
klopt. Dit betekent echter wel dat een 
heleboel uitkeringsgerechtigden die 
op het minimumniveau zitten en 
derhalve 75% van de uitkering 
hebben nogal snel in aanmerking 
moeten komen voor een toeslag. Dat 
betekent dat de PvdA daarmee de 
toeslagenmaatschappij accepteert. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij 
zullen inderdaad de noodzaak blijven 
inzien van een minimum-dagloonbe-
scherming, maar dat geldt ook bij 
een 80%-uitkering. Daarbij gaat het 
om een minimum-dagloonbescher-
ming zoals wij in de wet kenden. Wij 
hebben voorgesteld om die opnieuw 
in te voeren en te handhaven. 
Nogmaals, ook door herverdeling van 
werk - zie het amendement van 
mevrouw Van Nieuwenhoven -
hopen wij te komen tot een samenle-
ving waarin vrouwen en mannen 
beiden het recht en de plicht hebben, 
de kost te verdienen en de zorg voor 
het gezin te dragen. Wij hopen niet 
te komen tot een toeslagenmaat-
schappij. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan een korte toelichting. Ik heb 
nog enkele amendementen ingediend 
op de invoeringswet. De heer 
Willems heeft een motie ingediend 
over de inkomenspositie van politieke 
ambtsdragers. Naar ons oordeel 
wordt in die motie niet voldoende 
aangegeven wat de PvdA-fractie 
beoogde. Daarom dien ik alsnog een 
motie in over de wijze waarop naar 
ons oordeel de stelselherziening ook 
haar weerslag hoort te hebben op de 
politieke ambtsdragers, waartoe wij 
behoren. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Ter Veld 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

vaststellende, dat de kortingen op de 
uitkeringspercentages vooruitlopend 
op de stelselherziening ook op 
ambtenaren van toepassing zijn 
verklaard; 

tevens vaststellende, dat in open en 
reëel overleg ambtenaren onder de 
nieuwe wetgeving zullen worden 
gebracht, onder handhaving van 
bovenwettelijke aanspraken; 

van oordeel, dat de aanpassingen in 
de regelingen, zoals die gelden voor 
ambtenaren, hun gevolgen dienen te 
hebben voor de regelingen, zoals van 
toepassing op politieke ambtsdragers; 

spreekt als haar oordeel uit, dat op 
korte termijn wetsvoorstellen dienen 
te worden voorbereid om het 
hoogste uitkeringspercentage voor 
politieke ambtsdragers vast te stellen 
op het niveau als in de nieuwe 
Werkloosheidswet zal gelden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 95 (19261). 

Ik stel voor, zowel deze motie als de 
motie van de heer Willems (19 261, 
nr. 80) volgende week in stemming 
te brengen. Dat lijkt mij vanwege de 
samenhang duidelijker. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Wei jers (CDA): Voorzitter! 
Ik meld u dat ik na de stemmingen 
een stemverklaring zal afleggen in 
het algemeen en over een aantal 
aspecten in het bijzonder. Ik heb 
echter een amendement ingediend 
bij de Invoeringswet en ik licht dit 
amendement even toe. 

In de nieuwe Werkloosheidswet 
en de Invoeringswet is de definitie 
van de eerste werkloosheidsdag 
gewijzigd in die zin, dat als eerste 
werkloosheidsdag wordt beschouwd 
de dag, waarop men feitelijk werkloos 
is geworden, dus bij voorbeeld de 
datum van ontslag. 

In de W W en de WWV werd de 
eerste werkloosheidsdag gekoppeld 
aan de dag, waarop het recht van 
uitkering ontstond. Tussen de datum 
van ontslag en de datum, waarop het 
recht op uitkering ontstaat, kan een 
periode liggen, waarin op de werkge-
ver een doorbetalingsverplichting 
rust. In een dergelijke periode kan 
een werkloze werknemer net 47,5 of 
57,5 jaar worden, waardoor in de 
oude systematiek enerzijds uitzicht is 
op de interimregeling WWV - en dus 
na invoering van het nieuwe stelsel 
op I0AW - en anderzijds recht 
ontstaat op een loongerelateerde 
werkloosheidsuitkering tot het 65ste 
jaar. 

Door de wijziging van de definitie 
van de eerste werkloosheidsdag zou 
dat niet meer mogelijk zijn. Immers, 
betrokkenen zijn op de dag van 
ontslag nog geen 47,5 of 57,5 jaar. 
Het amendement beoogt de zeer 
geringe groep van werkloze werkne-
mers, die in de periode van de 
doorbetalingsverplichting 47,5 of 
57,5 jaar worden, tegemoet te 
komen. Voor hen geldt als eerste 
werkloosheidsdag de dag, waarop 
het recht op uitkering ontstond. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
Het is heel duidelijk gebleken - ook 
mevrouw Ter Veld heeft dat terecht 
geconstateerd - dat voor de stelsel-
herziening, die de regering aan de 
Kamer heeft voorgelegd, het maat 
schappelijk draagvlak ontbreekt. Ik 
heb in mijn eerste termijn aangege-
ven, dat naar de mening van de 
CPN-fractie een sociaal stelsel, dat 
ze belangrijk is voor miljoenen 
mensen, niet zo maar kan worden 
herzien, als hiervoor geen maatschap 
pelijk draagvlak aanwezig is. 
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Een dergelijk draagvlak moet 
aanwezig zijn, omdat - ik zeg dit 
nogmaals - meer dan drie miljoen 
mensen aangewezen zijn op een 
uitkering en dus ook afhankelijk zijn 
van dit stelsel. Het feit, dat deze 
wetsontwerpen nu nog even - veertien 
dagen voor de verkiezingen - in deze 
Kamer ter stemming komen, is een 
trieste aangelegenheid. Het geeft 
aan, dat de meerderheid van deze 
Kamer, CDA en VVD, zich niets 
gelegen laat liggen aan het feit, dat 
in de maatschappij door zeer 
verschillende groepen een zeer 
fundamentele kritiek is geleverd op 
deze stelselplannen. 

Voorzitter! Het lijkt mij dat door 
deze gang van zaken de consensus 
over het sociale stelsel, zoals dat in 
de afgelopen 40 jaar min of meer 
was opgebouwd, is doorbroken. Het 
doorbreken van die consensus is met 
name veroorzaakt door het wegvallen 
van de consensus binnen de christen-
democratische kring. Terwijl het CDA 
hier, met een aantal lichte wijzigingen, 
ondanks het verzet akkoord wil gaan 
met deze plannen, hebben in de 
maatschappij zélf juist groeperingen 
als de Raad van Kerken, het lndus-
triepastoraat, de Katholieke Bond van 
Ouderen en dergelijke zich tegen de 
plannen verzet. 

Het is toch een merkwaardige 
zaak dat, ondanks die geluiden, er in 
deze Kamer op deze dag toch 
stemmingen plaatsvinden, alsof er 
niets aan de hand is. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind dit niet getuigen 
van een zorgvuldige behandeling - ik 
heb het al eerder gezegd - van een 
stelselherziening. 

Vooral het schrappen van de 
verdiscontering in de WAO neemt 
het hart uit die WAO, zoals wij die 
hebben gekend, weg. Ik doel daarbij 
op een WAO, waarin niet alleen 
rekening wordt gehouden met de 
medische aspecten maar ook met het 
feit dat mensen met een handicap nu 
eenmaal niet gemakkelijk werk 
kunnen krijgen. Juist daarom was die 
verdiscontering er en daarom was 
die verdiscontering in het wets-
ontwerp opgenomen. Het schrappen 
van de verdiscontering en het 
daarvoor in de plaats stellen van een 
loonsuppletie voor werkgevers kan 
aan al die WAO'ers, die hiermee te 
maken krijgen, geen enkele compen-
satie bieden voor de verslechtering 
van deze wet. 

Dat is al zo vaak door WAO-ers, 
uitvoeringsinstanties, artsen en 
juristen gezegd dat ik het onbegrijpe 

lijk vindt dat in de discussie niet 
inhoudelijker is gesproken over de 
betekenis van het schrappen van de 
verdiscontering. Ik vind het ook 
onbegrijpelijk dat het CDA tot nu toe 
steeds akkoord is gegaan. 

Wat de Toeslagenwet betreft, wijs 
ik erop dat deze wet in feite het 
symbool ervan is dat toeslagen nodig 
zijn geworden doordat de bodem uit 
de werknemersverzekeringen is 
gehaald. Daarom hebben wij steeds 
als alternatief naar voren gebracht 
dat de minimumdaglonen in de 
werknemersverzekeringen hersteld 
zouden moeten worden. Je moet niet 
toe - dat is de achtergrond van mijn 
interruptie van zoeven bij mevrouw 
Ter Veld - naar een toeslagenmaat-
schappij, met alle controle van dien 
en het telkens weer opnieuw aanvra-
gen van een uitkering, waarbij ook 
steeds weer al je gegevens op tafel 
moeten worden gelegd. 

Een dergelijk systeem is niet 
alleen niet eenvoudig, niet rechtvaar-
dig en niet doorzichtig, maar is ook 
het afbreken van de werknemersver-
zekeringen zoals wij die hebben 
gekend. Wij gaan dan toe naar een 
maatschappij waarin de bijstandsre-
gelingen centraler komen te staan 
dan de werknemersverzekeringen. 
Dat is de kern van de stelselherziening 
plannen zoals ze nu voorliggen. Wij 
zijn niet van plan om die weg op te 
gaan. Daarom ook onze kritiek op de 
PvdA. Wij stellen dat je toe zult 
moeten naar een herstel van de 
uitkeringspercentages, wil je voorko-
men dat de toeslagen de komende 
jaren een definitief systeem gaan 
vormen in onze maatschappij. 

Ten slotte enkele opmerkingen 
over de gelijke behandeling. De 
plannen van de heer De Graaf zijn 
steeds naar voren gebracht als een 
vernieuwing van de sociale zekerheid. 
Het betekende het aanpassen van de 
sociale zekerheid aan de maatschap-
pelijke omstandigheden, aan de 
nieuwe positie van vrouwen. Daarom 
zou er een gelijke behandeling 
moeten komen, hetgeen wij volledig 
onderschrijven. Echter, volgens de 
plannen die nu ter stemming voorlig-
gen, is die gelijke behandeling alleen 
het uitbreiden van het begrip 
economische eenheid uit de algemene 
Bijstandswet naar de andere wetten. 

Het is niet anders dan de controle 
waar nu bijstandsvrouwen mee te 
maken hebben, uitbreiden naar 
werklozen en WAO-ers die er nu veel 
eerder mee te maken zullen krijgen. 
Tijdens het debat is zeer duidelijk 
gebleken dat het ware karakter van 

de plannen het beste is aan te geven 
door te wijzen op het verschil in 
handelen van deze regering ten 
aanzien van uitkeringsgerechtigden 
en het gelijkstellen van gehuwden en 
ongehuwden bij de vermogensbelas-
ting. Daarvan werd toen gesteld dat 
ongehuwden niet op dezelfde wijze 
behandeld konden worden als 
gehuwden. 

Ik kan niet anders dan tot de 
conclusie komen dat voor individuali-
sering en economische zelfstandig-
heid wordt gekozen als het gaat om 
mensen die zich kunnen redden en 
die nogal wat geld hebben. Bij 
uitkeringsgerechtigden gaat het 
echter om een toename van de 
afhankelijkheid van uitkeringsgerech-
tigden ten opzichte van elkaar. 

Als deze plannen toch in deze 
Kamer worden aangenomen, menen 
wij dat er na de verkiezingen een 
soort moratorium moet worden 
ingebouw voor het gehele stelsel. Er 
moet dan eindelijk een maatschappe-
lijke discussie komen met uitkerings-
gerechtigden en uitvoeringsorganen 
over het stelsel zoals dat de komende 
jaren moet gaan functioneren. Wij 
zullen daarom steeds blijven zeggen, 
ook tegen de PvdA, dat ook met 
lichte verbeteringen en een kleine 
verhoging van het uitkeringspercenta-
ge dit sociale zekerheidsstelsel niet 
kan worden aanvaard, omdat dit 
stelsel niet houdbaar is. Na de 
verkiezingen moet er ruimte komen 
voor een échte discussie over een 
goed stelsel van sociale zekerheid. 
Het kan niet blijven bij een kleine' 
verbetering, waarna de Eerste Kamer 
gewoon verder kan gaan. 

Wij zullen steeds actief blijven op 
dit punt. Nogmaals, het beste besluit 
dat deze Kamer na de vele en 
uitgebreide discussies van de 
afgelopen weken kan nemen is, de 
stemming vandaag niet door te laten 
gaan en de zaak nog even aan te 
kijken. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
eerdere discussies heb ik al kenbaar 
gemaakt, dat het onverantwoord is 
de behandeling van deze wetsvoor-
stellen - inclusief de stemmingen -
af te ronden. Ik heb gewezen op de 
onzorgvuldige en overhaaste behan-
deling van een en ander. Mijn 
grootste bezwaar was dat er geen 
rekening werd gehouden met het 
standpunt van de sociale partners. Ik 
heb gewezen op de dreiging van de 
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looneisen. Als de uitkeringsrechten in 
de toekomst verslechteren, zal men 
proberen de uitkeringsgrondslag te 
verhogen en dat frustreert het proces 
van arbeidsduurverkorting omdat 
men hogere looneisen zal gaan 
stellen. 

Ook met maatschappelijke 
ontwikkelingen op het punt van het 
streven naar economische zelfstan-
digheid is onvoldoende rekening 
gehouden. In verschillende onderde-
len wordt een ongerechtvaardigde 
partnertoets gehanteerd. D'66 is in 
principe tegen elke aantasting van de 
privacy, dus tegen elke toets op 
partnerinkomens. 

Mensen moeten vrij zijn hun 
leefvorm zelf te bepalen, zonder dat 
de overheid als Big Brother in de 
slaapkamer of in de keuken contro-
leert. De VVD en het CDA hebben 
geprobeerd de leefvormcontrole te 
beperken en de subjectieve elementen 
eruit te halen. Op dat punt zijn de 
kabinetsvoorstellen verbeterd. Dat 
vinden wij een nobele poging, 
hoewel wij ten principale de controle 
op leefvormen afwijzen. Dat samen-
wonende verwanten worden uitgezon-
derd van het gelijk stellen met 
gehuwden kunnen wij niet billijken 
als wij kijken naar de draagkracht. 

Wat betreft de bijstandswet willen 
wij de status quo handhaven, 
inclusief de recente jurisprudentie 
waarop ook het amendement-Lin-
schoten/Kraaijeveld is gebaseerd. 
Dat amendement zelf in de ABW 
opnemen, vinden wij riskant omdat er 
uiteindelijk toegewerkt moet worden 
naar individualisering van de bijstand. 
De VVD-houding in dezen vinden wij 
onbegrijpelijk. Als de VVD vindt dat 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden gelijk moet worden behan-
deld, zou ook de VVD toe moeten 
naar een individuele behandeling en 
niet naar de gelijkstelling als waren 
mensen gehuwd. 

Vervolgens een enkele opmerking 
over de nieuwe werkloosheidswet. 
De fractie van D'66 stemt in principe 
in met de koppeling aan het arbeids-
verleden. Ik heb al gezegd, dat op dit 
punt het bezwaar geldt dat de rol van 
de sociale partners wordt veronacht-
zaamd. Ook met de wens van 
economische zelfstandigheid van 
jongeren wordt onvoldoende 
rekening gehouden. De vervolguitke-
ring aan jongeren zou nu al met een 
jaar moeten worden verlengd en elk 
jaar zou moeten worden bezien of 
verder moet worden verlengd. 

Wat betreft de toetredingseis 
worden vrouwen en mensen met een 
onregelmatig arbeidsverleden 
gedupeerd. Ook alleenstaanden 
worden gedupeerd aangezien zij niet 
kunnen kiezen voor deeltijdwerk, 
terwijl het werken in deeltijd toch 
door dit kabinet wordt aangemoedigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij 
bepleiten geen verhoging van de 
uitkeringspercentages. Wij staan op 
het standpunt dat eventuele economi-
sche groei gebruikt moet worden 
voor verlenging van de uitkeringsduur. 
De fractie van de PvdA wil op dit 
punt onrealistisch veel: én verlenging 
én soepeler toetredingseisen én 
hogere percentages. Onze prioriteit 
ligt bij het zo lang mogelijk uit de 
bijstand houden van uitkeringsgerech-
tigden. Dat kan door arbeidsduurver-
korting. Maar daar heb je de sociale 
partners voor nodig en die moet je 
dan niet voor de voeten lopen met 
deze stelselherziening. De mensen 
kunnen ook uit de bijstand worden 
gehouden door de individuele 
uitkeringen te verlengen. 

De nieuwe werkloosheidswet 
moet in de komende kabinetsformatie 
op essentiële onderdelen worden 
verbeterd, maar niet om tevens de 
uitkeringspercentages te verhogen. 
Ook moet de koppeling worden 
hersteld tussen de lonen in de 
marktsector en de inkomens van 
uitkeringsgerechtigden. Herstel dus 
van de WAM, maar niet met terug-
werkende kracht. 

De bij verschillende wetten 
ingevoerde leefvormcontrole is 
slecht, ondanks de verbetering die 
wordt aangebracht door het amende-
ment-Linschoten/Kraaijeveld. Ook de 
verschillende vrijlatingsbepalingen 
ontmoedigen vooral vrouwen om toe 
te treden tot de arbeidsmarkt. Er zit 
in alle wetten, waarin een leefvorm-
controle wordt ingevoerd, geen 
horizonbepaling en dat betreuren wij 
ten sterkste. Het komt ook niet 
overeen met het emancipatieplan van 
de regering. 

Ook voor de oudere werklozen 
wordt een partner-inkomenstoets 
ingevoerd en wordt het gehele 
vermogen vrijgelaten. D'66 heeft 
getracht, het vermogen tot een 
beperkte grens vrij te laten en wel tot 
f 1 50.000. Nu wordt het opeten van 
het eigen huis, hoe duur dat ook is, 
voorkomen ten koste van het 
inkomen van oudere vrouwen voor 
wie nu ook een sollicitatieplicht gaat 
gelden. Wij wijzen dat af en om die 
reden ook de gehele I0AW. 

Wat er nu ten opzichte van de 
arbeidsongeschikten gebeurt, is 
onverantwoord te noemen, zeker 
zolang de Wet arbeid gehandicapte 
werknemers nog niet op haar merites 
is beoordeeld, nog niet is geëvalueerd. 
Uiteindelijk vinden wij het een goed 
principe dat de verdiscontering wordt 
afgeschaft en gaan wij dus niet zover 
als de PvdA op dit punt die deze 
wetsvoorstellen voor altijd afwijst. 

Het vastleggen van de leefvormen 
in de Algemene bijstandswet is 
onverantwoord; wij hebben genoeg 
aan de jurisprudentie. Ik heb gezegd 
dat er pas op de plaats moet worden 
gemaakt en dat er een plan moet 
komen voor echte realisatie van 
individualisering. Toch zullen wij niet 
de motie van de heer Willems 
steunen, waarin wordt gevraagd 
reeds nu te onderzoeken om de 
RWW te individualiseren. Ook zullen 
wij niet zijn motie steunen om nu alle 
voorstellen af te wijzen, omdat er in 
veel voorstellen een partner-inkomens-
toets zit. Wij verwachten dat een 
nieuw kabinet echt haast gaat maken 
met individualiseringsbeleid, maar 
dat moet dan een totaalbeleid zijn, 
inclusief een aantal randvoorwaarden 
die moeten worden vervuld. Wij laten 
dat graag aan een nieuw kabinet 
over. 

Als het wetsvoorstel inzake de 
AOW beschouwd zou kunnen 
worden als een stap in de richting 
van individualisering van de AOW-
rechten, dan zouden wij bereid zijn 
geweest, onze bezwaren tegen dat 
wetsvoorstel opzij te zetten. Dat is 
echter niet het geval. Door het 
regeringsvoorstel wordt een leef-
vormtoets ingevoerd die bij een 
latere individualisering zal moeten 
worden afgeschaft. In de plaats 
hiervan had een voorstel moeten 
worden ingediend gericht op een 
geleidelijke invoering van een 
volledige individualisering. Op grond 
hiervan zal mijn fractie tegen het 
wetsvoorstel stemmen. 

Wij zullen alleen de toeslagenwet 
steunen, maar dat zal de volgende 
week bij de eindstemming wel 
blijken. 

Tot slot, mijnheer de Voorzitter, de 
positie van uitkeringsgerechtigden 
tegenover de positie van werkloze 
politieke ambtsdragers, dus 
ex-kamerleden en ex-ministers. Daar 
waar sprake is van ongerechtvaardig 
de voordelen - wat ons betreft, met 
name in de regeling van bijverdien-
sten - moet deze zaak opnieuw 
bekeken worden. Wij zullen de motie 
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van de heer Willems ter zake dan ook 
steunen, al vinden wij haar wat 
ongenuanceerd. Het gaat ons om de 
ongerechtvaardigde voordelen die in 
de bijverdienstenregeling zitten. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Met belangstelling heb ik kennis 
genomen van de door mevrouw Ter 
Veld, mevrouw Brouwer en mevrouw 
Groenman gegeven politieke beoor-
deling van de wetsvoorstellen die nu 
ter stemming voorliggen. Het gaat 
stuk voor stuk om onderwerpen 
waarover wij al zeer uitvoerig van 
gedachten hebben gewisseld 
gedurende de eerste en 
tweede termijn en ook nog bij de 
artikelsgewijze behandeling. Naar die 
discussie en mijn bijdrage daaraan 
zou ik nu dan ook willen verwijzen en 
mij nu beperken tot de amendementen 
en de motie die zijn ingediend. 

Mevrouw Ter Veld noemde haar 
amendementen van geheel techni-
sche aard. Voor een deel is dat juist, 
maar haar amendement op stuk nr. 
49 op art. 39 van de Invoeringswet is 
volgens mij toch wel iets meer dan 
alleen maar technisch, omdat er 
duidelijk sprake is van een uitbreiding 
van de overgangsregeling. Ik zie 
geen reden tot die uitbreiding en 
daarom luidt ons voorstel ook zoals 
het luidt. Ik zou het daarop ook willen 
houden en aanvaarding van dit 
amendement willen ontraden. 

Het andere amendement van 
mevrouw Ter Veld is inderdaad alleen 
maar van technische aard. 

De heer Weijers heeft een 
amendement op stuk nr. 48 ingediend. 
Hij stelde dat er een bepaalde 
voorziening moet worden getroffen 
voor gevallen waarin het naar zijn 
opvatting niet helemaal rond zou 
lopen. Het kan zijn dat het in een 
aantal gevallen inderdaad niet 
helemaal loopt zoals hij en ik willen, 
maar volgens mij zou je die ook 
rustig kunnen regelen bij nadere 
ministeriële beschikking, een 
ministeriële regeling. Ik denk dat er 
geen behoefte bestaat aan dit 
amendement. 

Ik wil met betrekking tot de 
ingediende motie, verwijzen naar de 
opvatting die ik heb gegeven over de 
motie van de heer Willems over 
politieke ambtsdragers. Wat ik toen 

gezegd heb,geldt ook voor de nu 
door mevrouw Ter Veld ingediende 
motie. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Wij gaan thans over 
tot de stemmingen. Ik constateer, dat 
de fractie van het GPV en de leden 
Scholten en Janmaat afwezig zijn. 

Mevrouw Brouwer verzoekt haar 
motie op stuk nr. 55 (19261) het 
allereerst in stemming te laten 
komen. 

Naar mij blijkt, bestaat hiertegen 
geen bezwaar. 

In stemming komt de motie-Brou-
wer ( 1 9 2 6 1 , nr. 55). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP en 
de RPF en het lid Wagenaar tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

Wetsvoorstel 19256 

De artikelen I t /m III en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor het 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
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van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

Wetsvoorstel 19257 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 31). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 35, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor dit gewij-
zigde amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven (stuk nr. 12, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 12 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement- Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 35, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP, de RPF en 
D'66 en de leden Wagenaar en Van 
der Spek voor dit gewijzigde amen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ertegen, zodat het 
is aangenomen. 

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen- Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 35, I en II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 27) tot invoeging 
van een nieuw artikel 2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN en de PSP en het lid 
Van der Spek voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik merk op, dat de heer Scholten 
inmiddels aanwezig is. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 17, 
II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de EVP en het lid Van der Spek voor 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 1 7 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 
11,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de 
PSP en de EVP en de leden Van der 
Spek en Scholten voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 11 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 
16, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de SGP en de RPF en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 16 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16, 
II), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Nieuwenhoven c.s. 
(stuk nr. 34, herdruk) tot invoeging 
van een artikel 2a. 

De Voorzitter: Ik contateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP en de RPF en het 
lid Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

De artikelen 3 t /m 5 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 14). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 20). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 19). 

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

Artikel 6 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16, 
III), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 8 en 9 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 32). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD en het lid Wagenaar tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 
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Artikel 10, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Willems (stuk nr. 32), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 11 t /m 23 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 24 t /m 26 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De fractie van de 
RPF wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wenst te worden tegen 
deze artikelen te hebben gestemd. 

De artikelen 27 t /m 35 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 33). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 36 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaijveld-
Wouters (stuk nr. 35, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de EVP en het lid Scholten tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Artikel 37, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Linschoten-Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 35, III), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 38 t /m 43 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 28). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 44 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden, zoals deze is 
gewijzigd door de aanneming van het 
amendement-Van Nieuwenhoven c.s. 
(stuk nr. 16, I), wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Wetsvoorstel 19258 

De Voorzitter: Mevrouw Van 
Nieuwenhoven heeft haar gewijzigde 
amendementen op stuk nr. 17 
ingetrokken. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 14). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 16, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor dit gewij-
zigde amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 16 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 18, 
II, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 18, herdruk voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Ik constateer, dat de amendemen-
ten op stukken nrs. 18, II, herdruk en 
1 6, II beide zijn aangenomen en dat 
zij dus in elkaar zullen moeten 
worden verwerkt. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 16,1 en II) en 
het amendement-Van Nieuwenhoven 
c.s. (stuk nr. 18, II, herdruk), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De fractie van de 
RPF wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wenst te worden tegen dit 
artikel te hebben gestemd. 

De artikelen III en IV worden zonder 
stemming aangenomen. 

De beweegreden, zoals deze is 
gewijzigd door de aanneming van het 
amendement-Van Nieuwenhoven c.s. 
(stuk nr. 18, I, herdruk), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over het 
wetsvoorstel volgende week te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Wetsvoorstel 19259 

Het begin van artikel I en onderdeel 
A worden zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: De fractie van de 
RPF wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wenst te worden tegeh dit 
onderdeel te hebben gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 11). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN en het lid Van der 
Spek voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF en het lid Wagenaar 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 13, I). 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor dit gewij-
zigde amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 13, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en de leden Wagenaar en Van der 
Spek voor dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 13, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is aangeno-
men met dezelfde stemverhouding 
als het vorige. 

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 13, I t /m III), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen C t/m E worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Wetsvoorstel 19260 

In stemming komt het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 20, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en het 
lid Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 

stuk nr. 20 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , 
II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de PSP en de leden Van 
der Spek en Wagenaar voor dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , 
III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is verworpen 
met dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

In stemming komt het amendement-
Beckers-de Bruijn (stuk nr. 38, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 38 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Scholten/Dales (stuk nr. 40). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , 
IV). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de SGP en het lid Wagenaar voor dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-

Scholten/Dales (stuk nr. 40), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Dales c.s. (stuk nr. 4 1 , 
I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 41 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGPen de RPF en het lid Wagenaar 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 39, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor dit gewij-
zigde amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 39, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en de leden Wagenaar en Van der 
Spek voor dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement" Li nschoten/Kraa ije-
veld Wouters (stuk nr. 39, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is aangeno-
men met dezelfde stemverhouding 
als het vorige. 
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Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters (stuk nr. 39, I t /m III), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Dales c.s. (stuk nr. 42, 
I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 42 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 32, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 32 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 4 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 9). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , 
V). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de SGP voor dit gewijzigde amende 
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 6 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 7 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement 
Dales c.s. (stuk nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 8 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 9 en 10 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , 
VI) tot invoeging van een nieuwe 
paragraaf 2a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de PvdA en de leden 
Wagenaar en Scholten voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 37). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 11 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Willems (stuk nr. 37), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 12 t /m 14 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 14, I, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 14 (herdruk) voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 43, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 43 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 1 5, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 43, I), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 16, 17, 19, 20 en 21 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 22 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 23 t/m 26 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 27, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 43, II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 28, 29 en 31 t/m 37 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Dales c.s. (stuk nr. 29) tot invoeging 
van een hoofdstuk IVA. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 38 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Dales c.s. (stuk nr. 36). 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement" 
Dales c.s: (stuk nr. 19). 

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

Artikel 39 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 40 t /m 54 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , 
VII). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de SGP en het lid Wagenaar voor dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 55 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Schutte (stuk nr. 3 1 , I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is verworpen 
met dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Wetsvoorstel 19261 

De Voorzitter: Mevrouw Ter Veld 
trekt de amendementen op stuk nr. 
90, I t /m IV en VI in. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 49) tot invoeging 
van een nieuw artikel 2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP en het lid Van der Spek voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Artikel 2 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 20). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 20), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 4 en 5 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 52). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 6 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 7 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
89). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
89), wordt zonder stemming aange 
nomen. 

De artikelen 9 t /m 1 5 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Beckers-de Bruijn (stuk 
nr. 88, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, D'66, de CPN, de PSP en de 
EVP en het lid Van der Spek voor dit 
gewijzige amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 88 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Leerling/Van der Vlies (stuk nr. 83). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF en de SGP voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 16 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 1 7 en 18 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
64, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 64 voorkomende 
amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
63, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 63 voorkomende 
amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 
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Artikel 19 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Brouwer (stuk nr. 4 1 , I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de EVP en het lid 
Van der Spek voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 41 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 20 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 21 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 77). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 78). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement' 
Willems (stuk nr. 77), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 23 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Brouwer (stuk nr. 92). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de EVP en het lid 
Van der Spek voor dit gewijzigde 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Artikel 24 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 25 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 87). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de EVP 
en het lid Scholten tegen dit amen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het 
is aangenomen. 

Artikel 26, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 87), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 86). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als het 
amendement op stuk nr. 87. 

Artikel 27, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 86), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 28 t/m 34 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 62, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN en de EVP en het lid 
Van der Spek voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 62 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 6 1 , I). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 61 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 44, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP, de 
RPF en de EVP en de leden Van der 
Spek en Scholten voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 44 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 35 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 36 t/m 41 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuknr. 48, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuknr. 26, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuknr. 48, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 25,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en het 
lid Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, III). 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 25, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement gelijkluidend is aan het 
vorige, zodat het per definitie 
verworpen is. 

In stemming komt het amendement 
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, IV). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Het gelijkluidende amendement-Ter 
Veld c.s. (stuk n. 26, II) kan hiermee 
ook als verworpen worden be-
schouwd. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, V). 

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

Zijn er nog verdere stemmingen 
nodig over de op stuk nr. 48 voorko-
mende amendementen? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Een 
aantal onderdelen van de amende-
menten onder de nrs. 48, 25 en 26 
zijn hetzelfde. In dit geval is het niet 
nodig te stemmen over de andere 
'indien verworpen'-teksten. Het 
amendement nr. 48, IV houdt bij 
voorbeeld exact dezelfde tekst in als 
de drie daaronder genoemde. 

Verder merk ik op, dat het amen-
dement op nr. 84 van mevrouw 
Kraaijeveld en de heer Weijers over 
het verzorgingsforfait niet uitsluit dat 
de amendementen van mijn hand die 
daarna zijn vermeld, in stemming 
komen. Ze sluiten elkaar dus niet uit. 

De Voorzitter: Dat zien wij dan wel. 
Het staat dus vast dat de amendemen-
ten op de nrs. 25, III en 26, II 
verworpen zijn. Mijn vraag is of er 
nog verdere stemmingen nodig zijn 
over andere onderdelen van de 

amendementen onder de nrs. 48, 25 
en 26. Ik constateer, dat dit het geval 
is. 

In stemming komt het amendement-
Beckers-de Bruijn (stuk nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
en het lid Van der Spek voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het subamende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 94). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
subamendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Weijers/Kraaijeveld-Wouters (stuk 
nr. 84). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, VI). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, VII). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de gelijkluidende 
amendementen-Ter Veld c.s. 
(stukken nrs. 25, IV en 26, III) als 
verworpen kunnen worden be-
schouwd. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, VIII). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het gelijkluiden-
de amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 26, IV) als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 27). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, IX). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 42, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Weijers/Kraaijeveld-Wouters (stuk 
nr. 84) en het amendement-Ter Veld 
c.s. (stuk nr. 27), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
65, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF en het lid Wagenaar 
tegen dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 65 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Artikel 43, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
65, I), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 44 t /m 46 worden 
zonder stemming aangenomen. 
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Voorzitter 

In stemming komt het amendement-
Brouwer (stuk nr. 42). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de EVP en het lid 
Van der Spek voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Groenman (stuk nr. 57, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP en het lid Van der Spek voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 57 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 47 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Het amendement-
Schutte (stuk nr. 54, II) kan als 
verworpen worden beschouwd, 
omdat het gelijkluidende amende-
ment-Brouwer (stuk nr. 4 1 , IV) reeds 
is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Beckers-de Bruijn (stuk 
nr. 76). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, D'66, de CPN, de PSP en de 
EVP en het lid Van der Spek voor dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 48, X). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Het gelijkluidende amendement-Ter 
Veld c.s. (stuk nr. 25, V) kan hierdoor 
als verworpen worden beschouwd. 

Artikel 50 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Groenman (stuk nr. 
75). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP en het lid Van der Spek voor dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 5 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
65, II), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 52 t /m 54 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld/Weijers (stuk nr. 69). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 55, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Ter Veld/Weijers (stuk nr. 69), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 56 t /m 73, 77 en 78 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 85). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de EVP 
en het lid Scholten tegen dit amen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het 
is aangenomen. 

Artikel 79, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Weijers/Linschoten (stuk nr. 85), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 80 t /m 87 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 45, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 

hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 45 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 88, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 45, I en II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 91 t/m 114 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 115, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 45, III), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 116 en 117 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 118, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 45, IV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 119 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 120, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 45, V), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 121 t/m 127 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuknr. 30). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

De heer Wei jers (CDA): Ik verzoek 
U, opnieuw over dit amendement te 
laten stemmen. 

De Voorzitter: Kan de Kamer 
ermeer akkoord gaan dat de stemming 
wordt overgedaan? Iedereen moet 
het goed vinden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik dank u zeer voor 
deze sportiviteit! 
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In stemming komt opnieuw het 
amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr. 
30). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel 128, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 30), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 129 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 36). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 130 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 131 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld (stuk nr. 31) tot invoeging 
van een artikel 131a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

De artikelen 132 t /m 139 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
Is mijn opvatting juist, dat er een 
amendement 94 in stemming is 
geweest, waarvan wij in ieder geval 
niet over de tekst beschikken? Dit zal 
het allerlaatste amendement moeten 
zijn. 

De Voorzitter: Het is een sub-amen-
dement. Ik beschik over een stem-
mingslijst, waarop dit sub-amende-
ment met de pen is bijgeschreven. 

De heer Wi l lems (PSP): Het staat 
niet op onze stemmingslijst en wij 
hebben het stuk zelf ook niet 
ontvangen. Ik was er verbaasd over, 
dat het ineens aan de orde kwam. 

De Voorzitter: Zijn er nog meer 
leden, bij wie op pagina 8 van de 
stemmingslijst het bedoelde sub-
amendement niet in de marge is 
bijgeschreven? Het amendement zelf 
is er wèl bij, maar het gaat erom of 
het op de stemmingslijst is bijgeschre-
ven. Zo niet, dan maak ik hiervoor 
mijn excuses. De stemming kan 
echter niet worden overgedaan. Dan 
had men op dat moment moeten 
protesteren. 

Als ik te snel ga, moet men mij 
vooral remmen. 

De heer Wi l lems (PSP): U gaat niet 
te snel, Voorzitter, de regeringspar-
tijen gaan te snel! 

De Voorzitter: Hartelijk dank! 

Wetsvoorstel 19383 

De Voorzitter: Ik merk op, dat op de 
stemmingslijst op bladzijde 12 met 
de pen iets is bijgeschreven. Laten 
wij dat eerst controleren. Het gaat 
om een amendement van mevrouw 
Ter Veld op stuk nr. 49, dat in 
stemming komt na artikel 39, het 
eerste t /m derde lid. 

Mij blijkt, dat verschillende leden 
niet beschikken over een bijgewerkte 
stemmingslijst. Ik schors de vergade-
ring totdat alle leden over de 
nieuwste stemmingslijst beschikken. 

De vergadering wordt van 14.35 uur 
tot 14.53 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van het GPV en het lid 
Janmaat nog steeds afwezig zijn. 

De artikelen 1 t /m 5 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Weijers/Gerritse (stuk nr. 48, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 48 voorkomende amende-

ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Weijers/Gerritse (stuk nr. 48, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 8). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de PSP en het lid Wagenaar 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Weijers/Gerritse (stuk nr. 48, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 7a en 8 t /m 15 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 39, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF en het lid Wagenaar 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 39 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 1 6 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 43, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 43 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 16a, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 43, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 
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Artikel 16b, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 43, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 1 7 t/m 19 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld (stuk nr. 30) tot invoeging 
van een artikel 19a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 20 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 27, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 27 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 21 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 21a en 22 t /m 28 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het begin van artikel 29 en de 
onderdelen A en B worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Linschoten/Kraaijeveld- Wouters 
(stuk nr. 32, I, A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de EVP en de leden Van der Spek en 
Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 32 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement Ter Veld c.s. (stuk nr. 
26). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Linschoten/Kraaijeveld-
Wouters (stuk nr. 32, I, A en B), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat door 
de aanneming van het amendement-
Linschoten/Kraaijeveld- Wouters 
(stuk nr. 32, I, C) een nieuw onderdeel 
D is ingevoegd. 

Het oorspronkelijke onderdeel D 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 28, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 28 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Linschoten/Kraaijeveld-
Wouters (stuk nr. 32, II, A t /m G), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen F en G worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel 29 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 30 t/m 34 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het begin van artikel 35 en de 
onderdelen A t/m C worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 34, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 34 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Onderdeel D wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel E wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 17,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66 en de SGP 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 1 7 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Willems/Brouwer (stuk nr. 18,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN en de EVP en het lid 
Van der Spek voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 18 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 19,1). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 19 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Onderdeel F wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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De onderdelen G, H en I worden 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel J , zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Linschoten/Kraaijeveld-
Wouters (stuk nr. 32,111, A t/m H), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen K t /m Q worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel 35 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het begin van artikel 36 en de 
onderdelen A en B worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement 
Ter Veld c.s. (stuk nr. 44,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en de EVP 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 44 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 44,1), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel D wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 45,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF en het 
lid Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 45 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Onderdeel E wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen F t/m M worden 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel N, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van de amendemen-
ten-Linschoten/Kraaijeveld-Wouters 
(stuk nr. 32,IV, A t/m H), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen 0 t/m R worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 38). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF en het 
lid Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Onderdeel S wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen T t/m Y worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel 36 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 37 en 38 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 49). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 29). 

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

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuknr. 22). 

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

Artikel 39 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 39a en 40 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 31). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 4 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 31), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 42 t /m 44, 44a en 45 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 33). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 42). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
ook dit amendement met algemene 
stemmen is aangenomen. 

Artikel 46, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Ter Veld c.s. (stukken nrs. 33 en 42), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuknr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 47 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 48, 49 en 49a worden 
zonder steming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 40). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF en het lid 
Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel 49b, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 40), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 49c en 50 worden 
zonder stemming aangenomen. 
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In stemming komt het amendement-
Beckers-de Bruijn (stuk nr. 25) tot 
invoeging van een artikel 50a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, D'66, de CPN, de PSP en de 
EVP en het lid Van der Spek voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Het begin van artikel 51 en de 
onderdelen A en B worden zonder 
stemming aangenomen. 

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ter Veld c.s. (stuk nr. 44, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen D t/m 0 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel P, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Linschoten/Kraaijeveld-
Wouters (stuk nr. 32, V, A t /m H), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen 0 t/m Y worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel 51 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 52 t/m 60 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 6 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Linschoten/Kraaijeveld-Wouters 
(stuk nr. 32, VI), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Linschoten/Kraaijeveld- Wouters 
(stuk nr. 32, VII), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
door de aanneming van de amende-
menten-Linschoten/Kraaijeveld-
Wouters (stuk nr. 32, VI en VII) de 
amendementen- Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters op de nrs. 12 en 13 
zijn vervallen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Weijers/Nijhuis (stuk 
nr. 36) tot invoeging van een afdeling 
IV. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 37) tot invoeging 
van een afdeling IV. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aawezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

De artikelen 63 t /m 66 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 35, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
dit stuk voorkomende amendement 
als verworpen kan worden be-
schouwd. 

Artikel 67, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Linschoten/Kraaijeveld-Wouters 
(stuk nr. 32, VIII en IX), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 68 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld c.s. (stuk nr. 47). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 69 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 70 t /m 72 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Kraaije-
veld-Wouters/Linschoten (19 257, nr. 
26). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gerritse/ 
Bosman (19 260, nr. 28). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kraaije-
veld-Wouters c.s. ( 19261 , nr. 46). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Willems 
(19261 , nr. 51). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
en het lid Van der Spek voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Groen-
man ( 1 9 2 6 1 , nr. 58). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
EVP en de leden Van der Spek en 
Scholten voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

In stemming komt de motie-Bosman/ 
Nijhuis (19261 , nr. 71). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de EVP 
en het lid Scholten tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ter Veld 
(19261 , nr. 72). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Ter Veld 
(19261 , nr. 73). 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 

In stemming komt de motie-Ter Veld 
(19261 , nr. 74). 

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

In stemming komt de motie-Groen-
man/Nypels (19261 , nr. 79). 

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

In stemming komt de motie-Brouwer/ 
Willems (19261 , nr. 81). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
D'66 en het lid Wagenaar tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Brouwer/ 
Willems (19261 , nr. 82). 

De Voorzitter: Ik contateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP, de EVP en de PPR 
en het lid Van der Spek voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

Ik stel voor, de stukken onder de 
nrs. 19 453, 19 262 en 17 475 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Gemeentel i jke herindeling van 
de Bommelerwaard (19055) , 
en over: 

de motie-Lauxtermann over de 
toekenning van extra rijksmiddelen 
(19055, nr. 12). 

(Zie vergadering van 24 april 1986.) 

In stemming komt het amendement-
Van Rossum (stuk nr. 10, I, A). 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, de PSP, de PPR, de 
CPN, de EVP en het CDA, alsmede de 
leden Van der Spek, Wagenaar en 
Scholten voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 10 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van der Heijden (stuk nr. 11 , I, A). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 11 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 2 t/m 14 en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de EVP, de RPF, de 
PPR, de CPN en de PSP en het lid 
Wagenaar tegen dit wetsvoorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Lauxter-
mann (19055, nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over zeven moties, ingediend 
tijdens de UCV over het museumbe 
leid, te weten: 
- de motie-Van Nieuwenhoven over 
een plan voor behoud en presentatie 
van universiteitscollecties (19066, 
nr. 6); 
- de motie-Van Nieuwenhoven over 
de betrokkenheid van Economische 
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Zaken bij het museumbeleid (19 066, 
nr. 7); 
- de motie-Van Nieuwenhoven over 
de ontvangsten van de rijksmusea 
(19066, nr. 8); 
- de motie-Beinema/Schartman over 
de niet onder het departement van 
WVC ressorterende musea (19066, 
nr. 9); 
- de motie-Beinema/Schartman over 
het zgn. cultuurtoerisme (19 066, nr. 
10); 
- de motie-Beinema over overheve-
ling van een bedrag uit het Gemeen-
tefonds naar het Provinciefonds 
(19066, nr. 11); 
- de motie-Beinema over nieuwe 
taakgebieden in het museumbeleid 
(19066, nr. 12). 

(Zie UCV 35 van 9 december 1985.) 

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

Mij is gevraagd om de beraadslaging 
te openen. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Van Nieuwenhoven 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
graag mijn moties op de stuk nrs. 6 
en 7 intrekken. Daarvoor in de plaats 
heb ik de moties van de heer 
Beinema op de stuk nrs. 9 en 10 
mede-ondertekend. 

Ik wil ook mijn motie op stuk nr. 8 
intrekken. Daarvoor in de plaats wil ik 
een nieuwe motie indienen. Deze is 
wel rondgedeeld in de Kamer, maar 
heeft nog geen nummer. De onderte-
kenaars van deze motie gaan ervan 
uit, dat de financiële ruimte voor het 
uitvoeren van deze motie binnen de 
begroting van de minister kan 
worden gevonden. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
Nieuwenhoven, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Beinema en Van der 
Vlies wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Voorzitter 

overwegende, dat een verantwoorde 
invulling van de generale verantwoor-
delijkheid voor het museumstelsel 
van de zijde van het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
slechts kan worden geëffectueerd 
door, conform de opzet van de Nota 
museumbeleid, de aanwezigheid van 
een daartoe strekkend minimumbud-
get van f3,3 miljoen op de begroting; 

verzoekt de regering, toe te zeggen, 
dat zodanige financiële voorbereidin-
gen worden getroffen, dat met 
ingang van 1 januari 1987 het tekort 
van f 1,5 miljoen op het incidenteel 
subsidie is opgeheven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17 (19066). 

Aangezien de moties-Van Nieuwen-
hoven (19 066, nrs. 6 t /m 8) zijn 
ingetrokken, maken zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb de tekst van de 
onder de nrs. 9 en 10 ingediende 
moties enigszins gewijzigd. Het 
gelukkige gevolg van die wijziging is, 
dat zij beide een bredere onderteke-
ning hebben gekregen. In beide 
gevallen tekenen de collega's Van 
Nieuwenhoven en Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot de moties ook. De 
wijzigingen zijn al ter kennis van de 
medeleden gebracht. 

Moties 

De Voorzitter: De motie-Beinema/ 
Schartman (19 066, nr. 9) is in die 
zin gewijzigd, dat het dictum thans 
luidt: 

verzoekt de regering, binnen de 
tementale afstemming met betrekking 
tot deze musea te intensiveren, in het 
bijzonder met het oog op de universi-
taire collecties; 

verzoekt de regering voorts, 
daarvan binnen twee jaar verslag te 
doen aan de Kamer. 

Deze gewijzigde motie is mede 
ondertekend door de leden Van 
Nieuwenhoven en Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18(19066) . 

Ik stel voor, deze gewijzigde motie 
aanstonds in stemming te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De motie-Beinema/ 
Schartman (19066, nr. 10) is in die 
zin gewijzigd, dat het dictum thans 
luidt: 

verzoekt de regering, binnen de 
financiële mogelijkheden van het 
toeristenbeleid, de musea bij de 
infrastructurele verbeteringen te 
betrekken en ook binnen het toeristi-
sche promotiebeleid het museumbe-
zoek te bevorderen. 

De gewijzigde motie is nu ook 
ondertekend door mevrouw Van 
Heemskerck Pillis-Duvekot. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19 (19 066). 

Ik stel voor, ook over deze gewijzigde 
motie aanstonds te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van het GPV en het lid 
Janmaat afwezig zijn. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Beinema c.s. (19 066, nr. 18). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze gewijzigde motie met algemene 
stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Beinema c.s. (19066, nr. 19). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de SGP tegen deze gewijzigde motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Beinema 
(19066, nr. 11). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de RPF en de PSP en de 
leden Wagenaar en Van der Spek 

voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beinema 
(19066, nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de EVP, de SGP, de RPF, de 
PSP, de CPN en de PPR en de leden 
Wagenaar en Van der Spek voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van 
Nieuwenhoven c.s. (19066, nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel voor, de Nota museumbeleid 
(1 9 066) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regelen inzake het verhandelen 
van meststoffen en de afvoer 
van mestoverschotten (Meststof -
fenwet) (18271) , 

en over: 
- de motie-Van der Linden/Te 
Veldhuis over de waardering van de 
mestkwaliteit ( 18271 , nr. 44); 
- de motie-Van der Linden/Te 
Veldhuis over een nationale aanpak 
(18271 , nr. 45); 
- de motie-Van der Linden/Blauw 
over de uitrijperiode van dierlijke 
mest ( 18271 , nr. 46); 
- de motie-Van der Linden c.s. over 
het opstellen van een sectorstructuur-
plan (18271 , nr. 47); 
- de motie-Blauw/Van der Linden 
over de uitvoerbaarheid van de 
mestwetgeving (18 271 , nr. 48); 
- de motie-Blauw c.s. over eventuele 
mogelijkheden tot aanpassing van 
artikel 12d (18271 , nr. 55); 
- de motie-Tazelaar over het 
uitrijden van mest (18 2 7 1 , nr. 56). 

(Zie UCV's 59 en 64 van 14 en 28 
april 1986.) 

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

Door de zesde nota van wijziging zijn 
de amendementen op de stukken 
nrs. 22, 38, 41 en 52 vervallen. 

De heer Tazelaar heeft zijn amende-
menten op de stukken nrs. 24, 26, 35 
en 37 ingetrokken. 

De heer Tommei heeft zijn amende-
ment op stuk nr. 40 ingetrokken. 

De heer Tazelaar heeft eveneens zijn 
motie 18 2 7 1 , nr. 56 ingetrokken. 

De artikelen 1 t/m 9 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Tazelaar (stuk nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 10 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement^ 
Tazelaar (stuk nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement^ 
Tazelaar (stuk nr. 23), wordt zonder 
steming aangenomen. 

Artikel 12 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Rossum (stuk nr. 54). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de PvdA en het lid 
Scholten voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het tweede nader 
gewijzigde amendement-Te Veldhuis 
c.s. (stuk nr. 57). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
en het lid Van der Spek tegen dit 

tweede nader gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Tazelaar (stuk nr. 61). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Tazelaar (stuk nr. 36). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF en het 
lid Wagenaar tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Linden (stuk nr. 62). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD en het lid Van der Spek 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno 
men. 

Artikel 12c, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het tweede 
nader gewijzigde amendement-Te 
Veldhuis c.s. (stuk nr. 57), het 
amendement-Tazelaar (stuk nr. 61) 
en het amendement-Van der Linden 
(stuk nr. 62), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Tazelaar (stuk nr. 25). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN en de SGP en de 
leden Van der Spek en Scholten voor 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Artikel 12d wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 12e, 1 2f, 13, 14, 14a en 
1 5 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Tazelaar (stuk nr. 59, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 59 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Tazelaar (stuk nr. 59, I en II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 17 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
subamendement-Tazelaar (stuk nr. 
60). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Van der Spek tegen dit gewijzigde 
sub-amendement heeft gestemd en 
de overige aanwezige leden ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 
63), zoals het nader is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
subamendement-Tazelaar (stuk nr. 
60), tot invoeging van een artikel 
17a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
nader gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

De artikelen 18 t /m 29, 29a, 30 en 
31 en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van der 
Linden/Te Veldhuis (18271 , nr. 44). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de EVP en de PPR en het lid 
Van der Spek tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Linden/Te Veldhuis (18271 , nr. 45). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PSP tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 
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Voorzitter 

In stemming komt de motie Van der 
Linden/Blauw (18271 , nr. 46). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Linden c.s. ( 18271 , nr. 47). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Blauw/ 
Van der Linden (18271 , nr. 48). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de PSP en de EVP 
tegen deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Blauw 
c.s. ( 18271 , nr. 55). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de regering een 
vraag stellen. Er is nu over zes moties 
gestemd en zij zijn alle aangenomen. 
De regering heeft echter vier moties 
ontraden: de moties op de stukken 
nrs. 45, 46, 47 en 48. De regering 
kan nu meedelen - en dat verwacht 
ik ook - dat zij de moties zal uitvoeren. 
Zij kan ook zeggen: wij blijven bij ons 
standpunt, wij voeren die moties niet 
uit. Wij willen nu wèl een antwoord. 
Als de regering hierover nog moet 
nadenken - hetgeen ik mij kan 
voorstellen - dan verzoek ik haar de 
Kamer vóór 13 mei haar standpunt 
mede te delen over die moties. 

Minister Braks: Voorzitter! Wij 
moeten daarover uiteraard nog 
beraad voeren. Een aantal van de 
moties die de Kamer heeft aanvaard, 
zal zeker door ons worden uitgevoerd. 
Wat enkele andere moties betreft, 
zullen wij aan het verzoek van de 

heer Tazelaar voldoen. Wij zullen de 
Kamer tijdig informeren over onze 
standpunten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regeling van de onderwijsverzor-
ging (Wet op de onderwijsverzor-
ging) (18770) , 
en over: 
- de gewijzigde motie-Franssen/Her-
mes over het onderzoeksprogramma 
SVO (18 770, nr. 60). 

(Z ieUCV61 van 21 april 1986.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat de in de UCV voorgestelde motie 
voldoende wordt ondersteund. Op 
mijn stemmingslijst komen op het 
tweede en het derde blad penwijzigin-
gen voor. Hebben de leden dezelfde 
stemmingslijst? Ik merk dat dit niet 
het geval is. Dan schors ik de 
vergadering wederom, totdat de 
bijgewerkte stemmingslijsten zijn 
rondgedeeld. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
staatssecretaris heropen ik de 
beraadslaging. 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Graag spreek 
ik mijn oordeel uit over een aantal 
recent ingediende amendementen. 

Ik heb bezwaren tegen de amen-
dementen op stuk nr. 66, waarmee 
het onderwijsinnovatiebeleid in deze 
wet wordt geregeld. Daarvoor is deze 
wet niet de juiste plaats. Ik ontraad 
deze amendementen dan ook. 

Ik kom op het amendement op 
stuk nr. 67. Ik heb het voorstel van 
de wet geformuleerd in artikel 18, lid 
1, steeds verdedigd, omdat ik de 
privaatrechtelijke bestuursvorm voor 
de schoolbegeleidingsdienst de 
juiste vind. Gelet op het feit dat de 
erkenning van dit principe behouden 
blijft, heb ik tegen verlenging van de 
overgangstermijn geen overwegende 
bezwaren. Ik laat derhalve het 
oordeel aan de Kamer over. 

De amendementen voorkomend 
op stuk nr. 68 ontmoeten bij mij geen 
bezwaren. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik schors de verga-
dering totdat het quorum aanwezig 
is. 

De vergadering wordt voor enige 
ogenblikken geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat de 
fractie van het GPV en het lid 
Janmaat afwezig zijn. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 57). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 57), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 2 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming kom het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 56, I, A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN en de PSP en het 
lid Scholten tegen dit gewijzigde 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 56 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 56, I, A en B), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Ooijen (stuk nr. 
6 1 , II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement de 
overige op stuk nr. 61 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 
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Voorzitter 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 31). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PSP en de SGP 
en het lid Scholten tegen dit amen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het 
is aangenomen. 

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 31), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 66, I, A, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
nader gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit nader gewijzigde amendement 
de overige op stuk nr. 66 voorkomen-
de amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de nader gewijzig-
de amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 66, I, A en B, herdruk), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 53). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel 6a, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 53), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 7 en 8 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de nader gewijzig-
de amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 66, II, A en B, herdruk), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 10 en 11 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 12, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 56, II, A en B), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Franssen/Hermes 
(stuk nr. 50, I) tot invoeging van 
artikel 12a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN tegen dit nader 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit nader gewijzigde amendement 
de andere op stuk nr. 50 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

De artikelen 13 en 14 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 22, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, 
de PSP en de CPN en het lid Wagenaar 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aange-
nomen. 

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 22, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 1 6 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Ooijen (stuk nr. 
62). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF en het 
lid Wagenaar tegen dit gewijzigde 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Ooijen (stuk nr. 
63, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 

en het lid Wagenaar tegen dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 63 voorkomende 
amendementen als verworpen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 54, A). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor dit gewij-
zigde amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 54 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 54, A en B), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Ooijen (stuk nr. 12, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 12 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
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Voorzitter 

Franssen/Hermes (stuk nr. 35) en het 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 30, I), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Vlies (stuk nr. 58). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 56, III, A en B), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Door de aanneming 
van het nader gewijzigde amende-
ment-Franssen/Hermes (stuk nr. 50, 
II) is een artikel 19a ingevoegd. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, II) tot 
invoeging van een artikel 19a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

De artikelen 20 t/m 22 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Ooijen (stuk nr. 10, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 10 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 23, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, III), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 51). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 51), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 25 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Ooijen (stuk nr. 13, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 13 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van der Vlies (stuk nr. 47). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN en de PSP en 
de leden Van der Spek en Scholten 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Artikel 26, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van der Vlies (stuk nr. 47), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, IV). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 27, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, IV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, V). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het amende-
ment-Hermes/Franssen (stuk nr. 22, 
II) als vervallen kan worden be-
schouwd. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, VI). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 28, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, V en 
VI), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 29 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 52, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 52 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 52, I), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 3 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 56, IV) en het gewijzigde amen-
dement-Franssen/Hermes (stuk nr. 
52, II), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 32 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat door 
de aanneming van het nader gewij-
zigde amendement-Franssen/Hermes 
(stuk nr. 50, III) is ingevoegd een 
artikel 32a. 

Artikel 33 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 34, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
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amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 56, V), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 23, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de SGP en de RPF en het 
lid Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 23 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 35, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 23, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat door 
de aanneming van het nader gewij-
zigde amendement-Franssen/Hermes 
(stuk nr. 50, IV) een artikel 35a is 
ingevoegd. 

Artikel 36 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 37, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 56, VI), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 38, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 23, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat door 
de aanneming van het nader gewij-
zigde amendement-Franssen/Hermes 
(stuk nr. 50, V) is ingevoegd een 
artikel 38a. 

De artikelen 39 t /m 42 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 37, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de EVP en het lid Scholten tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 

stuk nr. 37 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 43, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen 
Franssen/Hermes (stuk nr. 37, I en 
II), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 44 en 45 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, VII). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de resterende 
op stuk nr. 30 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 46, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, VII en 
VIM), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 47 en 48 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 26) tot 
invoeging van een artikel 48a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

De artikelen 49 t /m 52 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 53, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, IX), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 54 t/m 56 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 38) 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 57, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de nader gewijzig-
de amendementen Hermes/Franssen 
(stukken nrs. 66, III, IV en V, herdruk) 
en het amendement-Franssen/Her 
mes (stuk nr. 38), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 58 t /m 60 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 40). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 6 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 40), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen• 
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, X t/m 
XIII), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 63 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 64, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, XIV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, XV) 
artikel 65 is vervallen. 

De artikelen 66 en 67 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 64, I) tot invoeging van een artikel 
67a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar voor dit gewij-
zigde amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement de 
overige op stuk nr. 64 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

De artikelen 68 t/m 70 worden 
zonder stemming aangenomen 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 25). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 7 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement 

Tweede Kamer 
7 mei 1986 Onderwijsverzorging 4951 



Voorzitter 

Hermes/Franssen (stuk nr. 25), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 72 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 27). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 73, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement" 
Hermes/Franssen (stuk nr. 27), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het subamende-
ment-Van der Vlies (stuk nr. 59). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF voor dit subamen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ertegen, zodat het 
is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van het amendement-Hermes/Frans-
sen (stuk nr. 30, XVI) is ingevoegd 
een artikel 73a. 

Artikel 74, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het nader gewij-
zigde amendement-Franssen/Hermes 
(stuk nr. 50, VI), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 75 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 39, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de SGP en de RPF en het 
lid Scholten tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 39 voorkomende amende 
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 76, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 39, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 77, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 39, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 
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Artikel 78, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, XVII 
en XVIII, A en B), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 79 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 80, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 30, XIX), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 29, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PvdA en het lid Scholten tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 29 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 8 1 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Hermes/Franssen (stuk nr. 29, I en 
II), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 82 t /m 89 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr. 28). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PvdA en het lid Scholten tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Artikel 90, zoals het is gewijzigd door 
aanneming van het amendement-Her 
mes/Franssen (stuk nr. 28), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 91 en 92 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes/Franssen (stuk nr 42). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 93, zoals het is gewijzigd door 
aanneming van het amendement-Her-
mes/Franssen (stuk nr. 42), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Onderwijsverzorging 

De artikelen 94 t /m 96 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 68,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement de 
andere op stuk nr. 68 voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

Artikel 97, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 68,1), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 98, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Hermes/Franssen 
(stuk nr. 68,11, A t /m C), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 99 en 101 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 49). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 102, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van het amende^ 
ment-Franssen/Hermes (stuk nr. 49), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 67). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel 103, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van het amende-
ment-Franssen/Hermes (stuk nr. 67), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 104, 105, 105a en 106 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 107, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Hermes/Franssen (stuk nr. 
68,III, A t/m C), wordt zonder 
stemming aangenomen. 
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De artikelen 108 t /m 111 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 112, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van de amendemen-
ten-Hermes/Franssen (stuk nr. 68, 
IV, A t /m C), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 113 t /m 116 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 11 7, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van het gewijzigde 
amendement-Hermes/Franssen (stuk 
nr. 68,V), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 117a en 118 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 118a, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Franssen/Hermes 
(stuk nr. 64,II, A en B) en het nader 
gewijzigde amendement-Hermes/ 
Franssen (stuk nr. 66,VI, herdruk), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 118b wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 119, zoals het is gewijzigd 
door aanneming van het gewijzigde 
amendement-Franssen/Hermes (stuk 
nr. 64, III), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Franssen/Hermes (18 770, nr. 
60). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Vaststelling van het invoerings-
en overgangsrecht voor de W e t 
op het wetenschappeli jk onder-
wijs en van het tijdstip van 
inwerkingtreding van die w e t 

alsmede wijziging van die we t en 
van enige andere we t ten (lnvoe-
ringswet W W O ) (19222) 

en over: 
- de motie-Groenman over de 
herplaatsing van personeel van op te 
heffen subfaculteiten (19 222, nr. 
25). 

(Z ieUCV61 van 21 april 1986.) 

De Voorzitter: Ik wijs erop, dat door 
de derde nota van wijziging op het 
nader gewijzigde wetsvoorstel de 
amendementen op de stukken nrs. 
17 en 24 zijn vervallen. 

Het is mij gebleken, dat de in de 
UCV ingediende motie voldoende 
wordt ondersteund. 

De artikelen A.1 t /m A.3, het begin 
van artikel B.1 en de onderdelen A en 
Abis worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement 
Lansink/Hermes (stuk nr. 23,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
het CDA en het lid Van der Spek voor 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 23 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen C t/m X worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Hermes c.s. (stuk nr. 19,1) tot 
invoeging van een onderdeel Xbis. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en de CPN 
voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 19 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

De onderdelen Y t/m WWbis worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Vlies/Hermes (stuk nr. 21) 
tot invoeging van een onderdeel 
WWbis a. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, de PSP en het CDA 
en de leden Van der Spek en 
Wagenaar voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

De onderdelen WWter t /m BBB 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel B.1. wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen C.1 t/m C.5, D.1 t /m 
D.33, E.1 t /m E.31, F.1 en F.2 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN en de PSP en het lid 
Van der Spek tegen dit wetsvoorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Groen-
man (19222, nr. 25). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
en het lid Wagenaar tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de W e t op het 
wetenschappeli jk onderwijs, de 
W e t universitaire bestuursher-
vorming 1970 en de W e t twee fa 
senstructuur w .o . (aanpassing 
vormgeving tweede fase) 
(19105). 

(Zie UCV 61 van 21 april 1986.) 

De artikelen I t /m IX en de beweeg 
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, de PSP en de EVP 
en het lid Van der Spek tegen dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik leg aan de Kamer 
het volgende voorstel van orde voor. 
Vóór de avondpauze is er gelegenheid 
voor het afleggen van stemverklarin-
gen in verband met alle gehouden 
stemmingen. Vervolgens worden de 
twee korte geagendeerde debatten 
gevoerd, namelijk die over de 
aanslagregeling en de opslag van 
radio-actief afval. Daarna volgt de 
avondpauze van ongeveer half vijf tot 
zes uur. De gehele avond is dan 
beschikbaar voor het debat over de 
kernenergie, met de door mij 
voorgestelde spreektijden. Ik ga 
ervan uit dat de regering onmiddellijk 
zal kunnen antwoorden. 

De heer Wi l lems (PSP): Gaat u er 
ook van uit dat er nog vanavond over 
deze zaak wordt gestemd? 

De Voorzitter: Dat heb ik voorge-
steld. Ik constateer dat de Kamer kan 
instemmen met het door mij gedane 
voorstel van orde. 

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

Sociale Zekerheid 

D 
De heer Wei jers (CDA): 
Voorzitter! Wat de Nieuwe Werkloos-
heidswet betreft, hebben wij verschil-
lende amendementen van de 
oppositie gesteund, omdat deze een 
verbetering van de wet zelf betekenen. 
Ook de mogelijkheid van een 
premiedifferentiatie hebben wij als 
een kan-bepaling in de wet gebracht. 
Ik merk wel op dat wij geen vrijheid 
hebben kunnen vinden om het 
subamendement van mevrouw Ter 
Veld op ons amendement, voorko-
mende op stuk nr. 84, te steunen. 

Wij zijn namelijk van oordeel dat het 
vraagstuk van verzorging van 
gehandicapten en dergelijke valt 
onder de werking van de motie van 
mevrouw Kraaijeveld. In dat kader 
willen wij een en ander bezien. 

Wat de IOAW betreft, hebben wij 
gestemd tegen het amendement van 
mevrouw Dales op stuk nr. 14. Wij 
menen dat de arbeidsinschakeling in 
het wetsvoorstel zodanig voorzichtig 
is omschreven dat het verre blijft van 
de door mevrouw Dales afgewezen 
arbeidsplicht. 

Wij hebben voor het amendement 
op stuk nr. 43 gestemd. Het gaat bij 
de IOAW om oudere mensen en daar 
is het beperken van het begrip 
'recent' tot niet meer dan twee jaar 
zeer aanvaardbaar. 

Wat betreft het amendement van 
mevrouw Groenman op stuk nr. 32, 
hebben wij lang geaarzeld. De mate 
van vrijstelling van vermogen is bij 
ons inderdaad een punt van discussie 
en zal dat voorlopig ook nog even 
moeten blijven. Het amendement 
was in onze ogen te vroegtijdig, 
omdat de problematiek nog niet 
voldoende is uitgediscussieerd. 
Daarom vonden wij het beter om dit 
amendement nu niet te steunen. 

Wat de Toeslagenwet betreft, wil 
ik een enkele opmerking maken over 
het amendement van mevrouw Van 
Nieuwenhoven op stuk nr. 34. Op 
zichzelf zou dit amendement het 
regeringsvoorstel verbeterd hebben, 
maar niettemin hebben wij tegen dit 
amendement gestemd, vanwege de 
principiële argumenten die wij 
hebben verwoord in onze motie bij 
het debat over het Beleidsplan 
emancipatie, waar ik nu gaarne 
kortheidshalve naar verwijs. Die 
argumenten zijn ook voluit van kracht 
voor het amendement van mevrouw 
Van Nieuwenhoven. 

Vervolgens wil ik een stemverkla-
ring afleggen inzake een aantal 
amendementen-Schutte, betrekking 
hebbend op partners van gelijk 
geslacht. De fractie van het CDA 
heeft samen met die van de VVD een 
aantal amendementen ingediend 
over de definitie van de leefvormen, 
waarbij wij het begrip 'partners' uit 
de wettelijke definitie hebben 
verwijderd. Daarmee is naar onze 
mening impliciet het door de heer 
Schutte bedoelde probleem afdoende 
opgelost. 

Wij stemden tegen de motie op 
stuk nr. 58 van mevrouw Groenman, 
omdat wij die motie overbodig 
vonden De financieringsgrondslagen 
zijn volop in discussie. Wij vinden het 

volstrekt overbodig dat de Kamer 
daar nu weer een motie over aan-
neemt. Het argument van de overbo-
digheid was voor ons ook doorslag-
gevend wat betreft motie nr. 74 van 
mevrouw Ter Veld. 

Ik wil nog een algemene verklaring 
afleggen over alle wetsvoorstellen te 
zamen. Wij zijn in de fase van het 
eindoordeel. Wij hebben alle wets-
voorstellen en moties intussen 
afgewerkt. Ik stel vast dat in de 
periode sinds 17 oktober 1985, de 
datum waarop de regering de 
wetsvoorstellen bij de Kamer 
indiende, intensief beraadslaagd is 
door regering en Kamer. Na deze 
discussie van ruim een half jaar is het 
goed, de balans op te maken. 

Voorzitter! De wetsvoorstellen 
- volgende week vindt de eindstem-
ming plaats - zijn in belangrijke mate 
een mix van vaak zeer verschillende 
opvattingen van maatschappelijke 
organisaties. Immers, de noodzaak 
tot stelselwijziging werd alom 
erkend, maar over de concrete 
uitwerking liepen de meningen sterk 
uiteen. Dit bleek duidelijk uit het 
SER-advies van 1984. Dat was ons 
inziens één van de belangrijkste 
oorzaken dat de discussie, die reeds 
onder het kabinet-Den Uyl was 
begonnen, pas vandaag kan worden 
afgerond. 

Als wij de verschillende standpun-
ten van maatschappelijke organisaties 
en kerken analyseren, constateren wij 
een verschil in benadering dat te 
herleiden is tot enerzijds een benade.-
ring die individuele inkomensposities 
van de uitkeringsgerechtigden 
centraal stelt en anderzijds een 
benadering die zich fixeert op de 
macro-economische gevolgen van de 
omvang van de sociale zekerheids-uit-
gaven. 

Tijdens de beraadslaging over de 
stelselwijziging hebben wij dit 
contract tussen een micro- en een 
macro-benadering geconstateerd. De 
micro-benadering concentreert zich 
op de individuele positie van de 
uitkeringsgerechtigde, die te maken 
krijgt met de vervelende gevolgen 
van werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid en daar bovenop nog 
een inkomensteruggang moet 
ondergaan. 

Daarnaast is er de macro-econo-
mische benadering, die zich met 
name richt op de financierbaarheid 
en crisisbestendigheid van het stelsel 
van sociale zekerheid op langere 
termijn, mede gerelateerd aan het 
driesporenbeleid, gericht op econo-
misch herstel en meer werkgelegen-
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Weijers 

heid. De CDA-fractie zou het op prijs 
stellen als deze twee onlosmakelijke 
aspecten nadrukkelijker in hun 
samenhang werden beschouwd en 
becommentarieerd. 

De Voorzitter: Wilt u zich beperken 
tot een stemverklaring? U bent 
trouwens al over de tijd heen, die 
daarvoor in het Reglement van Orde 
is voorzien. 

De heer Wei jers (CDA): Ik begrijp 
dat, maar ik mag toch twee minuten 
per wetsvoorstel gebruiken? 

De Voorzitter: Mijn interpretatie is, 
dat u per stemverklaring twee 
minuten heeft. Maar u bent nu met 
een algemene verklaring bezig en die 
duurt al langer dan twee minuten. 

De heer Wei jers (CDA): Kunt u mij 
niet de totale tijd - acht maal twee 
minuten - geven? 

De Voorzitter: Nee, dat vind ik een 
onjuiste interpretatie van het 
Reglement van Orde. Ik geef u nog 
één minuut. 

De heer Wei jers (CDA): U weet dat 
ik ongaarne met u over dit soort 
zaken in discussie ga. Ik zal afronden. 
Met elkaar moeten wij vaststellen 
dat de gevolgen van deze stelselwij-
ziging voor velen veel minder 
desastreus zijn als hier en daar wordt 
voorgesteld. Wij hebben getracht, 
die gevolgen zo helder en inzichtelijk 
mogelijk te maken. Met een half 
miljard minder aan ombuigingen 
hebben wij veel problemen weggeno-
men. 

In het afgelopen halfjaar hebben 
wij een zeer indringende discussie 
gevoerd over de noodzaak van 
aanpassing van het stelsel van 
sociale zekerheid en de wijze waarop 
dat zijn beslag moest krijgen. Daar is 
veel kritiek op gekomen, maar toch 
heeft de Kamer belangrijke wetgeving 
tot stand gebracht. Ik denk dat pas 
over enige tijd - dus na de verkiezingen 
- de conclusie zal worden getrokken 
dat dit alles werkelijk in het belang is 
van de uitkeringsgerechtigden. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik beperk mijn stemver-
klaring tot de moties. Wij hebben 
voor de motie-Kraaijeveld-Wouters/ 
Linschoten op stuk nr. 26 (19 257) 
gestemd, niet omdat wij in de eerste 

plaats de notitie van belang vinden 
maar vooral omdat een onderzoek 
naar de verhoudingen tussen 
uitkeringspercentages ons zeer 
belangrijk lijkt. Wij nemen aan, dat 
zo'n onderzoek ten grondslag zal 
liggen aan de gevraagde notitie. 

Wij hebben ook voor de motie-Ger-
ritse/Bosman over een regeling voor 
oudere zelfstandigen gestemd. Op 
dit punt hebben wij een amendement 
ingediend en het zou veel gemakkelij-
ker zijn geweest, voor ons amende-
ment te stemmen omdat dan het in 
de motie verwoorde in één keer zou 
zijn uitgevoerd. Gezien het feit dat 
ons amendement hetzelfde wilde 
bereiken, hebben wij vanzelfsprekend 
niet tegen deze motie gestemd. 

Dat wij tegen de motie-Willems 
(19261 , nr. 51) hebben gestemd, zal 
voor zichzelf spreken waar wi j , 
gezien ons aangenomen amendement 
op de Toeslagenwet over de cohorts-
gewijze invoering van de individuali-
sering, niet streven naar een volledig 
geïndicivualiseerd stelsel in 1990, 
maar naar een geleidelijk verdergaan-
de individualisering, waarbij 1990 
ook voor ons, zie het beleidsplan 
emancipatie, een belangrijke datum 
is om van daaruit verder te gaan naar 
individuele rechten voor de zelfstan-
digheid van vrouwen en mannen, 
gehuwd of ongehuwd. 

Wij zagen geen overwegende 
bezwaren om voor de motie van 
mevrouw Groenman (19 2 6 1 , nr. 58) 
te stemmen. Als de discussie over de 
financiering van het stelsel sociale 
zekerheid verder gaat, komt vanzelf -
sprekend ook de SER daaraan te pas. 

Dat wij tegen de motie Bosman/ 
Nijhuis (19261 , nr. 71) hebben 
gestemd, komt niet zozeer omdat wij 
geen discussie aan wensen te gaan 
over een andere organisatie van de 
sociale zekerheid, maar omdat naar 
ons oordeel de discussie over de 
organisatie van de sociale zekerheid 
bij deze zeer beperkte benadering 
van de stelselherziening, zoals die 
thans in de Kamer aan de orde is 
geweest, niet voldoende diep is 
gegaan. Wij zagen dan ook onvol-
doende basis om deze motie op dit 
moment te steunen. 

De discussie over de organisatie 
van de sociale zekerheid, waarbij ook 
zaken betreffende de Sociale 
Verzekeringsraad, dan wel de 
bevoegdheden van onze minister aan 
de orde komen, zullen wij in dit Huis 
zeker verder moeten voeren, waar 
ook is aangekondigd dat de organisa 
tie van de sociale zekerheid zal 
worden herzien. 

Wij hebben ook gestemd voor de 
motie-Groenman (19 261 , nr. 79). 
Wij wensen uitdrukkelijk vast te 
stellen dat voor werknemers, of ze nu 
werkloos, arbeidsongeschikt, 
gepensioneerd of werkend zijn, de 
vakbeweging in feite een belangrijke 
vertegenwoordiger is, ook in de 
uitkeringsorganisatie. Tegelijkertijd 
zien wij echter dat bij voorbeeld 
groepen als vrouwen in de bijstand 
heel vaak niet betrokken zijn bij die 
uitkeringskant en ook veel minder als 
werknemers worden beschouwd. 

Wij wachten dus met enige 
interesse de uitspraken van de 
regering af en wijzen erop dat bij een 
verdere discussie over de vertegen-
woordiging van uitkeringsgerechtig-
den ook zeker de vraag van de 
representativiteit aan de orde moet 
komen en dat er bovendien voor 
moet worden gewaakt, de functie 
van de vakbeweging op deze wijze uit 
te hollen door hen de indruk te geven 
dat zij hier geen vertegenwoordigende 
functie zouden hebben. 

Wij hebben tegen de motie-Brou-
wer/Willems ( 1 9 2 6 1 , nr. 82) moeten 
stemmen inzake het met terugwerken-
de kracht herstellen van de koppeling. 
Wij vinden het jammer dat ook de 
PvdA, zelfs als zij een grote meerder-
heid zou hebben, niet in de situatie 
verkeert dat zij in één keer kan 
terugdraaien wat in jaren is afgebro-
ken! 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
Ik wil nog geen stemverklaring 
afleggen over de eindstemming van 
het totale pakket, maar wel over een 
onderdeel dat vandaag in de amen-
dementen zeer centraal stond, nl. de 
discussie over de gelijkstelling van 
gehuwden en ongehuwden. Met 
name de suggestie van CDA en VVD, 
via de amendementen van de heer 
Linschoten en mevrouw Kraaijeveld-
Wouters, om het subjectieve element 
bij de beoordeling wie partners zijn, 
uit de wetsvoorstellen te halen, leek 
in eerste instantie wel een verbetering 
op te leveren. 

Maar bij nader inzien - dat is ook 
wel duidelijk in het debat gebleken -
leidt zij toch tot een uitbreiding van 
het aantal ongehuwd samenwonen-
den dat onder de partnertoets in 
deze wetten gaat vallen en dat is 
natuurlijk juist in strijd met hetgeen 
wij als uitgangspunt bij de gehele 
behandeling van de stelselherziening 
hebben gesteld, nl. dat men het 
aantal economisch van elkaar 

Tweede Kamer 
7 mei 1986 Sociale zekerheid 4955 



Wil lems 

afhankelijke personen zou moeten 
beperken en uit moet gaan van een 
principiële individualisering. Vandaar 
dat wij uiteindelijk, alles afwegende, 
toch ook tegen de amendementen 
van de heer Linschoten en mevrouw 
Kraaijeveld hebben gestemd die 
betrekking hadden op dit punt in zes 
van de zeven wetsvoorstellen. 

Wij hebben ook met nadruk 
gestemd tegen de amendementen 
van de heer Schutte, waarin hij 
voorstelde om partners van gelijk 
geslacht anders te behandelen dan 
partners van ongelijk geslacht. Wij 
vinden dat een zonder meer discrimi-
nerende bepaling ten opzichte van 
samenlevingsvormen van mensen 
met gelijk geslacht. 

Als je een objectief criterium wilt 
hanteren, dan zul je dit soort elemen-
ten nu niet in de wetgeving moeten 
vastleggen. Wij vinden een dergelijke 
discriminatie dermate principieel 
onaanvaardbaar dat wij tegen deze 
amendementen hebben gestemd, al 
zou dit er toe leiden dat een aantal 
mensen - en met name de samenwo-
nenden van gelijk geslacht - uit de 
economische afhankelijkheidstoets 
blijven in deze wetgeving. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mijn stemverklaring 
beperken tot de moties. Een meer 
algemene stemverklaring over de 
wetsontwerpen zal ik geven bij de 
eindstemming in tweede lezing. 

Allereerst de motie op stuk nr. 58 
(1 9 261) van mevrouw Groenman 
over de wijze van financiering van het 
sociale zekerheidsstelsel. Ondanks 
een aantal sympathieke elementen 
die wij hebben aangetroffen in de 
overwegingen, hebben wij tegen de 
motie gestemd, in de eerste plaats 
omdat wij de motie overbodig 
vonden. Wij hebben al een keer 
eerder uitvoerig over dit onderwerp 
gesproken tijdens een mondeling 
overleg. In de tweede plaats vonden 
wij het dictum onjuist. De SER heeft 
namelijk zijn advisering over dit 
onderwerp opgeschort. Het is naar 
ons oordeel niet aan de Kamer om de 
SER voor te schrijven hoe men 
verder met die advisering moet 
omgaan. 

Motie op stuk nr. 72 (19261) van 
mevrouw Ter Veld over de voorlich-
ting. Mijn fractie heeft tegen de 
motie gestemd, omdat wij haar 
volstrekt overbodig vonden, nadat de 
regering nogal ruimhartige toezeggin-

gen had gedaan, onder meer op 
aandrang van mijn fractie, over de 
wijze van voorlichting en het moment 
waarop die moet geschieden. 

Op stuk nr. 74 (19 261) heeft 
mevrouw Ter Veld een motie over het 
sanctiebeleid ingediend. Mijn fractie 
heeft tegen deze motie gestemd, 
omdat wij haar prematuur vonden. 
Wij moeten over dit onderwerp nog 
een discussie voeren in ISMO-ver-
band. 

Motie nr. 79 (1 9 261) van mevrouw 
Groenman en de heer Nypels over de 
vertegenwoordiging van uitkeringsge-
rechtigden in allerlei uitvoeringsorga-
nen. Mijn fractie heeft tegen deze 
motie gestemd, omdat wij het dictum 
een stap te ver vonden gaan. In het 
dictum wordt reeds een conclusie 
getrokken. Naar ons oordeel zal er 
eerst een discussie moeten worden 
gevoerd, onder meer met de werkge-
vers- en de werknemersorganisaties 
en daarna pas kunnen wij conclusies 
trekken. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag 
het stemgedrag van mijn fractie 
verklaren betreffende volgende zaak. 
Die materie komt voor het eerst bij 
de Toeslagenwet aan de orde via de 
amendementen op stuk nr. 35 en 1 2. 
Het gaat om de definiëring van het 
partnerbegrip, maar op volstrekt 
gelijke wijze komt dit ook bij de 
andere wetten voor. Ik neem dit 
uiteraard als een geheel. 

Wij hebben na zorgvuldige 
afweging, gemeend te moeten 
stemmen voor de amendering op dit 
punt, voorgesteld door de heer 
Linschoten en mevrouw Kraaijeveld-
Wouters. Wij hebben tegen de 
amendering van de PvdA gestemd en 
dat behoeft nadere verklaring. 

Het gaat om de definitie van het 
partnerbegrip en de criteria aan de 
hand waarvan de leefvorm wordt 
bepaald. Nu hebben wij vóór de 
amendering van de VVD en het CDA 
gestemd op praktische gronden. Wij 
hebben principiële bezwaren tegen 
de gelijkberechtiging van ongehuwd 
samenwonenden en gehuwden. En 
daar houden wij het echt bij. Tegelijk 
erkennen wij dat juridisch-technisch 
een zo waterdicht mogelijke bepaling 
moet worden gezocht, die ertoe leidt 
dat zo rechtvaardig mogelijk gelijke 
leefvormen voor wat betreft de 
kaders van deze wetgeving inderdaad 
gelijk worden behandeld en er niet 
een boete staat op het huwelijk en, 

omgekeerd, een premie op ongehuwd 
samenlevenden. 

Welnu, daar is lang over gesproken. 
Mijn fractie heeft de stellige indruk 
dat de Kamer, in feite zelfs de 
wetgever, er bepaald nog niet uit 
is. De vrees is zelfs dat de wetgever, 
zich op deze weg bevindend, zich zelf 
in de nesten werkt. Maar alles 
afwegend, heeft de SGP-fractie, 
mede gelet op bestaande jurispruden-
tie - en dat is voor ons essentieel -
gemeend de amendering van 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters en de 
heer Linschoten te moeten steunen. 

De toelichting op de amendering 
van de PvdA is deze. Deze amende-
menten strekken ertoe, de gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden niet 
door te voeren. Dat raakt natuurlijk 
aan onze principiële stellingname. 
Alleen de argumentatie van de fractie 
van de PvdA is een volstrekt andere. 
Daarom hebben wij die amendering 
toch afgewezen. 

Deze kwestie leidt er ons uiteinde-
lijk toe, dat wij tegen enkele wetsvoor-
stellen zullen stemmen. Dat zal 
echter, bij leven en welzijn, volgende 
week blijken en ook dan verantwoord 
worden. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een stemverkla-
ring afleggen over een aantal 
amendementen. 

Ik kom allereerst op het amende-
ment-Linschoten/Kraaijeveld- Wouters 
(19 257, stuk nr. 35). Dit amendement 
komt in diverse wetsontwerpen 
terug. Wij hebben tegen dit amende-
ment gestemd. Wij zijn namelijk van 
mening, dat hier geen sprake is van 
objectieve maatstaven, zoals door de 
indieners wel is gezegd. Er is eerder 
sprake van de verschuiving van 
tandenborstelcontrole naar ijskasten-
controle. Weliswaar kent het amen-
dement, in vergelijking met de 
huidige praktijk, de charme van de 
eenvoud, maar uit het debat hebben 
wij de indruk gekregen dat er sprake 
is van het doorschuiven van proble-
men naar uitvoeringsinstanties. 

De amendementen van mevrouw 
Ter Veld (19 261 , nr. 44 en 19 383, 
nr. 1 7) betreffen de verhoging van de 
uitkeringspercentages tot 75. Wij 
hebben overwogen op dit amende-
ment een sub-amendement in te 
dienen, omdat het derde lid nogal 
onduidelijk is. Daarin staat namelijk, 
dat het percentage al dan niet 
geleidelijk wordt verhoogd tot het 
percentage bedoeld in het eerste lid. 
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Wij hebben daarvan afgezien, 
omdat wij het amendement thans zo 
lezen, dat al dan niet geleidelijk het 
percentage kan worden verhoogd, 
maar dat er in elk geval sprake zal 
zijn van verhoging en dat er dus ook 
sprake kan zijn van een verhoging in 
één keer tot 75%. Zoals bekend, gaan 
wij verder, maar wij zullen die 
verhoging zeker toejuichen. 

Het amendement-Ter Veld 
(19 261 , nr. 45) heeft betrekking op 
de mogelijkheid van premiedifferenti-
atie bij arbeidstijdverkorting. Wij zijn 
ervoor, dat bij financiering van 
arbeidstijdverkorting ook wordt 
gekeken naar de differentiatie van 
premies, maar dan met name voor 
bedrijven die arbeidstijdverkorting 
invoeren. Voor zover de suggestie is 
gedaan, dat er sprake zou kunnen 
zijn van inleveren van loon voor 
arbeidstijdverkorting om vervolgens 
dit te compenseren door een lagere 
premie, staan wij niet achter die 
intentie. Wij zijn namelijk van mening 
dat arbeidstijdverkorting met behoud 
van loon moet worden doorgevoerd 
en dat naar andere financieringsbron-
nen moet worden gezocht. 

Ten slotte kom ik op het gewijzigde 
amendement-Van Nieuwenhoven 
(19 257, nr. 34). Wij hebben voor dit 
amendement gestemd. Het gaat om 
het uitsluiten van een bepaalde groep 
voor een toeslag in 1990, overeen-
komstig het beleidsplan emancipatie. 
Wij zijn daar op zichzelf wel voor. Wij 
zien echter met grote vreze, dat 
weliswaar het recht wordt afgeschaft, 
maar dat het recht dat ertegenover 
moet staan, namelijk het individuele 
recht voor degenen voor wie geen 
toeslag wordt uitbetaald, niet zal zijn 
geregeld in 1990. Daarom verklaren 
wij uitdrukkelijk, dat voor ons de 
ondersteuning van dit amendement 
onverbrekelijk samenhangt met het 
invoeren van rechten voor degenen, 
voor wie de toeslag zal vervallen. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
het amendement"Linschoten/Kraaije-
veld-Wouters alleen gesteund bij de 
Toeslagenwet. Afhankelijk van de 
stemming over de nieuwe Werkloos-
heidswet zullen wij namelijk voor de 
Toeslagenwet stemmen, omdat 
anders op korte termijn een gat valt 
voor de alleenverdieners. Als wij voor 
de Toeslagenwet om die reden de 
verantwoordelijkheid nemen, willen 

wij ook dat het punt van de leefvorm-
problematiek zo beperkt mogelijk 
wordt gehouden. Wij hebben dat 
alleen daar gedaan en niet bij de 
andere wetsvoorstellen, waar wij 
tegen zullen stemmen. 

Wij hebben het amendement-
Schutte om een uitzondering te 
creëren voor partners van gelijk 
geslacht niet gesteund. Het zou voor 
partners van gelijk geslacht weliswaar 
een voordeel betekenen maar wij 
vinden een uitzondering voor hen ten 
principale discriminerend. 

Wat betreft de motie van de heer 
Willems op stuk nr. 51 van wetsvoor-
stel nr. 19 261 merk ik op, dat wij het 
eens zijn met zijn constatering dat er 
steeds meer partnerafhankelijke 
regelingen worden ingevoerd. Ook 
D'66 vindt dat ten principale verkeerd 
en ook door D'66 is de regering 
gevraagd plannen te maken in de 
richting van individualisering. 
Volledige individualisering is echter 
niet voor 1990 te realiseren, maar 
wel vinden wij dat dan meer eisen 
mogen worden gesteld aan de jonge 
generatie, inclusief eigen individuele 
rechten. Wij hebben het amendement 
van mevrouw Van Nieuwenhoven 
over de cohortsgewijze opbouw 
daarvan gesteund, maar de motie-
Willems ging ons te ver. 

Wij zijn van mening dat het 
gevraagde in de motie van mevrouw 
Brouwer en de heer Willems op stuk 
nr. 81 - individualisering van de 
RWW - in het totaal van de individu-
aliseringsbeleid moet worden bezien 
en niet los daarvan. 

D 
De heer Van der Heijden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De CDA-frac-
tie heeft voor de motie-Lauxtermann 
op stuk nr. 12 gestemd, ondanks het 
feit dat niet is aangegeven welke 
uitgangspunten bij toekenning van 
extra financiële middelen zullen 
gelden en in welke gebieden. Ook is 
niet aangegeven welke vorm van 
gemeentelijke tekorten wel of niet 
aanvaardbaar zijn en wanneer deze 
tekorten bekeken moeten worden. 
Dat kan 2, 3 of 5 jaar zijn. In feite 
wordt hiermee ook een totaal nieuwe 
procedure geïntroduceerd om 
gemeenten financieel bij te springen. 
Eigenlijk stemmen wij alleen maar 
voor op basis van de goede bedoe-
lingen achter deze motie, vooral 
voor de Bommelerwaard. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van de VVD heeft tegen het amende-
ment van de heer Tazelaar op stuk nr. 
21 gestemd, niet omdat wij vinden 
dat het milieubelang niet in het 
bestuur van de mestbank moet zijn 
vertegenwoordigd maar naar onze 
mening is dat al gebeurd doordat 
twee adviseurs namens de minister 
van VROM daarin zitting hebben. 

In de tweede plaats hebben wij 
ons afgevraagd waarom niet ook 
andere vergelijkbare organisaties als 
bij voorbeeld de Vereniging van 
Waterleidingbedrijven in Nederland 
in het bestuur vertegenwoordigd 
kunnen worden als ook een milieu-or-
ganisatie in het bestuur wordt 
toegelaten. 

In de derde plaats willen wij 
oppassen voor te logge lichamen. 
Een bestuur van de mestbank moet 
snel, efficiënt en effectief optreden. 
Hoe meer organisaties in het bestuur 
worden opgenomen, hoe meer kans 
op logheid ontstaat. 

In de vierde plaats is er door de 
huidige regeling een evenwichtige 
vertegenwoordiging tussen enerzijds 
de belangen van natuur en milieu en 
anderzijds de landbouw. Wij hadden 
dus geen behoefte aan het amende-
ment op stuk nr. 2 1 . De VVD-fractie 
heeft er voldoende vertrouwen in, dat 
het milieubelang door de inbreng van 
het ministerie van VROM is en wordt 
gewaarborgd. 

D 
De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat betreft de argu-
mentatie van de door mij vandaag via 
u ingetrokken amendementen verwijs 
ik naar mijn brief. 

Wij hebben gestemd voor de 
motie op stuk nr. 44 met betrekking 
tot gereduceerde tariefstelling voor 
droge meststoffen. Echter, wij 
hebben voor de motie zelf gestemd 
en wij zijn het niet eens met de 
beperkte uitleg van de regering 
daaraan. 

Wij hebben gestemd tegen de 
motie op stuk nr. 46 met betrekking 
tot het in werking treden van het 
uitrijverbod ten vroegste vanaf 1 
januari 1 988, omdat wij die uitspraak 
prematuur achten. Wij willen immers 
eerst het rapport van de onderzoeks-
commissie afwachten, dat rapport 
met de regering bespreken en daarna 
de noodzakelijke conclusies trekken. 
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Tazelaar 

De regering heeft dat ook toegezegd 
en dat was de reden waarom wij 
onze motie hebben ingetrokken. Wi j 
sluiten daarbij niet uit, dat op grond 
van het onderzoek andere verdergaan-
de wijzigingen omtrent het uitrijver-
bod moeten worden voorzien, welke 
van meer belang zijn voor de betrok-
ken producenten dan een simpel 
uitstel van het verbod met enkele 
maanden, zoals de meerderheid van 
de Kamer vandaag - overigens 
precies twee weken voor 21 mei -
heeft aangenomen. 

Wij hebben gestemd tegen de 
motie op stuk nr. 55. Deze motie 
voorziet erin om bij voorrang te 
streven naar versoepeling van de 
uitbreidings- en vestigingsbepalingen 
in de Meststoffenwet, in geval zich 
geheel nieuwe ontwikkelingen 
voordoen. De regering acht deze 
motie een ondersteuning van haar 
beleid. Zij maakte daarbij echter de 
aantekening dat dit niet geldt voor de 
woorden 'bij voorrang'. Die woorden 
vormen echter vóór ons en volgens 
ons een essentieel, zo niet substan-
tieel onderdeel van de motie. 
Aangezien wij de mening van de 
regering delen dat het prematuur is 
om reeds nu een voorrang te 
bepalen, hebben wij tegen deze 
motie gestemd. 

D 
De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Mijn fractie heeft voor de motie van 
de heer Van der Linden op stuk nr. 
44 gestemd, ondanks het bezwaar 
dat de regering tegen deze motie 
maakte. Het bezwaar van de regering 
was dat de motie vroeg om een extra 
inspanning. De indiener bedoelde 
een extra financiële inspanning. Wi j 
hebben voor de motie gestemd, 
omdat wij menen dat ook inspannin-
gen mogelijk zijn zonder extra 
financiën ter beschikking te stellen. 
Wij denken dan aan verhoogde 
activiteiten om zo snel mogelijk tot 
verbeterde normstelling te komen, 
aan verbeterde maatregelen, aan 
snellere aanscherping van normen 
e.d. Wij hebben nadrukkelijk niet 
gestemd voor het vragen om meer 
geld. 

Onderwijsverzorging 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de fractie van het 

CDA wil ik verklaren waarom wij 
tegen het subamendement van de 
heer Van der Vlies op stuk nr. 59 
hebben gestemd. Hoewel het 
amendement ons qua strekking 
sympathiek voorkwam, waren wij van 
oordeel dat een en ander juridisch 
niet geheel waterdicht was. Boven-
dien dient ons amendement, waarop 
dit amendement van de heer Van der 
Vlies een subamendement is, als 
volgt te worden verstaan. 

Indien scholen een contract 
hebben met een andere schoolbege-
leidingsdienst - bij voorbeeld een 
dienst buiten de regio of een 
landelijke dienst - en er daadwerkelijk 
sprake is van schoolbegeleiding 
t.b.v. deze scholen, is het vanzelfspre-
kend dat de gemeente indien zij 
subsidieert, ook subsidie verstrekt 
aan de andere schoolbegeleidings-
diensten. In ons amendement is zulks 
impliciet begrepen. Om die reden 
hebben wij tegen het amendement 
van de heer Van der Vlies gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg en de brief van de 
staatssecretaris van Financiën 
over het ingrijpen in de aanslagre-
geling (19022 , nrs. 14 en 18). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vorig jaar heeft deze 
Kamer met de staatssecretaris van 
Financiën gedebatteerd over de 
'Wibo-affaire'. Ik druk me voorzichtig 
uit: het beleid van de staatssecretaris 
op dat punt is toen zeer kritisch 
benaderd Naar aanleiding van de 
uitkomsten van dat debat heeft de 
staatssecretaris de Kamer laten 
weten dat hij zijn fiscaal-juridisch 
beleid inzake deze affaire een 
algemeen karakter zou gaan geven. 
Over dit besluit hebben wij in maart 
een mondeling overleg gevoerd met 
de staatssecretaris. Daarbij hebben 
wij gewezen op de onwenselijkheid 
van zijn besluit. Waarom? Het kan 
leiden tot oneigenlijk gebruik en 
misbruik van fiscale aftrekposten. 

Tijdens het mondeling overleg 
heeft de staatssecretaris toegezegd, 
zich op dit punt nader te beraden. Uit 
zijn brief aan de Kamer van 7 april 
1986 blijkt dat dit beraad heeft 

geleid tot handhaving van het door 
ons gekritiseerde beleid op dit punt. 
Daarom dienen wij de volgende 
motie in, waarin wordt gevraagd om 
aanpassing van dit beleid overeen-
komstig het beleid dat de regering 
zelf, gesteund door een meerderheid 
van deze Kamer, heeft geformuleerd 
met betrekking tot de vereisten 
inzake de aftrekbaarheid van kosten 
bij meewerkende partners. Ik doel 
dan op artikel 5, zevende lid, van de 
Wet op de inkomstenbelasting. Ik 
verwijs tevens naar het kamerstuk 
18591 , nr. 66B. Op bladzijde 6 
worden enkele criteria geformuleerd, 
die mede door deze staatssecretaris 
naar voren zijn gebracht. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Vermeend en Kombrink wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het beleid van de 
staatssecretaris van Financiën zoals 
uiteengezet in zijn brief van 28 
augustus 1985 (19022, nr. 6), kan 
leiden tot oneigenlijk gebruik en 
misbruik op het terrein van aftrekbare 
kosten; 

verzoekt de regering, dit beleid aan 
te passen in die zin, dat voor boven-
bedoelde aftrek de vereisten gelden, 
die de regering zelf, uit het oogpunt 
van een doeltreffende controle, heeft 
geformuleerd met betrekking tot de 
toepassing van artikel 5, lid 7, van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19 (19022). 

D 
De heer Van Dijk (CDA): Voorzitter! 
Ook wij zijn van mening dat de fiscale 
erkenning van de beloning van de 
medewerkende echtgenote als 
aftrekpost op het inkomen van de 
man aan strenge regels moet zijn 
gebonden, omdat anders het 
misbruik van deze regeling wel heel 
gemakkelijk wordt gemaakt. Dat 
staat eigenlijk los van de zogenaamde 
'Wibo-affaire', want in het geval dat 
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Van Dijk 

betaling van die beloning op een 
gemeenschappelijke rekening van 
man en vrouw niet zou zijn aanvaard, 
en er dus betaling op rekening van de 
vrouw zou dienen plaats te vinden, is 
het gevaar van misbruik even groot. 
Een girorekening ten name van de 
vrouw is gauw genoeg geopend. 

Wat de Partij van de Arbeid in 
feite eist, is het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst tussen man en 
vrouw. Ik vermag niet in te zien, dat 
langs deze weg het gevaar van 
misbruik afdoend kan worden 
bezworen. Papier is ten slotte 
geduldig. Naar onze mening zal in 
deze gevallen van aftrek wegens 
arbeid van de medewerkende vrouw 
ten genoege van de inspecteur 
moeten worden aangetoond, dat 
door de medewerkende echtgenote 
daadwerkelijk arbeid is verricht die 
uitgaat boven de tussen echtgenoten 
gebruikelijke hulp, waarbij informatie 
moet worden verschaft omtrent de 
hieraan bestede tijd. 

In de tweede plaats zal moeten 
worden aangetoond, dat de voor die 
arbeid opgevoerde beloning een in 
het economisch verkeer gebruikelijk 
bedrag niet te boven gaat. 

In de derde plaats moet worden 
aangetoond, dat voor de arbeid 
betaling is ontvangen die is begrepen 
in het bruto-inkomen van de man. Als 
dat niet zo is, als de door de vrouw 
verrichte arbeid en de daarvoor 
geclaimde aftrek geheel losstaan van 
de inkomensverwerving van de man, 
moet die aftrek naar onze mening 
niet worden toegestaan. 

Ik stel het op hoge prijs als de 
staatssecretaris deze gelegenheid 
gebruikt voor een duidelijke uiteenzet 
ting van de voorwaarden die hij aan 
de toepassing van deze aftrekmoge-
lijkheid verbindt en de waarborgen 
die hij heeft tegen misbruik. Ons 
oordeel over de uitspraak van de 
Partij van de Arbeid schort ik op tot 
na het antwoord van de staatssecre-
taris. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Vermeend legt 
een verband tussen datgene wat ik 
heb gezegd bij de wetsgeschiedenis 
van artikel 5, lid 7, van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 en datgene 
wat hij thans naar voren brengt. Mijn 
kanttekening daarbij is, dat dit 
betrekking heeft op opmerkingen 
mijnerzijds bij de wetsgeschiedenis, 
die dus een ander karakter hebben 

dan uitspraken in dit gebouw over 
bestaande wetgeving. Bij artikel 5, lid 
7, is sprake van een behandeling in 
de winstsfeer, die afwijkt van de 
situatie bij andere inkomsten, zoals in 
artikel 35 van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 is vermeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
met de geachte afgevaardigde de 
heer Van Dijk eens, dat misbruik 
moet worden voorkomen en dat het 
juist ten genoege van de inspecteur 
en naderhand ten genoege van de 
rechter is, dat betrokkene een en 
ander moet aantonen. Met inachtne-
ming van de richtlijnen van de 
rechter op dit punt, wordt bepaald of 
een dergelijke betaling voor arbeid 
door de vrouw verricht, heeft 
plaatsgevonden. Ik zou dat ook aan 
de inspecteur willen overlaten. 

Hij is namelijk degene die in eerste 
aanleg de feiten moet beoordelen. Ik 
voeg daaraan toe dat ik op zichzelf 
wel begrip heb voor het standpunt 
dat de geachte afgevaardigde de 
heer Vermeend in zijn motie naar 
voren brengt. Opmerkingen mijner-
zijds hebben hier echter geen andere 
betekenis dan dat ik daarmee 
aangeef dat ik van mening ben dat 
de inspecteur er op dit punt nauwlet^ 
tend voor moet uitkijken dat er 
inderdaad daadwerkelijk arbeid is 
verricht, waarvoor de betaling 
plaatsvindt. 

Als dit gebeurt, wordt er onder 
meer voldaan aan het arrest van 1 6 
september 1981, BNB 1981/296. Dit 
arrest is de richtsnoer waar het hier 
om gaat. Daar wijst de heer Vermeend 
ook op in de brief. Dat arrest is de 
leidraad waar de inspecteur mee 
werkt. Ik meen dat, als dat arrest 
wordt nageleefd door de inspecteur, 
er dan ook geen vrees behoeft te 
bestaan voor oneigenlijk gebruik c.q. 
het risico van fraude. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijden in tweede termijn te 
bepalen op 1 minuut. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! De staatssecretaris is ingegaan 
op zijn optreden bij de behandeling 
van de tweeverdienerswet naar 
aanleiding van artikel 5, lid 7. Er is 
toen een amendement ingediend 
door de PvdA met een sub-amende-
ment van het CDA. De staatssecretaris 
heeft de Kamer gezegd dat, als aan 
het amendement verder geen eisen 

worden gesteld, dit zou kunnen 
leiden tot misbruik en oneigenlijk 
gebruik. 

De staatssecretaris heeft toen zelf 
gezegd - ik heb al verwezen naar het 
kamerstuk - dat hij, wanneer die 
aftrek mogelijk zou zijn, zou vragen 
om een schriftelijke overeenkomst, 
verdere bepalingen omtrent de aard 
van de werkzaamheden en omtrent 
de aard en de hoogte van de beloning. 
Dit zijn allemaal zaken die de 
staatssecretaris zelf naar voren heeft 
gebracht om mogelijk misbruik te 
voorkomen. Nu zitten wij in dezelfde 
situatie en krijgen wij een brief dat 
het op dit punt niet nodig zou zijn. Ik 
vind dat onbegrijpelijk. Om die reden 
heb ik mijn motie dan ook ingediend. 

D 
De heer Van Dijk (CDA): Voorzitter! 
Mijn inbreng in tweede termijn 
beperkt zich tot de herhaling van een 
vraag. De staatssecretaris zegt dat 
de betrokken belastingplichtige ten 
genoege van de inspecteur iets moet 
aantonen. Dit geeft nog geen 
antwoord op de vraag die ik heb 
gesteld, namelijk aan welke voorwaar-
den de belastingplichtige moet 
voldoen. Met andere woorden, wat 
moet nu werkelijk ten genoege van 
de inspecteur worden aangetoond 
om voor de aftrek die hier in bespre^ 
king is, in aanmerking te komen? 
Welke eisen worden daaraan 
gesteld? Wat zijn de voorwaarden? 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Het is in de winstsfeer 
inderdaad anders dan buiten de 
winstsfeer. In de winstsfeer is veel 
meer het risico aanwezig dat de 
werkzaamheden voor rekening van 
de man gebeuren, terwijl in de 
inkomenssfeer veel duidelijker een 
scheiding kan worden aangebracht 
tussen de arbeid die een man 
verricht en de arbeid die de vrouw 
verricht. Ik herhaal wat ik in eerste 
termijn gezegd heb met name met 
betrekking tot de opmerkingen van 
de heer Vermeend. 

Ik vind de voorwaarden die ik voor 
de winstsfeer heb genoemd - de 
geachte afgevaardigde heeft hieraan 
gerefereerd - juist bepaald noodzake 
lijk. Doordat ik die voorwaarden in de 
winstsfeer bij dit artikel heb opge 
somd, vormen zij echter onderdeel 
van de wetsgeschiedenis. Ik kan de 
geachte afgevaardigde op zichzelf 
toegeven dat het wenselijk zou 
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Koning 

kunnen zijn dat hetgeen hij wi l , 
gebeurt. Ik moet hem dan echter 
meedelen dat ik daartoe niet de 
mogelijkheden heb, aangezien ik hier 
niet ex cathedra de wet aan het 
interpreteren ben, maar rekening heb 
te houden met de wijze waarop de 
rechter de wet uitlegt. 

De rechter heeft een bepaalde 
uitleg aan de wet gegeven. Ik kan 
alleen zeggen dat de inspecteur de 
zaken nauwlettend en zo nauwkeurig 
mogelijk bekijkt en daarna beziet of 
er arbeid is verricht. Dat is een 
essentiële voorwaarde. Voor de 
belastingplichtige zijn er allerlei 
mogelijkheden om aan te tonen dat 
arbeid ook daadwerkelijk is verricht. 
Dit moet tot genoegen van de 
inspecteur en of de rechter worden 
gedaan. De wijze van betaling staat 
hiervan in feite los, zeker als er 
sprake is van een gemeenschappelijke 
bank- en of girorekening. 

De heer Van Dijk (CDA): Geldt dit in 
principe voor elke soort arbeid, of 
deze arbeid nu los staat van de 
inkomensverwerving van de man of 
niet? 

Staatssecretaris Koning: Dat hangt 
helemaal van de aard van de arbeid 
af. Ik moet u op één punt corrigeren. 
U zei namelijk dat wat de heer 
Vermeend wil het tot stand brengen 
van een arbeidsovereenkomst is. Dat 
kan de heer Vermeend niet bedoeld 
hebben, omdat een arbeidsovereen-
komst tussen man en vrouw in het 
kader van het Burgerlijk Wetboek 
verboden is. De heer Vermeend zal 
hebben bedoeld een overeenkomst 
tot het verrichten van enkele diensten 
c.q. een maatschapsovereenkomst. 
De arbeid die verricht wordt, moet 
natuurlijk gericht zijn op het verwerven 
van het inkomen op zichzelf en kan 
natuurlijk niet betrekking hebben op 
het schoonmaken van het studeerver-
trek van de echtgenoot, want dat is 
niet de arbeid waarvoor de beloning 
van buiten komt. 

De heer Van Dijk (CDA): Er moet 
dus een duidelijke relatie zijn tussen 
de arbeid van de medewerkende 
echtgenote en het verdiende inkomen. 

Staatssecretaris Koning: Naar mijn 
mening wel, Voorzitter, maar ik wil 
erop wijzen dat dit ter beoordeling 
staat. Ik herhaal dat ik geen uitleg 
geef ex cathedra. Hetgeen ik nu zeg, 
is niet bindend voor de rechter. Een 

en ander staat ter beoordeling van de 
rechter. Het zou bindend zijn, althans 
behorende tot de uitleg die aan de 
wetsgeschiedenis wordt gegeven, 
indien mijn antwoord zou zijn 
gegeven bij de totstandkoming van 
de desbetreffende wetsbepaling. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
de stukken over de locatiekeuze 
opslag radio-actief afval (18343 , 
nrs. 29 en 30) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Veldhoen (PvdA): Voorzitter! 
De keuze voor een plek waar het 
radioactief afval dat onze samenle-
ving produceert, moet worden 
beheerd, houdt deze Kamer al lang 
bezig. Twee weken geleden discussi-
eerden wij met de minister over het 
voornemen van de regering om niet 
zelf een lokatie te kiezen, maar de 
keuze na de selectie door de 'gries-
meelcommissie' over te laten aan de 
beheerder, de COVRA. Groot was 
onze verbazing daarover. 

Wij vinden dat een zo belangrijke 
eenmalige keuze voor 100 jaar, zeker 
na de voorgeschiedenis, genomen 
moet worden door de regering zelf in 
samenspraak met het parlement. Dat 
mo9*~zorgvuldig gebeuren. De 
regering verwijst naar procedures die 
in het algemeen gevolgd worden bij 
de vestiging van normale industriële 
activiteiten. Dat is onzin. Immers, 
voor een normale industriële activiteit, 
bij voorbeeld een griesmeelfabriek, is 
geen commissie-Geertsema nodig. 
Verder is de technische verplichting 
om afval 50 tot 100 jaar zorgvuldig 
te koelen geen normale industriële 
activiteit. 

Het besluit de COVRA te laten 
onderhandelen is onjuist, omdat de 
planologische betekenis uit handen 
wordt gegeven. De politieke betekenis 
wordt echter duidelijk. De COVRA 
heeft al lang een keuze gemaakt, 
namelijk niet bij een kerncentrale. Bij 
een keuze tussen Borsele en Moerdijk 
wordt het dus Moerdijk. Iedereen 
weet dat Moerdijk ongeschikt is voor 

een kerncentrale ondanks de 
bestuurlijke lobby van Van Agt. Geen 
hoofdprijs via een kerncentrale voor 
Brabant, dan maar een troostprijs in 
de vorm van het afval. Ons inziens 
moet de verantwoordelijkheid voor 
een definitieve keuze bij regering en 
parlement blijven. 

Mijn volgende punt is zeker zo 
ernstig en betreft het milieu-effect 
rapport. De MER is gemaakt en 
daarna afgekraakt. Het is als basisdo-
cument niet bruikbaar. Als iemand 
eindexamen doet en niet voldoet aan 
de eisen, zakt zo'n kandidaat. Hier 
zakt de kandidaat, maar krijgt wel het 
diploma met de opmerking dat het 
bar slecht was. Ik verwijs naar het 
toetsingsrapport van de voorlopige 
commissie-MER en in het bijzonder 
naar blz. 1t/m 11 daarvan. 

Het rapport deugt van geen kant. 
Dat is de basis waarop met de 
effecten op het milieu en de mensen 
wordt omgegaan. Toch wordt het 
huiswerk niet overgemaakt, ondanks 
het feit dat het milieu-effectrapport 
niet aan de meest essentiële eisen 
voldoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Over beide 
vraagstukken, te weten de verant-
woordelijkheid voor de lokatiekeuze 
en de wenselijkheid van een deugde-
lijk milieu-effectrapport, leg ik een 
uitspraak voor aan de Kamer. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden 
Veldhoen, Zijlstra en Dijkman worden 
de volgende moties voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de regering de 
keus inzake de locatie voor de 
vestiging van een opslagfaciliteit 
voor radio-actief afval in eerste 
instantie heeft overgelaten aan de 
organisatie, die het radio-actief afval 
zal beheren; 

van mening, dat de regering zelf de 
verantwoordelijkheid voor de 
locatie-keus draagt; 

verzoekt de regering, die keuze zelf 
te maken en het resultaat aan de 
Staten-Generaal mee te delen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Voorzitter 

overwegende, dat het locatie-onaf-
hankelijke milieu-effect-rapport 
inzake opslag en verwerking van 
radio-actief afval ernstige tekortko-
mingen vertoont en derhalve zijn 
functie als basisdocument voor de 
besluitvorming over een definitieve 
locatie-keus niet kan vervullen; 

verzoekt de regering, te bevorderen, 
dat een beter gefundeerd locatie-on-
afhankelijk milieu-effect-rapport 
wordt opgesteld alvorens tot een 
definitieve locatie-keus wordt 
besloten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 31 
en 32 (18343). 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister heeft 
besloten dat in ons land in beginsel 
drie plaatsen geschikt zijn als locatie 
voor de opslag van radioactief afval; 
twee in de gemeente Borsele en één 
op het industrieterrein Moerdijk, 
COVRA is in de gelegenheid gesteld 
zelf een keuze te maken en wel voor 
1 juli. Gebeurt dat niet, dan beslist en 
kiest de regering. Mijn fractie kan 
met deze procedure instemmen. Mij 
bereiken overigens berichten dat 
COVRA intussen een beslissing heeft 
genomen. Is dat juist en, zo ja, hoe 
luidt deze beslissing? 

De fractie van D'66 onderstreept 
dat het hierbij nog slechts om een 
principe-besluit gaat en dat nadere 
informatie uit zal moeten wijzen of de 
gekozen of nog te kiezen lokatie uit 
een oogpunt van veiligheid en milieu 
acceptabel is. Het op te stellen 
lokatiegebonden MER zal hierover 
uitsluitsel moeten geven. Ik wil 
benadrukken dat in dit lokatiegebon-
den MER niet alleen de lokatie-onder-
scheidende elementen dienen te 
worden opgenomen, maar ook alle 
zaken die in het lokatie-onafhankelijke 
MER onvoldoende of in het geheel 
niet zijn behandeld. Mag ik ervan 
uitgaan dat dit inderdaad zal gebeuren, 
dat er op de inhoud van de lokatiege-
bonden MER niet zal worden 
beknibbeld en dat bij voorbeeld een 
veiligheidsrapport onderdeel van dat 
MER zal zijn? Ik verwacht op dit punt 
een zeer duidelijke uitspraak van de 
minister. 

Verder ben ik van mening dat 
langlevende en kottlevende isotopen 
gescheiden behoren te worden 
opgeslagen. Dit leidt ertoe dat het 
afval dat slechts kortlevende isotopen 
bevat, relatief snel kan worden 
afgevoerd. Dat bespaart ruimte en 
geld. Dit alternatief is in het lokatie-
onafhankelijke MER niet uitgewerkt, 
ondanks de gegeven richtlijnen. Ik 
verzoek de minister een duidelijke 
toezegging te doen dat dit alternatief 
in het lokatie-afhankelijke MER 
alsnog zal worden uitgewerkt. 

Ten slotte wijs ik er nogmaals op, 
dat voor het hoogradioactief afval, 
dat wellicht in de jaren negentig naar 
ons land terugkomt en op de interim-
opslagplaats zal worden opgesla-
gen, een oplossing in internationaal 
verband verre de voorkeur heeft 
boven een nationale oplossing, al 
was het maar om financiële redenen. 
Ik nodig de regering dan ook gaarne 
uit het tot stand komen van een 
uiteraard ook uit milieu-oogpunt 
verantwoorde internationale oplos-
sing met kracht na te blijven streven. 
Zolang er geen definitieve veilige 
oplossing is gevonden voor het 
hoogradioactief afval, kan er 
uiteraard geen sprake zijn van een 
beslissing tot de bouw van nieuwe 
kerncentrales. Ik hoop dat ook de 
regering dit een redelijk standpunt 
vindt en zich daarin kan vinden. 

D 
De heer Di jkman (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens het mondeling 
overleg over de locatiekeuze voor 
opslag op land van radio-actief afval 
hebben wij erop gewezen, dat er 
door allerlei oorzaken, met name het 
krappe tijdspad, te weinig gelegen-
heid is geweest voor de inspraak. De 
inspraak heeft daardoor te weinig 
invloed kunnen hebben op de 
plaatskeuze. Wij hebben de bezwaren 
van het landelijk platform tegen 
kernenergie in dit verband gememo-
reerd. Tevens hebben wij gewezen 
op het beperkte effect van de 
uitgevoerde milieu-effectrapportage, 
omdat geen vergelijkend onderzoek 
is uitgevoerd voor de verschillende 
locaties. 

Een en ander was voor ons voldoen-
de reden om bezwaren aan te tekenen 
tegen het voornemen om aan de 
direct belanghebbende (de COVRA) 
de lokatiekeuze over te laten. Wij zijn 
van mening dat de regering zelf direct 
verantwoordelijk dient te blijven. 

Om deze redenen hebben wij de 
door de heer Veldhoen ingediende 
moties mede ondertekend. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De vaste Commissie voor het 
Milieubeheer heeft in een mondeling 
overleg de nu aan de orde zijnde 
kwestie al uitputtend met de minister 
besproken. De minister heeft in dat 
overleg ook zeer duidelijke toezeggin-
gen gedaan. Het is overigens goed 
dat een aantal vragen die daar aan de 
orde zijn gekomen, nu nog eens zijn 
genoemd, met name door collega 
Tommei. Ik sluit mij bij zijn vraagstel-
ling aan, waar het betreft het 
algemene deel van de lokatiegebon-
den MER en de zeggenschap van de 
Kamer. Ik ben wel van oordeel (het is 
ook door collega Tommei uitgespro-
ken) dat de procedure die nu is 
gevolgd, op zichzelf alle rechten bij 
de Kamer laat. Ik meen dat wij 
daarover al voldoende zekerheid 
hebben gekregen, maar het zou goed 
zijn als de minister dit nog eens 
bevestigt. 

Er zijn berichten over een voorlo-
pige of definitieve besluitvorming in 
COVRA kring. Kan de minister 
daarover iets mededelen? Het lijkt mij 
allemaal wat voorbarig, maar het zou 
goed zijn om daar enige klaarheid 
over te krijgen. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Veldhoen heeft 
een aantal argumenten genoemd om 
de keuze van een lokatie voor 
radio-actief afval bij het rijk te 
leggen. Hij heeft daarbij met name op 
planologische argumenten gewezen. 
De reden waarom mijn ministerie 
erbij betrokken is, is echter niet een 
planologische reden, maar de 
milieureden. Het niet dumpen in zee 
bracht ons tot het moeten vinden van 
een lokatie op het land. Wij hebben 
een zware commissie gevraagd 
daarvoor het nodige voorbereidende 
werk te verrichten, niet zozeer met 
het oog op de planologische, maar 
met het oog op de bestuurlijke kant, 
hoewel uiteraard planologische 
argumenten wel een belangrijke rol in 
het geheel spelen. Die argumenten 
zijn dan ook zorgvuldig meegenomen, 
maar het is niet vergelijkbaar met 
een PKB-procedure. 

Tegen die achtergrond - het is ook 
duidelijk als ik verwijs naar het 
verslag van het mondeling overleg -
moet ik de eerste motie van de heer 
Veldhoen ontraden. 

De heer Veldhoen heeft voorts 
gesteld dat een lokatieonafhankelijke 
MER onvoldoende is. Als je onvol-
doendes haalt, moet het huiswerk 
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worden overgedaan, aldus de heer 
Veldhoen. Als het zou gaan om de 
eind MER, zou het inderdaad 
overgedaan moeten worden, want 
dan zou het een onvoldoende basis 
zijn geweest voor besluitvorming. In 
dit geval hebben wij in de procedure 
een splitsing aangebracht tussen een 
lokatie-afhankelijke en een lokatie-on-
afhankelijke MER. Wij moeten nu nog 
een totaal-MER maken die een 
compleet beeld geeft. Als dat 
complete beeld voldoende is, 
inclusief het advies van de commissie 
dat daarover moet worden ontvangen, 
zou dat voldoende basis zijn voor een 
besluitvorming en vergunningverle-
ning op basis van de Kernenergiewet. 

De heer Tommei heeft gevraagd 
of de scheiding tussen kortlevende 
en langlevende isotopen in de MER 
aan de orde komt. Dat is inderdaad het 
geval en op basis daarvan moeten wij 
dan verder kijken. Voorts heeft hij 
nog gevraagd of het inderdaad nu 
alleen een principebesluit is. In de 
totale MER moeten niet alleen de 
lokatie-onafhankelijke onderdelen 
nog aan de orde komen, maar ook 
die zaken waarvan de commissie-MER 
heeft opgemerkt dat ze in de eerste 
fase onvoldoende aan de orde zijn 
gekomen. 

Tegen die achtergrond zou ik ook 
de tweede motie van de heer 
Veldhoen willen ontraden. 

Vervolgens zijn er nog twee 
vragen naar voren gebracht. Op de 
vraag van de heer Dijkman ben ik 
ingegaan toen ik sprak over de motie 
van de heer Veldhoen. De heer 
Tommei zei dat internationale 
oplossingen voor hoog-radioactief 
afval de voorkeur verdienen. Wij 
blijven daar wel degelijk naar zoeken, 
maar het hebben van een voorkeur is 
niet altijd hetzelfde als je zin krijgen. 

Ten slotte kom ik bij de vraag die 
de heren Tommei en Lansink stelden. 
Zij vroegen of de COVRA al heeft 
gekozen. Ik zag dit ook geprononceerd 
in één van de ochtendbladen staan. 
Mijn informatie die ik daarna heb 
ingewonnen, wijst uit dat de COVRA 
nog niet heeft gekozen. De COVRA 
verwacht half juni daarover nader 
overleg te voeren in haar raad van 
beheer. Dan zal de nadere keuze 
worden bepaald. Wij naderen de 
datum van 1 juli. Dan treedt de 
andere procedure in werking. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op één minuut. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Veldhoen (PvdA): Voorzitter! 
Ik blijf toch mijn bezwaren houden. 
Vanaf het begin is de indruk gewekt 
dat de locatiekeuze door de minister, 
in samenspraak met de Kamer, zou 
worden genomen. Het betreft immers 
een eerste en waarschijnlijk eenmalige 
beslissing voor vele jaren, die veel 
zorgvuldigheid vereist, in zoverre, dat 
de minister en niet de COVRA die 
keuze maakt. Dat heeft de minister 
ook zo gezegd op 1 oktober 1984 en 
dat is te lezen in het verslag van de 
UCV die daarover is gehouden. 
Daarin zegt hij dat het de taak van de 
regering is, uit die drie locaties door 
middel van intensief bestuurlijk 
overleg de definitieve plaats te 
kiezen. 

Zorgvuldigheid is ook vereist voor 
een goede voorbereiding en voor een 
goed doorwrocht milieu-effectrap-
port, waarin een groot aantal 
aspecten, zoals veiligheid, toekomsti-
ge ontwikkelingen, hoeveelheden, de 
opslagvorm, de systematiek en de 
logistiek op een goede wijze zijn 
verwerkt. Het huidige mil ieueffect 
deugt niet en is als fundering voor 
een locatie-MER ongeschikt. 

Ik kan nog wel tien minuten uit het 
milieu-advies rapporteren, maar ik 
besluit met een commentaar dat op 
30 januari jongstleden in 'De Stem' 
stond. Daarin wordt het een slechte 
start genoemd voor het bedrijf dat, 
nog vóór het zich in het zuidwesten 
des lands heeft gevestigd, de eigen 
geloofwaardigheid zeer sterk heeft 
ondergraven. Een goede MER is dus 
nodig om de besluitvorming hierover 
beter te funderen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Ik heb in eerste termijn al gezegd dat 
ik met de procedure wel kan instem-
men, mits de locatiegebonden MER 
dan ook alle informatie bevat die nog 
ontbrak in de niet-locatiegebonden 
MER. Op dat punt heb ik nog op één 
vraag geen antwoord gekregen. Ik 
heb de minister om de toezegging 
gevraagd dat er wat de locatiegebon-
den MER betreft niet zal worden 
beknibbeld op de inhoud en dat er 
alles in komt te staan wat nog niet 
aan informatie beschikbaar is, onder 
andere het genoemde veiligheidsrap-
port. Ik vraag de minister heel 
concreet om op die vraag ' ja' te 
antwoorden, want dan kan ik mijn 
stemgedrag bepalen 

De heer Di jkman (PPR): Voorzitter! 
Het komt er voor de zaken waar wij 
over spreken nogal op aan dat de 
inspraak van alle betrokkenen aan 
bod komt. Men is daarover zozeer 
ontevreden, dat men een klacht heeft 
ingediend bij de Nationale Ombuds-
man. De regering zou zich dit aan 
kunnen trekken en voorkomen dat die 
ontevredenheid blijft. In ieder geval 
zal deze klacht ervoor pleiten dat de 
regering nu alle verantwoordelijkheid 
die zij zelf kan nemen ook neemt. 

D 
De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Ik dank de minister voor zijn antwoor-
den. De locatiegebonden MER blijft 
een belangrijk beslissingspunt, ook 
voor de Kamer. Daarmee kom ik bij 
de verantwoordelijkheid die de 
Kamer heeft voor het probleem dat er 
feitelijk is. Dat probleem is begonnen 
met Zijpe. Wij nebben met zijn allen 
ingestemd - ook de fractie van de 
PvdA - met het tijdig vinden van een 
plaats die verantwoord is. Dat wilde 
ik even opmerken. 

Ten slotte vind ik het aardig om 
collega Veldhoen te horen citeren uit 
'De Stem'. Ik meen dat het hele 
verhaal dat in 'De Stem' stond over 
het mondeling overleg hem te 
denken zou hebben gegeven. 

D 
Minister Winsemius: Voorzitterf De 
heer Veldhoen zegt, dat het hier om 
een taak van de regering gaat en dat 
zij zelf moet kiezen. Hij citeerde 
terecht uit een stuk, dat wij eerder 
hadden ingestuurd. Ik heb in een 
mondeling overleg proberen aan te 
geven, dat er inderdaad verandering 
is opgetreden. Ik heb ook uitgelegd, 
welke verandering er aan de orde is. 
Wij hadden verwacht - maar ik denk 
dat door alle woordvoerders indertijd, 
in de jaren 1983 en 1 984 is verwacht 
- dat er weinig 'vrijwilligers' zouden 
zijn, dat maar weinig gegadigden 
zich onder bepaalde voorwaarden 
beschikbaar zouden willen stellen. 

Een aantal gegadigden hebben 
zich wél beschikbaar gesteld en dat 
is de verandering, een vrij wezenlijk 
punt. Zoals u zich uit de discussie 
wellicht nog zult herinneren, is onder 
anderen de heer Lankhorst zeer 
uitgebreid op dit punt ingegaan. Ook 
andere afgevaardigden hebben dit 
gedaan. Er werd vanuit gegaan dat 
artikel 65 van de Wet Ruimtelijke 
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Ordening eraan te pas zou moeten 
komen, waarbij planologische 
aspecten aan de orde komen. Ik ben 
het geheel met de heer Veldhoen 
eens, dat een goede MER noodzakelijk 
is, niet alleen vanwege het milieube-
lang, maar ook om een goede start 
van COVRA mogelijk te maken, waar 
dit ook zou zijn. 

Daarmee kom ik bij de door de 
heer Tommei gemaakte opmerking. 
Er moet hier beknibbeld worden op 
de inhoud. Het moet een goede MER 
zijn. Mij wordt verteld dat inderdaad 
een veiligheidsrapport een onderdeel 
van de vergunningsaanvrage-kern-
energiewet zal zijn. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Zal dit rapport ook in de MER 
terechtkomen? 

Minister Winsemius: Dat weet ik 
niet. Mijn technische informatie is 
onvoldoende. Ik moet mij beperken 
tot de gegevens die ik nu voor mij 
heb. Er komt een veiligheidsrapport 
als onderdeel van de vergunningsaan-
vrage-Kernenergiewet. Daarin zit ook 
de MER. Ik neem aan, dat dit bij 
elkaar gevoegd zal zijn, als dit 
praktisch is. Anders zijn het twee 
rapporten die bij elkaar horen op het 
moment van de besluitvorming. Mijn 
interpretatie is dat de heer Tommei 
hier aan zijn trekken zal komen, maar 
honderd procent zeker weet ik dat 
niet. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Mag ik ervan uitgaan dat dit rapport 
inderdaad beoordeeld wordt samen 
met de MER, als er geen nader 
bericht komt? 

Minister Winsemius: Wij kunnen er 
in ieder geval zeker van zijn, dat de 
twee rapporten op hetzelfde moment 
in de beoordeling worden meegeno-
men, als zij gescheiden zouden zijn. Ik 
zal proberen te doen, wat de heer 
Tommei vroeg. 

De heer Dijkman maakte nog de 
opmerking, dat de inspraak onvoldoen-
de is geweest. Er kwamen klachten bij 
de ombudsman. Wij hebben hierover 
eerder gesproken. Ik zou niet aan elke 
klacht bij de ombudsman de conse-
quentie willen verbinden, dat de 
regering anders moet handelen. De 
ombudsman is daarvoor ingesteld. De 
klachtenprocedure is hiervoor in het 
leven geroepen. Daaraan moeten wij 

het nodige gewicht geven en de 
ombudsman zal hierover dan wel een 
uitspraak doen. 

Wel ligt het in de bedoeling om de 
vergunningsprocedure-Kernenergie-
wet inclusief de hierbij behorende 
zaken - de heer Dijkman is hiermee 
bekend - met grote zorgvuldigheid af 
te wikkelen. Dat zijn wij aan onszelf 
zeker verplicht. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
volgende week over de moties te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 17.13 uur 
tot 18.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
de brieven naar aanleiding van 
het ongeval in de kerncentrale 
bij Tsjernobyl (18830 , nrs. 55 en 
56). 

De Voorzitter: Voor een aanvullende 
mededeling is eerst het woord aan 
de minister van Landbouw en 
Visserij. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik dank u hartelijk omdat u mij aan 
het begin van het debat even het 
woord verleent. 

Zojuist heeft het kabinet op grond 
van het verloop van de waarnemingen 
van de radio-actieve besmetting van 
het gras en de effecten daarvan voor 
de melk, en ook omdat wij op het 
ogenblik in staat zijn, achteraf de 
gehele melkstroom te controleren, 
besloten het graasverbod dat sinds 
zaterdagavond geldt op te heffen. Ik 
stel het erg op prijs dat op dit moment 
mee te delen. Ik vind het niet geheel 
op zijn plaats, met een dergelijk 
besluit achter de regeringstafel te 
zitten terwijl de Kamer aan het woord 
is en de problematiek mede bespreekt. 
Ik zou dat evenmin juist vinden 
tegenover de melkveehouders, die op 
deze wijze direct mededeling kan 
worden gedaan van ons besluit. De 
overwegingen voor het besluit zal ik 
dadelijk, nadat de Kamer aan het 
woord is geweest, toelichten. 

Het besluit loopt parallel aan een 
aantal adviezen die wij aan de 
melkveehouders geven, om zolang de 
huidige situatie voortduurt een 
bepaald gedragspatroon met betrek-
king tot de rantoensamenstelling te 
volgen. De voorschriften voor het 
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gebruik van verse melk die tot 
dusverre hebben gegolden blijven 
gehandhaafd. Ons advies luidt, geen 
verse melk rechtstreeks van de boer te 
consumeren. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voor velen ondenkbare 
is nu toch gebeurd: een ongeval van 
ongekende omvang in een kerncentra-
le, met verspreiding van radio-actieve 
stoffen over nagenoeg het hele 
noordelijke halfrond, tot in Japan en 
de Verenigde Staten toe. Vele 
slachtoffers op termijn. Kinderen en 
zwangere vrouwen moeten binnen 
blijven. Er moet jodium worden 
geslikt, groenten moeten worden 
vernietigd en koeien moeten op stal, 
zelfs op grote afstand. 

Aan de slachtoffers, vooral in de 
Oekraïne en Wit-Rusland, moet onzes 
inziens Nederlandse humanitaire hulp 
worden aangeboden. Nederland dient 
als voorzitter van de EG-ministerraad 
met kracht hulp van de EG aan de 
Russische slachtoffers te bevorderen. 

Onze eerste reactie is: de bij de 
noodmaatregelen betrokken bewinds-
lieden hebben de problemen goed 
opgevangen. Gelukkig stond naast 
minister Van Aardenne, de minister 
van de bosbrand met de watergekoelde 
greppel, een andere, die de potentiële 
gevaren aan de hand van informatie 
over de stralingsdoses onmiddellijk en 
efficiënt doorgaf. Er werd alert 
gereageerd op de gevaren van te hoge 
radio-activiteit in volksvoedsel 
nummer één, de melk. De koeien 
moesten op stal. Ze kunnen er nu 
kennelijk weer uit. 

Naast deze waardering maak ik 
ook kanttekeningen. De teneur van 
het beleid was te veel: de goede 
pieterbaas weet wel wat het beste 
voor jullie is. Vragen bij welk stralings-
niveau bepaalde maatregelen 
genomen worden werden niet 
beantwoord. Op het coördinatiecen-
trum zei men steevast, dat men het 
niet verstandig vond, te zeggen in 
welk geval men waarschuwingen zou 
geven tegen het niet meer drinken 
van regenwater, wanneer de koeien 
moesten worden binnengehaald en 
zwangere vrouwen en baby's uit de 
buitenlucht moesten blijven. Hoe 
hoog de straling in elk van die 
gevallen mocht zijn, zei men niet. 

Wij zijn daar niet gelukkig mee. 
Wij vinden dat de bevolking recht 
heeft op volledige en volwassen 
informatie. Dat is ook het beste met 
het oog op een zo gering mogelijke 
ongerustheid. Wij vragen de regering 
dan ook, die limieten aan te geven en 
wij vragen eveneens, zo goed 
mogelijk in te spelen op de ongerust-
heid onder de bevolking. Boeren, 
tuinders, kwetsbare groepen, 
mensen met volkstuinen behoren 
precies te weten waar zij aan toe zijn. 
Bovendien vragen wij de regering de 
Kamer mee te delen met welke 
informatie men in het buitenland op 
dit probleem reageert. 

Voorzitter! Bij dit soort rampen is 
de land- en tuinbouw zeer kwetsbaar. 
Mijn fractie heeft in het verleden 
altijd het standpunt ingenomen, dat 
als het gaat om normale bedrijfsrisi-
co's niet mag worden gerekend op 
tegemoetkomingen van de overheid. 
Dat kan slechts op politieke gronden 
worden overwogen bij bijzondere 
calamiteiten, zoals grote overstromin-
gen. Bij deze ramp in de Sovjet-Uniet 
is naar de mening van mijn fractie in 
principe sprake van een dergelijke 
situatie. 

Hoewel de omvang van de schade 
voor de land en tuinbouw op het 
ogenblik nog moeilijk is te schatten, 
vinden wij dat vandaag principieel 
voor de mogelijkheid van een 
tegemoetkoming moet worden 
besloten. Of die tegemoetkoming 
uiteindelijk moet worden toegekend 
en hoeveel zij moet bedragen, kan pas 
worden vastgesteld op het moment 
dat over de omvang van de schade 
meer bekend is. 

Maar een uitzondering willen wij 
nu reeds maken voor de melkveehou-
derij, ondanks de korte duur van het 
graasverbod Voor deze bedrijfstak is 
immers een besluit genomen 
krachtens artikel 40 van de Kernener-
giewet om de melkkoeien op stal te 
houden. Wij staan achter dat besluit 
en moeten nog even bekijken of het 
graasverbod nu terecht is opgeheven. 
Maar als op basis van die wet 
maatregelen worden genomen, 
dienen ook de overige bepalingen 
van de wet te gelden en dan met 
name artikel 48, dat voorziet in 
toekenning van een tegemoetkoming 
ten laste van de staat aan personen 
voor wie uit toepassing van genoemd 
artikel 40 schade is ontstaan. 

Wij vinden dat de regering een 
principe-uitspraak moet doen in 
dezen waarbij de nadere uitwerking 
van die tegemoetkoming kan worden 
overgelaten aan de minister van 

Landbouw en Visserij en de betrokken 
vaste Kamercommissie. Ik begrijp, 
dat deze commissie nog een monde-
ling overleg heeft en dat daarover 
vanavond nog dient te worden 
gesproken. Op dit punt wil ik een 
motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Zijlstra en Tazelaar wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat de gevolgen van de 
ramp van de kernenergiecentrale te 
Tsjernobyl met name voor de land-
en tuinbouw schade kan opleveren, 
die aanzienlijk groter is dan het 
normale ondernemersrisico; 

gelet op het Besluit van de regering, 
op grond van de Kernenergiewet 
genomen, dat veehouders verplichtte 
koeien op stal te houden; 

van mening, dat genoemde wet 
voorziet in de mogelijkheid van het 
toekennen van een tegemoetkoming 
ten laste van de staat aan personen, 
voor wie schade is ontstaan door 
maatregelen genomen uit hoofde van 
die wet; 

verzoekt de regering, zo snel mogelijk 
een regeling uit te werken ten 
aanzien van de noodzakelijke 
tegemoetkoming in de schade, 
geleden in de land- en tuinbouw en 
de Kamer daarover onverwijld te 
berichten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 57 (18830). 

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn evenmin gelukkig 
met de stand van zaken betreffende 
de hulpverlening bij rampen en 
evacuatieplannen. Grote Nederlandse 
steden in de buurt van kerncentrales 
schijnen geen of ontoereikende 
plannen te hebben ter bestrijding van 
de gevolgen van een nucleaire ramp. 
Opvangmogelijkheden lijken onvol-
doende voorhanden. De uitspraak 
van de Kamer in maart 1985, waarbij 
de regering werd verzocht voor 1 mei 
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1986 een tienjarenplan in te dienen 
voor onder meer de rampenbestrijding 
in vredestijd - ook wel projectplan 
genoemd - is naar ons beste weten 
niet uitgevoerd. 

Wij vragen de regering hierop te 
reageren en de Kamer op zo kort 
mogelijke termijn een overzicht te 
zenden van de stand van zaken met 
betrekking tot hulpverlening en 
evacuatieplannen bij nucleaire 
rampen in Nederland, in de grensge-
bieden en elders in West-Europa. Wij 
hebben overigens de indruk dat met 
name in de grensgebieden deze 
plannen zeer veel te wensen overlaten. 
Als dat zo is, welke initiatieven denkt 
de regering te nemen om dit per 
ommegaande in orde te brengen en 
te komen tot een adequate internati-
onalisering van rampenplannen met 
meer concrete afspraken over 
internationale bijstand en alles wat 
daarbij hoort? 

Vanzelfsprekend dient met alle 
spoed een stelsel van alarmering en 
informatie te worden opgezet. 
Onverplichtende richtlijnen voor de 
veiligheid van het IAEA moeten in 
verdragen worden omgezet. Het 
Euratom-verdrag biedt de mogelijk-
heid, de veiligheidsproblemen binnen 
de Europese Gemeenschap aan te 
pakken - overigens staan ook in de 
EG nog ettelijke kerncentrales zonder 
extra omhulling en dat maakt het 
probleem nog moeilijker - en die 
mogelijkheden binnen Euratom 
moeten worden benut. 

Wat de afspraken en de te stellen 
veiligheidseisen aan de landen van 
het Oostblok betreft, lijkt de betere 
relatie met de Comecon openingen 
te bieden. Nederland dient bij dit 
alles, mede op grond van het 
voorzitterschap van de EG-minister-
raad, het voortouw te nemen. Wij 
verwachten dan ook op zo kort 
mogelijke termijn mededeling van de 
concrete activiteiten van de regering 
op al deze gebieden. 

Voorzitter! De regering belooft in 
haar brief een analyse te zullen 
geven van het verloop van de ramp 
te Tsjernobyl en van de relevantie 
van die ramp voor de veiligheid van 
kerncentrales in het Westen. Het lijkt 
ons dat dit onderzoek met name drie 
onderwerpen moet betreffen, nl. de 
bronterm, de verspreidingsmodellen 
en de gevolgen voor mens en 
leefomgeving. 

Wat de bronterm betreft, zal het 
onderzoek antwoord moeten geven 
op de vragen hoeveel radio-activiteit 
is vrijgekomen, welke stoffen het 

betreft en welk gedeelte van de 
kerninhoud is vrijgekomen. Dat zal 
vergeleken moeten worden met 
processen die zich bij het ongeval 
van Three Mile Island en bij de vele 
bijna-ongevallen en storingen in de 
VS en elders voordeden. De Russische 
ramp moet dan tevens als referentie 
voor de toetsing van de betreffende 
modellen worden gebruikt. 

Het onderzoek zal antwoord 
moeten geven op de vraag hoe en 
met welke intensiteit de verspreiding 
van de radio-actieve stoffen in zijn 
werk kan gaan. Ook hier zal getoetst 
moeten worden aan de gangbare 
verspreidingsmodellen en zal uit de 
ramp lering moeten worden getrok-
ken. 

Het onderzoek zal een antwoord 
moeten geven op de vragen naar 
aantallen acute en vooral ook latente 
doden die bij rampen als deze te 
betreuren zijn. De analyse van de 
Gezondheidsraad zal op grond van 
deze ellendige ervaring moeten 
worden overgedaan. Daarnaast zal 
onderzocht moeten worden welke 
omringende gebieden voor hoe lang 
besmet en onbewoonbaar worden, 
uitgaande van de nieuwe ervaringen 
met betrekking tot de bronterm. 

Het lijkt evident dat met het uitstel 
en het besluit om nog het nodige 
onderzoek te verrichten ook de 
behandeling van de PKB in zijn 
geheel is opgeschort. Dat betekent 
dat het aangekondigde onderzoek 
naar Moerdijk en de Noordoostpolder 
niet kan plaatsvinden. 

Naast deze inhoudelijke aspecten 
stel ik ook het procedurele aspect 
aan de orde. Naar onze opvatting 
vereist het immense belang van de 
zaak een volstrekte garantie van 
objectiviteit en grondigheid van het 
onderzoek. Dat betreft zowel de 
gremia die het onderzoek verrichten, 
als de periode waarbinnen het 
onderzoek wordt afgerond. 

De regering meent dat het uitstel 
- over de vraag 'uitstel of afstel?' 
kom ik straks nog te spreken - zo 
beperkt mogelijk moet worden 
gehouden. Wij zijn van mening dat 
de degelijkheid van het onderzoek 
voorop moet staan en dat het 
onderzoek op geen enkele manier in 
een tijdsklem mag worden vastgezet. 

Wij vragen de regering daarnaast 
de objectiviteit van het onderzoek te 
waarborgen door het te laten 
uitvoeren op de wijze waarop dat in 
de Bondsrepubliek Duitsland voor de 
snelle kweekreactor te Kalkar is 
gebeurd. Dat betekent dat twee van 
elkaar onafhankelijke onderzoeks-

commissies, bij voorbeeld een uit de 
hoek van ECN, KEMA, enz. en een 
andere uit de hoek van TH-Twente, 
de milieubeweging, Max Planck lnsti-
tuut, e.d. aan regering en parlement 
rapporteren. Indien het antwoord van 
de regering daartoe aanleiding geeft, 
zal ik in tweede termijn over beide 
aan het onderzoek te stellen eisen een 
uitspraak van de Kamer vragen. 

Het uitstel lijkt vanzelfsprekend 
ook te betekenen dat geen enkel 
uitvoeringsbesluit op basis van de 
PKB wordt uitgevoerd en geen enkele 
activiteit wordt ontplooid die op de 
uiteindelijke beslissing vooruitloopt. 
Aanvragen voor offertes van kerncen-
traleproducenten worden bij voor-
beeld niet verstuurd. Ik wil op deze 
beide laatste opmerkingen graag een 
reactie van de regering. 

Vanzelfsprekend denkt de Neder-
landse bevolking op dit ogenblik in 
de eerste plaats aan de gevolgen van 
de ramp in Tsjernobyl, gevolgen die 
in het dagelijks leven van een ieder 
merkbaar zijn en dat dagelijkse leven 
beïnvloeden. Het is dan ook bijna met 
excuses dat ik nu spreek over de 
plannen voor nieuwe kerncentrales in 
Nederland, maar ik kan daar niet 
omheen. 

Het kan niet anders, ondanks alle 
druk die op regering en parlement 
uitgeoefend is, dan dat vandaag 
besloten wordt tot uitstel van de 
behandeling van de PKB-vestigings-
plaatsen nieuwe kerncentrales. Door 
de ramp bij Tsjernobyl is de coalitie 
genoodzaakt, haar plannen in te 
slikken. Zij erkent daarmee op zijn 
minst, dat de tijd niet rijp is voor het 
aanwijzen van lokaties voor kerncen-
trales. Zij stelt daarmee ook de PvdA, 
die er steeds op gehamerd heeft dat 
dit besluit niet genomen mocht 
worden, in het gelijk. 

Men zal het ons niet euvel duiden 
dat daarbij enige achterdocht in ons 
opkomt. Bewindslieden brengen 
voortdurend naar voren dat de 
rampcentrale volstrekt onvergelijk-
baar is met de Westerse centrales. 
Wij graven wel greppels met water 
rondom onze bospercelen, de 
Russen niet 'en dat is het verschil'. 
Wij hebben dubbele omhullingen 
(met het vraagteken daarbij of dat 
wel zo is), zij niet. 

Wij bouwen verantwoord, zij niet. 
En ga zo maar door. Er is een wereld 
van verschil en zoiets als in de USSR 
kan bij ons niet gebeuren. En toch 
besluiten regeringspartijen en 
regering tot uitstel van de behandeling 
van de PKB. Wil de regering uitleggen 
waarom dat uitstel, dat wij begroeten, 
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maar dan alleen als eerste stap op de 
weg naar afstel, er toch moet 
komen? De regering wist toch al alles 
van mogelijke ongevallen? Weet zij, 
na Tsjernobyl, het opeens niet meer? 

Ons bekruipt de gedachte dat er 
mogelijk iets anders aan de hand is. 
Wil men alleen maar uitstel om een 
afkoelingsperiode te krijgen? Denkt 
men dat, net als na de brede maat-
schappelijke discussie, de weerstand 
tegen kernenergie over een half jaar 
of een jaar wel weer geluwd zal zijn? 
Of is na Tsjernobyl ook bij de 
regeringspartijen echt alles anders 
geworden? 

De PvdA heeft altijd gepoogd, het 
vraagstuk van de kernenergie zo 
grondig en zo zorgvuldig mogelijk te 
benaderen. 

De uitkomst was en is: kernenergie 
kan niet in Nederland. Helaas heeft 
de meerderheid in dit parlement ons 
daarin niet kunnen volgen. De 
rampzalige gebeurtenis in de USSR 
lijkt ons standpunt te bevestigen. Die 
meerderheid lijkt nu om te gaan. 
Over het uitstel van de PKB-behan-
deling bestaat kennelijk consensus. 

Maar alleen uitstel betekent toch 
dat het principebesluit van juni 1985 
voor de bouw van twee of meer 
kerncentrales overeind blijft? Uitstel 
van executie dus? Voor ons is dat 
niet aanvaardbaar. Wij vinden dat 
niet meer mag worden uitgegaan van 
de vestiging van tenminste twee 
nieuwe kerncentrales in Nederland, 
zoals het in een door een meerderheid 
aanvaard regeringsstandpunt heet. 
Het principebesluit van juni 1985 
moet naar onze mening teruggeno 
men worden. 

Dat legt ons tevens de verplichting 
op, een kernenergievrij-energiescena-
rio op te stellen om daarop het 
elektriciteitsplan te kunnen baseren. 

Ik heb u, mijnheer de Voorzitter, 
daartoe een motie overhandigd. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Zijlstra en Vermeend wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de uitgangspunten 
voor het op te stellen elektriciteitsplan 
spoedig vast dienen te liggen; 

overwegende, dat de uiteindelijke 
besluitvorming kan inhouden, dat in 
Nederland geen kernenergie zal 
worden toegepast; 

verwachtende, dat die besluitvorming 
op een voor het elektriciteitsplan te 
laat tijdstip afgerond zal zijn; 

spreekt uit, dat ten spoedigste een 
kernenergievrij energiescenario dient 
te worden opgesteld ten einde daar 
het elektriciteitsplan op te kunnen 
baseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 58 (18 830). 

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op de weg naar een 
kernenergievrij Nederland ligt een 
kolossale steen, een steen des 
aanstoots, en dat is het principebesluit 
tot de bouw van tenminste twee 
nieuwe kerncentrales. Wij bieden de 
Kamer met de volgende motie de 
gelegenheid om die steen op te 
ruimen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Zijlstra 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

verzoekt de regering, af te zien van 
het voornemen om in Nederland 
nieuwe kerncentrales te bouwen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 59 (18 830). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Gisterenavond 
kwam een vrachtwagen vol Neder-
landse sla bij de A1 grensovergang 
Oldenzaal terug uit Berlijn. De slag 
was afgekeurd, omdat er een 
radioactieve straling was gemeten 
van 402 becquerel per kilo. Het ging 
om kassla uit het Westland. Die 
straling is uitzonderlijk hoog en 

gevaarlijk voor de gezondheid. Ik ben 
er verbaasd over, dat de brief van 
vanmiddag hierover niets zegt. Het 
was gisteren 6 mei. En de brief ging 
over metingen tot en met 6 mei. Kunt 
u dit verhaal bevestigen? De keurings-
dienst van Waren is erbij geweest. 
Lopen wij de kans, dat dermate 
verontreinigde sla ook in de Neder-
landse winkels ligt? Waarom hebben 
de tuinders geen verbod gekregen 
om met oppervlaktewater of zelfs 
met regenwater te sproeien? Wilt u 
alsnog maatregelen nemen? Wat 
moeten wij in dit verband met het 
EG-streven om het onderlinge 
handelsverkeer zo min mogelijk te 
belemmeren? 

Voorzitter, ook ons land is 
overvallen door deze ramp. De 
voorlichters - dat zeg ook ik - doen 
zeker hun best. Dat neemt niet weg, 
dat de gewone burger er soms geen 
touw aan kan vastknopen. Wat weet 
nu die gewone burger van radioacti 
viteit? Je kunt het niet zien, je kunt 
het niet ruiken, zo hoor ik bij ons in 
de buurt. Mensen die er wel iets van 
weten, merken dat zij zelf niet meer 
kunnen beslissen. Zaterdag staan zij 
in hun tuin groente te zaaien of 
aardappels te poten en 's avonds 
horen zij van een piek van radioactivi-
teit op de grond. Het is allemaal 
nogal onwezenlijk. Je hebt er geen 
vat op, zelfs niet op 2000 kilometer 
afstand. Laat staan in Kiev, waar de 
eerste symptomen van stralingsziekte 
zich nu aandienen. 

Meer openheid zou mijn fractie 
willen ten aanzien van caesium en' 
strontium. Dit zijn stoffen met een 
halfwaardetijd van tientallen jaren. Zij 
blijven dus actief zolang wij leven. 
Deze stoffen zijn ook hier gemeten. 
In welke hoeveelheden? 

Is er vandaag in Drenthe behalve 
spinazie en sla, ook selderie en 
peterselie afgekeurd met een straling 
die 8 a 10 maal hoger is dan het 
toelaatbare? Klopt het, dat hierbij 
niet het jodiumgehalte, maar het 
caesiumgehalte verontrustend is? 
Hoe hoog is eigenlijk de vastgestelde 
straling bij spinazie? Gaat het hier 
alleen om jodium? 

De regering zegt, dat er een 
onderzoek zal volgen naar de 
stralingsbelasting als gevolg van 
Tsjernobyl. Mijn fractie wil dit graag 
toespitsen in de richting die de 
RARO en Natuur en Milieu aangeven. 

In de brief van 1 mei wordt 
gesproken over bindende veiligheids-
maatregelen voor de toepassing van 
kernenergie. De top in Tokio neemt 
dit kennelijk over. Wat is de bedoe 
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ling? Alleen eisen voor de constructie 
of ook voor de locatie, in verband 
met bevolkingsdichtheid en drinkwa-
tervoorziening? Wordt het nader 
onderzoek naar Moerdijk en de 
Noordoostpolder nu gestopt? Wordt 
de Gezondheidsraad gevraagd, haar 
normen te toetsen aan de gevolgen 
van deze concrete ramp? Hoe stelt 
men zich een en ander overigens 
voor? Moeten die internationale 
veiligheidseisen voor alle kerncentra 
les gelden? 

Niet alleen de Sovjet-Unie, maar 
ook de Verenigde Staten, ook 
Frankrijk en Engeland houden nu een 
aantal installaties buiten de IAEA-
controle, namelijk de militaire 
installaties. Hoe denkt men de 
controle af te dwingen van landen als 
Irak en Zuid-Afrika? Kortom: 100% 
veiligheid is een illusie. Er zijn meer 
storingen dan ooit geweest in het 
afgelopen jaar bij de Amerikaanse 
kerncentrales. 

Wij hoorden dat er een stijging 
met 20% was tot bijna 3000, 
waaronder 12 tamelijk ernstige 
problemen. Dit volgens de commissie 
voor kernenergie van het Huis van 
Afgevaardigden. Er was een explosie 
in Dungeness, Kent, Engeland op 31 
maart, waarbij straling vrijkwam die 
een maand geheim is gehouden. 
Denk aan Sellafield en aan gevaarlijke 
centrales in Spanje. De ongevalskans 
in Borssele ligt in dezelfde orde van 
grootte als die bij Kiev. Een extra 
mantel is misschien een extra 
bescherming, maar het vrijkomen van 
radioactiviteit is niet uitgesloten. 

Mijn fractie is het eens met 
degenen die zeggen, dat deze ramp 
gebruiken om stemmen te winnen 
goedkoop is. Juist daarom is vandaag 
politieke duidelijkheid geboden. De 
PvdA geeft die. Daar ben ik blij om, 
want nog niet zo lang geleden zei de 
heer Zijlstra nog voor de televisie dat 
het kernenergiestandpunt van de 
PvdA vooral niet als breukpunt moest 
worden gezien. Dat stadium is men 
nu dus voorbij. 

Het CDA en de VVD lijken te 
mikken op een electorale denkpauze 
En de regering? De minister-president 
zegt tegen het Amerikaans-Neder-
landse bedrijfsleven: 'Dit is een 
incident, dat geen trendbreuk zal 
betekenen in de verdere ontwikkeling 
van kernenergie.' De verklaring van 
Tokio, in zijn bijzijn opgesteld, stelt 
voorop dat kernenergie ook in de 
toekomst op steeds wijdere schaal 
als energiebron zal worden 
gebruikt. In hoeverre heeft hij afstand 

genomen van deze verklaring? Als 
CDA-lijstrekker is de heer Lubbers 
vooral bezorgd; dat begrijp ik, maar 
ook in die hoedanigheid houdt hij tot 
nu toe de deur zorgvuldig open. 
Voorzitter! Dat kan niet meer. 
Tsjernobyl doet de deur dicht. Ik heb 
u twee moties gegeven. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden 
Beckers-de Bruijn en Lankhorst 
worden de volgende moties voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat gegevens ontbre-
ken over economische consequenties 
van ernstige reactor-ongevallen en 
over schade die optreedt voor natuur 
en milieu en de menselijke gezond-
heid; 

vraagt de regering, een studie te 
laten verrichten door de Gezondheids-
raad en het Nederlands Economisch 
Instituut om een cijfermatige 
onderbouwing te krijgen van de 
schadelijke gevolgen op langere 
termijn voor landbouw, industrie, 
natuur en milieu en de menselijke 
gezondheid bij een ernstig reactor-on-
geval, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het ongeval met 
de kerncentrale bij Tsjernobyl 
schadelijke gevolgen heeft voor het 
milieu en de volksgezondheid in 
Europa; 

van oordeel, dat ernstige ongevallen 
met kerncentrales niet voor 100% zijn 
uit te sluiten; 

verzoekt de regering: 
- af te zien van de bouw van nieuwe 
kerncentrales; 
- de twee in werking zijnde centrales 
te sluiten; 
- initiatieven te nemen om het 
gebruik van kernenergie in Europa 
sterk te verminderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 60 
en 61 (18830). 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): 
Mijnheer de Voorzitter! Hoewel de 
brede maatschappelijke discussie 
heeft uitgewezen, dat driekwart van de 
bevolking tegen kernenergie is, 
besloot de regering desondanks voor 
de bouw van twee nieuwe kerncentra-
les. Kernenergie moest, om de 
economische groei veilig te stellen 
en omdat het zo goedkoop zou zijn. 
Voor alle bezwaren over gevolgen 
voor andere gebieden dan de 
economie, bij voorbeeld de volksge-
zondheid, het onopgeloste probleem 
van de opslag van kernafval, gevaren 
voor het milieu enz. was de regering 
ongevoelig. 

Het CDA vergat even het rentmees-
terschap waarover in het CDA-pro-
gramma zo mooi wordt geschreven. 
Rentmeesterschap, waaruit verant-
woordelijkheid voor mens en milieu 
logischerwijze zou moeten voortvloei-
en. Vlak voor de verkiezingen moest 
ook nog even de lokatiekeuze 
geregeld worden. Borssele en 
Moerdijk zouden waarschijnlijk 
uitverkoren worden. Inmiddels is 
Tsjernobyl tot een begrip geworden 
en vooral ook jongeren zijn zeer 
verontrust. Verontwaardiging is er, 
terecht, over de schaarse berichtge-
ving uit de Sovjet-Unie. Maar dat is 
niet helemaal eerlijk, omdat is 
gebleken dat ook westerse regeringen 
niet open zijn met informatie over 
ongelukken en bijna-ongelukken in 
hun kerncentrales. 

Ik wijs op de gang van zaken rond 
de Engelse kerncentrale Sellafield, 
waar zich ettelijke malen veelal 
verzwegen ongeregeldheden hebben 
voorgedaan en waar zelfs hoog 
radio-actief afval in zee wordt 
gedeponeerd. De regering heeft zich 
nu gehaast te verklaren, dat een 
dergelijke ramp zich bij ons niet kan 
voordoen. Dat dachten ze in de 
Sovjet Unie ook: in het begin van dit 
jaar prezen drie Sovjet geleerden de 
veiligheid van de Russische kernreac-
tors. Desondanks deed zich de ramp 
voor. Ik pleit in elk geval voor een zo 
spoedig mogelijk op gang komen van 
Nederlandse hulp voor Russische 
slachtoffers van Tsjernobyl en voor 
het verlenen van eventuele technische 
bijstand. 

Kernenergie is en blijft onbereken-
baar en daarom moeilijk beheersbaar. 
Technische storingen en menselijke 
fouten zijn bij elk proces nooit 
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helemaal uit te sluiten, maar bij 
kernenergie kunnen de gevolgen wel 
rampzalig zijn, zoals nu blijkt. De 
regering heefteen aantal maatregelen 
genomen. Elke dag nieuwe, steeds 
weer onder toevoeging dat de 
volksgezondheid geen gevaar loopt. 
Deze opmerking wordt op den duur 
ongeloofwaardig. 

Het geheel maakt een onsamen-
hangende indruk. Of de regering is 
totaal niet ingespeeld op de huidige 
situatie of het is inderdaad echt 
onmogelijk om nu al te voorspellen 
hoe de toestand morgen zal zijn. En 
dat bij een kernramp die zich op 
duizenden kilometers afstand heeft 
voorgedaan! Aan welke maatregelen 
denkt de regering eigenlijk als er zich 
in ons land een kernramp zou 
voordoen? Hoe denkt de regering bij 
voorbeeld de evacuatie te regelen 
van een dichtbevolkt gebied rondom 
Moerdijk? 

Hoe denkt de regering in een klein 
land als het onze de gevolgen op te 
vangen van een voor jaren onleefbaar 
gebied, bij voorbeeld in een straal 
van enkele tientallen kilometers om 
de plaats van de ramp? Wat voor 
maatregelen zijn er mogelijk ten 
aanzien van de volksgezondheid? De 
Vereniging van Artsen tegen Kernwa-
pens wijst al jaren op het feit dat de 
in Nederland aanwezige medische 
hulpverlening absoluut ontoereikend 
is bij een kernramp van enige 
omvang. Voor deze groep academici 
was de regering nog steeds doof. 

Hoe denkt de regering problemen 
op te lossen ten aanzien van eventuele 
drinkwaterbesmetting bij een 
vestiging aan het IJsselmeer? Hoe 
wordt het ecologisch systeem van de 
Waddenzee beschermd bij een 
eventuele vestiging aldaar? Hoe 
wordt agrarisch gebied veilig gesteld 
bij een lokatie in de Noordoostpolder 
of bij Borssele? Moet nu al niet 
geconcludeerd worden dat Nederland 
te klein is voor kerncentrales? 

Wil de regering met het oog op 
deze onvoldoende doordachte 
risico's bij voorbeeld doorgaan met 
deelname aan Kalkar? Is de regering 
van plan de risico's van in West-Eu-
ropa in werking zijnde kerncentrales 
binnen de EG ter discussie te stellen? 
Ik denk met name aan dicht bij de 
Nederlandse grens geplaatste 
kerncentrales in België en Duitsland. 
Onder druk van de omstandigheden 
heeft de regering nu verklaard het 
kernenergieprogramma even uit te 
stellen, misschien met de bedoeling 
na enige maanden - wanneer de 

gemoederen wat gesust zijn, maar de 
gevaren niet minder! - weer onverdro-
ten door te gaan met kernenergie en 
zo een onverantwoorde wissel 
trekkend op de leefbaarheid in ons 
land. De regering zou nu moeten 
verklaren, definitief van de bouw van 
nieuwe kerncentrales af te zien. Ik 
dien op dit punt een motie in, 
mijnheer de Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Ubels-
Veen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het gebruik van 
kernenergie nu en in de toekomst bij 
een overgrote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking een gevoel 
van onveiligheid veroorzaakt; 

verzoekt de regering, deze gevoelens 
niet te negeren en dientengevolge 
plannen tot verdere uitbreiding van 
ons kernenergie-potentieel stop te 
zetten en de in bedrijf zijnde kerncen-
trales zo spoedig mogelijk te sluiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 62 (18 830). 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): 
Voorzitter! De regering moet nu 
actief onderzoek instellen naar 
andere mogelijkheden van alternatie-
ve energie, te meer daar ook nu het 
argument van de goedkope kernener-
gie vervallen is - de toegezegde extra 
veiligheidsmaatregelen zullen 
kernenergie immers duurder maken -
ook omdat de kosten voor de opslag 
van kernafval duurder blijken te zijn 
dan door de regering is verondersteld. 
Het zou aanbeveling verdienen, 
wanneer de regering bij eventueel 
toekomstige besluitvorming rondom 
kernenergie de volgende uitspraak van 
Albert Einstein serieus nam: wij 
hebben dringend behoefte aan een 
wezenlijk andere manier van denken, 
als wij willen dat de mensheid 
overleeft. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zeer ernstige ongeluk 

van de grafietkernreactor in Tsjernobyl 
in de Sovjet-Unie, nabij Kiev, zal niet 
alleen grote gevolgen hebben voor 
Rusland zelf, maar ook voor de 
Westerse industrielanden, Japan en 
zelfs een aantal ontwikkelingslanden. 
Met name in de open democratieën 
zal de discussie met grote intensiteit 
worden gevoerd. Het debat van 
vandaag is daarvan een voorbeeld. 
Het zal vele maanden en misschien 
wel jaren duren voor definitieve 
conclusies kunnen worden getrokken. 

Allereerst lijkt het zeer waarschijn-
lijk dat nauwkeurige gegevens over 
wat precies heeft plaatsgevonden, 
niet snel ter beschikking zullen 
komen. Op dat punt ondersteunt mijn 
fractie iedere inspanning van de 
regering om in samenwerking met de 
OESO-landen en door middel van het 
International Atomic Energy Agency 
te komen tot een rapport waarin diep 
wordt ingegaan op de feiten die 
kunnen worden vastgesteld en de 
conclusies die aan de analyse van die 
feiten kunnen worden verbonden. 
Met de regering zijn wij van mening 
dat het voeren van een inhoudelijke 
discussie vandaag over de oorzaken 
van het ongeluk te veel elementen 
van speculatie en gissing zal hebben. 

De regering laat van die opvatting 
blijken in haar brief aan de Kamer, 
waarin wordt aangedrongen op 
uitstel van de UCV over de planologi-
sche kernbeslissing inzake de 
vestigingsplaatsen voor kerncentra-
les. Mijn fractie acht het inderdaad 
niet wenselijk, te spreken over die • 
vestigingsplaatsen, nu door de 
gebeurtenissen in de Sovjet-Unie 
zozeer twijfel is ontstaan over de 
veiligheid van kerncentrales en de 
veiligheid van kernenergie in het 
algemeen. 

Die twijfel is er niet alleen in ons 
land, waar dit onderwerp al veel 
emoties heeft losgemaakt. Die twijfel 
of de wens tot bezinning en herbe-
zinning is er in ieder land waar 
kernenergie wordt toegepast of 
wordt overwogen. Wij zijn de 
regering erkentelijk voor het verslag 
van de activiteiten dat ons zojuist 
bereikt heeft en waarin nadere 
informatie over het gebeuren in 
Tsjernobyl wordt beschreven. 

Namens de VVD-fractie spreek ik 
hier uitdrukkelijk de wens uit om alle 
voorbereidingen die zouden moeten 
leiden tot de vaststelling van het 
nieuwe elektriciteitsplan op te 
schorten, totdat hier in dit Huis het 
door de regering aangekondigde 
rapport diepgaand kan worden 
besproken. Dat daarbij principiële 
besluiten aan de orde zullen komen 
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Braamt 
en dat beslissingen zullen moeten 
worden genomen, spreekt voor ons 
vanzelf. 

Ik zou hiermee kunnen volstaan 
wat betreft de discussie over kern-
energie in het algemeen en de 
veiligheid van kerncentrales in het 
bijzonder. Ik vraag het kabinet echter 
nog zeer nadrukkelijk, het rapport 
niet te beperken tot een beschrijving 
en analyse van het ongeval in 
Tsjernobyl, maar daarin ook gegevens 
op te nemen die een vergelijking van 
de risico's met andere typen kerncen-
trales mogelijk maken. Wij weten dat 
het ging om een grafietreactor. 
Daarmee waren in Engeland - ik denk 
aan het ongeluk in 1957 in Windsca-
le - slechte ervaringen opgedaan. 
Deze reactoren worden dan ook niet 
verder ontwikkeld. 

Wij weten ook dat het ging om 
een reactor met vele hoge-drukbuizen 
die allemaal afzonderlijk gekoeld 
worden. Met een dergelijk buizensys-
teem, maar dan met zwaar water, zijn 
in Canada zeer goede ervaringen 
opgedaan. Van het Canadese type 
wordt gezegd, dat daarin geen 
kernsmelting kan voorkomen. In de 
Sovjet-Unie zijn ook andere typen in 
gebruik, zoals de hoge-drukreactor 
met licht water, die in West-Europa 
vaak de voorkeur krijgt. Al die 
aspecten zien wij graag vergeleken in 
het stuk waarover wij te zijner tijd 
zullen spreken. Ook een beschouwing 
over de zogenaamde inherent veilige 
reactoren zal niet kunnen worden 
gemist. 

Als zou worden opgemerkt, dat 
zulke analyses vertragingen met zich 
brengen, dan moet onze reactie zijn, 
dat de vrees voor vertragingen in het 
opstellen van een nieuw elektriciteits-
plan van volstrekt ondergeschikte 
betekenis zijn ten opzichte van de 
vraag of kernenergie op overtuigende 
wijze volstrekt veilig kan worden 
gebruikt. Op basis van de beschikbare 
gegevens en de grote zorg die tot 
dusver in de Westerse wereld is 
besteed aan het garanderen van de 
veiligheid, hadden wij de overtuiging 
gekregen, dat kernsplijting veilig kan 
worden toegepast. Kosten noch 
moeite zijn gespaard om aan 
uitzonderlijk hoge eisen van veiligheid 
te kunnen voldoen. In de brief geeft 
de minister enkele voorbeelden van 
die extra veiligheidsvoorzieningen die 
in het Westen gebruikelijk zijn en in 
Tsjernobyl niet aanwezig waren. 

Voor geen enkele maatschappelijke 
of industriële activiteit in de Westerse 
wereld gelden zulke scherpe normen 

en voorschriften. Er is toezicht en er 
is uitwisseling van informatie. Er is 
ondersteuning van zich ontwikkelende 
landen. Er is een internationale 
organisatie, de IAEA, die kennis helpt 
te verspreiden en ondersteuning 
geeft waar men die behoeft. Kortom, 
het lijkt erop, dat in de Westerse 
wereld al het mogelijke is gedaan. 
Van de Sovjet-Unie kan dat niet 
worden gezegd. Desondanks wensen 
wij een diepgaande analyse om ervan 
te leren als dat mogelijk zal blijken. 

Helaas blijft veel kennis verborgen 
door de terughoudende reactie van 
de Sovjet-Unie. Wij steunen de 
regering om samen met andere 
regeringen te bevorderen, dat via 
daartoe geëigende internationale 
organisaties de in Rusland verworven 
kennis snel en adequaat met de vrije 
wereld wordt uitgewisseld. Uiteraard 
denk ik daarbij aan een uitwisseling 
in beide richtingen. De eerste 
stappen die door de Sovjet-Unie zijn 
genomen, geven ons hoop. 

Van groot belang is vandaag 
welke effecten de in Tsjernobyl 
uitgestoten radioactieve stoffen in 
ons land hebben gehad en in welke 
mate toelaatbare niveaus zijn 
benaderd of overschreden. In ons 
land is grote ongerustheid ontstaan 
over de eventuele gevolgen van de 
aanwezigheid van radioactieve 
stoffen en de straling die daarvan 
afkomstig is. Opvallend is de 
belangrijke, constructieve bijdrage 
die de schrijvende pers heeft weten 
te leveren aan het informeren van 
mensen, ook van kamerleden, 
waarvoor radioactiviteit een ongrijp-
baar iets is waarvoor veel angst 
bestaat. Niet iedere uitzending op de 
televisie verdient die waardering. 

Van de zijde van de overheid is 
actief gereageerd op de actuele 
situatie, zoals die zich eind vorige 
week ging voordoen toen de eerste 
activiteit in de lucht werd gemeten. 
Wij betreuren het dat het parlement 
eerst heden van die actuele gegevens 
kon worden voorzien, waardoor 
kamerleden hun informatie vooral 
moesten destilleren uit krantegege-
vens en uit uitspraken van op radio 
en televisie geraadpleegde deskundi-
gen. Het is dan ook geen wonder dat 
in de Kamer veel vragen leven, die 
aan de regering kunnen worden 
gesteld. Deze zijn deels van techni-
sche aard. Gelukkig is hier nu al ten 
dele een antwoord op gegeven door 
middel van het schrijven dat wij 
heden mochten ontvangen. 

Belangrijke vragen zijn de volgende. 
Hoe groot was de activiteit die werd 
gemeten in de lucht op verschillende 

plaatsen in ons land? Om welke 
radio-actieve stoffen ging het en gaat 
het nog? Welke concentraties waren 
er? Wat werd aangetroffen in het 
oppervlaktewater? Wat en hoeveel is 
er neergeslagen, waardoor de 
maatregel van het binnenhouden van 
melkvee nodig werd geacht? Die 
maatregel kwam voor ieder zeer 
onverwacht, omdat eerdere medede-
lingen, misschien enkele uren 
daarvoor, aanwijzingen gaven dat de 
toelaatbare hoeveelheden niet 
werden overschreden en dat zulk een 
overschrijding niet werd verwacht. 
De indruk is zelfs gevestigd dat er 
van een zeer diepgaande onderschrij-
ding van de toelaatbare hoeveelheden 
sprake was. Op zichzelf bestaat er 
begrip en waardering voor de 
maatregel die werd getroffen. 

De vraag is in hoeverre hier sprake 
is van een gevaar voor de volksge-
zondheid. Of heeft vooral het 
beschermen van de exportpositie van 
zuilveprodukten mede gewicht in de 
schaal gelegd? De aandacht is tot 
dusverre vooral toegespitst op 
radio actief jodium. Er zijn echter 
vele andere stoffen vrijgekomen. Ook 
zij hebben hun biologische eigen-
schappen. Bestaat daar al inzicht in? 
Kan de Kamer in de loop van enkele 
weken nog nadere schriftelijke 
informatie daarover tegemoet zien? 

De vraag dringt zich op in hoeverre 
de radio-actieve neerslag vergelijk-
baar was in hoeveelheden en soort 
met de neerslag die in de jaren '50 
afkomstig was van zeer grote 
bovengrondse waterstofbomexplo-
sies en ook met de neerslag die in 
1957 werd gedetecteerd na het 
ongeluk in Windscale. De neerslag 
als gevolg van de waterstofbomexplo 
sies heeft destijds geleid tot zoveel 
reactie dat tot stopzetting van 
kernproeven kon worden besloten. 

De moeilijkheid voor velen uit de 
bevolking en ook voor kamerleden 
die voor hun fracties deze onderwer-
pen moeten behandelen, was en is 
dat geen vergelijkingskaders beschik-
baar waren. Aangenomen moet 
immers worden dat de ontvangen 
stralingsdosis nog steeds klein was 
ten opzichte van de natuurlijke 
stralingsdosis of de verschillen die in 
achtergrondstraling optreden tussen 
verschillende plaatsen in Nederland 
of de landen om ons heen. Zou daar 
nog een toelichting op kunnen 
worden gegeven, met name op de 
criteria die gehanteerd worden? 

De internationale normen die voor 
de beoordeling van de veiligheid van 
een omgeving waarin zich radio-ac-
tieve stoffen bevinden, worden 
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Braams 
gehanteerd, differentiëren naarde 
biologische eigenschappen van 
stoffen, maar ook naar de leeftijd van 
individuen, ja zelfs naar geslacht 
onder op zichzelf verheugende 
omstandigheden. Los van de normen 
die niet mogen worden overschreden, 
zal echter gestreefd moeten worden 
naar stralingsdoses die zo ver als 
mogelijk lager liggen dan wat 
toelaatbaar wordt geacht. Welke 
mogelijkheden bestaan daartoe? 

Mijnheer de Voorzitter! Enkele 
opmerkingen moeten mij nog van het 
hart. Wij hebben er behoefte aan, 
ons eerder ingenomen standpunt dat 
wij nu ter discussie hebben gesteld, 
nog eens duidelijk toe te lichten. Ik 
doe dat hier en nu, omdat de visie 
die achter dit standpunt zit, soms 
niet begrepen is, maar ook omdat er 
soms een duidelijke onwil is om met 
ons mee te willen denken. Bij natuur 
en milieu en de milieudefensie en 
hun spreekbuizen in dit Huis bleek 
dat onbegrip of die onwil. Als 
uitgangspunt voor het menselijk 
handelen hanteren wij dat dit 
handelen ingepast dient te worden in 
de natuurlijke kringloopsystemen. 

Alleen dan kan de mens verwachten 
dat een aanvaardbaar milieu en 
voldoende natuur gehandhaafd 
kunnen worden. Bij de bespreking 
van de Kolennota in 1 980 en vele 
malen daarna, is van onze kant 
gewezen op het volstrekt hiermee 
strijdig zijn van het in een of twee 
eeuwen verbranden van de grote 
reserve aan fossiele brandstoffen die 
in een periode van meer dan honderd 
miljoen jaren is gevormd. Al deze 
fossiele brandkoolstof is onttrokken 
aan de atmosfeer via het proces dat 
fotosynthese wordt genoemd, dat is 
onder invloed van zonlicht koolzuur-
gas en water binden tot levende 
systemen. 

Het opnieuw opvoeren van het 
koolzuurgehalte van de atmosfeer 
leidt tot onomkeerbare veranderingen 
van de atmosfeer, van het klimaat 
en van het niveau van de zeespiegel. 
Vruchtbare gebieden kunnen 
verdrogen. Gebieden als Nederland 
en Canada kunnen een hogere 
produktie van gewassen krijgen. 
Ingrijpende veranderingen in de 
wereldvoedselvoorziening zullen 
kunnen optreden. Alle landen in de 
droge zones zijn daarover bezorgd. 
De UNEP is daarvan vaak de spreek 
buis. Het gaat dan om miljoenen 
mensenlevens. De conclusie kan niet 
anders zijn dan dat nog een eeuw 
van voortzetting van energievoorzie-

ning uit steenkool, olie en in mindere 
mate aardgas onaanvaardbaar is en 
volstrekt strijdig met het uitgangspunt 
van inpasbaarheid in natuurlijke 
kringloopsystemen. 

In de volgende eeuw zullen 
alternatieven beschikbaar moeten 
zijn of ontwikkeld moeten worden als 
ze er nu nog niet zijn, als wij onze 
welvaart willen behouden en die van 
de ontwikkelingslanden met hun snel 
groeiende bevolking willen vergroten. 
Deze alternatieven zijn niet zichtbaar. 
Geen enkele partij in deze Kamer 
heeft ooit een aanwijzing gegeven 
dat deze alternatieven er zijn. Zeer 
vergaande besparing in het westen 
kan helpen, maar zonder electriciteit 
is onze samenleving niet te handha-
ven. 

Wij menen dat kernenergie, mits 
veilig en met oplossingen voor het 
afvalprobleem een bijdrage kan 
geven ten behoeve van het behoud 
van het aards milieu en de ecosyste-
men. Deze opvatting hebben wij naar 
voren gebracht, maar wij hebben van 
anderen geen alternatieven daarover 
gehoord. Wij hebben geen redelijke 
discussie daarover kunnen uitlokken. 
In het afgelopen jaar verving kernener-
gie tussen de 200 a 300 miljoen ton 
olie en bespaarde ons de uitworp van 
ongeveer een miljard ton koolzuurgas. 
Dat is een heel belangrijke bijdrage 
voor het milieu. Wij willen graag dat 
anderen niet met de blinddoek rond 
blijven lopen en deze probleemstelling 
uit de weg gaan. 

Ten slotte wil ik nog een motie 
overhandigen, omdat wij menen dat 
een bijzondere groep, namelijk die 
van de landbouw en de veelteelt de 
consequenties van de maatregelen 
op zich heeft moeten nemen. Wij 
willen daarover graag een uitspraak 
aan de Kamer voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Braams en Van der Linden wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het graasverbod 
en andere maatregelen, die zijn 
getroffen ter verhindering van 
opname van radio-actieve stoffen in 
voedsel, van nationaal belang zijn; 

van oordeel, dat het langdurig 
handhaven van deze maatregelen 

aanzienlijke kosten voor land- en 
tuinbouw met zich kunnen brengen; 

van oordeel, dat de kosten van deze 
maatregelen kunnen uitstijgen boven 
de normale ondernemingsrisico's; 

verzoekt de regering, na te doen 
gaan, welke mogelijkheden er 
bestaan, nationaal en internationaal, 
om onevenredig zware gevolgen te 
beperken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 63 (18830). 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De VVD is bereid haar tot 
nu toe gevoerde beleid in het licht 
van nieuwe gegevens onder de loupe 
te leggen. Wij verwachten die 
bereidheid bij alle partijen. Een 
heroverweging moet ertoe leiden dat 
de verdere bouw van centrales alleen 
mogelijk is als het echt veilig kan. 
Veiligheid moet altijd in het licht van 
nieuwe gegevens worden getoetst. 
Je mening moet altijd voor verbetering 
vatbaar zijn. Dat is het beleid van de 
regering en de VVD staat daar met 
overtuiging achter. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tsjernobyl schrijft een-
nieuw teken op de wand van onzeker-
heid en zorg; een wand die tegelijker-
tijd nog te veel mensen scheidt. 
Feitelijke gegevens ontbreken nog, 
maar vaststaat, dat na Harrisburg 
opnieuw een zogenaamde kernsmelt 
is opgetreden; het zwaarst denkbare 
ongeval in een kerncentrale. Een 
vergelijking met de Westeuropese 
kerncentrales is een moeilijke opgave 
door de verschillen in opzet, werking 
en veiligheidsmaatregelen. De 
ondermaatse en ontijdige informatie 
van de kant van de Sovjet-Unie is 
gelet op de internationale repercus-
sies een schandelijke zaak. Ik zeg 
tegelijkertijd echter dat het ons 
desondanks verplicht hulp te bieden 
en het signaal op te pakken. Dat 
signaal van Tsjernobyl, het zwaarste 
kernongeval tot nu toe, moet ernstig 
worden genomen door Kamer en 
kabinet. 

De terughoudendheid van het 
CDA jegens kernenergie was voor 
het eerst vastgelegd in 'Niet bij brood 
alleen' van 1977. Dat had toen 
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Lansink 

betrekking op de bouw van nieuwe 
kerncentrales. Sluiting van bestaande 
centrales werd niet overwogen, 
evenmin het afzien van verder 
onderzoek. De terughoudendheid 
was ingegeven door de bezorgdheid 
om de veiligheid, de mogelijke 
bevordering van de proliferatie en de 
nog onopgeloste afvalvraagstukken. 
In ons programma van 1981 'Om een 
zinvol bestaan' werd vastgelegd dat 
nu geen verdere bouw van kerncen-
trales plaats zou moeten vinden in 
afwachting van de BMD en de 
resultaten van het onderzoek naar de 
oplossing van het afvalvraagstuk 

De veiligheid kwam toen in de 
formule niet meer voor. Het door de 
Kamer, ook door het CDA, bekrach-
tigde beginselbesluit van 1985 om 
de eventuele bouw van twee of drie 
nieuwe kerncentrales in de jaren 
negentig mogelijk te maken, was en 
is gebaseerd op sociaal-economische 
en vooral milieu-politieke overwegin-
gen. Ik noem de ecologische inpas 
baarheid en het moeten stoken van 
te veel fossiele energiedragers, zoals 
kolen, olie en gas. 

De argumenten voor de eventuele 
inzet van kernenergie zijn door 
Tsjernobyl niet minder geldig. Maar 
ik erken wel dat naast het afvalvraag-
stuk dat al een harde voorwaarde 
heeft opgeleverd, de veiligheid van 
kerncentrales hierdoor opnieuw naar 
voren wordt gebracht als een scherp 
en nadrukkelijk aandachtspunt; het 
betreft mogelijk zelfs een belemme-
ring voor de voortzetting en de 
afwikkeling van het in 1985 begonnen 
besluitvormingsproces; een schakel 
overigens in een keten die is begonnen 
in 1974. Toen is er ook ooit een 
beginselbesluit genomen. 

De discussie en de besluitvorming 
over de PKB, over de vestigingsplaats 
van kerncentrales staan volgens de 
regering formeel los van de ongevals-
problematiek in Rusland, maar 
materieel natuurlijk niet. Ik wijs op de 
inhoudelijke samenhang met als 
trefwoord ongevalsrisico's. Ik betrek 
daarbij nadrukkelijk de geestelijke en 
lichamelijke volksgezondheid, de 
invloed op het leefklimaat en het 
milieu. De Nederlandse boeren, maar 
niet alleen zij, de Nederlandse 
samenleving beseft meer dan wie ook 
wat de gevolgen van een kernramp 
kunnen zijn, ook wanneer die ver van 
het eigen huis gebeurt. 

De ontkenning van het directe 
verband in de brief van het kabinet, 
miskent naar mijn opvatting de 

doorwerking van veiligheidsaspecten 
op een eventuele locatiekeuze en de 
daarmee samenhangende vraagstuk 
ken. Een discussie over de vergelijk-
baarheid en de onvergelijkbaarheid 
en over de mogelijke herziening van 
de kansberekeningen en de schattin-
gen van de gevolgen is pas mogelijk 
en zinvol wanneer de door het 
internationaal energie-agentschap te 
Wenen geverifieerde informatie 
beschikbaar is. Dat was trouwens 
ook de strekking van de verzoeken 
van D'66 en Partij van de Arbeid om 
de UCV over de vestigingsplaatsen 
kerncentrales uit te stellen. Ik verwijs 
naar de brief van de collega's 
Tommei en Zijlstra. Een enkele motie 
staat nu op gespannen voet met die 
brieven, maar goed. 

De CDA fractie waardeert de 
slagvaardige en verantwoorde wijze 
waarop het kabinet heeft gereageerd 
op de kernramp bij Tsjernobyl. Dat is 
gebeurd langs drie wegen. Allereerst 
noem ik de brief over het uitstel van 
het debat over de PKB. Verder denk 
ik aan de maatregelen ter inperking 
van de directe gevolgen voor 
Nederland. Ik doel dan op de brief 
die vanmiddag is binnengekomen en 
op de mededeling, zojuist door de 
minister van Landbouw en Visserij 
gedaan. Ten slotte herinner ik aan de 
mondelinge uitspraken van de 
minister-president, de minister van 
VROM en de ministervan Landbouw 
en Visserij. 

De voorlichting is goed op gang 
gekomen. De informatielijn voorziet 
in een behoefte. Wel zou nog 
regelmatiger via meerdere kanalen 
de bevolking op de hoogte moeten 
worden gehouden van de ontwikke-
lingen. 

Onbegrijpelijk zijn overigens de 
verschillen in maatregelen tussen 
sommige Westeuropese landen, niet 
slechts waar het de voorlichting 
betreft, maar ook waar het de 
maatregelen betreft. 

Bijzondere aandacht vraag ik voor 
de positie van de boeren die door het 
graasverbod in moeilijkheden zijn 
geraakt Ik noem overigens ook de 
tuinders en er zijn wellicht nog meer 
groepen te noemen Hoewel verhaal 
van de schade bij de USSR door het 
ontbreken van internationale risico-
aansprakelijkheden onmogelijk lijkt, 
acht de CDA-fractie schadeloossteL 
ling van de veehouders en wellicht 
ook van anderen noodzakelijk, zeker 
wanneer sprake is van een onevenre 
dige schade. Overigens zijn nu al 
forse schadeposten herkenbaar. 

Door mede-ondertekening van de 
motie van collega Braams wordt het 
verzoek aan de regering onderstreept 
om ook aan deze kwestie aandacht te 
besteden. 

Enkele vragen over de eerste brief 
van de regering. Het eventuele 
verband met de verdere besluitvor-
ming is niet duidelijk. Ik zie niet goed 
hoe de regering denkt, verder te 
opereren. De tweede brief geeft 
weliswaar een enkel aanknopings-
punt, maar ook nog onvoldoende 
informatie. Wat is bij voorbeeld de 
status van het zogenaamde werkplan? 
Wat de tijdsduur van uitstel van de 
behandeling van de PKB betreft, 
geeft de brief de indruk dat de draad 
spoedig kan worden opgepakt. Ik 
betwijfel dat. Zorgvuldigheid kost 
immers tijd en die tijd moeten wij 
nemen. 

Mijn derde vraag in dit verband 
betreft de aard van de problemen bij 
langdurig uitstel, dan wel bij afstel, 
een weg die de CDA-fractie niet 
uitsluit. Op welke problemen doelt 
het kabinet eigenlijk? 

Mijn vierde vraag betreft de 
kennelijk al zeer binnenkort te maken 
vergelijking tussen de Russische 
grafiet-gemodereerde reactoren en 
de in West-Europa gebruikelijke 
typen. Die vergelijking is natuurlijk 
zinvol, maar betreft vooral de 
gevolgen van een ongeval en in veel 
mindere mate de kans op een fatale 
storing. Anders gezegd: de analyse 
en evaluatie dient grondig te zijn en 
alle aspecten te betreffen, niet alleen 
de gevolgen dus, maar ook de 
kansen. 

Mijn laatste vraag in dit kader is: 
wat houden de aanzienlijke problemen 
voor de elektriciteitssector en de 
industrie in? 

Het kernongeval bij Kiev, ver van 
Nederland, drukt de nationale en 
mondiale samenleving keihard op de 
internationale dimensie van het 
veiligheidsvraagstuk, meer in het 
algemeen op de risico's van toepas-
sing van kernenergie. Ook indien de 
evaluatie van Tsjernobyl zou leiden 
tot het afzien van de bouw van 
nieuwe kerncentrales, zijn de 
veiligheidsproblemen nog lang niet 
opgelost. Ook als wij een uitspraak 
zouden doen over het afzien van de 
PKB, dan nog lossen wij de problemen 
van nu (elders en ook hier) niet op. 
Internationale actie inzake de 
bestaande elektriciteitscentrales is 
dus geboden. 

Het is niet voor niets dat andere 
Westeuropese landen, waar heel wat 
kerncentrales staan en draaien, even 
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fors hebben gereageerd jegens de 
Sovjet-Unie. Blijkens de brief van 
vandaag heeft onze regering trouwens 
in Europees verband niet stilgezeten. 
Het voorzitterschap van de Europese 
raad bood en biedt de gelegenheid 
die internationale actie verder te 
intensiveren. Coördinatie is daarbij 
een harde noodzaak, evenals de 
optimale inschakeling van het 
Internationale Atoomenergieagent-
schap in Wenen. 

Hoewel gegevens over het 
ongeval in Tsjernobyl, ook na de 
recente brief van de regering, nog 
ontbreken, los van het inzicht in het 
type van de reactor, is niet uit te 
sluiten dat in de gangbare lichtwater-
reactoren ernstige storingen kunnen 
optreden. De beoordeling van de 
veiligheid is, merkwaardig genoeg na 
Harrisburg, wat uit beeld geraakt. 
Een ieder kan dat waarnemen. Het 
rapport van de stuurgroep maatschap-
pelijke discussie energiebeleid 
bevestigde ook dat beeld. Een ernstig 
kernongeval, waar dan ook ter 
wereld, heeft echter een grote 
invloed op de maatschappelijke en 
psychologische beleving van de 
risico's. Dat is ook de reden waarom 
een faire pas op de plaats de 
instemming moet krijgen van een 
ieder, in ieder geval ook van de 
CDA-fractie, ook wanneer die pas op 
de plaats een stap terug zal gaan 
betekenen. 

Ik zeg erbij dat die pas op de 
plaats dan wel voluit moet worden 
benut. Bij de discussie tot nu toe 
heeft het CDA de zorgvuldigheid 
voorop gesteld. Ik herinner aan de 
randvoorwaarden inzake de verwer-
king van het radio-actief afval, ik 
herinner aan de bijzondere status van 
de MER, ook in een motie vastgelegd, 
en ik wijs op de beschouwingen over 
de vergunningen krachtens de 
Kernenergiewet, waarbij steeds 
opnieuw de veiligheid getoetst zal 
worden. Die toetsing zal nu niet 
alleen nog zwaarder moeten worden, 
er zal nog meer moeten gebeuren. 
Analyse en evaluatie van het Russi 
sche kernongeval moeten ook 
kunnen leiden tot een herbezinning. 

Ik sluit in dat verband nadrukkelijk 
aan bij de opmerking die collega 
Zijlstra heeft gemaakt over de 
elementen die bij zo'n analyse 
moeten worden betrokken: de 
brontermen, de verspreidingsmodel 
len en dergelijke zaken. 

Het CDA komt daarbij niet terug 
op de overwegingen die tot het 
opnieuw bespreekbaar maken van 

kernenergie hebben geleid. Die 
overwegingen, althans de positieve, 
staan nog overeind en zijn dus niet 
weg. Het CDA erkent wel (en dat 
voluit) dat het signaal van Tsjernobyl 
ernstig moet worden genomen, 
binnen en buiten ons land, los van 
welke ideologie dan ook. Dat 
betekent dus ook dat een ieder eraan 
gehouden is om de uitkomsten van 
die analyse en evaluatie ernstig te 
nemen. Ik vraag dat aan al degenen 
die meediscussiëren. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen 
deze achtergrond pleit de CDA-fractie 
voor een uiterst zorgvuldige benade-
ring, gekenmerkt door de twee 
volgende hoofdlijnen. Op de eerste 
plaats pleit zij ervoor, het in 1985 in 
gang gezette besluitvormingsproces 
niet te hervatten alvorens een 
analyse en evaluatie van de Russische 
kernramp heeft plaatsgevonden. Op 
de tweede plaats pleit zij voor een 
herbezinning op de wenselijkheid en 
mogelijkheid van kernenergie in 
Nederland, mede op grond van het 
rapport en het regeringsstandpunt 
die te zijner tijd tot stand zullen 
komen. Ik heb deze stellingname in 
een kameruitspraak vastgelegd die ik 
graag aan de Kamer en aan het 
kabinet voorleg. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Lansink en Braams wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat bij de besluitvor-
ming inzake de toepassing van 
kernenergie uiterste zorgvuldigheid 
geboden is; 

voorts overwegende, dat regering en 
Staten-Generaal in staat moeten 
worden gesteld de oorzaken en 
gevolgen van het kernongeval te 
Tsjernobyl bij Kiev te onderzoeken en 
te analyseren om eventuele conse-
quenties voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales te kunnen overzien, 
een en ander in samenhang met de 
normstelling van het IMP-Milieube-
heer en de dan eventueel te behan-
delen PKB; 

van oordeel, dat kernenergie alleen 
mag worden toegepast, wanneer de 
veiligheid wordt gewaarborgd; 

verzoekt de regering, het in 1985 
overeengekomen besluitvormings-
proces op te schorten, totdat een 
grondige analyse en evaluatie van de 
Russische kernramp heeft plaats 
gevonden, op basis waarvan tevens 
een herbezinning op de wenselijkheid 
en mogelijkheid van de toepassing 
van kernenergie in Nederland dient 
plaats te vinden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 4 ( 1 8 830). 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kernongeval te 
Tsjernobyl maakt duidelijk dat het 
internationale, zelfs mondiale karakter 
van de kernenergie de samenleving 
voor een zware opgave stelt. Dit 
geldt niet alleen In technisch en 
economisch opzicht, maar ook in 
mentaal en psychologisch opzicht. 
Nederland kan en moet in Europees 
verband meewerken aan de oplossing 
van die vraagstukken. Een actieve 
betrokkenheid is daarbij te verkiezen 
boven een te gemakkelijke afzijdig-
heid. 

Ten slotte keer ik terug naar ons 
eigen land en naar de onrust en 
onzekerheid die is ontstaan. Het 
kabinet verdient - dat moet nog eens 
worden gezegd - waardering voor de 
aanpak van de concrete knelpunten 
op de korte termijn. Ik doel op de , 
stalling van het vee, de intensivering 
van de meetprogramma's, de 
informatielijnen en op de overige 
voorzieningen die beschreven zijn in 
de brief van vandaag. Toch is een 
verscherping van de voorlichting nog 
geboden. 

De keerzijde van die medaille mag 
dan wel zijn dat de onrust soms 
groeit, maar daar staat tegenover dat 
begrip en besef ontstaan voor de 
noodzaak van een aantal maatregelen, 
ook wanneer deze achteraf wellicht 
overbodig zijn. Ik pleit ook voor meer 
aandacht en voorlichting met 
betrekking tot een thema dat wat 
onderbelicht is gebleven in de brief, 
namelijk de kwesties rondom de 
volksgezondheid. 

Voorzitter! Ik kom tot een afron-
ding. Ik heb het woord 'achterdocht' 
horen zeggen. Ik weet niet meer door 
wie. Ik zeg nadrukkelijk dat van 
achterdocht geen sprake mag en zal 
zijn als de CDA-fractie voor deze lijn 
en voor deze stellingname kiest. Ik 
heb samen met collega Van der 
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Linden en anderen de afgelopen 
jaren mede besteed aan het bespreek-
baar maken van de optie kernenergie, 
omdat wij de milieupolitieke argumen-
ten tegen andere energiedragers ook 
voor het voetlicht moesten brengen. 
Ik erken voluit dat het signaal van 
Tsjernobyl moet meetellen in de 
besluitvorming. Daarom mag men 
onze fractie en mij houden aan de 
uitspraak van vandaag. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Voorzitter! 
Het ongeluk met de kerncentrale in 
Tsjernobyl heeft een schok veroor-
zaakt. Veel mensen realiseren zich 
opnieuw dat een calamiteit met een 
kerncentrale, waarbij radioactieve 
stoffen vrijkomen, geen grenzen kent 
en zeer lang kan doorwerken. Zij 
maken zich oprecht en terecht 
zorgen over de gevolgen voor hun 
veiligheid en hun gezondheid en 
voor die van hun kinderen en 
kleinkinderen. 

In de reacties op het ongeluk zitten 
naast deze zorgen en de informatie 
over allerlei aspecten van deze zaak 
in de media een paar tendensen die 
ons, althans in eerste instantie, 
minder aanspreken. De neiging 
bestaat om de zaak te trekken in een 
boemansfeer. Direct na het ongeluk 
was er volgens Westerse bronnen 
sprake van tweeduizend doden. Er 
was sprake van weinig informatie, 
grote onveiligheid van de centrales 
en geen zorg voor de menselijke 
kant. Dit alles werd gekoppeld aan 
het systeem in de Sovjet-Unie. 
Kortom: eigen schuld, dikke bult! 

Wie echter kennis neemt van de 
feiten, moet op zijn minst vaststellen 
dat ook de informatievoorziening 
over calamiteiten in Windscale - het 
is al genoemd - La Hague en zelfs 
Doel, ronduit slecht, traag en 
bagatelliserend is geweest en dat er 
ook rond de veiligheid van centrales 
in het Westen continu problemen 
zijn. 1985 is na 1979 het onveiligste 
jaar geweest voor kerncentrales in de 
Verenigde Staten. Er gebeurden 
twaalf ongelukken, waarvan er twee 
ernstig waren met twee doden. 
Natuurlijk is dit geen excuus voor de 
Sovjet-Unie om het met de informa 
tievoorziening en de veiligheid niet zo 
nauw te nemen. Terecht is, ook wat 
ons betreft, gevraagd om openheid 
en openhartigheid van de zijde van 
de Sovjet-Unie. 

Aan de andere kant nemen wij de 
neiging waar om het ongeluk als het 
ware direct te transplanteren in het 
debat over de vestiging van nieuwe 
kerncentrales in Nederland. Zeker, 
een diepgaande analyse en beoorde 
ling zijn nodig in verband met het te 
voeren beleid en de te nemen 
besluiten in Nederland, niet alleen 
ten aanzien van nieuwe centrales 
maar wat ons betreft ook van de 
bestaande. 

Nu is echter in de eerste plaats 
aan de orde het ongeluk zelf; de 
aard, de omvang en de doorwerking 
ervan in de Sovjet-Unie, maar ook 
daarbuiten, dus ook in Nederland. De 
regering heeft verslag gedaan van 
ondernomen activiteiten en genomen 
maatregelen. Wat ons betreft is 
terecht de vinger zeer dicht aan de 
pols gehouden en zijn er maatregelen 
getroffen, wanneer daartoe aanleiding 
was. Blijkens de cijfers over het 
verhoogde stralingsniveau, was die 
er voldoende. De vraag die daarbij 
gesteld moet worden is, of er steeds 
gelet is op het evenwicht tussen de 
verschillende maatregelen. Ons is bij 
voorbeeld opgevallen, dat ter zake van 
vliegtuigen uit Oosteuropese landen 
geen maatregelen zijn genomen, 
anders dan dat onderzocht is óf dit 
gecontroleerd kan worden. 

Wat ons ernstig verontrust is, wat 
er nog meer - ik zou bijna zeggen 
letterlijk - boven ons hoofd hangt. 
Voor zover wij kunnen vaststellen is 
er inderdaad sprake geweest van een 
grafietbrand. Ook in de Pravda is 
sprake van een tweede brand in het 
hart van de centrale. Het gaat daarbij 
om verbrandingstemperaturen van 
3500 graden celsius en het lijdt geen 
twijfel, dat de aanwezige radioactieve 
stoffen en masse de lucht zijn 
ingegaan. Om welke stoffen het 
precies gaat, is niet bekend, evenmin 
als de hoeveelheden ervan. Jodium 
131 en Caesium 137 zijn vastgesteld, 
maar strontium, zo luidt het, wordt 
niet gemeten. 

Toch vinden er beenmergtransplan-
taties plaats in Moskou. Een zeer 
belangrijke vraag die beantwoord 
moet worden is of en zo ja hoeveel 
plutonium de lucht is ingegaan. Is dit 
al ergens gemeten? Het lijkt ons dat 
absolute prioriteit moet worden 
gegeven aan het verkrijgen van die 
informatie, gelet op het zeer giftige 
karaktervan plutonium, waarvan 
zelfs de kleinste hoeveelheid directe 
gevolgen voor de gezondheid heeft. 

Er is wel eens gezegd, dat men 
radioactiviteit niet kan zien, voelen of 

ruiken, maar het is wèl gevaarlijk. 
Sommigen hebben dit aangeduid als 
een ingebeelde angstpsychose. De 
gebeurtenissen van de afgelopen 
week hebben ons met de neus 
gedrukt op het onmiskenbare feit, 
dat iets wat men niet kan ruiken, 
voelen of zien, wel degelijk heel 
gevaarlijk kan zijn tot op grote 
afstand en met lange doorwerking. 

De regering heeft getoond een wil 
te hebben tot onderzoek en evaluatie, 
maar dat kan wat ons betreft niet 
zonder een oprechte wil tot herover-
weging. 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Gisteren riep VVD-leider 
Nijpels ons op om vandaag een 
waardig debat te voeren, los van 
partijpolitiek. Op zichzelf is dit een 
uiterst partijpolitieke oproep maar 
misschien is het mogelijk om 
eindelijk eens een inhoudelijk debat 
over kernenergie te voeren. De 
fracties van de VVD en het CDA 
hebben dit in de afgelopen jaren 
stelselmatig onmogelijk gemaakt. 
Ondanks de uitslag van de brede 
maatschappelijke discussie over het 
energiebeleid hebben zij kernenergie 
willen doordrukken en hebben zij niet 
willen luisteren naar de inhoudelijke 
argumenten en alternatieven. 

Als er geen ramp in Rusland was 
geweest, zouden wij vandaag hebben 
gestemd over de locaties, waar VVD 
en CDA nieuwe kerncentrales willen 
realiseren. Dat zou dan gebeuren op 
grond van een PKB-nota, waarin zeer 
veel onduidelijk is, veel gegevens 
ontbreken, gebruik is gemaakt van 
gelegenheidsnormen, met de 
bevolkingsomvang slechts rekening 
wordt gehouden tot op 20 kilometer 
van de te vestigen centrale en 
evacuatiemogelijkheden niet zijn 
onderzocht. Er bestaat onduidelijkheid 
over de stralingsnormen en over de 
gevolgen van lage doses straling. Dat 
is nog maar een uittreksel uit de 
opsomming van zaken waarvan ook 
CDA en VVD op de hoogte waren. 

Ik hoop echt dat iedereen, dus ook 
CDA en VVD, lering trekt uit de ramp. 
Toch ben ik bang, ondanks alle 
geruststellende woorden, dat hun 
voorzichtige houding nu vooral wordt 
ingegeven door electorale overwegin-
gen: uitstel tot na 21 mei en dan 
weer gewoon doordrukken. Minister 
Van Aardenne wist het kort na het 
bekend worden van de ramp al: een 
bosbrand zonder een slootje erom-
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heen. Gevolgen voor het Nederlandse 
programma zijn er niet. Over waardig 
debatteren gesproken! 

Minister Van Aardenne: Ik heb 
behoefte hierover een enkele 
opmerking te maken. Ik vind niet dat 
deze opmerking hier thuishoort, want 
zij is volstrekt ter zijde van het 
vraagstuk zelf. Ik heb een voorbeeld 
gebruikt om aan te geven hoe men 
steeds verantwoord moet handelen, 
door maximale veiligheidsmaatrege-
len. Dat geldt voor regeringen als zij 
kernreactoren exploiteren of doen 
exploiteren. Het geldt voor een 
individu dat omgaat met gevaarlijke 
stoffen waarmee rampen kunnen 
worden veroorzaakt Ik heb alleen 
gezegd, dat er maximale veiligheids 
maatregelen vereist zijn. Daarna heb 
ik een voorbeeld gegeven. Dat 
voorbeeld is uit zijn verband getrok-
ken. De essentie waren de maximale 
veiligheidsmaatregelen. 

De heer Wi l lems (PSP): Voor mij is 
de essentie, dat een land dat in staat 
is mensen naar de maan te sturen en 
enorme technologische ontwikkelin-
gen op gang te brengen niet zo maar 
een loopje zal nemen met de 
technologische risico's en zeker niet 
meer risico's zal willen nemen dan 
wij in het Westen, die nog niet eens 
tot dezelfde prestaties op alle 
niveaus in staat zijn. 

In de reacties van de kernenergie-
lobby vlak na het ongeluk is regelmatig 
gesteld, dat zoiets in het Westen niet 
kan gebeuren. Het zou immers gaan 
om een ander type reactor, zonder 
containment. Ook in de brief van de 
regering lijkt het alsof dat een 
zwaarwegend argument is. Ik wil van 
de regering graag een overzicht van 
het aantal grafietreactoren in het 
Westen èn van het aantal reactoren 
hier dat zonder staal-betonnen 
containment functioneert. Als ik 
goed ben geïnformeerd, zijn er bij 
voorbeeld in Engeland 26 grafietreac 
toren, waarschijnlijk zonder zo'n 
containment. In Frankrijk zijn er drie 
en in Duitsland zijn er twee, weliswaar 
met een containment. 

In Nederland zitten wij met 
Dodewaard. Dat is geen grafietreac 
tor, maar heeft die wel een contain-
ment van staal en beton? Volgens mij 
is dat niet het geval. Het lijkt mij dan 
ook dringend geboden dat in ieder 
geval deze riskante centrales zo snel 
mogelijk worden stilgelegd, net als 
dat in Rusland is gebeurd. Ik vraag 
de regering, daarop bij haar EG-part 

ners aan te dringen en daarnaast om 
aan te dringen op volledige controle 
op alle kernreactoren, ook in de vijf 
officiële kernwapenlanden. De 
regering zou er in het kader van het 
NPV op moeten aandringen, om de 
controle door het IAEA bij deze 
landen vollediger te maken. 

De kritiek op de Russische 
autoriteiten en hun gebrek aan 
openheid en informatie is terecht. 
Gebrek aan openheid heerst echter 
niet alleen daar. Het is ook in het 
Westen verbonden aan het gebruik 
van kernenergie. Voor zover er hier 
een betere informatievoorziening is, 
is dat vooral te denken aan het werk 
van de anti-kernenergiebeweging. Ik 
noem het geval van een werknemer 
bij de Dodewaardcentrale in 1972. In 
die centrale waren haarscheurtjes 
ontdekt. De directie wilde dat stil 
houden. De werknemer tipte een 
krant en werd vervolgens op staande 
voet ontslagen. De regering weigerde 
toen in een kamerdebat een nader 
onderzoek. Even later, half mei, 
moest de centrale worden stilgelegd, 
om haarscheurtjes te laten onderzoe-
ken. 

Nog steeds worden ernstige 
ongelukken ook hier niet altijd direct 
gemeld. Ik noem de ongelukken in de 
grafietreactoren in Chatelcross en in 
Saint-Laurent in 1980 en het ongeluk 
in Windscale in 1 957, dat zelfs door 
de WD-woordvoerder al is aange-
haald. 

Voorzitter! De gevolgen van de 
ramp bij Tjsernobyl zijn buitengewoon 
ernstig, in de eerste plaats natuurlijk 
voor de mensen die in de buurt van 
die centrale wonen, maar ook hier, 
op 1800 kilometer afstand. Er wordt 
al gesproken over 140 extra kanker-
gevallen bij een duurzame verdubbe-
ling van de achtergrondstraling van 
honderd millirem per jaar. Ik kan 
vanwege die risico's instemmen met 
de maatregelen die door de regering 
genomen zijn. 

In een aantal Duitse deelstaten 
worden echter verdergaande 
maatregelen genomen. Ik kan niet 
beoordelen waarom deze maatrege-
len in Nederland niet worden 
genomen, omdat de informatie 
daarover in de brief van de regering 
vandaag eigenlijk onvoldoende is. Ik 
verzoek de regering om een volledig 
overzicht van alles wat de afgelopen 
dagen gemeten is en van de verschil-
lende waarden. Wil zij dat de Kamer 
zo snel mogelijk toesturen? 

Mijnheer de Voorzitter! CDA en 
VVD gaan hopelijk om na deze ramp. 

De PvdA ging om na Harrisburg. De 
PSP heeft dergelijke rampen niet 
nodig om tegen kernenergie te zijn. 
Het is gevaarlijk. Het zadelt ons met 
een onoplosbaar afvalprobleem op 
en het is verbonden met de produktie 
van kernwapens en als zodanig 
omgeven met geheimhouding. Het 
uitstel van de bouw van nieuwe 
kerncentrales nu moet leiden tot 
afstel. De bestaande centrales 
moeten daarom zo snel mogelijk 
worden gesloten. Op dit punt wil ik 
een motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Willems 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op de bezwaren verbonden aan 
de toepassing van kernenergie; 

verzoekt de regering, de kerncentrales 
te Borssele en Dodewaard direct te 
sluiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 65 (18 830). 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij werden verleden week 
opgeschrikt door het ongeval in de 
kerncentrale te Tsjernobyl Duidelijk 
is daarmee weer aangetoond dat 
opwekking van electriciteit in een 
reactor met de grootst mogelijke 
waarborgen en veiligheidseisen moet 
worden omringd. In dat kader is het 
altijd de visie van onze fractie 
geweest, dat toepassing van kern-
energie slechts onder afdoende 
veiligheidsmaatregelen kan geschie-
den. Daarom legden wij altijd de 
nadruk op de afweging ten opzichte 
van andere energiedragers en ten 
opzichte van politieke aspecten. 

Wij vinden dat de ramp eens te 
meer de noodzaak benadrukt, daaruit 
lering te trekken. In dat kader vinden 
wij de brief van de regering met het 
uitstel van de beslissing alleen maar 
positief, ook al begrijpen wij dat 
daardoor het energiebeleid op lange 
termijn wellicht enige aanpassing 
behoeft. Wij kunnen het ons eenvou-
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digweg niet veroorloven, door te 
gaan zonder de implicaties van het 
ongeval in Tsjernobyl daarbij volledig 
te betrekken. 

De brief van het kabinet spreekt 
van het verschaffen van gegevens op 
zeer korte termijn. Wij hebben 
vandaag al iets gekregen, maar is dat 
wel mogelijk gezien de terughoudend^ 
heid die de Sovjet-Unie betracht bij 
zijn informatieverschaffing? Men zegt 
daar voor openheid en vrede te zijn, 
maar de feiten tonen het tegendeel. 
Het is ongelooflijk dat pas informatie 
wordt gegeven als men er na 
metingen van radio-activiteit en 
dergelijke niet meer onderuit kan. 
Ook nu nog is de informatie karig. 
Tot op de dag van vandaag is er nog 
geen goed inzicht in wat er aan de 
hand is. Tussen de regels door valt te 
lezen, dat men nog steeds niet de 
controle over het proces heeft 
gekregen. 

Wij vinden het onverantwoord en 
inhumaan dat op zo'n manier derden 
worden blootgesteld aan grote 
gevaren - niet alleen de eigen 
bevolking maar ook mensen buiten 
de Sovjet-Unie - waartegen niet 
tijdig maatregelen konden worden 
getroffen. Radio-activiteiten 
straling in de orde van grootte van 
een kernbomexplosie, zo stelt men. 
Maar hoe groot was die bom? Hangt 
het niet tijdig verstrekken van de 
nodige informatie samen met het 
systeem, de ideologie van het 
marxistische socialisme, dat per 
definitie altijd het beste en het 
veiligste werkt? Wij vinden het 
ongehoord! 

Voorzitter! Het is duidelijk dat niet 
alleen in ons land sprake zal zijn van 
invloed van het gebeurde op het 
kernenergiebeleid. Dat zal wereldwijd 
en zeker in EEG-verband ook het 
geval zijn. Laten wij het maar 
duidelijk stellen, ledere nationale 
overheid heeft haar eigen verantwoor-
delijkheid dan valt het op dat onze 
regering een aantal aspecten anders 
heeft ingeschat dan onze buurlanden. 
Neem nu de landbouwmaatregel. 

Geen misverstand daarover: het is 
beter voorzichtig te opereren dan 
naderhand met de gevolgen voor de 
gezondheid te worden geconfron-
teerd. Voorkomen is altijd beter dan 
genezen. Maar aan de andere kant 
worden onze boeren en de koude 
grond tuinders wel geconfronteerd 
met extra kosten, ook al omdat het 
winterseizoen 1985-1986 een grote 
aanslag op de financiële positie van 

de boeren heeft gepleegd. Het vee 
kon immers pas laat de wei in. 

Wij vragen om een regeling op 
grond waarvan een tegemoetkoming 
kan worden verschaft in de extra 
kosten. Het gaat niet aan, te spreken 
van normale bedrijfsrisico's. De 
regering kan de schadeclaim ook 
indienen bij de Sovjet-Unie. Dat land 
moet naar ons oordeel verantwoorde-
lijk en schadeplichtig worden geacht. 

In het kader van internationaal 
beleid is eens te meer de noodzaak 
gebleken, te onderkennen dat goede 
procedures en optimale mogelijkhe-
den voor wederzijdse bijstand - al of 
niet via het lAEA-bureau te Wenen -
niet alleen worden overeengekomen 
maar ook worden nageleefd. Het zou 
derhalve om een verplichting moeten 
gaan. Hoe ligt dat met de Sovjet-Unie 
in dit geval? Heeft zij wel aan haar 
verplichtingen voldaan? 

Onze fractie heeft waardering voor 
de alertheid waarmee het kabinet 
heeft gereageerd. Duidelijk is dat 
eens te meer de nadruk moet vallen 
op de noodzaak om afdoende 
maatregelen van veiligheid en zorg 
voor de volksgezondheid te nemen 
alvorens het groene licht kan worden 
gegeven voor nieuwe eenheden. 
Onze fractie wil hierbij wel opmerken, 
dat onze grote terughoudendheid 
niet in de eerste plaats is ingegeven 
door de vraag of het ons mensen als 
schepsel verboden zou zijn, in het 
geheim van het atoom door te 
dringen; de scheppingsopdracht 
geeft die vrijheid, maar wel in 
gebondenheid aan door de Schepper 
gestelde randvoorwaarden en voorts 
onder het beding dat het resultaat 
moet dienen tot het welzijn van de 
mens en niet om een materialistische 
of een hedonistische leefwijze vol te 
kunnen houden. 

In ieder geval ligt op kernenergie 
ook vanuit ons gezichtspunt de 
hypotheek van optimale veiligheid. 
Duidelijk is, dat wij het in de huidige 
omstandigheden onjuist vinden, het 
programma voort te zetten. Er 
moeten eerst goede leringen zijn 
getrokken uit de nieuwe situatie, 
hoewel de vraag rijst of wij wel alle 
nodige informatie uit de Sovjet-Unie 
kunnen krijgen nu zelfs de eigen 
bevolking in dat land min of meer 
misleid wordt. 

Wij sluiten ons ten slotte aan bij 
de aandrang van vele collega's die 
om een verantwoorde rapportage ter 
zake hebben gevraagd. 

D 
De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
De ministers van Economische Zaken 
en van VROM hebben ons op 1 mei 
j l . geschreven, dat zij de Kamer zeer 
binnenkort zouden informeren en 
inlichtingen zouden verschaffen over 
de ramp bij Tsjernobyl. Wij hadden 
en hebben grote behoefte aan zulke 
informatie. Ik ben van oordeel, dat de 
regering de Kamer tot op heden 
volstrekt onvoldoende over de 
ontstane situatie heeft geïnformeerd; 
het duurde tot vanmiddag voor wij 
voor het eerst iets mochten horen! 

Er bestaat op dit moment grote 
behoefte aan informatie over de 
concrete gevolgen van de fallout van 
de kernramp in ons land. Daarom stel 
ik eerst een aantal vragen over de 
concrete situatie in Nederland. 
Daarna ga ik in op vragen in verband 
met het gebeurde in de Sovjet-Unie. 

Ik zou graag het volgende willen 
weten. Op hoeveel punten in Neder-
land en waar wordt radio-activiteit 
gemeten? Hoeveel straling is er 
gemeten op dagbasis in water, in 
lucht, op gewassen en in de bodem, 
zowel absoluut als relatief, dat wil 
zeggen niet alleen de precieze 
stralingsniveaus, maar ook in 
verhouding tot de normaal voorko-
mende waarden? Van welke isotopen 
is deze straling afkomstig, wat zijn de 
halfwaarde tijden en hoe groot is de 
bijdrage van de afzonderlijke isotopen 
aan het totaal van het stralingsniveau? 
Zijn er meer in het bijzonder alpha-
stralers gemeten en, zo ja, welke? Ik 
denk ook aan plutonium dat door 
collega Ernsting is genoemd. 

Kan de regering schatten wat de 
totale ongewilde extra accumulatieve 
stralingsbelasting voor de Nederland-
se bevolking zal zijn, dus in water, in 
bodem, in lucht en in het voedsel? 
Hoeveel extra belasting heeft de 
regering weten te voorkomen door 
de genomen maatregelen? Kan zij op 
basis van deze bevolkingsdosis een 
schatting maken van eventuele 
gevolgen voor de volksgezondheid en 
van de hoeveelheid die zij nu heeft 
weten te voorkomen? Kan daarbij 
rekening worden gehouden met de 
verschillen in opvatting over de 
gevolgen van kleine doses straling? 

Wij weten dat de uitkomsten van 
berekeningen van wetenschapsmen-
sen op dit gebied ongeveer de factor 
10 uiteenlopen. Kan de regering 
uitleggen waarom er wel kaas van 
melk gemaakt kan worden als de 
melk voor directe consumptie 
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ongeschikt is? Met andere woorden, 
is er geen sprake van langlevende 
isotopen? Wat gebeurt er met 
doorgedraaide groenten, zoals 
spinazie? Komen de radio actieve 
stoffen die erop zitten nu als compost 
- ik denk in dit verband weer aan die 
langlevende isotopen - alsnog in het 
milieu? Ten slotte zou ik graag willen 
weten of de regering van mening is 
dat de boeren nu alleen de schade 
moeten dragen. Het ligt mijns inziens 
voor de hand dat de lasten op zijn 
minst verdeeld worden tussen de 
boeren en de regering. Is de regering 
van plan, de rekening, dat wil zeggen 
ook de vergoedingen voor doorge-
draaide groenten, door te sturen naar 
waar ze horen, nl. naar Moskou? 

Voorzitter! Uit de eerste reacties 
naar aanleiding van de ramp in 
Tsjernobyl is duidelijk gebleken dat er 
aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen deze reactor en in het Westen 
gebouwde of te bouwen reactoren. Ik 
zou graag van de regering een 
zodanig genuanceerde evaluatie van 
het verloop van het ongeval ontvan-
gen, dat mogelijk essentiële overeem 
komsten met ongevalssituaties hier 
ook duidelijk worden. Het gaat dus 
niet alleen om de verschillen. Ik 
noem bij voorbeeld een menselijke 
fout waarop men eerder niet had 
gerekend. 

Ik wil er verder voor pleiten dat de 
regering alles in het werk stelt om, 
onafhankelijk van bronnen in de 
Sovjet-Unie, een indicatie te krijgen 
van de omvang van het ongeval. Ik 
zou graag willen weten wat de 
precieze grootte van de besmetting 
van de lucht, de bodem en het water 
is geweest in andere landen, zowel 
uitgedrukt in milirems per dag als 
accumulatief, en van de feitelijke 
hoeveelheden radio-isotopen die 
men heeft gemeten. Opgave in 
aantallen malen de achtergrondstra-
ling acht ik onnauwkeurig. 

Voorzitter! Het gemeten stralings 
niveau van 0,6 milirem per dag in 
Nederland, moge dan drie maal 
zoveel als de gemiddelde stralingsbe-
lasting van de Nederlandse burger 
zijn, in wezen was het 20 maal zo 
hoog als de natuurlijke achtergrond-
straling in de lucht, 0,03 milirem. 
Zowel de Gezondheidsraad als de 
TH-Twente beschikken over modellen 
waarmee, rekening houdend met 
meteorologische omstandigheden, 
een schatting kan worden gemaakt 
van de radio-actieve neerslag tot op 
vele honderden kilometers van een 
kerncentrale. In elk geval gaat het 

rekenmodel van de Gezondheidsraad 
tot 800 kilometer. 

Naar ik heb vernomen, wees de 
neerslag in Zweden erop dat er in 
eerste instantie al sprake was van 
een radio-actieve lozing die, hoewel 
mogelijk verschillend qua samenstel-
ling, qua omvang, overeen zou 
komen met een lozing, zoals die zich 
zou hebben kunnen voordoen bij het 
ongeval met een kerncentrale in 
Nederland. Een ongeval, waarvan de 
gevolgen nog geen jaar geleden voor 
wat betreft de vestiging van nieuwe 
kerncentrales, zowel door de 
regering als door de regeringspartijen, 
als aanvaardbaar zijn beoordeeld. 

Het staat buiten kijf dat er na de 
eerste golf radio-activiteit die naar 
Zweden is gedreven, de daarop 
volgende dagen nog veel meer 
radio-activiteit uit de reactor is 
gekomen. Wanneer het zo is dat de 
eerste golf radio-activiteit qua 
omvang overeengekomen is met de 
golf radio-activiteit die bij een 
reactorongeval in Nederland zou 
vrijkomen, drukt dit ongeval ons met 
de neus op de verstrekkende 
gevolgen van een reactorongeval, 
gevolgen die in de parlementaire 
discussie nooit aan de orde zijn 
gekomen. 

Een tweede element, van belang 
bij de evaluatie, lijkt mij dat bij deze 
ramp de radio-activiteit nogal sterk 
verspreid lijkt te zijn. Kennelijk is de 
radio-activiteit zo uitgesmeerd dat 
het aantal acute slachtoffers ten 
gevolge van hoge doses in zeer korte 
tijd lijkt mee te vallen, maar de 
besmetting van landbouwgronden 
moet gigantisch zijn. Als wij in 
Nederland, op 1800 kilometer 
afstand van de ramp, vanwege 
verhoogde achtergrondstraling al uit 
voorzorg de koeien een week binnen 
willen houden, wat moet er dan wel 
niet op 200 kilometer, of minder, op 
de plaats van de ramp aan de hand 
zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het 
regeringsbesluit over de vestigings-
plaatsen voor kerncentrales, waren 
de lange termijngevolgen voor 
landbouw en industrie niet bekend. 
Het enige rapport in Nederland, 
getiteld 'Kleine kansen, grote 
gevolgen', dat daar uitvoerig op is 
ingegaan, is in 1977 opgesteld door 
de TH-Twente. Deze informatie heeft 
het parlement formeel nooit bereikt. 

Uit de nota van toelichting op de 
PKB en de antwoorden op de vragen 
die over de PKB's zijn gesteld, blijkt 
dat de regering verontrustend weinig 
inzicht heeft in de economische 

consequenties van het reactoronge-
val. Om de gedachten te bepalen: 
een gebied waarin na een ongeval 
volgens de Gezondheidsraad in elk 
geval een jaar lang geen kinderen en 
zwangere vrouwen zullen kunnen 
wonen, is ten minste 20 kilometer en 
maximaal 80 kilometer lang. 

Op ons verzoek heeft een mede-
werker van de TH-Twente een 
globale schatting gemaakt van de 
lengte van de strook land waar de 
landbouwgewassen voor consumptie 
ongeschikt worden, doordat ze de 
radio-actieve stoffen via hun wortels 
uit de bodem opnemen na zo'n 
ongeval. Dat is ongeveer 100 tot 200 
kilometer. Het gebied dat dus 
ongeschikt wordt voor agrarisch 
gebruik is dus vele malen zo groot als 
het gebied dat ongeschikt wordt voor 
industrieel gebruik. 

Voorzitter! De Gezondheidsraad 
heeft milieu alleen in radiobiologische 
zin opgevat. Dat wil zeggen: hij heeft 
voornamelijk de sterfte berekend ten 
gevolge van de directe straling van 
fallout op de bodem. De raad heeft 
geen aandacht besteed aan het feit 
dat mensen niet alleen willen leven, 
maar ook zullen moeten eten en 
werken Daardoor heeft noch de 
regering, noch de Kamer enig idee 
over de betekenis van de economische 
lange termijneffecten van een 
reactorongeval voor de verschillende 
vestigingsplaatsen. 

Het ongeval in Tsjernobyl drukt 
ons nu met de neus op het belang 
van deze effecten. Ik meen, evenals . 
de RARO, dat de gevolgen voor 
landbouw en industrie van een 
ernstig reactorongeval in Nederland 
nader dienen te worden onderzocht. 
Naar ik begrijp, kan het verloop van 
bepaalde reactorongevallen in 
moderne reactoren leiden tot minder 
emissie van kortlevende radioactieve 
stoffen en wellicht dus tot minder 
acute doden. Tegelijkertijd kan het 
relatief of absoluut leiden tot meer 
langlevende stoffen, waardoor de 
gevolgen op lange termijn voor de 
landbouw in het totaal van de 
gevolgen extra zwaar gaan tellen. 
Het lijkt rnij duidelijk, dat alsnog 
beslist zal worden of het parlement 
ook deze gevolgen van een ramp met 
een kerncentrale een aanvaardbaar 
risico acht. 

Een derde element, dat naar 
aanleiding van de ramp een ernstige 
herevaluatie behoeft, is het evacuatie-
probleem en de mogelijkheid van een 
adequaat rampenplan in het geval 
van een kernramp in Nederland. Wij 
hebben nu aan den lijve ondervonden, 
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wat het betekent dat bij een kernon 
geval een radioactieve wolk ontsnapt, 
over het land drijft en een radioactief 
spoor van besmetting achterlaat. 

Volgens het meest recente rapport 
van de Gezondheidsraad wordt dat 
bij een kernramp in Nederland een 
strook van ongeveer 20 km bij 10 
km. Bij de berekening van het aantal 
doden op lange termijn ging de 
Gezondheidsraad ervan uit, dat aile 
bewoners binnen 24 uur het besmette 
gebied zullen hebben verlaten en 
daar ook niet zullen terugkeren. Uit 
het nadien gepubliceerde rapport van 
de TH Twente is af te leiden, dat in 
het door de Gezondheidsraad 
aangegeven gebied, bij voorbeeld bij 
Borssele of Moerdijk, in één dag 
10.000 tot 100.000 mensen moeten 
evacueren. Dit geldt onder alle 
weersomstandigheden en vrijwel alle 
windrichtingen tijdens een kernonge-
val op één van die plaatsen. 

Als die tienduizenden mensen niet 
gedurende jaren uit het besmette 
gebied wegblijven, wordt het aantal 
kankergevallen op lange termijn 10 
maal zo groot als door de Gezond-
heidsraad berekend. In de PKB zijn 
de evacuatieproblemen op afstanden 
groter dan 20 km niet apart meege-
wogen. De regering achtte dit niet 
nodig, onder het motto dat de kans 
op evaluatie klein zou zijn. 

Voorzitter, dit is onjuist. Als het 
ernstige kernongeval, zoals berekend 
door de Gezondheidsraad, plaats-
vindt, is de noodzaak tot evacuatie 
zeer groot. Het is dringend noodza-
keiijk om de problemen van langdurige 
evacuatie tot 80 km van een kerncen-
trale in Nederland reëel onder ogen 
te zien. 

Wat de rampenplannen betreft 
zou ik van de regering graag verne-
men, hoe zij bij een Nederlandse 
kernramp meent te kunnen opereren, 
als een hoeveelheid radioactieve 
fall-out hier, op 1 800 km van een 
ernstig ongeval, al leidt tot 30.000 
telefoontjes naar het ministerie en 
tot een telefooncentrale die geblok-
keerd raakt bij de eenvoudige 
mededeling, dat de koeien een week 
op stal moeten. Maken wij onszelf 
niet iets wijs met ons papieren 
rampenplan? 

Ik rond af en kom tot mijn conclusie: 
1. Er is volstrekte openheid en 

openbaarheid nodig over de ernst 
van de thans ontstane situatie, ook in 
de richting van de Kamer. 

2. Alle maatregelen moeten 
worden getroffen om de stralingsbe-

lasting van de bevolking zo klein 
mogelijk te houden. 

3. De regering dient haar princi-
pebeslissing dat in Nederland ten 
minste twee nieuwe kerncentrales 
moeten worden gebouwd, te 
heroverwegen. De D'66-fractie heeft 
met overtuiging tegen dit besluit 
gestemd. De gebeurtenissen in de 
Sovjet-Unie hebben ons gesterkt in 
deze opvatting. De regering dient 
zich daarbij ten principale te bezinnen 
op de vraag of het risico van dergelijke 
grootschalige, buitengewoon 
ernstige ongevallen überhaupt mag 
worden genomen. 

Voorzitter, Ik heb deze opvatting 
in een motie verwoord. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Tommei 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat onvoldoende 
informatie ter beschikking is: 
- over de omvang van het gebied, 
waarin na een kernongeval lang-
durige evacuatie noodzakelijk is, en 
over de uitvoerbaarheid van die 
evacuatie; 
- over de relevantie van de noodre-
ferentieniveaus, zoals geformuleerd 
door de Gezondheidsraad, en over de 
stralingsnormen voor kwetsbare 
groepen, en 
- over de economische gevolgen van 
mogelijke ongevallen met een 
kerncentrale in Nederland; 

verzoekt de regering, de ontbrekende 
informatie te verzamelen en op basis 
van deze informatie het principe-be-
sluit tot de uitbreiding van het aantal 
kerncentrales in Nederland te 
heroverwegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 66 (18 830). 

D 
De heer Wagenaar: Mijnheer de 
Voorzitter! In de brief van 1 mei 
constateerden de bewindslieden van 
Economische Zaken en Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening, dat er 
naar hun mening geen direct verband 

bestaat tussen de veiligheidsmaatre-
gelen ten opzichte van kerncentrales 
en de ramp bij Tsjernobyl. Zonder 
deze stelling nu aan te vechten, wil ik 
toch opmerken dat er in elk geval wel 
een groot politiek spanningsveld is 
ontstaan tussen het tot nu toe 
gevoerde kernenergiebeleid van de 
regering en de nog te voeren 
discussie over de gevolgen van de 
ramp in de Russische kerncentrale. 

Ik breng in dit verband in herinne-
ring dat wij nog niet zo lang geleden 
een debat hebben gevoerd over de 
energiebehoefte op de middellange 
termijn, waarbij moest worden 
vastgesteld dat het aandeel van 
kernenergie daarbij niet gemist kon 
worden. Voor het gegeven van een 
dreigend gat in de energievoorziening 
op die periode staande, hebben ook 
wij ingestemd met een eventuele 
uitbreiding van de kernenergievoor-
ziening c.q. de vervanging van oude 
centrales. 

Echter, wel met de aantekening 
dat het afvalprobleem een blijvende 
wegingsfactor daarbij zou dienen te 
blijven. Daar komt dan nu de onze-
kerheid over de veiligheid van 
kerncentrales bij. In dit licht bezien, 
acht ik het een wijs besluit om de 
UCV over de PKB vestigingsplaatsen 
kerncentrales uit te stellen. 

Inmiddels heeft ons de toegezegde 
notitie met informatie over de 
kernramp zelf en de maatregelen 
bereikt. Hoewel deze notitie een 
redelijk inzicht geeft van de maatre-
gelen, die wij door de bank genomen 
bevredigend kunnen noemen, heb ik 
daarover toch een aantal vragen. 

De regering heeft zich in woord en 
geschrift kritisch geuit over de 
houding van de Sovjet-Unie en de 
informatie van die kant volstrekt 
onvoldoende genoemd. De vraag is 
echter of deze Russische houding 
ons niet tot de overweging zou 
moeten brengen dat zoiets zich nog 
een keer zou kunnen voordoen met 
dan wellicht nog ernstiger gevolgen 
voor met name West-Europa. Wat te 
doen indien de Sovjet-Unie zich dan 
opnieuw niet aan internationale 
verplichtingen houdt? 

Zou het overigens geen aanbeve 
ling verdienen om op dit punt een 
sanctiebeleid te ontwikkelen? 
Waarom worden bij voorbeeld wel 
aan de grens vrachtwagens aange-
houden maar wordt niet terstond een 
integraal invoerverbod van voedsel 
uit het Oostblok afgekondigd, zoals 
Zweden kennelijk heeft gedaan? 

Sprekend over de getroffen 
maatregelen merk ik op dat weliswaar 
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per heden bij mededeling van de 
minister van Landbouw het graasver-
bod is opgeheven maar dat nog 
weinig is gezegd over een mogelijke 
schadevergoedingsregeling voor het 
geval een dergelijke gebeurtenis zich 
weer eens zou voordoen, maar dan 
bij voorbeeld in een latere periode 
van het jaar. Nu hadden de meeste 
boeren nog voer. 

Bovendien: hoe had men van te 
voren met zekerheid kunnen weten, 
dat een dergelijk verbod maar een 
week zou duren? Een mededeling 
- naar ik heb gehoord tijdens een 
amusementsprogramma - dat men 
maar even bij de buren moet lenen, 
leek mij in dat verband ook iets te 
lakoniek. Ik zou dan ook met anderen 
willen aandringen op een schadever-
goedingsregeling voor veehouders. 

Met anderen moet ik constateren, 
dat wel veel informatie wordt 
verschaft over de verschillende 
constructies en procedures met 
betrekking tot de opwekking van 
kernenergie in Oost en West maar 
dat de kernvraag, namelijk of een 
dergelijke ramp zich ook in Nederland 
zou kunnen voordoen, niet direct 
wordt beantwoord. Als leek vraag je 
je dan toch af welke informatie wij nu 
nog uit de Sovjet-Unie moeten 
hebben. 

De regering heeft een actief 
voorlichtingsbeleid gevoerd. Ik erken 
dat, maar toch heb ik twijfels over de 
wijze waarop die voorlichting is 
verlopen. Kortheidshalve verwijs ik 
naar opmerkingen die door collega 
Braams in dit verband zijn gemaakt. 
Ik constateer overigens, dat deze 
informatieversterking rond 1 mei op 
gang is gekomen, toen nog geen 
sprake was van een verhoogde 
meting in Nederland. Op dat moment 
was dus ook nog niet te voorzien hoe 
groot de neerslag van radio actief 
materiaal zou worden. Ik vraag mij 
dan ook af of het niet beter was 
geweest als de regering zich recht 
streeks tot de bevolking had gewend 
en niet allerlei informatie had 
overgelaten aan deskundigen. 
Hiermee was wellicht ook veel 
onzekerheid voorkomen. 

Ten slotte worden in de notitie 
initiatieven genoemd om in de 
Europese Gemeenschap en in 
internationaal verband een gezamen 
lijke strategie te ontwikkelen met het 
oog op vergroting van de veiligheid 
van kerncentrales. Toch is het 
opvallend hoeveel informatie 
inmiddels is losgekomen over het 
achterhouden van gegevens over 

ongevallen in kerncentrales in het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje en 
over het gebrek aan coördinatie bij 
de aanpak van veiligheidsproblemen 
in de ons omliggende landen. Ik denk 
bij voorbeeld aan het verschijnsel dat 
in de Bondsrepubliek in de grensge-
bieden het vee gewoon op het land 
loopt. Zou er ook geen overzicht 
moeten komen van de genomen 
maatregelen in de diverse EG-landen? 

Voorzitter! Het lijkt erop dat er 
eerst een ramp moet gebeuren 
voordat in ernst wordt gekeken naar 
de veiligheid van kerncentrales. Dat 
is al met al een uiterst zorglijke 
constatering, een les die regering en 
parlement zouden moeten leren 
zonder evenwel te vervallen in 
onevenwichtigheden en paniekvoet-
bal. 

D 
De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Een schok van afgrijzen 
en angst ging door de wereld toen de 
ramp van de Russische kerncentrale 
bekend werd. Deze schok zal nog 
jaren nawerken en moet leiden tot 
bezinning op politiek en economisch 
gebied met betrekking tot het milieu 
en vooral de volksgezondheid. 

Er is misschien een belangrijk 
gevolg, dat tot nu toe niet zo naar 
voren is gekomen. Wij kunnen 
achteraf zeggen dat de regering van 
de Sovjet Unie onverantwoord heeft 
gehandeld door de ramp zo lang 
mogelijk onbekend te houden en niet 
toe te geven. Het is onverantwoord 
als vanuit Zweden moet worden 
aangedrongen op bekendmaking van 
de oorzaak van straling. Dat onverant-
woorde zou kunnen blijken uit het feit 
dat de Russen een voorlopige 
stopzetting van de straling hebben 
bereikt door een Duits plan uit te 
voeren, namelijk het gooien van nat 
zand op de centrale. 

Ik vraag de regering of er wellicht 
minder straling was vrijgekomen als 
de Russische regering eerder 
openheid van zaken had gegeven. 
Zouden de Russische bevolking en de 
rest van de wereld minder extreme 
gevolgen van de ramp hebben gehad 
door snellere openheid? Ik wil niet 
zeggen dat dit moet leiden tot 
financiële gevolgen voor de Sovjet-
Unie zoals het vergoeden van 
schade. 
Daarmee is verder niemand gediend. 

Wat moet gebeuren, is het onder 
druk zetten van de Sovjet-Unie. 
Gesteld moet worden dat haar 
politieke systeem in dit opzicht heeft 

gefaald. Ik sluit niet uit dat deze 
ramp in de Sovjet Unie zelf tot een 
andere politieke opstelling zal leiden. 
Vanuit de bevolking, vanuit de grote 
communistische partij - waarvan alle 
leden risico lopen - zal hoogstwaar-
schijnlijk druk worden uitgeoefend 
om het politieke systeem in de 
Sovjet-Unie te openen. Dat is 
wellicht een grote winst. Dat zou 
kunnen leiden tot een 'afbouw' van 
het andere grote systeem, de 
kernwapens. Mijn vraag aan de 
regering is of West-Europa en de 
Amerikanen bereid zijn om Rusland 
technologisch te steunen als het 
vraagt om zijn kerncentrales - zo 
deze blijven werken - te verbeteren. 
Is Europa daartoe bereid? 

In de pers heeft het bericht 
gecirculeerd dat de Sovjet-Unie alle 
grafietcentrales heeft gesloten. Kan 
de regering dit bericht bevestigen? Is 
het waar dat in West-Europa dergelij-
ke centrales niet functioneren? Kan 
de regering op deze vragen antwoord 
geven? Dat is van belang voor het 
bedaren van de gemoederen of het 
wegnemen van wellicht onnodige 
angst bij de bevolking in West-Europa. 

Voorzitter! Deze ramp moet 
natuurlijk leiden tot een herbezinning 
inzake de vraag of wij voort moeten 
gaan met de produktie van kernener-
gie. Echter, dit is geen puur Neder-
landse aangelegenheid. De situatie in 
Nederland wordt ook niet veiliger als 
wij niet bouwen. De gebieden vlak bij 
de grens in Duitsland en België 
worden volgebouwd met buitenlandse 
kerncentrales. De Belgische kerncen-
trales zijn volgens sommige berichten 
de meest veilige ter wereld. Bij een 
ongeluk in zo'n centrale heeft 
Nederland er wel direct mee te 
maken! Als wij grote technologische 
kennis op dit gebied bezitten, lijkt het 
zeer verstandig die niet op korte 
termijn prijs te geven. 

Mogelijkerwijs heeft deze ramp 
positieve gevolgen, als zij leidt tot 
een groter internationale samenwer-
king op het gebied van technologische 
bijstand en van het bestrijden van 
deze kwalijke gevolgen en de kans 
dat de spanning tussen de grote 
mogendheden daardoor zou afnemen. 
De grote offers die de Russische 
bevolking heeft gebracht, zou haar 
op een andere wijze kunnen worden 
vergoed, voor zover dat mogelijk zou 
zijn. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de afgevaardigden 
voor hun woorden. Het lijkt mij goed 

Tweede Kamer 
7 mei 1986 Tsjernobyl 4978 



Winsemius 

aan het begin van de beantwoording 
te schetsen wat er de laatste tijd 
gebeurd is en op welke manier de 
diverse beleidsterreinen daarin 
pasten. 

Toen wij begin vorige week verrast 
werden door deze rampzalige 
ontwikkeling - dat de ontwikkeling 
rampzalig was, was al heel vlug 
duidelijk - hebben wij een vier-fasen-
scenario gekozen. De eerste fase was 
die van verhoogde waakzaamheid. 
Wij probeerden gegevens te verzame-
len over de situatie, die volstrekt 
onduidelijk was. De tweede fase zou 
ingaan op het moment dat een 
hogere stralingsintensiteit in het 
milieu tot stand zou komen. 

In die fase zouden voorbereidingen 
moeten worden getroffen voor 
vervolgmaatregelen, in eerste 
instantie voor het vee en voor de 
gewassen, maar wellicht ook voor 
kleine kinderen zwangere vrouwen en 
andere kwetsbare groepen. De derde 
fase zou die zijn waarin concrete 
maatregelen zouden moeten worden 
genomen ten bate van de volkgezond-
heid. Bij de vierde fase zou sprake 
zijn van een totale wanorde, een 
totale overbelasting van het milieu. 

In de nacht van donderdag op 
vrijdag verleden week zijn wij in de 
tweede fase terechtgekomen. Er 
werden bepaalde grenzen overschre-
den en wij troffen voorbereidingen 
voor het nemen van maatregelen. 
Dat was een verrassing voor ons. De 
weersgesteldheid was in die zin 
veranderd, dat lucht werd aangevoerd 
vanuit het zuiden van Duitsland in 
plaats van vanuit Frankrijk. Weliswaar 
was er nog geen directe zorg voor de 
stralingsbelasting uit de lucht voor 
mensen, maar wel rezen vragen voor 
het melkvee en voor de gewassen. 
Zaterdag bleek in de loop van de 
ochtend uit metingen, dat inderdaad 
maatregelen voor het vee moesten 
worden getroffen. 

Bij al deze scenario's hebben 
steeds twee uitgangspunten gegol 
den. Helemaal voorop stond het 
voorkomen van schade voor de 
volksgezondheid. Het tweede 
uitgangspunt was het voorkomen van 
onnodige, let wel: onnodige, onrust 
onder de bevolking. Tussen deze 
twee uitgangspunten zit natuurlijk 
een zekere mate van spanning. Het 
feit dat het voorkomen van schade 
voor de volksgezondheid voorop-
stond, heeft ertoe geleid dat wij 
gereageerd hebben op het moment 
dat de nieuwe, ongunstige informatie 
beschikbaar kwam. 

Wij hebben dat zelfs gedaan, toen 
dat op een vrij drastische manier 
moest gebeuren. Een aantal leden 
heeft gewezen op het merkwaardige 
genoegen dat ik heb gehad om in te 
breken in een televisieprogramma. 
Dit was de snelste methode om de 
grootste groep mensen te bereiken 
op dat moment. Wij hadden ook 
duidelijke aanwijzingen dat wij 
moesten ingrijpen. Ik weet dat dit 
een schok teweegbrengt. De ervaring 
in het algemene milieubeleid is 
echter dat de mensen in Nederland 
graag volwassen behandeld willen 
worden Dit betekent dat zij willen 
weten wat er om hen heen gebeurt. 

Je moet dan ook passende 
maatregelen nemen, als je hun dat 
wilt vertellen. Van het begin af aan 
hebben wij dan ook gekozen voor 
een zo groot mogelijke openheid. In 
een heel stadium zijn er informatielij-
nen ingesteld. Er is nog steeds een 
drieploegendienst met 50 lijnen bij 
VROM en WVC. Er zijn nog 20 lijnen 
bij Landbouw. Deze zijn afwisselend 
vol en dan weer wat minder bezet. Er 
komen gigantisch veel vragen. Ik 
denk dat dat een verstandige zaak was. 

Er is een enorme handicap. Een 
aantal leden heeft hierop gewezen. Er 
is namelijk vreselijk veel wat wij niet 
weten. Dat is nog steeds zo op dit 
moment. De informatie uit het 
buitenland is beperkt. Vanuit het 
Oostblok draagt alleen Hongarije 
informatie aan. Het doet dit heel 
positief uit zichzelf. Uit West-Europa 
komt van een aantal landen informa-
tie. Bij een groot aantal landen krijg 
je het gevoel dat zij de meeste 
metingen verrichten door een vinger 
nat te maken en deze in de lucht te 
houden. Mevrouw Ubels en de heer 
Ernsting hebben hier ook op gewezen. 

Er is een serie dingen die je niet in 
de hand hebt. Ik noem het weer. Wij 
zijn daardoor verrast van donderdag 
op vrijdag Toen er een oceaanwind 
kwam, was dat de eerste keer dat ik 
mij gelukkig heb geprezen dat wij 
slecht weer kregen. Toen vond er een 
omdraaiing plaats. Het zag er toen 
redelijk uit. De vraag was echter hoe 
stabiel die weersomslag zou zijn en 
of die oceaanwind vier of vijf dagen 
zou aanhouden. De scheiding tussen 
continentale lucht en oceaanlucht 
heeft een tijd net buiten de Nederland-
se grens met Duitsland gelegen. Dit 
was.heel belangrijk. 

Er zijn andere dingen die je niet in 
de hand hebt, zoals het Rijnwater. De 
Rijn komt ons land binnenstromen 
met verontreinigd water dat radio ac-
tief besmet is. De intensiteit van de 

concentratie in de Rijn neemt nog 
steeds toe. Die in de Maas neemt af. 
Hoeveel neemt die concentratie toe? 
Wij kunnen dit een beetje inschatten, 
maar het is heel moeilijk. Daarbij 
komt nog de wetenschappelijke 
informatie. Toen wij bij voorbeeld de 
maatregel met de koeien moesten 
nemen, deden zich vragen voor. Hoe 
lang moesten de koeien op stal? Hoe 
werkt die radio-activiteit uit op een 
koe? Hoeveel Becquerel per kilogram 
gras heeft hoeveel Becquerel per liter 
melk tot gevolg? Ik zal het niet te 
technisch maken. Die vragen spelen 
echter een rol. Daarover is bijna geen 
wetenschappelijke informatie 
beschikbaar. Daardoor treden er 
beperkingen op. Hetzelfde geldt voor 
de vraag waarom spinazie meer 
jodium opneemt dan een ander 
gewas. 

Er is dus een aantal onzekerheden, 
zoals het weer dat je niet in de hand 
hebt en bepaalde dingen die van 
buitenaf op je afkomen. Wij zien 
evenwel een duidelijke ontwikkeling. 
Deze is ook weer afhankelijk van een 
paar dingen waar door verschillende 
afgevaardigden naar gevraagd is. Ik 
noem de ontwikkelingen in Tsjernobyl. 
Is het lek dicht? Is de tweede straler 
veilig? Dit zijn vragen, maar er is 
geen zekerheid. Hoe gaat het weer 
zich ontwikkelen? Met die onzekerhe-
den zie je op dit moment toch een 
verschuiving in het patroon. Als alles 
zo doorgaat als zich nu laat aanzien, 
dan is het volgens mij de verandering 
geweest dat wij in de eerste plaats 
het accent hebben gelegd op de 
volksgezondheid. 

Wij hebben gekeken naar de 
directe stralingsbelasting uit de 
lucht. Die aandacht is verschoven 
naar de stralingsbelasting via bodem 
en produkten, zoals melk, spinazie, 
etcetera. Er gaat nu gekeken worden 
naar aspecten op de middellange 
termijn, zoals de ophoping op 
enigerlei plaats. Ten aanzien van de 
schildklieren van slachtvee hebben 
wij al maatregelen moeten nemen. Er 
zijn echter ook andere plaatsen. De 
heer Braams heeft gesproken over 
cesium. Dat is een element met een 
veel langere halfwaardetijd, zeg zo'n 
30 jaar. Als dat wordt geabsorbeerd 
door slib, dan kun je een zeer bijzonder 
probleem krijgen met gecontamineerd 
besmet slib. Hoe gaan wij om met de 
invoer van produkten uit Oost-Europa, 
uit zeer besmette gebieden dus? Op 
dergelijke vragen hebben wij op dit 
moment nog geen afdoende antwoord, 
maar ze komen wel op ons af. 
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de effecten op langere termijn, zoals 
de vraag hoe groot de stralingsbelas-
ting van de burger in Nederland is 
geweest. Zijn er groepen die meer 
straling hebben gehad of nog op 
andere wijze geraakt zullen worden in 
de toekomst? Deze vragen kunnen 
wij op dit moment niet beantwoorden, 
maar willen wij natuurlijk wel 
bestuderen. Als wij ons op 1800 
kilometer al zo bezorgd maken, is er 
weinig fantasie voor nodig om te 
denken aan de situatie in Oost-Europa 
en het gebied zelf. De heer Tommei 
wees erop dat er bij gerucht wat 
positievere indicaties zijn over het 
feit dat er wellicht minder directe 
slachtoffers zijn. 

Wij willen dat zo graag geloven. 
Als echter onze wetenschap ons 
maar een half handvat kan bieden 
inzake de tweede-generatie-effecten, 
de langere-termijneffecten, de 
effecten op de natuur en op de 
grond, weten wij bij lange na nog niet 
waar wij aan toe zijn. Toen wij vorige 
week dinsdagmiddag begonnen te 
begrijpen dat dit heel serieus was, 
heb ik direct de minister-president 
gebeld en gezegd dat hij als voorzitter 
van de EG direct een open aanbod 
voor hulp moest doen. Dat is ook 
gebeurd. 

In de huidige situatie is het 
volstrekt duidelijk dat er veel onder-
zoek, evaluaties en dergelijke nodig 
is om lering te trekken uit wat er 
gebeurd is Collega Van Aardenne en 
ik hebben de brief over de PKB 
gestuurd. Het is volstrekt duidelijk 
dat dit opgeschort moet worden. In 
een land als Nederland kan het bij 
zo'n gevoelig onderwerp niet zo zijn 
dat wij zeggen dat het daar gebeurd 
is en niet hier. De zaak moet dus 
opgeschort worden totdat de 
antwoorden voldoende duidelijk zijn, 
waardoor wij dan al of niet verder 
kunnen praten. In ieder geval kunnen 
wij er dan over nadenken hoe een en 
ander verder moet. 

Wellicht kunnen wij er dan lering 
uit trekken voor alarmregelingen in 
Nederland en internationaal. Een van 
de dingen die bij ons het coördinatie 
centrum bestaffen, dat ook in de 
andere landen doen, waardoor je je 
contactpersonen, waar je normaal je 
informatie vandaan haalt, niet meer 
kan bereiken, omdat zij ook bezig 
zijn. Het is een beetje cynisch, maar 
het gebeurt wel. 

Het is dus duidelijk dat wij hieruit 
lering moeten trekken voor rampen 
plannen en dergelijke. Ook ten 

aanzien van de risico-evaluaties moet 
die volstrekte duidelijkheid gelden. In 
de laatste paragraaf hebben wij al 
het aspect van de gezondheid op 
langere termijn, de gezondheidsver-
wachtingen en de eventuele acties 
die op dat terrein moeten worden 
ondernomen, aangegeven. Wij 
mogen dat niet onderschatten. 

Er zijn grote aantallen vragen 
gesteld door de verschillende 
woordvoerders over de analyse die 
hiervan gemaakt kunnen worden en 
de lering die wij eruit kunnen trekken. 
Er zijn vreselijk veel voorzetten 
gedaan wat er allemaal wel of niet in 
moet. Omdat wij nog lang niet alle 
denken voltooid hebben, lijkt het mij 
op dit moment veruit het beste als 
wij ten aanzien van de onderzoeken 
de opzet of het werkplan toesturen 
aan de Kamer, zodat de Kamer aan 
de hand van die concrete informatie 
kan zien of zij daarop in wil gaan of 
niet. Dat lijkt mij verstandiger dan dat 
wij op dit moment zeggen wat er wel 
of niet in moet, want dat lijkt mij in 
alle eerlijkheid toch een schot hagel, 
terwijl na enig nadenken de kwaliteit 
kan verbeteren. Wij zullen de Kamer 
graag in de zaak betrekken, omdat 
het onderwerp daar belangrijk 
genoeg voor is. 

Collega Brinkman zal na mij 
spreken over de volksgezondheidsas 
pecten. Inzake de volksgezondheid 
hebben wij ons het eerst zorgen 
gemaakt, zijn de uitgangspunten en 
de normen vastgesteld en is terugge-
werkt naar te nemen maatregelen. 
De maatregelen zijn gelukkig beperkt 
gebleven tot de sector landbouw. 
Collega Braks zal op die maatregelen 
ingaan en op de implicaties daarvan 
voor die sector, die op zichzelf erg 
gevoelig is. Ik meen dat mevrouw 
Ubels-Veen heeft gevraagd wat het 
belangrijkste was: het volksgezond-
heidsaspect of de exportpositie van 
de Nederlandse landbouw. Natuurlijk 
speelt de exportpositie van de 
landbouw mede een rol in een land 
als Nederland omdat het een 
sociaal-economische factor is. 
Uitgangspunt - daar bestaat geen 
enkele twijfel over- is de volksgezond-
heid geweest. 

Nadat collega Braks heeft gespro-
ken over de maatregelen etc. zal 
collega Van Aardenne ingaan op 
vragen die zijn gesteld over het 
onderwerp elektriciteitsopwekking; 
een onderwerp dat toch heel nauw 
samenhangt met de zaak waarover 
wij nu spreken. Wellicht mag ik dan 
daarna nog ingaan op de moties voor 
zover daarop niet door mijn collega's 
is ingegaan. 

De heer Zijlstra heeft een vraag 
gesteld over het hulpaanbod van de 
EG. Ik ben daarop al ingegaan. Hij 
heeft verder gezegd dat de evacua-
tieplannen met betrekking tot de 
Nederlandse steden onvoldoende 
zijn. Die zouden een onderdeel 
moeten vormen van de evaluatie. Dat 
betreft ook de grensgevallen, waarbij 
reactoren erg sterk op de grens 
worden gezet en waarbij het realiseren 
van arlarmregelingen moeilijker is 
dan op andere plaatsen. De heer 
Janmaat heeft daarover opmerkingen 
gemaakt. Wij hebben al aangegeven 
in de brief in hoeverre Nederland het 
voortouw heeft bij internationale 
initiatieven. Vanzelfsprekend zullen 
wij van onze kant maximaal 'meetrek-
ken' om met anderen, zonder dat een 
verbrokkeling plaatsvindt, internatio-
naal de beweging erin te houden. 

Als ik de heer Zijlstra goed citeer, 
heeft hij onder andere gezegd dat 
bewindslieden voortdurend naar 
voren brengen dat Tsjernobyl niet 
gelijk is aan westerse centrales. 
Wellicht mag ik dat met een tegen-
vraag beantwoorden. Is dat niet zo? 
Ik wijs erop, zonder dat ik de discussie 
hierover in detail wil voeren op dit 
moment, dat er risico's bestaan. Dat 
is ook altijd onderkend. Ik geloof dat 
mevrouw Ubels-Veen het niet 
helemaal correct stelde toen zij zei 
dat het kabinet die risico's onder de 
tafel had geschoven en deed alsof ze 
niet bestonden. Zij heeft verder 
gezegd dat de regering zich heeft 
gehaast te stellen dat zulk soort 
ongelukken nooit in Nederland 
kunnen gebeuren. Dat is niet juist. 

Een risico-analyse geeft juist aan 
dat het kan gebeuren, maar dat 
daarop een heel kleine kans bestaat 
en dat die kans - dat is een heel 
belangrijk uitgangspunt - beheerst 
moet worden. In dat kader is ook de 
discussie gevoerd met de Kamer 
over het indicatief meerjarenprogram 
ma milieubeheer. De heer Ernsting 
was daarbij het meest actief wat 
betreft de vraagstelling. De gehele 
Kamer heeft toen gesproken over 
risico's van tien tot de macht min zes 
en tien tot de macht min acht, die 
toentertijd een beetje abstract waren 
maar die nu helaas levendig zijn 
geworden. 

Het betekent dat iedereen in dit 
Huis wel risico's accepteert. Dat 
doen wij ook op andere plaatsen. Ik 
noem het risico dat wij accepteren 
wanneer het gaat om dijken. Het gaat 
hierbij dus om maatschappelijke 
risico's die wij op een bepaald 
moment met elkaar nemen. Dat gaat 
door de partijen heen. Dat lijkt mij 
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ook juist. Ik denk wel dat wij nu met 
de nieuwe kennis op dit gebied, onze 
risico-ervaring moeten bijstellen. Dat 
mag volstrekt duidelijk zijn. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Van 
regeringszijde is direct gesteld dat 
een ongeluk als in Tsjernobyl niet in 
Nederland zou kunnen plaatsvinden, 
omdat wij in ons land een ander 
model kernreactors hebben. Daar 
heb ik op gedoeld. 

Minister Winsemius: Ja, dat klopt 
ook. In dit verband heeft de heer 
Zijlstra gezegd dat de bewindslieden 
voortdurend naar voren brengen dat 
de centrale in Tsjernobyl niet gelijk is 
aan Westerse centrales. Dat is ook 
juist. Ik wil daar overigens op dit 
moment geen enkele conclusie aan 
verbinden. Dat moet komen uit de 
analyse en de evaluaties. 

Mevrouw Beckers en de heren 
Braams en Tommei hebben geïnfor 
meerd naar de samenstelling van ons 
stralingspakket. Meestal spreken wij 
over jodium-131 en cesium, maar 
men kan ook indringende vragen 
stellen over andere stoffen, zoals 
plutonium en strontium. Op dit 
moment kunnen jodium-131 en 
cesium goed worden gemeten, 
terwijl hetzelfde geldt voor nog 
enkele andere stoffen, zoals rutheni-
um en dergelijke. Voor de alfastralers 
zijn nog niet voldoende meetmogelijk-
heden aanwezig. Wij hebben in 
Nederland op drie plaatsen laten 
meten naar de belangrijke stof 
neptunium, en wij hebben dat niet 
kunnen detecteren. 

Internationaal is daar echter nog 
geen volstrekte duidelijkheid over en 
wij zouden die duidelijkheid uiteraard 
bijzonder graag krijgen. Wij zullen dit 
dus toch proberen uit te vinden en 
gegevens te verzamelen, opdat een 
zo compleet mogelijk beeld ook hier 
op tafel kan komen. Voor de gezond-
heidsaspecten op lange termijn heeft 
dat zeker enig gewicht. 

Wij hebben in Nederland dus nog 
niet neptunium gemeten. De metingen 
van de alfastralers schijnen, zo is mij 
verteld door deskundigen, buitenge-
woon moeilijk en tijdrovend te zijn. 
Wij zullen echter natuurlijk proberen 
zoveel mogelijk gegevens te verzame-
len. 

De heer Ernsting (CPN): Het is mij 
toch niet helemaal duidelijk, Stronti-
um wordt niet gemeten, zo wordt 
gesteld, en volgens de minister is het 
ook bijzonder moeilijk om die stof te 
meten, maar .... 

Minister Winsemius: Nee, ik sprak 
niet over strontium, maar over 
neptunium. 

De heer Ernsting (CPN): Ik spits de 
vraag toch graag toe op strontium. 
Wordt er nu gemeten naar die stof, 
ondanks het feit dat het moeilijk is en 
veel ti jd vergt? 

Minister Winsemius: Ik hoor van 
collega Brinkman dat er nu metingen 
naar strontium worden verricht. Ik 
begrijp trouwens dat er ook metingen 
worden verricht naar neptunium. Zo 
leer je nog eens wat! Maar goed, het 
is duidelijk dat wij zonder meer 
moeten proberen de gegevens te 
verzamelen, inclusief de concentraties 
en samenstelling van het stralingspak-
ket. 

Mevrouw Beckers en ook anderen 
hebben gesproken over eventuele 
nieuwe centrales en hebben gevraagd 
om de onderzoeken ten aanzien van 
Moerdijk en de Noordoostpolder 
voorlopig op te schorten. Die vraag 
kan bevestigend beantwoord 
worden. 

Mevrouw Ubels heeft gewezen op 
het oplossen van drinkwater bij het 
IJsselmeer, de Noordoostpolder en 
de Wadden. Zij heeft daarbij ook 
gesproken over onvoldoende 
doordachte risico's. Ik meen dat dit 
niet het geval is, maar ik heb zoeven 
al gezegd dat de onderzoeken nu 
voorlopig worden opgeschort. Wij 
willen eerst de les uit het gebeuren 
zo compleet mogelijk trekken en 
willen op basis daarvan gaan 
nadenken over de vraag wat wij 
verder dienen te doen. 

De heer Zijlstra (PvdA): Is daarmee 
ook het waarborgingsbeleid opgehe-
ven, dat in deel a werd aangegeven? 

Minister Winsemius: Dat is een 
interessante vraag. Voorzitter, waar ik 
nog niet over heb nagedacht. Ik was 
daar niet op voorbereid. Men moet 
mij ten goede houden dat ik hierop 
nu geen antwoord kan geven. Ik wil 
daar graag eerst nog nader over 
denken. 

De heer Braams heeft gevraagd of 
wij in het evaluatierapport ook een 
vergelijking met andere typen 
kerncentrales willen opnemen. Ik heb 
al aangegeven dat wij dit zeker zullen 
meenemen bij de formulering van de 
opdrachten of werkplannen voor de 
evaluatiestudies. 

De heren Braams en Tommei 
hebben nog gevraagd (het sluit ook 
aan op de vraag van de heer Zijlstra) 
waarom de Tweede Kamer eigenlijk 
niet eerder is geïnformeerd. 

Het klinkt misschien wat gek, 
maar wij waren ontzettend operatio 
neel ingesteld in de afgelopen fase. 
Ik zeg dit niet om een antwoord te 
ontlopen. Ik had met alle vreugde op 
alle vragen geantwoord. De zaak 
moest echter aangepakt worden en 
wij moesten er zoveel mogelijk grip 
op krijgen. Mijn ervaring is dat de 
Tweede Kamer normaal gesproken 
aan de bel trekt als zij dat wil. Dat is 
ook gebeurd nadat wij een brief 
hadden gestuurd. Daar heb ik niet 
veel bezwaar tegen. 

Ik heb echter een vriendelijk 
verzoek aan de Kamer. Dat doe ik 
helemaal niet om nu moeilijk te doen. 
Op een dag als vandaag is ons 
coördinatiecentrum wat de leiding 
betreft maar heel beperkt bezet. Dat 
is een enorme handicap voor het 
operationeel belangrijke werk dat op 
dit moment moet gebeuren. Wij 
willen hier dus met alle vreugde 
antwoorden geven en vanzelfspre-
kend op alle vragen ingaan, maar 
men moet mij dit keer ten goede 
houden dat er voor het niet nader 
informeren uiterst praktische en naar 
mijn idee urgente redenen waren. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Dat argument kan de minister toch 
niet serieus naar voren brengen? Ik 
begrijp dat iedereen het druk heeft in 
zo'n situatie. Er staan 70 telefoonlij-
nen open. Heel Nederland belt. Er 
moeten 30.000 telefoontjes worden 
verwerkt. Dat is op zichzelf heel 
begrijpelijk. Als ik de redenering van 
de minister doortrek, betekent dit dat 
als er werkelijk in Nederland iets 
ernstigs met onze kerncentrales aan 
de hand zou zijn, wij in geen jaren 
iets van de regering zouden horen. Is 
dat dan niet wat vreemd? 

Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet in alle eerlijkheid 
zeggen, dat als er iets in Nederland 
aan de hand zou zijn, ik de eerste 
drie dagen niet direct zou denken aan 
het schrijven van een brief aan de 
Tweede Kamer. Ik zou echter wel 
openstaan voor de vragen die door 
leden van de Tweede Kamer worden 
gesteld. Ik zeg dit met het volste 
respect voor de verantwoordelijkheid 
die de Tweede Kamer heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Braams heeft gesproken over 
alternatieven voor energievoorzie-
ning. Hij wees met name op het 
C02-probleem. Ik meen dat een visie 
op de lange termijn op onze energie-
problematiek belangrijk is. Zeker in 
een situatie als deze is een nadere 
bezinning op dat punt noodzakelijk 
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en wenselijk, omdat op dit gebied 
voor veel landen naast Nederland 
belangrijke vragen gerezen zijn die 
hoog op de politieke agenda zijn 
geplaatst. 

De heer Lansink wees op de 
samenhang die wel degelijk bestaat 
tussen Tsjernobyl en de Nederlandse 
situatie. Ik vond dit een heel goed 
verhaal. Die samenhang betreft niet 
alleen een risicokant, maar die is 
denkbaar aanwezig. Daarnaar 
moeten wij zoeken. Die samenhang 
bestaat zeker ook op het gebied van 
de volksgezondheid, met inbegrip 
van de geestelijke volksgezondheid. 
De heer Lansink merkte op dat dit 
gebied enigszins is miskend door het 
kabinet. Als wij dat in onze brief niet 
correct hebben geformuleerd, is dat 
een redactionele fout. Ik herken in de 
omschrijving van de heer Lansink 
duidelijke overeenkomsten met de 
manier waarop wij erover denken en 
met de manier waarop wij proberen 
te handelen. 

Over de voorlichting zei de heer 
Lansink dat er meer informatie 
beschikbaar moet zijn langs meer 
kanalen. Dat geldt ook voor de 
volksgezondheid. Wij hebben pas de 
landbouwlijn geopend om de 
desbetreffende doelgroep informatie 
te geven. Afhankelijk van de ontwik-
kelingen kan verwacht worden dat 
geprobeerd wordt om op afzonderlijke 
ministeries - dus op verschillende 
beleidsterreinen - binnen afzienbare 
tijd informatielijnen te openen om 
informatie te verstrekken die meer 
gericht is op een bepaald soort 
problemen, zoals die van de volksge-
zondheid. 

De heer Lansink vroeg naar 
verdere actie die wordt ondernomen 
en naar de status van het werkplan. 
De alarmeringsregeling en de 
evacuatieplannen waarover is 
gesproken, zijn zaken die men uit de 
concrete situatie haalt. Hoe hebben 
wij daarop gereageerd? Wat zijn de 
tekorten in ons meetsysteem met de 
deskundigheid die er was of die 
ontbrak? Wij zullen dat werkplan aan 
de Tweede Kamer doen toekomen, 
zodat de leden daar inzicht in kunnen 
krijgen. 

Is er langere tijd nodig voor de 
evaluatie? Ik denk wel, dat wij er 
belang bij hebben - de heer Lansink 
zal het hiermee eens zijn - dat de 
evaluatie zo spoedig mogelijk wordt 
afgerond, maar het is duidelijk dat de 
evaluatie zorgvuldig moet geschie 
den. 

De vergelijking van Tsjernobyl met 
andere kerncentrales in Europa is een 
duidelijke zaak. 

De heer Ernsting gaf een inleiding, 
waarvan het begin mij zeer aansprak. 
Hij had het over het ongeluk zelf en 
de situatie in Tsjernobyl, die eigenlijk 
voorop moet staan. Ik geloof, dat wij 
wellicht te gemakkelijk nalaten, 
hiertoe gebracht door onze eigen 
omstandigheden, hierover na te 
denken en te kijken of wij daar nog 
kunnen helpen. 

Hij sprak over het evenwicht in 
de maatregelen en over het niet 
nemen van maatregelen ten aanzien 
van vliegtuigen uit Oost-Europa. Wij 
hebben wel degelijk bepaalde zaken 
getest. Heel vroeg al - deze zaken 
kwamen als eerste aan de orde -
hebben wij onderzoek gedaan naar 
filters, naar motoren en dergelijke om 
te zien of hier besmetting was 

Op dat moment bleken dit 
factoren van zeer geringe betekenis 
te zijn. Hetzelfde gold voor filters in 
flatgebouwen en dergelijke, bij 
voorbeeld van airconditioningssys-
temen. Wij hebben geen speciale 
maatregelen behoeven te nemen om 
hierop in te spelen. Met het vervoers-
wezen is de afspraak gemaakt, dat 
vrachtwagens die op Rusland rijden 
bepaalde richtlijnen ten aanzien van 
de filters in acht zullen nemen. 

De heer Ernsting vroeg zich af wat 
ons verder boven het hoofd hing. Wij 
hebben het gehad over de samensteL 
ling van de radioactieve straling. 
Hiervan hebben wij op dit moment 
nog geen duidelijk beeld. Het zal 
moeilijk zijn een dergelijk beeld te 
krijgen, hoewel het wel te doen is. 
Dit heeft mede te maken met de 
ontwikkelingen in Tsjernobyl zelf, in 
de tweede centrale, en met de vraag 
of men de eerste centrale onder de 
knie heeft. 

De heer Willems vroeg waarom er 
in een aantal Duitse deelstaten 
verdergaande maatregelen met 
betrekking tot voeding waren 
genomen. Op dit moment hebben wij 
daarvan geen volledig overzicht. 

Wel heeft een aantal deelstaten in 
Duitsland in een andere situatie 
verkeerd of verkeert nog in een 
andere situatie, gezien de stralingsbe-
lasting die daar is opgetreden. Op 
verschillende plaatsen, ook in andere 
Europese landen is soms extremer 
gereageerd, misschien ook vanwege 
het feit, dat men over minder 
meetresultaten beschikt, waardoor 
men nóg ruwere maatregelen heeft 
moeten nemen dan wij. 

De heer Willems vroeg verder of 
een overzicht van alle meetresultaten 
naar de Tweede Kamer gestuurd kon 
worden. Het zou mijn voorkeur 
hebben, dit zoveel mogelijk te doen 
in een geordende vorm. De meetre-
sultaten komen uit alle hoeken en 
gaten, van alle instituten die ingescha-
keld zijn. Wij krijgen van deze 
instituten overigens enorme mede-
werking. Op dit moment zou een 
dergelijk overzicht van meetresultaten 
het inzicht zeker niet vergroten. 
Hiervoor is eerst ordening noodzake-
lijk. Wij zullen proberen de Kamer dit 
overzicht zo spoedig mogelijk te 
doen toekomen. 

De heer Van Dis vroeg of wij op 
korte termijn gegevens over Tsjerno-
byl konden verwachten, als de 
Russen niet zouden meewerken. Hij 
vroeg ook of Tsjernobyl al 'lekdicht' 
was. Op dit laatste punt ben ik 
ingegaan met het antwoord, dat wij 
dit niet zeker weten. Kunnen wij 
gegevens van Rusland verwachten? 
Wij hopen dat er een grotere 
openheid zal optreden, er begin iets 
meer informatie te komen. Wel moet 
ik zeggen, dat op dit gebied technische 
informatie vrij redelijk te vergaren is, 
wanneer je na verloop van tijd alle 
analyses maakt. 

Over de opbouw van dergelijke 
centrales en het type is internationaal 
vrij veel bekend. Zelfs als dit niet met 
behulp van de Russen gebeurt - wat 
natuurlijk de voorkeur heeft - kan 
men waarschijnlijk een redelijk beeld 
opbouwen. Voor de nauwkeurigheid 
en het leereffect heeft het natuurlijk 
veruit de voorkeur, als wij hierover 
goede informatie vanuit Rusland 
krijgen. Wij zullen hierop ook blijven 
aandringen. Dat spreekt vanzelf. 
Iedereen die verder over dit probleem 
nadenkt, zal dit natuurlijk doen. 

De heer Tommei vroeg, of er wat 
meer te vertellen zou zijn over de 
Nederlandse meetpunten. Hij stelde 
een serie vragen van informatieve 
aard. Mijnheer de Voorzitter! Enkele 
van die vragen kan ik beantwoorden 
maar het zou mijn voorkeur hebben 
- ik hoop dat de geachte afgevaar-
digde zich daarin kan vinden -
wanneer wij hierop uitgebreid en 
meer principieel zouden kunnen 
ingaan in het kader van de analyse. 

De luchtmetingen vinden op 
ongeveer tien punten plaats; bij lage 
activiteit wordt er in ieder geval door 
het RIVM in Bilthoven gemeten. Het 
regenwater wordt continu 'bewaakt' 
door KNMI en RIVM. Het nationale 
regenwaterkwaliteitsmeetnet telt op 
dit moment 12 meetpunten. De 
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grasbemonstering vindt per dag op 
ten minste 10 plaatsen plaats. Het is 
overigens heel moeilijk, wat dit 
betreft een redelijk goed inzicht te 
krijgen. Oppervlaktewater, ongezui-
verd en gezuiverd voor de waterlei-
dingsbedrijven, wordt op een tiental 
plaatsen door RIZA en RIVM bemon-
sterd en onderzocht. 

Een heel belangrijke bron van 
informatie is op het moment de 
Keuringsdienst van waren, die 
bladgroenten en andere produkten 
die op de veilingen worden aangebo-
den onderzoekt. Hij onderzoekt 
trouwens ook zuivelprodukten en 
dergelijke. 

Ik heb al iets gezegd over de 
activiteit in de lucht, soorten stoffen 
en neerslag. Een aantal belangrijke 
gegevens zijn vermeld in de brief die 
wij de Kamer hebben gestuurd. 
Mevrouw Beckers vroeg ernaar. 
Behalve jodium en cesium zijn 
andere isotopen die wij hebben 
gemeten rutenium 103 en barium 
140. Andere gegevens moeten nog 
worden uitgewerkt. 

De heer Braams vroeg naar de 
activiteit van oppervlaktewater. Op 2 
mei hebben wij de eerste verhogingen 
gemeten. Er zijn gehaltes van ongeveer 
zeven keer het jaargemiddelde 
aangetroffen. In de dagen erna liep 
de radioactiviteit in de belangrijkste 
oppervlaktewateren op tot 50 keer 
het jaargemiddelde. Wij denken dat 
dit in de komende dagen nog 
enigszins kan stijgen, vooral op basis 
van informatie die uit het buitenland 
wordt verkregen. Bij Eijsden vinden 
metingen van de Maas plaats. Op 5 
mei is de hoogste waarde gevonden. 
In enkele regionale wateren in 
Delfland zijn hogere concentraties, 
ongeveer vier keer zo hoog als in de 
grote wateren zijn aangetroffen, 
geconstateerd. 

Een van de vragen van de heer 
Tommei die wij ook vreselijk belangrijk 
vinden is, hoeveel effect de maatre-
gelen hebben gehad. Dit lijkt mij 
typisch een vraag die bij de evaulatie 
aan de orde zou moeten komen. Wij 
moeten bekijken of wij daarvan 
werkelijk een beeld kunnen opbou 
wen. 

De schatting van lange-termijnef-
fecten is een onderwerp dat wij zeker 
zullen bekijken. Wij zullen de Kamer 
van tevoren een indicatie geven of 
dat bij de TH Twente of ergens 
anders moet gebeuren. 

De heer Tommei wenste evacua-
tieplannen voor gebieden tot 80 
kilometer van een reactor. Vanzelf 

sprekend hebben wij niets aan 
papieren plannen. De vraag is 
natuurlijk of het om papier gaat of 
dat de situatie wezenlijk anders is. Wij 
zien dat wel bij de evaluatie. 

De heer Wagenaar vroeg of er 
geen sanctiebeleid moest worden 
gevoerd in verband met de gebrekkige 
informatie. Het lijkt mij buitengewoon 
moeilijk dat in de praktijk te realiseren. 
Ook een van de andere afgevaardig-
den of er verhaalacties bij Rusland 
moesten worden ingesteld. De 
mogelijkheden worden bezien. Ik 
betwijfel of er in de praktijk veel 
zullen blijken te zijn. 

Hoe wisten wij dat het graasverbod 
ongeveer een week zou duren. Er 
waren twee redenen om dat aan te 
nemen. In de eerste plaats hadden 
wij een heel globale schatting van de 
neerslag die wij konden verwachten 
en de halfwaarde-tijd. In de tweede 
plaats zou er een buitengewoon 
praktisch probleem ontstaan als het 
verbod langer dan een week gold. 
Dan zou het kuilvoer op zijn. Dan 
zou er geen keus meer zijn. Dan 
zouden met betrekking tot de melk 
maatregelen moeten worden 
genomen. Het was domweg een 
praktisch gegeven dat de periode 
niet langer kon zijn. 

Wij zullen proberen een beeld te 
krijgen van de maatregelen die in 
andere Europese landen zijn genomen 
en dat aan de Kamer doorgeven. 

De heer Janmaat vroeg of Rusland 
alle grafietcentraies sluit. Ik heb dat 
alleen uit de krant vernomen en dat is 
op dit gebied niet altijd even betrouw-
bare informatie. Collega Van Aarden-
ne zal nog ingaan op de vraag of er 
ook in West-Europa grafietcentraies 
zijn. 

De speciale problemen die zich 
voordoen bij kerncentrales die bij de 
grenzen gevestigd zijn heb ik al 
aangeroerd. Die doen zich ook voor 
aan de grenzen met Duitsland en 
België. Wij mogen van ganser harte 
hopen dat er enige positieve effecten 
zullen zijn op de technische bijstand 
en dat er internationaal minder 
spanningen zullen zijn. 

Voorzitter! Wij hebben hier te 
maken met een ontzettend gevoelige 
en moeilijke materie. Als er geen 
verdere lekken komen in Tsjernobyl 
en het weer blijft zoals het is, denk ik 
dat wij naar de volgende fase gaan 
die ik in het begin schetste. De 
stralingsbelasting neemt af en op het 
gebied van de voedingsprodukten 
beginnen wij zo langzamerhand het 
gevoel te krijgen dat wij begrijpen 
wat er aan de hand is en dat wij het 

binnen redelijke grenzen onder de 
knie kunnen houden. 

De meetsystemen en de keurings-
diensten van waren die kwaliteitscon-
troles houden zijn actief. Dan zijn er 
ook nog de effecten op langere 
termijn zoals de invoer van produkten 
en de ophopingsverschijnselen. Ook 
is er nog het aspect van de totale 
stralingsbelasting van de Nederlandse 
bevolking. Daarbij trekt één punt zeer 
veel aandacht, ook in de toekomst. 
Dat betreft de psychologische druk. 

In dit huis praten wij veel over 
kwetsbare mensen in de samenleving 
en ik denk dat juist nu een enorme 
druk wordt gelegd op die mensen. 
Het gaat om mensen die het nu al 
heel moeilijk hebben en er door die 
overbelasting niet meer uitkomen. 
Wij hebben 30.000 telefoontjes 
gehad en op grond daarvan hebben 
wij ons enigszins een beeld kunnen 
vormen van wat er bij die mensen 
leeft. 

Veel mensen gaan door de muur 
als er iets gebeurt met zwangere 
vrouwen en kinderen. Onder kwetsba-
re groepen versta ik echter ook de 
mensen, die getroffen worden door 
de overheidsmaatregelen. Ik noem 
de boeren die hun vee op stal 
moeten houden maar geen voer 
meer hebben. Bij tijd en wijle is dat 
buitengewoon schrijnend. 

Een bijkomend probleem is, dat 
radio-activiteit iets ongrijpbaars is en 
een zeer grote mentale belasting met 
zich brengt. Ik heb daar enige 
ervaring mee opgedaan toen wij 
bezig waren met de opslag van 
radio-actief afval in Velsen en Zijpe. 
Men vraagt niet: Wat gebeurt er met 
mij? Nee, dé vraag is: Wat gebeurt er 
met mijn kinderen? Dat is een 
karakteristieke vraag, die het 
probleem van het ongrijpbare 
beschrijft. Het wordt geassocieerd 
met griezelige en moeilijke zaken als 
Hiroshima en kruisraketten. Het 
mooiste wat er dan is, is kankerbe-
straling. 

Mijnheer de Voorzitter! Onder 
deze omstandigheden is het vreselijk 
moeilijk, onnodige onrust te voorko-
men. De overheid zal in ieder geval 
duidelijk en geloofwaardig moeten 
overkomen. Die overheid moet dat in 
dit soort omstandigheden waarma-
ken. Wellicht hebben wij niet alle 
30 000 telefoontjes perfect beant-
woord Toch meen ik te kunnen 
zeggen, dat er sprake is geweest van 
een buitengewoon sterke samenwer 
king tussen de ministeries en tussen 
de ministeries en de onderzoeksinstel-
lingen Met name de landbouwsector 

Tweede Kamer 
7 mei 1986 Tsjernobyl 4983 



Winsemius 
heeft eraan bijgedragen, dat op dit 
moeilijke probleem kon worden 
ingespeeld. 

De heer Den Uyl (PvdA): De 
minister raakt naar mijn mening aan 
één van de meest fundamentele 
ontwikkelingen van deze periode: de 
druk en de spanning waaronder de 
mensen staan. Als ik hem goed 
begrijp, zegt hij dat met name de 
overheid voorzichtig moet zijn, en dat 
om overbodige onrust en vrees te 
voorkomen. Akkoord, maar is hij het 
niet met mij eens dat nog belangrijker 
dan deze ongetwijfeld voor de hand 
liggende houding, het feit is dat de 
wezenlijke oorzaak van die angst en 
onrust, dat gevoel van bedreiging, 
gelegen is in de ervaring dat zich iets 
voordoet waarop men door de 
overheid niet is voorbereid? 

Is de minister het niet met mij 
eens, dat men het gevoel heeft dat 
men onvoldoende is voorbereid op 
de angstwekkende gevolgen van het 
gebeuren in Tsjernobyl en dat men 
daarom ook het gevoel heeft dat men 
de overheid niet meent te kunnen 
vertrouwen? En dat dus de belangrijk-
ste conclusie moet zijn dat, zolang er 
niet een zodanige veiligheid geboden 
kan worden, men zich moet onthou-
den van de toepassing van kemener-
gie? 

Minister Winsemius: Ik kan hetgeen 
de heer Den Uyl zei in hoge mate 
verstaan, maar ik denk dat wij allen 
toch weten dat er in onze maatschap-
pij risico's zijn. Ik wijs maar op de 
dijken. De risico's ervan accepteren 
wij, want wij maken ze met een 
bepaalde hoogte die wij Deltahoogte 
hebben genoemd. Wij weten dat er 
risico's zijn bij andere activiteiten. Bij 
het IMP-milieu hebben wij gesproken 
over risico's van 10 6 tot 10 8. Dat 
waren gekwantificeerde getallen die 
erbij hoorden en die wij hebben 
geaccepteerd. Je wordt alleen - ik 
ben dat volstrekt met de heer Den 
Uyl eens - in deze omstandigheden 
buitengewoon ruw geconfronteerd 
met het feit dat die getallen ineens 
inhoud krijgen. De mensen zijn 
getallen geworden en zij kunnen dat 
niet aan. Dat zijn juist die X%, die 
10% kwetsbaren die er in elke 
maatschappij, ook in de onze, zijn. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik aanvaard 
de gezindheid waarmee de minister 
dit behandelt en toch leg ik hem een 
andere conclusie voor, waarover ik 
graag zijn oordeel verneem. Juist 

omdat er in onze samenleving 
groepen mensen zijn, kleine of grote, 
die deze risico's niet kunnen verdra-
gen, die daar niet tegen bestand zijn, 
zeker niet tegen het risico waarmee 
ze niet eerder geconfronteerd zijn, 
dringt zich als vanzelf de conclusie 
op dat de overheid moet voorkomen 
dat die risico's tastbaar en zichtbaar 
worden. 

Minister Winsemius: Ik ben het met 
de intentie van de woorden van de 
heer Den Uyl zeker eens, maar ik 
geloof niet dat wij moeten ontkennen 
dat wij risico's lopen bij vele activitei-
ten. Ik geloof ook niet dat de heer 
Den Uyl dat wil ontkennen. Wel zijn 
bepaalde risico's als men daarmee 
geconfronteerd wordt moeilijker te 
begrijpen en die kunnen dan ook een 
groter gewicht hebben. Daar hebben 
wij op dit moment wel degelijk mee 
te maken en dat kan een rol spelen in 
de gehele afweging die wij in de 
volksvertegenwoordiging moeten 
maken van dit soort problemen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
In onze bankjes werd gezegd dat er 
nu een sociaal-psychologisch 
probleem van wordt gemaakt. Ik heb 
daar toch bezwaar tegen, want ook 
mensen die best bestand zijn tegen 
druk kunnen en mogen zeggen: Wij 
weigeren die risico's te lopen! 

Minister Winsemius: Dat wil ik ook 
helemaal niet ontkennen, maar ik 
was ook nog niet helemaal klaar met 
mijn argumentatie, maar ik onderken 
in ieder geval volstrekt wat mevrouw 
Beckers zegt. Als wij geconfronteerd 
worden met een situatie als deze, 
een situatie die over ons heen is 
gekomen, dan is duidelijkheid en 
geloofwaardigheid in de politiek van 
enorm belang, omdat juist die 
overheid voor veel van die mensen 
de enige basis is waarop men kan 
terugvallen voor informatie. Als men 
daar geen geloof meer in heeft, waar 
moet men dan nog naar toe? Ik denk 
daarom dat op dit punt een enorme 
terughoudendheid op haar plaats is. 
Dat is een compliment dat je in dit 
geval zeker mag brengen aan onze 
media dat ze die terughoudendheid 
hebben opgebracht - de heer 
Braams wees daar ook al op - in het 
voorzichtig formuleren. Daarom - ik 
was daarom blij dat de heer Den Uyl 
erop inging - ben ik zelf nog steeds 
licht verontrust over een aantal 
opmerkingen die zijn fractiegenoot 
de heer Zijlstra heeft gemaakt in een 
recente uitzending van Capitool. 

Ik bedoel dan niet de slotconclusie 
dat men niet op VVD en CDA moet 
stemmen; dat moet iedereen voor 
zichzelf weten. Ik bedoel ook niet de 
opmerking dat in Nederland iets 
soortgelijks wel degelijk kan gebeuren 
of dat de parallel tussen Nederland 
en Rusland toch wel zeer opmerkelijk 
is. Dat volgt wat mij betreft uit een 
evaluatie. 

Ik bedoel dit. Op dit moment 
spreken wij erover dat er geen 
risico's zijn voor kleine kinderen en 
zwangere vrouwen. De heer Zijlstra 
komt met normen voor zwangere 
vrouwen en ongeboren vruchten die 
in Nederland onaanvaardbaar hoog 
zijn. Mevrouw Nienhuis was in die 
discussie een uiterst duidelijke bron. 
Toen werd er ook op gewezen dat dit 
volstrekt irrelevant is en alleen maar 
één doel kon dienen: onduidelijkheid, 
verwarring. Dat nu, vind ik, met een 
groot publiek onder deze omstandig-
heden volstrekt maatschappelijk 
onfatsoen. 

Het gaat om het zaaien van 
verwarring, en dat bewust willen, en 
om het in twijfel trekken van de 
geloofwaardigheid van de regering 
en dat ook bewust willen. Bovendien 
geschiedde dat op gronden die op 
dat moment irrelevant waren. 
Voorzitter! Ik geloof niet dat iemand 
uit die meest kwetsbare groepen in 
onze samenleving op dit moment 
daarmee gediend is. Daarom een 
persoonlijke vraag aan de fractievoor-
zitter van de PvdA. Ik denk dat het 
van groot belang is, juist onder deze 
omstandigheden, dat ook de grootste 
fractie in het Nederlandse parlement 
vertrouwen heeft in het gevoerde 
beleid over deze afgelopen periode. 

Ik doel hiermee op wat wij in de 
laatste periode met die maatregelen 
hebben gedaan. Ik zou het bijzonder 
spijtig vinden, als dit niet het geval 
zou zijn. Het zou voor mij persoonlijk 
van groot belang zijn. 

De heer Zijlstra (PvdA): Ik voel mij 
nu gedwongen om wat meer uit te 
leggen wat tijdens die uitzending niet 
volledig uit de verf kon komen. Wij 
kennen in Nederland een limiet voor 
de bevolking van 500 millirem per 
jaar per hoofd. Er zijn veel weten-
schappers, en de heer Notenboom is 
een van degenen die dat het duide-
lijkst naar voren heeft gebracht, die 
zeggen dat die limiet niet mag 
gelden voor ongeboren vruchten en 
kleine kinderen. Daar moet je 1/10 
voor nemen, bij voorbeeld denkend 
aan de 15 keer zo hoge kans op 
leukemie voor ongeboren vruchten 
ten opzichte van volwassenen. 
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Met andere woorden: die limiet 
zou moeten zijn voor zwangere 
vrouwen in de buurt van 50 millirem 
per jaar, 1/10. Wij weten dat een 
röntgenfoto ongeveer 20 tot 30 
millirem geeft. De teneur van de 
betogen van zeer vele wetenschap-
pers is dat je niet boven die 50 
millirem mag uitkomen. Dat betekent 
dus, niet boven twee röntgenfoto's. 

Die 50 millirem, waarover ik 
spreek, is waarschijnlijk in een halve 
dag opgelopen in Polen. In Zweden is 
10 tot 15 millirem per dag gemeten. 
Bij de KEMA is 13 millirem per dag 
gemeten. Als je in die omstandighe-
den, en ik spreek nu heel uitdrukkelijk 
over Zweden en Polen, een week 
bloot gesteld bent aan een straling 
van bij voorbeeld 20 millirem per 
dag, dan zit je op 140 millirem, dus 
ver boven 2 a 3 röntgenfoto's. Dat 
komt volgens diezelfde wetenschap-
pers overeen met de limiet van ca. 
50 millirem die je moet aanhouden. 

De teneur van mijn betoog was, 
en ik hecht eraan dit duidelijk te 
zeggen, dat als wij zulke hoge doses 
hier te verwerken zouden hebben 
gekregen als het geval was in Polen, 
wij boven een volgens wetenschap 
pers aanvaardbare norm zouden zijn 
gekomen. Ik vind het dan onjuist - en 
ik heb dat willen betogen, waarbij ik 
er blij mee zou zijn als de minister 
dat kon ontkennen, maar ik vrees dat 
hij dit niet kan - dat voor zwangere 
vrouwen en baby's in Nederland, een 
maximaal aanvaardbare jaardosis 
niet van 50, maar van 500 millirem 
wordt aangehouden. 

Sorry, het is een lang verhaal, 
Voorzitter, maar er moest verduidelij-
king worden gegeven. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Staatssecretaris Van der 
Reijden zou bijzonder graag hier 
aanwezig zijn geweest. Hij heeft zich 
de afgelopen dagen, sinds het 
bekend worden van de ramp, zeer 
intensief met de zaak beziggehouden. 
Hij is op dit moment in Genève op 
een bijeenkomst van de Wereldge-
zondheidsorganisatie, waarin onder 
andere ook de kernramp aan de orde 
komt. Ik hoop, dat u wilt aanvaarden 
dat ik in zijn plaats probeer een 
aantal antwoorden te formuleren op 
de opmerkingen die zijn gemaakt op 
het gebied van de volksgezondheid. 

Het is onmiskenbaar waar, dat 
radioactieve straling gevaarlijk is voor 

de volksgezondheid. Zoals bij elke 
bedreiging van de gezondheid, 
spelen daarbij verschillende factoren 
een rol. Dat is de aard van de 
bedreigende oorzaak en de dosering. 
Dat is de frequentie en de duur van 
de blootstelling. Bij de beoordeling 
van de vraag hoe ernstig de zaak is, 
is ook van belang de positie van de 
mensen om wie het gaat. Van belang 
zijn de persoonskenmerken en de 
omstandigheden waarin men zich 
bevindt. Wij weten bij voorbeeld dat 
groeiende weefsels zeer gevoelig en 
kwetsbaar zijn voor straling. Over dit 
alles is veel bekend. Ik meen te 
mogen zeggen - en ik hoop dat 
straks ook te kunnen toelichten - dat 
de grenswaarden die wij op dit punt 
stellen, ook gelet op internationale 
normen, zeer zeker niet zijn overschre-
den. 

Er moet echter niet alleen gelet 
worden op de lichamelijke gezond-
heid, maar ook op de geestelijke 
volksgezondheid. Mijn collega van 
VROM heeft daarop ook al geduid. 

Vervolgens is de vraag aan de 
orde of geneeskundige behandeling 
mogelijk is, als een bepaalde 
hoeveelheid straling is gemeten en 
als mensen daaraan zijn blootgesteld. 
Deze vraag is heel direct gesteld. 
Geneeskundige behandeling van 
stralingszieken en stralingsziekte is 
zeker niet onmogelijk, maar wel 
moeilijk. In Nederland is er op dat 
gebied ervaring, bij voorbeeld in de 
kliniek van prof. Borst in Amsterdam 
en de kliniek van prof. Van Bekkum in 
Rotterdam. Zij hebben hun kennis en 
behandelmethodieken beschikbaar 
gesteld voor degenen die in het 
Oostblok die daarom vragen. 

Gelet op de factoren die ik heb 
genoemd, en de mogelijkheden en 
tegelijkertijd moeilijkheden die er 
zijn, komt er zeer veel aan op de 
preventie van dit alles. Dat vereist 
om te beginnen nationale afspraken 
en internationale afspraken over de 
toelaatbare normen. Vanaf het eerste 
moment dat gegevens uit Rusland 
bekend werden, is er gewerkt met 
normen uit het concept-advies van 
de Gezondheidsraad. Daarbij is 
bovendien een extra veiligheidsmarge 
in acht genomen. 

Ook andere referentiekaders zijn 
bestudeerd, maar het concept-advies 
van de Gezondheidsraad leek de 
meeste uitgewerkte gegevens op dit 
gebied te bieden. Daarbij hebben wij 
ook gelet, ook recent nog, op de 
initiatieven die door de Wereldge-
zondheidsorganisatie zijn ontwikkeld. 

Juist deze dagen is meer in het 
bijzonder aan het Europese bureau 
van deze organisatie opdracht 
gegeven, ter zake een nadere studie 
te verrichten. 

De eerste berichten, van gisteren 
of vandaag, leren ons dat de adviezen 
die op dit punt zijn te geven, bepaald 
aanleiding geven tot de veronderstel-
ling dat wij in Nederland de juiste 
limieten hebben gesteld. Ook naar de 
hoge standaarden en normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
gemeten, meen ik hier volmondig te 
mogen zeggen dat wij ruim binnen 
de internationale normering zijn 
gebleven. Wij menen ons ook te 
mogen aansluiten bij hetgeen door 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
wordt ondernomen, omdat bekend is 
dat internationaal de informatie ter 
zake op een zeer deskundige wijze 
wordt gebundeld. 

In verband hiermee is de vraag 
gesteld of er wel voldoende voorlich-
ting wordt gegeven, juist omdat het 
om een zaak gaat die nogal technisch 
van aard is. Vele sociaal-psychologi-
sche factoren spelen ook een rol. 
Naast de lichamelijke gezondheid 
speelt ook de geestelijke gezondheid 
een rol. De heer Lansink heeft op dit 
punt een zeer indringende vraag 
gesteld. In de inleiding van de brief 
hebben wij juist het aspect van de 
bescherming van de volksgezondheid 
tot het leidend principe van het 
kabinetsbeleid verklaard. 

Collega Winsemius heeft dat daar-
straks ook een- en andermaal 
toegelicht. Wij hebben het niet als 
zodanig alleen verklaard, maar het 
hele beleid is doordrongen geweest -
en is dat nog altijd - van onze zorg 
om de mogelijke schade voor de 
gezondheid van de bevolking te 
beperken. Dat geldt voor zowel de 
korte, de middellange en de lange 
termijn. 

In dat kader is er juist van afgezien 
om situaties te beschrijven die 
zouden kunnen ontstaan door 
expositie aan hoge dan wel langdurige 
straling, omdat naar onze mening bij 
de stralingsbelasting van het Neder-
landse milieu dit thans totaal niet aan 
de orde is. Een referentiemodel voor 
de eventuele geneeskundige conse-
quenties wordt geboden door een 
werkgroep van de Wereldgezondheids-
organisatie, zoals ik al heb gezegd. 
Onze maatregelen, lettend op dat 
referentiemodel, zijn er voortdurend 
op gericht geweest - en zijn dat nog 
steeds - om de veiligheid voor de 
zogenaamde risicogroepen zoals 
zwangere vrouwen en kleine kinderen 
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- meer in het bijzonder gelet op het 
aspect van de groeiende weefsels -
zo groot mogelijk te houden. 

Voorlichting dient naar mijn 
mening gericht te zijn op een situatie 
waarmee men daadwerkelijk wordt 
geconfronteerd of waarmee men 
naar stellige verwachting binnen 
afzienbare termijn kan worden 
geconfronteerd. Zo lang somberder 
scenario's niet realistisch zijn, werkt 
het oproepen van ziektebeelden naar 
de mening van het kabinet te zeer in 
de richting van paniek. Dat willen wij 
uiteraard voorkomen. Heel bewust is 
wel degelijk gewerkt aan scenario's 
binnenskamers, maar er is bepaald 
geen enkele reden geweest om die 
scenario's in werking te stellen en 
daarover als het ware een soort 
voorinformatie te geven. 

Uiteraard waren scenario's 
beschikbaar en uitgewerkt. Ik ben het 
graag eens met al degenen die 
stellen, dat regelmatige voorlichting 
over de volksgezondheidsaspecten 
en dus ook over de geneeskundige 
aspecten, aangepast aan de behoeften 
van het moment juist is en kan 
helpen de juiste motivering voor 
preventief handelen door de bevolking 
zelf te stimuleren. Ik geloof ook te 
mogen zeggen, dat de media er blijk 
van hebben gegeven op dat terrein 
op elk moment beschikbaar te zijn 
voor het doorgeven van informatie 
naast de kanalen die wij in de 
gezondheidswereld zelf hebben, dat 
wil zeggen, de inspecties en de 
contacten met huisartsen, ziekenhui-
zen en andere instanties. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
bijzonder aan mijn adres is gevraagd 
of er rampenplannen zijn en zo ja, of 
zij toepasbaar zijn en welke ervaringen 
wij daarmee hebben opgedaan. Er is 
en er wordt nog steeds ervaring mee 
opgedaan en ik zeg de Kamer op dit 
moment toe alle evaluatiegegevens 
beschikbaar te stellen zodra deze 
meer in detail beschikbaar zijn en wij 
daarover een zinvoller discussie 
kunnen voeren dan op dit moment. In 
zekere zin bevinden wij ons namelijk 
nog in bepaalde scenario's. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat moet 
nu uit een oogpunt van volksgezond 
heid in deze omstandigheden de 
conclusie zijn voor diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor het beleid? 
In de eerste plaats wordt nu gelet op 
de bescherming van de mens, door 
zeer nadrukkelijk te letten op de 
voeding. Mijn collega van Landbouw 
en Visserij zal daarop straks graag 
ingaan, maar ik meen er goed aan te 

doen, in detail toe te lichten waarop 
wij juist bij dat specifieke punt 
hebben gelet, waarop wij de keurings-
diensten van waren zeer nauwkeurig 
laten letten en waarmee allerlei 
andere betrokken onderzoeksinstellin-
gen en diensten bezig zijn. Daarom 
draait het op dit moment in overwe-
gende mate: let op de kwaliteit van 
de voeding, in de eerste plaats vanuit 
een oogpunt van gezondheidsbe-
scherming. 

Welke normen hebben wij daarbij 
gehanteerd? Mijn excuses voor de 
technische terminologie, maar de 
Kamer heeft er recht op te weten 
welke normen wij hebben gehanteerd. 
Ik ben graag bereid, samen met de 
collegae de gegevens ter zake te 
gelegener tijd over te leggen, niet 
omdat wij nu iets te verbergen 
zouden hebben, maar omdat het 
werkelijk pakken papier zijn die 
volstrekt niet geordend zijn en die 
zeer ondoorzichtig zouden zijn bij 
waarneming. Graag zeg ik toe, dat 
deze gegevens in een meer geordende 
vorm aan de Kamer beschikbaar 
zullen worden gesteld. 

Ik ga nu concreet in op de normen 
die zijn gehanteerd bij de beoordeling 
van de radioactieve besmetting van 
voedingsmiddelen, juist vanwege het 
aspect van de volksgezondheid. Die 
normen hebben betrekking op 
jodium-131 in melk, groenten en fruit 
en zijn bepaald op basis van aanbe-
velingen van de International 
Commission on Radiologica! Protec-
tion van 1984 en op basis van richt-
lijnen van de Britse National Radiolo-
gical Protection Board van 1985. De 
aangehouden richtwaarde voor melk 
bedraagt 500 becquerel per liter als 
jodiumactiviteit. Cesium-137 is in 
melk nauwelijks aangetroffen. 

Deze richtwaarde is bepaald op 
basis van de vooronderstelling dat er 
per persoon - baby's en kleine 
kinderen meegerekend - ongeveer 
één liter melk per dag wordt gedron-
ken. Dat zal niet altijd het geval zijn, 
maar het is de normering. Een en 
ander geldt voor 14 dagen na een 
maximale blootstelling van de 
betrokken koe aan jodium-131. Met 
andere woorden, er is een enorme 
cumulatie van voorwaarden, die in de 
praktijk nauwelijks zal voorkomen. 

Voor groenten is op een analoge 
manier een richtwaarde bepaald van 
1300 becquerel per kilogram, 
betrokken op jodium-131. Bij de 
toepassing van deze richtwaarde in 
de genomen maatregel voor spinazie 
is rekening gehouden met het 
relatieve aandeel van de groente in 
het dagelijkse consumptiepakket. 

Met andere woorden, als je oneven-
redig veel spinazie zou eten, dan 
heeft dat een grotere betekenis voor 
de normering dan wanneer je 
spinazie incidenteel in kleine hoeveel-
heden eet. Dat is namelijk normaal, 
behalve bij sommige stripfiguren! 

Ook cesium-137 kan een risicofac-
tor zijn, maar dit speelt voor melk 
geen rol van betekenis terwijl voor 
groenten op dit moment jodium-131 
ook de bepalende factor is. Een 
aparte richtwaarde voor cesium-137 
is nog niet vastgesteld. Hierover is op 
EG-niveau op dit moment overleg 
gaande. Voor zover onze informatie 
nu strekt - die informatie wordt van 
uur tot uur nagetrokken - ziet het 
ernaar uit dat de in Nederland 
gehanteerde melknorm voor de 
gehele EG zou kunnen gelden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Gaat de minister van 
Landbouw en Visserij wellicht nog in 
op mijn concrete vragen over 
cesiumvondsten? 

Minister Brinkman: Wij hebben een 
heel scherpe taakafbakening afge-
sproken. Hij zal daar inderdaad op 
ingaan. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Anders moet ik mijn vragen aan u 
richten. Hoe kan het dan dat een 
partij groente is afgekeurd, juist 
vanwege een te hoge cesiumstraling? 

Minister Brinkman: Mijn collega van 
Landbouw en Visserij zal hierop 
ingaan. 

Voorzitter! Ik meen op basis van 
deze gegevens de Kamer met een 
gerust hart te kunnen zeggen dat de 
normstelling door de volksgezond 
heidsbelangen alleen is bepaald. De 
metingen die zijn verricht, hebben tot 
nu toe geen aanleiding gegeven tot 
de conclusie dat de volksgezond-
heidsbelangen zijn geschaad. Ik wil 
nu de gelegenheid geven aan collega 
Braks om dit voor bepaalde voedings-
middelen in het bijzonder toe te 
lichten! 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het was te voorzien - in de 
praktijk is dat ook uitgekomen - dat 
de producenten van het voedsel de 
eersten waren die met maatregelen 
geconfronteerd werden. Kortheids-
halve schets ik nog eens de situatie. 
Vorige week vrijdag bleken de 
luchtlagen boven Nederland plotse-
ling meer radioactiviteit te bevatten 
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dan was verwacht. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag bleek dat 
daardoor verhoogde grondbesmetting 
plaatshad. De toen opkomende regen 
bracht met zich dat de luchtkolom 
boven de bodem uitgespoeld werd, 
waardoor de radioactiviteit neersloeg 
in het platte vlak van de bodem. Per 
dag 'verzamelen' koeien een paar 
honderd vierkante meter gras. 
Berekeningen toonden het risico aan 
dat uiteindelijk de melk een neerslag 
van gevaarlijke hoeveelheden van 
radioactief materiaal zou bevatten. 
Onder die omstandigheden hebben 
wij op zeer korte termijn moeten 
besluiten de dieren op stal te 
houden, ten einde te voorkomen dat 
zij te velde staand gras zouden 
grazen. 

Ik hecht eraan vandaag mijn 
uitermate grote waardering en 
erkentelijkheid uit te spreken voor de 
wijze waarop de bijna 60.000 
Nederlandse melkveehouders 
hebben gereageerd. De paar honderd 
melkveehouders die, om welke reden 
dan ook, gemeend hebben niet direct 
aan onze opdracht te kunnen 
voldoen, hebben duidelijk in het 
daglicht gestaan. Dat doet echter 
afbreuk aan de intensieve en verant-
woordelijke reactie van de melkvee-
houderij. Ik denk daarbij ook aan het 
feit dat wij gebruik hebben moeten 
maken van toevallige communicatie-
mogelijkheden op de zaterdagavond. 
Ik stel het op prijs mijn waardering 
hier uit te spreken. De medewerking 
is groot geweest. 

Intussen hebben wij de gelegenheid 
gehad, de controle te intensiveren. 
Sinds 2 mei wordt alle melk die aan 
de fabrieken geleverd wordt, achteraf 
gecontroleerd. Wij kunnen gelukkig 
constateren, dat de verwachte 
theoretische cumulatie in de melk 
zich niet in de gevreesde mate heeft 
voorgedaan. In de melk meten wij op 
dit moment een gemiddelde besmet-
ting van 40 becquerel, met geen 
enkele uitslag boven de 200 Ook de 
besmetting van de bodem neemt af, 
zij het dat deze ten tijde van regenval, 
door aanvullende uitwassing van de 
lucht, stabiel blijft. 

Gelet op de weersverwachting van 
structurele aanvoer van atlantische 
lucht, hebben wij vlak voor het begin 
van dit debat, na overleg in de 
ministerraad, besloten om af te zien 
van het handhaven van het graasver-
bod. 

Gelet op de metingen, gelet op 
het juridisch niet meer vol te houden 
argument dat op basis van de 

metingen de volksgezondheid in het 
geding zou zijn en gelet op de 
toenemende problemen op de 
bedrijven in verband met de slinkende 
voorraad veevoeder, vonden wij het 
gerechtvaardigd het graasverbod in 
te trekken. 

Desalniettemin is het graasverbod 
zeer gerechtvaardigd geweest. In de 
eerste plaats als voorzorg. Wij 
beschikken over zeer weinig ervaring 
op dit gebied. Slechts het ongeluk bij 
Windscale heeft ons enige informatie 
opgeleverd. De berekeningen gingen 
uit van een duidelijke bodembelasting 
van 3000 becquerel. De risico's 
waren dus te groot. De feiten geven 
de relatie ook duidelijk aan. De melk 
afkomstig van de koeien die buiten 
gegraasd hebben, heeft een bedui-
dend hogere concentratie radioactivi-
teit, hoewel ook deze concentraties 
de door ons voorzichtig gestelde 
grens van 500 becquerel niet 
overschrijden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Wordt aan de fabrieken de melk van 
alle boeren apart gecontroleerd of 
worden metingen verricht na 
samenvoeging? 

Minister Braks: Een ander argument 
waarom wij menen het graasverbod 
te kunnen opheffen, is gelegen in het 
feit dat wij op dit moment in staat 
zijn alle melk die aan de fabrieken 
wordt afgeleverd individueel te 
controleren. De gebruikte meettech-
niek stoelt niet alleen op reeds 
aanwezige meetcircuits. Er is extra 
apparatuur beschikbaar. Binnen vijf 
minuten weten wij of een partij een 
verhoogde straling vertoont. Onmid-
dellijk als dat gebeurt, wordt die 
partij apart gehouden en uitsluitend 
bestemd voor houdbare produkten, 
bij voorbeeld poeder of kaas. Die 
produkten worden sowieso pas op 
termijn geconsumeerd. 

Omdat de besmetting op dit 
moment voornamelijk betrekking 
heeft op de jodium met een zeer 
snelle halveringstijd en gelet op het 
feit dat wij het hele circuit blijven 
controleren, ook op het moment dat 
het in de consumptie komt, achten 
wij deze gang van zaken voldoende 
zeker om nu op de eerder genomen 
maatregelen terug te komen. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Ik wil een aanvullende vraag stellen. 
Is het ontbreken van voldoende 
apparatuur om alphastralers te 
meten, niet het zwakke punt in deze 
redenering? 

Minister Braks: Wij hebben op dit 
moment de meetapparatuur die ons 
de zekerheid verschaft dat, als er iets 
aan de hand is, wij dan de maatregel 
kunnen nemen die zojuist is toege-
licht. De heer Tommei heeft in zijn 
inleiding een aantal potentiële 
gevaren genoemd. De heer Winsemi-
us is daar al op ingegaan. Wij hebben 
de overtuiging en niet alleen wij, dat 
ons systeem van meten zodanig 
intensief en zodanig sofisticated is 
dat wij daarmee toch redelijk hoog 
scoren in vergelijking met welke 
andere positie in de wereld dan ook 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Ik sluit het laatste niet uit. Desondanks 
is er een verschil tussen de opvattin-
gen van de beide bewindslieden. De 
heer Winsemius heeft gezegd dat wij 
alphastralers nog niet kunnen meten 
en dat onze apparatuur daar op dit 
moment nog niet geschikt voor is 

Minister Braks: Ik heb ook niet 
beweerd dat wij deze kunnen meten. 
Ik heb alleen gezegd dat de meetteclv 
nieken die wij hebben, zeer sophisti-
cated zijn. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Als er sprake zou zijn van besmetting 
met alphastralers - dat is een 
ernstige zaak - dan moet je constate-
ren dat wij deze niet kunnen meten. 
Desondanks heft de minister het 
graasverbod op. Daar zit toch een 
tegenstelling in. 

Minister Braks: De heer Wagenaar 
heeft hier ook een vraag over gesteld, 
namelijk wat er gebeurd zou zijn, als 
wij midden in de zomer zo'n probieem 
hadden gehad. Dan hadden wij niet 
op dezelfde wijze kunnen reageren. 
Dan hadden de dieren niet de weiden 
met een nog zeer lichte grasgroei 
voor het eerst betreden. Dan was er 
ook geen sprake geweest, zij het wat 
onregelmatig verdeeld, van een 
redelijk voorraad aan ruwvoedermid-
delen. Dan hadden wij in een nog 
gebrekkiger situatie gezeten. Ik kan 
dat niet tegenspreken. Onder de 
gegeven omstandigheden, gelet ook 
op de aanwezigheid van stralingsvrij 
ruwvoer, denk ik dat wij alle waarbor 
gen hebben dat er op dit moment 
niet van een aanvullende straling 
sprake kan zijn Ik onderken echter 
de technische mankementen die er 
hier en daar nog zijn. 

De heer Tommei (D'66): Dat 
stralingsvrije ruwvoer is niet meer 
aan de orde, zodra de koeien weer 
buiten staan. 
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Minister Braks: Dat is waar. Desal-
niettemin zijn de cijfers erg laag. 
Deze zijn bijna niet meetbaar. De 
meetbare grens ligt bij 37,5. Ik 
spreek over een gemiddelde van 40 
met uitschieters die niet eens de 200 
bereiken. Daarom heb ik de overtui-
ging dat wij inmiddels met de grootst 
mogelijke zekerheid werken. 

Daarbij komt nog het volgende. 
Mevrouw Beckers heeft zojuist een 
vraag gesteld over de controle 
achteraf. Ik herhaal dat alle door de 
rijdende melkontvangst aangeleverde 
melk wordt gecontroleerd. De 
produkten die hieruit voortkomen, 
worden bovendien slechts drie a vier 
dagen later ter consumptie aangebo-
den. Dan is het stralingsniveau nog 
weer wat gedaald. Ik durf dan ook op 
grond van deze metingen te zeggen 
dat er in Nederland geen melk in 
distributie is die een straling vertegen-
woordigt die ook maar in de verste 
verte de door ons voorzichtig 
gestelde grens van 500 Becquerel 
benadert. 

Iets anders is het probleem van de 
melk die rechtstreeks bij de boer 
wordt gekocht. Deze komt namelijk 
niet binnen via de rijdende meikont-
vangstsystemen. Dit is dan ook de 
reden waarom wij het advies handha-
ven, geen melk te consumeren die 
rechtstreeks van de bedrijven komt. 
Een aanvullende maatregel wil ik niet 
onvermeld laten. Wij hebben al even 
gesproken over het ophopingseffect 
in de schildklier. Op dat punt hebben 
wij duidelijk gericht beleid gevoerd, 
waar de risico's zich ophopen. Alle 
schildklieren van alle slachtdieren in 
Nederland zullen dan ook vernietigd 
worden. 

Ons besluit om het graasverbod 
op te heffen gaat ook in de publiciteit 
op dit moment gepaard met het 
advies om de dieren zoveel mogelijk 
te blijven voeren met een gemengd 
rantsoen, ten einde te beletten dat de 
dieren volledig op het jonge gras, dat 
overigens intussen is doorgegroeid, 
zouden worden aangewezen. Dit is 
een uitdrukkelijk advies om de 
concentratie op deze wijze zo gering 
mogelijk te houden. Een zelfde 
advies is gegeven in de richting van 
het gebruik van drinkwater uit het 
oppervlaktewater. Er is geadviseerd 
om leidingwater te gebruiken. 

Met betrekking tot de zuivel en de 
indringende maatregel die op zo 
korte termijn genomen is, mag ik niet 
nalaten, mijn uitdrukkelijke waarde-
ring en erkentelijkheid uit te spreken 
aan het adres van de verantwoorde 

lijken in de zuivelindustrie en de 
organisaties. Zonder uitzondering 
hebben zij begrip getoond voor de 
maatregelen en alle maatregelen die 
men verder zelf moest uitvoeren, 
zonder morren uitgevoerd. Dat geldt 
ook voor velen in onze eigen diensten. 
De voorlichtingsdiensten hebben ter 
plaatse de coördinatie georganiseerd 
met betrekking tot het aandragen van 
contacten om de voedselvoorziening 
in orde te brengen. Onze instituten 
werd plotseling de traditionele 
opdracht opgedragen om metingen 
te verrichten. Hetzelfde geldt voor 
onze controle-instituten. 

Ik wil hierbij vandaag ook zeer 
uitdrukkelijk de politie noemen die 
niet alleen een verbaliserende 
opdracht heeft gehad, maar in eerste 
instantie ook heel nadrukkelijk een 
adviserende taak heeft vervuld. 
Nadat zij het onderscheid tussen 
melkkoeien en gewone runderen 
hadden leren kennen, hebben zij 
duidelijk tegen de boeren gezegd dat 
het niet mocht en heel velen hebben 
het advies van de politie graag en 
direct opgevolgd. Ik herhaal dat het 
aantal dissidenten in dit opzicht 
slechts een paar honderd bedroeg 

Het is duidelijk dat het probleem 
zich niet beperkt tot de zuivel. Het 
beperkt zich echter in feite wel tot 
alle contacten die er zijn voor de 
voedselketen met te velde staande 
gewassen. Daar komen vergelijkbare 
risico's voor. Er zijn echter op dit 
moment nog maar weinig te velde 
staande gewassen. In het voorjaar is 
er nog nauwelijks iets te oogsten. 
Een opvallend gewas is daarbij wel 
spinazie, dat ook de neiging heeft om 
na een paar warme dagen enorm 
snel te groeien. Deze wasdom heeft 
het nu gekregen in een besmette 
bodem. 

Misschien is dat te zamen met de 
bladstructuur en andere onbekende 
factoren, de reden dat wij hebben 
moeten constateren dat er met 
betrekking tot dat jeugdige gewas 
over de gehele linie verhoogde 
besmetting werd waargenomen. 
Aangezien wij de commerciële 
circuits goed kunnen controleren 
door de aanvoer op de veilingen 
hebben wij geen enkel risico willen 
nemen en nemen wij de produktie en 
oogst van spinazie, voor zover die in 
de open lucht groeit, geheel uit het 
circuit door via de gebruikelijke 
systemen van het doordraaien op de 
veiling de spinazie over te nemen 
tegen de minimumprijs die geldt in 
het kader van de EG-regelingen. Dat 
zal gaan om zo'n 600 ton per week. 

De kosten daarvan zullen voor 
rekening van de overheid komen. 

Daarmee kom ik tegelijkertijd op 
de vraag of de overheid op dit terrein 
kan opereren. Hierbij is duidelijk 
sprake van inbeslagname, van het 
overnemen van een goed. Dat was in 
de zuivelsector niet het geval. Daar 
hadden de extra kosten mogelijk 
betrekking op de noodzakelijke 
aanvullende voedervoorziening. 
Alleen in de gevallen waarin men ons 
gebod niet heeft opgevolgd, is 
geverbaliseerd en tot inbeslagname 
overgegaan. Dat was echter ook de 
voorwaarde die wij gesteld hadden. 

Dan zijn er natuurlijk ook nog 
enkele andere te velde staande 
gewassen, niet in het minst in de 
eigen moestuin. Wij blijven het 
advies handhaven, die produkten 
voor alsnog niet te consumeren en 
onze adviezen in de naaste toekomst 
af te wachten. 

Voorts is er het punt van de 
kasgroente. Het is opvallend dat men 
in de Bondsrepubliek Duitsland nog 
blijft volhouden dat kasgroenten niet 
besmet kunnen worden. Toch 
moeten wij constateren dat voor een 
bepaald aantal bladgewassen ook 
daarbij variaties optreden. Voor de 
goede orde meld ik dat de keurings-
dienst van waren en het centraal 
bureau voor tuinbouwveilingen een 
groot aantal monsters heeft getrokken 
van alle mogelijke groenten die op de 
veilingen zijn aangevoerd. Ik noem ze 
nog eens even: asperges, champig-
nons, tomaten, prei, kool, bonen, , 
bloemkool en komkommers. Op geen 
enkele van deze gewassen is een 
aantoonbare besmetting gevonden. 

Ten aanzien van een paar blad-
groenten zijn wel bepaalde waarne 
mingen gedaan. Ik denk daarbij aan 
het produkt dat mevrouw Beckers-de 
Bruijn noemde, de sla. Wellicht valt 
er te denken aan een enkel monster 
in de sfeer van raapstelen en 
selderie. Deze produkten zijn echter 
niet in de lijst opgenomen, omdat ze 
een zodanig marginaal onderdeel van 
het consumptiepatroon uitmaken, dat 
ze op geen enkele wijze gevaarlijk 
kunnen zijn. Om een heel plastische 
vergelijking te maken: ze zouden pas 
gevaarlijk kunnen worden als je er 
gedurende 40 dagen een kilogram 
per dag van zou consumeren. De sla 
is op dit moment voornamelijk 
afkomstig van de kassen. Het is zo'n 
beetje het einde van het seizoen wat 
betreft de slaproduktie. Op zichzelf 
zou het te overwegen zijn om voor de 
sla maatregelen te treffen die 
vergelijkbaar zijn met die voor 
spinazie. 
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De waarden die gemeten worden, 
ook al zijn ze significant, liggen 
echter zo ver verwijderd van de door 
ons gehanteerde veiligheidsmarges 
dat wij daartoe geen aanleiding zien. 
Gelukkig ziet het ernaar uit dat de 
normen die op dit moment binnen de 
EG in discussie zijn, ons in dit opzicht 
gelijk zullen geven. Het is inderdaad 
waar dat met name op basis van de 
cesiumbelasting in de Bondsrepubliek 
Duitsland, meer in het bijzonder in 
Berlijn, een partij is afgekeurd. 

Naar onze mening is dit volstrekt 
ten onrechte gebeurd. Het ziet ernaar 
uit dat de normen die de EG als 
adviesnormen gaat hanteren, ons 
daarin gelijk zullen geven. Men mag 
echter niet vergeten dat dit soort 
maatregelen in elk van de l idstaten 
spoedheidshalve genomen is. In de 
Bondsrepubliek Duitsland doet zich 
ook nog het wat ondoorzichtige 
probleem voor, dat de Lander de 
bevoegdheden hebben en niet de 
bondsregering, waardoor je op de 
korte termijn afhankelijk bent van de 
standpunten die men voorlopig 
inneemt. De afkeuring waarover is 
gesproken, heeft op zo'n situatie 
betrekking. Wij hebben een dergelijk 
standpunt gerespecteerd in afwach 
ting van een nader gecoördineerd 
normenstelsel in de EG. 

Verder is gevraagd of het gebruik 
van regenwater in de kassen niet 
moet worden verboden. Ik wijs erop, 
dat er in de kassen weliswaar 
regenwater wordt gebruikt, maar dan 
wel uit reservoirs die in de loop van 
de winter zijn gevuld. Dat is dus geen 
recent regenwater. In ieder geval is 
van een geweldige verdunning 
sprake als er recent regenwater aan 
is toegevoegd. Voor het overige is 
natuurlijk het leidingwater beschik-
baar, maar mondjesmaat. De 
problematiek in het Westland is 
bekend. Bovendien wordt alleen op 
bladgroente gesproeid. 

Andere produkten worden als het 
ware op de wortel begoten. Een 
volstrekt verbod zou een onmiddellijke 
vernietiging van een aantal in de 
kassen staande gewassen betekenen. 
Dat achten wij niet gerechtvaardigd. 
Wij hebben wel adviezen gegeven 
om omzichtig met deze zaken om te 
gaan. De controle heeft daarbij wel 
achteraf plaats. Ook via het centraal 
bureau voor tuinbouwveilingen en via 
de keuringsdienst van waren worden 
de produkten op hun uiteindelijke 
waarden getoetst. Ook hier is een 
woord van dank op zijn plaats voor 

de medewerking van de desbetreffen-
de instituten. 

De heer Tommei heeft gevraagd 
wat er met de spinazie gebeurt 
vanwege de punteffecten. Wij laten 
op dit moment de gewassen die te 
velde staan schatten door het 
centraal bureau van tuinbouwveilin-
gen. Daarmee worden ze beschouwd 
als te zijn doorgedraaid en kunnen ze 
onmiddellijk worden omgeploegd 
zodat er geen sprake behoeft te zijn 
van een cumulatie van de effecten 
die de heer Tommei vreesde. 

De heer Braams heeft gevraagd 
hoe hoog de bodembelasting is 
geweest; wat betreft jodium-131 tot 
3000 Becquerel. Naar onze mening 
is die belasting voldoende hoog 
geweest om de toen genomen 
maatregel te rechtvaardigen. Ook 
anderen hebben gevraagd op grond 
waarvan die maatregel dan is 
gerechtvaardigd. Is dat alleen 
vanwege argumenten van volksge-
zondheid of argumenten van export? 
Primair is het gerechtvaardigd 
vanwege volksgezondheidsargumen-
ten, zowel in het binnenland als in 
het buitenland. Ook daaraan dienen 
wij als producenten en leveranciers 
van de voedselketen te denken. 
Daarmee dienen wij natuurlijk ook 
het normaal verlopen van bepaalde 
handelspatronen. 

De door ons gekozen norm met 
betrekking tot de zuivel sluit aan bij 
de norm die in de Bondsrepubliek is 
gekozen. Wij verwachten dan ook dat 
hier geen enkel probleem zal 
ontstaan. 

In het algemeen merk ik nog op 
dat de geconstateerde waarden op 
de bodem, met name ook in het 
rivierslib, enige keren hoger liggen 
dan de normale waarden. Ik wil niet 
onvermeld laten dat wij inmiddels uit 
Oosteuropese landen, meer in het 
bijzonder uit Hongarije, berichten 
ontvangen over een honderdvoudige 
verhoging van de depositie. 

Ik kom vervolgens tot het vraagstuk 
van de schadeloosstelling, zoals dat 
door de PvdA meer in het bijzonder 
voor de veehouders wordt bepleit en 
zoals dat meer in het algemeen voor 
de gehele sector aan de orde komt in 
de motie van de heren Braams en 
Van der Linden. De vraag of de door 
ons getroffen maatregel tot het 
normale bedrijfsrisico hoort, is 
moeilijk te beantwoorden. In ieder 
geval zal het, nu wij voorlopig kunnen 
terugzien op een periode van vier 
dagen, uitermate moeilijk zijn om de 
vraag te beantwoorden of schade is 
geleden. Op de eerste plaats bestaan 

grote verschillen tussen de bedrijven 
met betrekking tot de voorraadpositie. 
Op de tweede plaats wijs ik erop dat 
het gras is doorgegroeid en voor 
consumptie beschikbaar blijft. 

Het is dan ook de vraag in 
hoeverre het aantoonbaar is dat 
schade is geleden. Het is bijzonder 
moeilijk om dat per individueel 
bedrijf te toetsen. Ik heb met het 
Landbouwschap afgesproken dat wij 
een en ander zullen evalueren, maar 
heb ook gesteld dat nu het punt van 
vergoeding eigenlijk nog niet aan de 
orde is. 

Overigens kan men de intentie van 
de regering met betrekking tot 
eventuele schade wel afleiden uit 
onze houding inzake de vergoeding 
voor spinazie. In de motie van de 
heren Braams en Van der Linden 
wordt de regering verzocht na te 
gaan welke mogelijkheden er 
bestaan, nationaal en internationaal, 
om onevenredig zware gevolgen te 
beperken. Wij doen dat al. Ik acht 
deze motie dan ook eigenlijk voorbarig 
en overbodig, en in feite niet zo 
gelukkig omdat ze toch de suggestie 
wekt alsof wij dat onzorgvuldig 
zouden willen doen. 

Ernstige bezwaren - en die motie 
ontraad ik dan ook ten sterkste -
heb ik tegen de motie van de heren 
Zijlstra en Tazelaar. In die motie 
wordt immers nu al een vergoeding 
in het vooruitzicht gesteld, zonder 
dat wij de noodzakelijke afweging 
hebben gedaan. Ik zou het dan ook 
betreuren als de Kamer die motie zou 
aanvaarden. 

De heer Tazelaar (PvdA): Ik wijs er 
in de eerste plaats op dat de motie 
die ik samen met collega Zijlstra heb 
ingediend, niet uitsluitend spreekt 
over de veehouderij. In de eerste 
overweging wordt duidelijk gesproken 
over de land- en tuinbouw in het 
algemeen. Wij hebben het verder wat 
meer uitgewerkt voor de melkveehou-
derij, maar de motie is duidelijk voor 
de hele land- en tuinbouw bedoeld, 
hetgeen ook in de motie staat. 

Verder is de minister begonnen 
met zijn bijzondere waardering uit te 
spreken voor de 60.000 melkveehou 
ders. Hij heeft gesproken over een 
zeer genereuze medewerking. Ik 
steun hem in die opmerking. Wij 
hadden dan ook verwacht dat er nu 
van de kant van de regering een 
genereus standpunt zou worden 
ingenomen met betrekking tot 
schade. Als er geen schade is, is er 
uiteraard geen enkele noodzaak voor 
de regering om met tegemoetkomin 
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gen te komen; dat vragen wij dan 
ook niet. Wij vragen alleen om zo 
snel mogelijk een regeling uit te 
werken, waartoe de regering de 
mogelijkheid heeft op grond van de 
Kernenergiewet. Laat de minister, na 
zijn waardering voor betrokkenen, nu 
ook eens met een genereus standpunt 
komen. 

Minister Braks: Ik erken dat de 
motie een bredere strekking heeft 
dan ik aanvankelijk suggereerde. 
Daarvoor mijn verontschuldigingen. 
Het kwam vooral door de presentatie 
van de motie, waarin sterk de nadruk 
op de zuivelsector werd gelegd. In 
ieder geval wordt aan het slot van de 
motie gesproken over 'de noodzake-
lijke tegemoetkoming' Die noodzaak 
moet eerst worden aangetoond. Ik 
acht deze motie overwegend van 
electorale aard en ik ontraad de 
Kamer dan ook ten sterkste deze 
motie aan te nemen. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer 
de Voorzitter! Door het door ons 
gevraagde uitstel van de behandeling 
van de PKB, is de voorbereiding van 
de verdere toepassing van kernener-
gie in centrales naar onze mening 
opgeschort tot een nadere analyse 
en evaluatie beschikbaar is. Dat 
houdt ook in dat de studies over de 
Moerdijk en de Noordoostpolder 
opgeschort zijn. Dat houdt in dat het 
Elektriciteitsplan nu geen kerncentra-
les zal kunnen bevatten en dus het 
karakter van een interimplan zal 
dragen. Uiteraard houdt het in dat er 
geen offertes gevraagd kunnen 
worden. Het houdt ook in dat het 
waarborgingsbeleid gehandhaafd 
blijft, omdat deel A en deel D er 
liggen en er voorshands blijven 
liggen. Ik zeg 'voorshands', omdat de 
zaak zorgvuldig moet worden 
aangepakt, maar daarbij niet op de 
lange baan moet worden geschoven. 

Wij zullen het ongeval moeten 
evalueren. Wij zullen ook lessen 
moeten trekken uit dit ongeval voor 
de veiligheid, zoals ook met het 
ongeval te Harrisburg is gebeurd. Dat 
moet in internationaal verband 
gebeuren. De OESO, en NEA en de 
IAEA zijn daarmee al gestart. Ook in 
het kader van EURATOM moet die 
zaak worden aangevat. Dit alles vindt 
plaats, omdat het hier in wezen gaat 
om een internationaal probleem. Wij 
zijn van plan om dezelfde procedure 
te volgen als bij de post-TMI exerci 

ties. Het is duidelijk dat dit moet 
leiden tot een opnieuw afwegen en 
als zodanig ook aan de Kamer 
presenteren van het regeringsvoorne-
men zoals het er nu ligt tot uitbreiding 
van het aantal kerncentrales. In die 
zin sluit de motie op stuk nr. 64 aan 
op het. standpunt van de regering. 

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! 
Dit betekent dus dat het principebe-
sluit van juni vorig jaar, waarin de 
regering besluit tot het plaatsen van 
minstens twee nieuwe kerncentrales, 
volledig overeind blijft? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom straks op die 
conclusie terug. 

Ik geef nog aan dat - zoals de 
heer Braams heeft opgemerkt -
daarbij diverse veiligheidsaspecten 
aan de orde moeten komen. Collega 
Winsemius heeft in dat verband al 
gesproken over het werkplan dat aan 
de Kamer zal worden toegezonden. 

Dan kom ik nu bij de vraag van de 
heer Zijlstra. Onze stelling dat er 
opnieuw een afweging moet plaats-
vinden aan de hand van een evaluatie 
van wat er gebeurd is bij Tsjernobyl, 
houdt in dat niet op dit moment, 
zonder dat die evaluatie heeft 
plaatsgevonden, het besluit van vorig 
jaar van de tafel kan worden geveegd. 
Het houdt aan de andere kant ook 
niet in - want dat betekent opschorten 
- dat wij gewoon door zouden gaan. 
Wij moeten die evaluatie hebben. Wij 
zullen daar onze conclusies uit 
trekken. Waarschijnlijk zal een 
volgend kabinet dit doen. 

Die conclusies zullen aangeboden 
worden aan de Kamer en onderwerp 
van discussie kunnen uitmaken in dit 
Huis. Maar wij kunnen niet uitsluiten 
dat het resultaat van die evaluatie 
heel specifiek gekoppeld zou worden 
aan een ongeval met dit type reactor. 
Dan zou een uitspraak waarbij wij 
zouden zeggen dat wij ons standpunt 
in algemene zin intrekken, prematuur 
zijn. Dat zou zonder evaluatie 
gebeuren. Daar zijn wij niet toe 
bereid. Wij ontraden dan ook de 
moties op de stukken nr. 58, 59, 6 1 , 
62 en 65 en ook de motie op stuk nr. 
66, hoewel deze wat anders van 
toonzetting is. 

De heer Tommei vraagt in deze 
motie om het verzamelen van 
informatie. Dit zal moeten gebeuren. 
Maar het begrip 'heroverwegen' 
heeft in het politieke jargon nu 
eenmaal een andere betekenis dan 
een opnieuw afwegen. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
De minister geeft er nu een onjuiste 
draai aan. Ik vraag om het verzamelen 
van informatie en om het, op grond 
daarvan, bezien of het besluit 
aanpassing behoeft. Ik noem dat 
heroverwegen, maar het kan nooit 
betekenen: automatisch in de 
prullebak gooien. 

Minister Van Aardenne: De heer 
Tommei heeft er in zijn betoog in 
eerste termijn juist de nadruk 
opgelegd, dat hij altijd tegen de 
uitbreiding is geweest. In dat kader 
lees ik de heroverweging, zoals ik die 
in de andere moties gelezen heb. Als 
de heer Tommei dat niet bedoelt, is 
zijn motie praktisch identiek aan 
motie nr. 64. 

De heer Tommei: Dat is ook mijn 
conclusie, Voorzitter! 

Minister Van Aardenne: In dat 
geval zou je haast zeggen dat deze 
motie overbodig is, te oordelen naar 
het hogere nummer, maar daar blijf 
ik buiten. Dat is een zaak voor de 
Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is 
gevraagd of er nog andere met 
grafiet bedreven reactoren zijn, ook 
in West-Europa. Die zijn er. In 
Frankrijk zijn er enkele, maar dit zijn 
gasgekoelde reactoren. Deze zullen 
op termijn door andere reactoren 
vervangen worden. Ook in het 
Verenigd Koninkrijk zijn er ongeveer 
tien grafietgemodereerde, gasgekoel-
de reactoren. In Duitsland zijn twee 
reactoren van een heel ander type, 
waarbij grafiet gebruikt wordt. In het 
Verenigd Koninkrijk is nog een enkele 
reactor zonder containment. In 
Frankrijk hebben de reactoren geen 
dubbel containment, zoals in Neder-
land, maar een enkel. Ongetwijfeld 
zullen in de evaluatie deze internatio-
nale gegevens een rol meespelen. 

D 
Minister Winsemius: Voorzitter! Bij 
doorneming van de zaak blijkt dat wij 
één motie, namelijk nr. 60 van 
mevrouw Beckers, nog niet nader 
hebben besproken. In deze motie 
wordt aan de regering gevraagd een 
studie te laten verrichten door de 
Gezondheidsraad en het Nederlands 
Economisch Instituut - voor cijferma-
tige onderbouwing - naar de schade-
lijke gevolgen op langere termijn voor 
landbouw en andere sectoren bij een 
ernstig reactor-ongeval. 
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Winsemius 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 

aangegeven dat het in de bedoeling 
ligt een dergelijke studie te laten 
verrichten. Het lijkt mij alleen niet 
verstandig om hier de Gezondheids-
raad en het Nederlands Economisch 
Instituut te noemen. Wij willen de 
Kamer een plan voorleggen. Mis-
schien worden deze instituten, 
misschien ook andere, hiervoor 
ingeschakeld. Tegen die achtergrond 
zou ik willen zeggen, dat er op dit 
moment geen behoefte aan deze 
motie bestaat. Wel denk ik dat het 
basisidee dat mevrouw Beckers 
aangeeft ongeveer hetzelfde is als 
wat bij de regering leeft. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op één derde van die in 
eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Omdat er vanmiddag 
enige onduidelijkheid bestond, lijkt 
het mij goed, u mee te delen dat mijn 
fractie het op prijs zou stellen 
wanneer dit debat vanavond, 
inclusief de stemmingen over de 
moties, zou worden afgerond. 

De Voorzitter: Ik neem daar kennis 
van. Inderdaad heb ik verschillende 
leden, die mij hierover raadpleegden, 
gezegd dat ik het voor mogelijk hield 
dat wij hiermee vandaag niet klaar 
zouden komen. De minister van 
Economische Zaken heeft nu bijzonder 
kort geantwoord en ik denk dat het 
debat nét op tijd afgerond zou 
kunnen worden. Ik hecht er echter 
aan, dat wij niet op een algemene 
feestdag vergaderen. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste termijn heb ik al 
gezegd, dat de minister van VROM 
de problemen waarover wij nu 
spreken in het algemeen goed heeft 
opgevangen. Hij heeft de potentiële 
gevaren onmiddellijk onderkend en 
gegevens daarover direct en efficiënt 
doorgegeven. 

Tegen die achtergrond moeten 
mijn kanttekeningen worden gezien. 
Voor een gedeelte heb ik daarop 
geen antwoord gehad. Dat geldt in 
de eerste plaats voor de drempelni 
veaus die voor verschillende gevallen, 
met name voor kwetsbare groepen, 
zouden moeten worden aangegeven. 

Ik zou graag willen dat de regering 
die niveaus bekendmaakte. Soms 
vraag ik mij af of die er in alle 
gevallen wel zijn. Ik wacht het 
antwoord van de regering af. 

De rampen- en evacuatieplannen 
zijn te vaak slechts evaluatieplannen 
en geen concrete plannen ter 
bestrijding van problemen, voor het 
verplaatsen van mensen, voor 
vluchtwegen enz. Het plan dat nu bij 
voorbeeld aan de orde is voor 
Dodewaard voorziet in een vlucht 
naar recreatiecentra die, zoals 
bekend, in de zomer vaak vol zijn. 
Dergelijke praktische mededelingen 
had ik willen horen. Ik had ook willen 
horen of er voor Breda, Bergen op 
Zoom, Maastricht, enz., alle plaatsen 
die niet zover van kerncentrales 
liggen, behoorlijke rampen- en 
evacuatieplannen bestaan voor het 
geval van nucleaire rampen. 

Uit het antwoord van de minister 
van Economische Zaken begrijp ik, 
dat voor de regering het regerings-
standpunt van juni 1985 overeind 
blijft. Dat betekent dat de uiteindelijke 
besluitvorming onder het beslag van 
dat besluit valt. De uitgangssituatie is 
niet blanco. Wij betreuren dat. 

Op dit punt haak ik meteen aan bij 
de reactie van collega Lansink op 
mijn opmerkingen, die getuigden van 
enige toch niet verbazingwekkende 
achterdocht jegens de regeringscoa-
litie. Als ik het over die achterdocht 
heb, denk ik aan de geschiedenis van 
de maatschappelijke discussie en 
vooral ook aan de tweede onderteke 
naar van de motie die door de 
collega's Lansink en Braams is 
ingediend. Ik denk terug aan het 
interview met de huidige commissaris 
van de Koningin in Friesland Wiegel 
in de Haagse Post van 25 augustus 
1984. Wegens tijdgebrek zal ik dat 
niet helemaal citeren. Maar de 
mening van de heer Van Aardenne, 
volgens Wiegel, is het toch waard in 
twee zinnen geciteerd te worden: 

'Maar Gijs van Aardenne vond het 
destijds nog te vroeg' voor een 
besluit voor nieuwe kerncentrales. 
'Dan gaat het waarschijnlijk mis, zei 
- die, en als je zag hoe de vlag toen 
ook wapperde, had - ie zeker 
achteraf gezien groot gelijk. Dus 
hebben we toen gezegd: hup, vooruit 
met de geit, brede maatschappelijke 
discussie, prima idee Waarschijnlijk 
is die malle operatie van die brede 
maatschappelijke discussie toch heel 
verstandig geweest'. 

Als ik het over achterdocht heb, 
denk ik daaraan terug. Mijn vraag is: 
gaat zich dat herhalen? De toon van 

collega Lansink wijst gelukkig in een 
andere richting. Maar als hij conse-
quent was geweest, zou hij hebben 
moeten voorstellen het principebe-
sluit terug te nemen. Als hij zelf geen 
voorstellen doet tot het terugnemen 
van het besluit van het vorig jaar, 
laadt hij de verdenking op zich toch 
daarvan te willen uitgaan. De beste 
manier om die achterdocht weg te 
nemen, zou een verzoek zijnerzijds 
aan de regering zijn, dat besluit terug 
te nemen. In het dictum van zijn 
motie staat: 

'herbezinning op de wenselijkheid 
en mogelijkheid van de toepassing 
van kernenergie in Nederland dient 
plaats te vinden'. 

De regering wordt echter ook 
verzocht 'het in 1985 overeengeko-
men besluitvormingsproces op te 
schorten'. 

Als ik die twee dingen tegenover 
elkaar zet, vraag ik mij af - het is een 
wat vermetele gedachte; dat geef ik 
toe - of daar misschien een dubbele 
bodem in zit. Als je zegt dat het 
overeengekomen besluitvormings-
proces moet worden opgeschort, ga 
je kennelijk uit van het besluit dat 
daaraan ten grondslag ligt. 

En dat besluit is nu net dat 
principebesluit. Maar als je daarvan 
uitgaat, kan geen herbezinning op de 
wenselijkheid en mogelijkheid van de 
toepassing van kernenergie in 
Nederland plaatsvinden. Ik zou het 
zeer op prijs stellen als collega 
Lansink op deze opmerking wil 
reageren. Anders dreigt de achter-
docht te blijven. Waarom dient de 
heer Lansink niet een motie in om 
het juni-besluit terug te nemen? 

Mijnheer de Voorzitter! Aan het 
einde van mijn betoog wil ik nog een 
motie over het onderzoek naar het 
verloop van de kernramp in Tsjernobyl 
indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Zijlstra 
en Veldhoen wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voor het onderzoek 
naar het verloop van de kernramp te 
Tsjernobyl en de relevantie van die 
ramp voor de veiligheid van kerncen 
trales in het Westen een volstrekte 
garantie van objectiviteit en zorgvuL 
digheid vereist is; 
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Voorzitter 

van oordeel, dat te dien einde een 
dubbele en onafhankelijke expertise 
van instituten van kernonderzoek 
enerzijds en van kritische weten-
schappelijke en milieuhygiënische 
instituten anderzijds mogelijk dient te 
worden gemaakt; 

voorts van oordeel, dat de degelijkheid 
en de representativiteit van het 
onderzoek niet mogen worden 
geschaad door een te korte termijn 
voor het onderzoek; 

spreekt het verzoek uit, het onderzoek 
dienovereenkomstig in te richten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 67 (18830). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Niet de beweegredenen 
tellen allereerst, maar het resultaat. 
Voorlopig is duidelijk dat het onder-
zoek naar de lokaties Moerdijk en de 
Noordoostpolder en ook de beslissing 
zelf wordt opgeschort. Dat is 
tenminste iets. In 1 976 heeft het 
bereikte uitstel tien jaar geduurd en 
in feite duurt het nu dus voort. 

De brief van 7 mei spreekt van 
een 'wisselende verontreiniging door 
jodium-131 en caesium-137'. Daar 
wil ik graag nog wat opheldering 
over. Ook met het oog op de gegevens 
waarover wij beschikken, vrees ik dat 
er nogal wat pieken worden gevonden, 
zowel qua tijd - dat is al duidelijk 
geworden - als qua plaats. Met name 
de emissie van caesium met zijn 
lange termijn-effecten verontrust mij. 
Het is uiteraard niet de bedoeling de 
psychologische druk op de bevolking 
te vergroten, maar metingen afvlakken 
tot gemiddelden geeft een verhullend 
beeld. 

Er zijn bovendien in Nederland 
nogal wat mensen voor wie ook een 
niet zo grote extra straling gevaarlijk 
kan zijn en die liever dan door de 
overheid gerustgesteld te worden 
hun eigen beslissingen willen nemen. 
Daarvoor zijn echter duidelijker 
informatie en accumulatieve metin-
gen nodig. Zijn de bewindslieden 
daartoe bereid? 

Ik heb geen antwoord gehad op 
mijn vraag over de bindende interna-
tionale veiligheidseisen. Het gaat 
hierbij met name om de laatste 

passage van de brief van 1 mei. Ik 
heb gezegd, dat in oost en west 
bepaalde kerncentrales buiten de 
lAEA-controle worden gehouden. Het 
gaat daarbij veelal om militaire 
installaties. De lAEA-bepalingen zijn 
ook niet verplichtend. Deelt minister 
Van Aardenne de mening dat hij de 
passage 'dat hij verzekeren wil dat 
over de gehele wereld toepassing 
van kernenergie slechts plaatsvindt 
met inachtneming van internationaal 
geaccepteerde minimum veiligheids-
eisen' niet kan waar maken? 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): 
Mijnheer de Voorzitter! Minister 
Winsemius heeft beloofd dat in de 
komende tijd onderzoeken zullen 
worden gepleegd naar mogelijke 
gevolgen in ons land van de Russische 
kernramp en dat resultaten en 
werkplannen aan de Kamer zullen 
worden toegestuurd. Ik stel dat op 
prijs. De minister benadrukte het feit, 
dat er sprake was van onzekerheden. 
Heeft de regering zich deze onzeker-
heden voldoende gerealiseerd 
alvorens te besluiten tot de bouw van 
twee nieuwe centrales? Waarom 
zaten indertijd bij het desbetreffende 
debat niet dezelfde bewindslieden 
achter de tafel als nu? Als de 
volksgezondheid prioriteit nummer 1 
is, had zeker één van de bewindslieden 
van WVC bij de besluitvorming die 
indertijd plaatsvond betrokken 
moeten zijn. 

De minister sprak van een 
'psychologische dreun' en wees op 
30.000 telefoontjes van verontruste 
burgers. Realiseert hij zich dat de 
ontstane onrust veel groter is dan de 
30.000 telefoontjes aangeven? Lang 
niet iedereen belt, maar Tsjernobyl is 
al vele dagen het gesprek van de 
dag. En het zijn beslist niet alleen de 
kwetsbaren in onze samenleving die 
in hoge mate verontrust zijn. Jonge 
kinderen vormen bij uitstek een 
risico-groep. Zij zullen zeker niet 
opgebeld hebben. 

Als de minister spreekt over 
risico's die als het ware bij onze 
maatschappij horen, kan hij zich dan 
voorstellen dat bepaalde risico's voor 
velen in ons land onaanvaardbaar 
zijn? De BMD gaf aan, dat kernenergie 
voor een meerderheid van de 
bevolking zo grensoverschrijdend is. 
Net als straling zelf is ook psychische 
onrust onder de bevolking moeilijk 
beheersbaar en daarom hoogst 
ernstig te nemen. Deze onrust kan 
niet weggenomen worden door 

voorlichting, maar slechts op één 
manier, namelijk door nu te besluiten, 
af te zien van kernenergie en binnen 
de EG en andere internationale fora 
kernenergie ter discussie te stellen. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn de bewindslieden 
erkentelijk voor de uitvoerige 
informatie die inderdaad een goed 
supplement is op de brief die 
vanmiddag is ontvangen. Met name 
ook de uitdrukkelijke aandacht voor 
de verschillende aspecten van 
volksgezondheid en het noemen van 
getallen die als norm dienen, zowel 
door de minister van Volksgezondheid 
als door de minister van Landbouw, 
werd door ons zeer gewaardeerd. 

Met de minister van Landbouw 
willen wij nog eens waardering 
uitspreken voor het disciplinaire 
gedrag van de landbouw. Door het 
handhaven van onze motie willen wij 
duidelijk maken dat dit de intentie is 
van de Kamer. Of het nog van 
toepassing zal zijn, wachten wij 
rustig af. Het gaat ons vooral ook om 
de gedachte dat, als men meewerkt 
aan een nationaal belang, wij daar 
ook nationaal mede verantwoordelijk-
heid voor voelen. 

De heer Zijlstra is ingegaan op de 
brede maatschappelijke discussie. Ik 
vind het jammer dat die hier nu weer 
aan de orde is gesteld. Destijds bij de 
behandeling is er van onze kant zeer 
diep op ingegaan. Ik wil volstaan'met 
de opmerking dat met name de BMD 
een periode overzag van een jaar of 
tien, terwijl wij het voortdurend 
hebben over de volgende eeuw. 
Besluitvorming die nu stap voor stap 
wordt voorbereid, waar wij tien jaren 
of langer mee bezig zullen zijn, 
betreft de structuur van de elektrici-
teitsvoorziening in de volgende 
eeuw. Ik mis nog steeds bijdragen 
van de PvdA als het gaat om de 
meest essentiële aspecten van die 
discussie, bij voorbeeld de verbran-
ding van fossiele brandstoffen. 

Wij willen een ordelijke procedure 
en een ordelijke besluitvorming. Er is 
het besluit van juni 1985. In onze 
motie staat heel nadrukkelijk dat dit 
opnieuw ter discussie kan komen, 
maar dan wel op basis van uitvoerige 
informatie die door de Kamer in 
nieuwe samenstelling zal worden 
gewogen en zal worden beoordeeld. 
Daaruit zullen besluiten voortvloeien. 
Wij zullen meedoen aan die besluit-
vorming en wij staan volstrekt open 
voor nieuwe gegevens, nieuwe 
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Braamt 
benaderingswijzen of nieuwe 
analyses die uit de te komen of te 
verstrekken gegevens zullen voortko-
men. 

Ik merk nogmaals op - dat is door 
meer sprekers gedaan, maar van 
onze kant kan dat niet genoeg 
benadrukt worden - dat het niet 
uitsluitend gaat om Nederland. Als 
men praat over het sluiten of het niet 
bouwen van een kerncentrale in 
Nederland en als dat leidt tot het 
bouwen van een centrale vlak over de 
grens, dan kunnen de problemen als 
die waarover wij het vandaag hebben 
van volstrekt dezelfde orde zijn. Dan 
is er geen enkele oplossing gevonden. 
Wij willen de zaken ook bekijken in 
het kader van de Europese ontwikke-
ling. Wij menen dat daarbij vooral het 
overleg tussen buurlanden van grote 
betekenis is. 

Tot slot een opmerking over de 
motie van de heer Tommei, waarin 
wordt gesproken van 'heroverwegen'. 
Ik heb zoeven nogmaals gezegd dat 
het ons er niet om gaat om nu het 
principebesluit van 1985 te herover-
wegen. Eerst willen wij het materiaal 
verkrijgen voor een zorgvuldige 
bespreking. Als dat leidt tot 
heroverweging, dan zullen wij dan 
wel zien en dan zullen daar ook 
systematisch de argumenten voor 
worden aangedragen. 

Als wij het woord 'heroverwegen' 
aldus kunnen interpreteren dat de 
gegevens die hij vraagt, zullen 
bijdragen tot de eerste stap, namelijk 
de diepgaande discussie van de 
rapportage, kunnen wij het met zijn 
motie eens zijn De gegevens 
waarom gevraagd wordt, achten wij 
inderdaad ook van groot belang. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de antwoorden op de gestelde 
vragen. De bewindslieden die 
vandaag de dag bij het terechte 
operationele beleid betrokken zijn 
- en dat zijn met name drie van de 
vier - hebben laten zien dat zij ook 
met overtuiging kunnen uitleggen 
wat zij gedaan hebben en waarom zij 
dat hebben gedaan. Waardering van 
mijn fractie daarvoor. Ik neem aan 
dat wij over de gegevens die nog te 
voorschijn zullen komen, later nader 
van gedachten zullen wisselen. 

Er is één antwoord dat mij 
verbaast. Ik doel op het antwoord 
van minister Braks over de schadever-
goeding. Ik merk terzijde op dat een 

van de media die ons volgt, het 
NOS-journaal, heeft kenbaar gemaakt 
dat het CDA en de VVD van oordeel 
zouden zijn dat de boeren zich zelf 
maar moeten zien te redden of 
zoiets. Overal kunnen fouten worden 
gemaakt. De tekst die ik heb uitge-
sproken is duidelijk genoeg geweest. 
Ik vond de reactie van de minister 
wat aan de magere kant. 

Dat geldt eigenlijk ook voor de 
motie die door de heren Zijlstra en 
Tazelaar is ingediend. De minister 
gebruikte een aardig argument. Hij 
zei: dat is een motie die om electorale 
motieven is ingediend en daarom 
hoef ik haar niet. Nou, als dat een 
vast patroon wordt, vallen hier 
honderden moties weg. Niet vandaag, 
maar andere keren. 

Minister Braks: Ik geef maar zelden 
advies aan de Kamer. 

De heer Lansink (CDA): Collega 
Zijlstra stelde nog een vraag over de 
motie die ik te zamen met collega 
Braams heb ingediend. Ik merk eerst 
op dat ik niet voor niets de tweede 
overweging heb opgenomen. Een 
lange tekst, maar deze is volstrekt 
identiek aan de brief die de heer 
Zijlstra stuurde naar de voorzitter van 
de vaste Commissie voor Economi-
sche Zaken. Nog een week geleden 
vond hij dat wij nog niet in staat 
waren om te oordelen over het een 
en ander 

Voordat je eventuele consequen-
ties van de bouw van nieuwe 
kerncentrales kon overzien, moest 
nog het een en ander bekeken 
worden. Dat vond hij 4 a 5 dagen 
geleden. Die gegevens zijn er nog 
niet. Dat is de reden, waarom hij niet 
anders kan dan sympathie voor de 
uitspraak in deze motie hebben. Het 
was ook zijn oordeel. Hetzelfde lag 
sterker verwoord in de brief van 
collega Tommei van verleden week 
maandag. 

De heer Zijlstra (PvdA): Collega 
Lansink antwoordt nu op een vraag 
die ik niet heb gesteld. 

De heer Lansink (CDA): Ik had een 
kleine aanloop nodig. Het gaat wel 
degelijk om de verbinding tussen het 
eerste en tweede stuk. Wij kunnen te 
zamen vinden dat wij onvoldoende 
gegevens hebben om oorzaken en 
gevolgen nu al te kunnen beoordelen, 
alsmede de eventuele consequenties 
daarvan. U hebt daarnet hieraan een 
prima bijdrage gegeven toen u aangaf 
welke onderdelen bekeken moeten 

worden. Het kan dan niet anders zijn, 
dan dat het principebesluit voorlopig 
overeind blijft. Ik zeg 'voorlopig 
overeind'. Wi j hoeven ook niet meer 
over opschorten te praten, als je een 
principebesluit weghaalt. Dan hoeft 
er niets meer opgeschort te worden. 
Er zit een vrij sterke logica in de 
uitspraak die ik heb voorgelegd, 
samen met collega Braams. 

De heer Zijlstra vroeg wat dit 
inhoudt en of hij niet achterdochtig 
moet zijn. Ik heb aan het eind van 
mijn eerste termijn gezegd dat die 
achterdocht niet gepast is. Ik sta 
daar voor in en mijn fractie staat daar 
voor in. Waarom? Omdat de tekst die 
daar geformuleerd is ~ 'op basis van 
waarvan tevens een herbezinning ' 
- niet ver ligt van de tekst van die van 
collega Tommei. Die tekst betekent 
heel wat. Men kan niet van de 
CDA fractie en van mij vragen om de 
argumenten die er vóór zijn, weg te 
schuiven. Die blijven, zoals altijd, een 
zekere gelding hebben. 

Daarmee wil ik niet zeggen, dat zij 
operationeel kunnen worden gemaakt. 
Dat zal later wel blijken. Bij geloof-
waardigheid en eerlijkheid hoort 
echter ook, dat men de ander 
respecteert en zijn argumenten voor 
of tegen ook. Dit alles leidt mij tot de 
conclusie, dat de uitspraak die in de 
motie is verwoord in lijn is met 
hetgeen én de heer Zijlstra én de 
heer Tommei enkele dagen geleden 
nog gevraagd hebben. 

De heer Zijlstra (PvdA): In het 
dictum van de motie van de heren 
Lansink en Braams staat: verzoekt de 
regering het in 1985 overeengekomen 
besluitvormingsproces op te schor-
ten. Mijn vraag was of het principe-
besluit zelf daarmee overeind bleef. 
Uit het antwoord van collega Lansink 
begrijp ik nu, dat dit inderdaad 
overeind blijft. Dat betekent dus ook, 
dat de uitkomst nooit in een blanco 
situatie zal ontstaan. Het betekent 
gewoon, dat de uitspraak van de 
regering, die door een meerderheid 
van deze Kamer is aanvaard, dat er 
twee nieuwe kerncentrales moeten 
komen, het beslag is waaronder de 
gehele latere besluitvorming zal 
plaatsvinden. Ik kan het niet anders 
begrijpen dan dat op het ogenblik al 
duidelijk koers wordt gezet naar een 
besluit op basis van dat principebe-
sluit. 

Men wil dat immers niet ongedaan 
maken. Dat betekent, dat er gekeken 
zal worden hoe dat basisbesluit toch 
doorgang kan vinden. Het betekent 
niets anders. U gaat niet uit van een 
blanco situatie, van een blanco lei. 
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Lansink 

Wij vinden, dat dit in deze omstan-
digheid zou moeten. Op voorhand 
zou u in uw voorstellen moeten 
inbouwen, dat dit uiteindelijke besluit 
ook kan betekenen dat er geen 
nieuwe kerncentrales in Nederland 
komen. En dat doet u niet. 

De heer Lansink (CDA): De heer 
Zijlstra heeft veel woorden nodig 
zonder duidelijk te kunnen maken 
waarom hij dan een paar dagen 
geleden die brief aan de Kamer heeft 
geschreven, met de tekst die in de 
motie is verwoord. 

Ik houd staande dat de argumenten 
om eventueel tot bouw te kunnen 
komen, zoals de milieuproblematiek, 
het koolzuurvraagstuk enzovoorts, op 
zichzelf de moeite waard blijven. Er 
zijn twee zware aspecten bijgekomen, 
namelijk het afvalvraagstuk, wat er al 
was, en de kwestie van de veiligheid. 
U vraagt mij niet een verwachtings-
beeld. De samenleving mag ook aan 
het CDA vragen hoe wij de evaluatie 
moeten doen en hoe het zal gaan. 

Als ik namens de fractie uitspreek, 
dat er een herbezinning moet 
plaatsvinden op de wenselijkheid en 
mogelijkheid van toepassing van 
kernenergie - dat is dus een ruime 
formulering - , is dat vele malen 
duidelijker dan het betoog van 
collega Zijlstra. Dit mede gelet op het 
feit, dat er al eerder een principebe-
sluit is geweest van het kabinet-Den 
Uyl. Dat heeft jarenlang hier 'rondge 
hangen', zonder dat het ooit is 
ingetrokken. 

Mijn fractie heeft er echter geen 
behoefte aan, dat wij ons hier tegen 
elkaar afzetten. Laten wij nu eens 
met elkaar iets doen in plaats van 
tegen elkaar. Dat lijkt mij veel beter 
voor iedereen. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! In deze tweede termijn 
wil ik één concrete en een meer 
algemene opmerking maken. 

De ministervan Volksgezondheid 
heeft gezegd, dat in de afgelopen 
periode de volksgezondheid nimmer 
in het geding is geweest. Ik vat zijn 
betoog dan samen. Ik constateer 
echter, dat dit betoog is gebaseerd 
op de metingen die zijn gedaan met 
betrekking tot jodium en caesium. De 
waarden daarvan zijn bijgehouden. 
Daarvoor zijn ook maatregelen 
genomen. Ik constateer ook, dat de 
minister van VROM over strontium 
en alphastralers heeft gezegd, dat de 

meting daarvan moeilijk en tijdrovend 
is en dat daarover in feite nog geen 
gegevens bestaan. Dat leidt mij nu 
tot de pertinente vraag of er op het 
gebied van die meting die zo tijdro-
vend en moeilijk is, wel voldoende en 
kwalitatief goede meetapparatuur 
bestaat en of die ook daadwerkelijk 
wordt ingezet. Ik wil op die vraag 
alsnog een antwoord. 

De minister van Volksgezondheid 
heeft gesproken over kwetsbare 
mensen in de samenleving, die het 
toch al moeilijk hebben of onder druk 
staan en die deze psychische 
belasting van de gevaren van zo'n 
ongeluk er niet bij kunnen hebben. 

Dat wordt dan nog versterkt door 
twijfel aan de geloofwaardigheid van 
de overheid. Voorzitter! Ik constateer, 
dat daarmee toch weer de problemen 
die mensen hebben met kernenergie 
omschreven worden als gevoelspro-
blemen. Ik denk, dat juist de geloofd 
waardigheid van de overheid staat of 
valt met de erkenning dat het om 
reële problemen gaat, reële gebeur-
tenissen die plaatsvinden, en om 
reële gevaren. Zorg en twijfel over de 
veiligheid van kernenergie is geen 
inbeelding en is geen individueel of 
sociaal-psychologisch probleem. Het 
onwrikbaar geloof in de veiligheid 
van kernenergie is dat wel! 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
Ik stel vast, dat vele gegevens zijn 
toegezegd door de regering en dat 
een aantal evaluaties zal worden 
gedaan. Ik neem ook aan, dat de 
risico-analyse in de PKB-nota door 
de regering bij de heroverweging 
wordt betrokken. Ik bestrijd echter, 
dat deze ramp nog niet tot de 
conclusie van deze regering zou 
hoeven leiden dat het kernenergiepro-
gramma zou moeten worden 
stopgezet. Het moet niet alleen 
worden opgeschort, maar ook 
worden stopgezet. Ik stel ook vast, 
dat het pure winst is dat CDA en 
VVD in een motie uitspreken, dat er 
'een herbezinning op de wenselijkheid 
en de mogelijkheid van toepassing 
van kernenergie in Nederland dient 
plaats te vinden.' 

Voorzitter! Ik vond de beantwoor 
ding van de minister van Economische 
Zaken buitengewoon onder de maat. 
Misschien is hij de vierde bewindsman 
die de CDA-woordvoerder zojuist 
vergat te complimenteren. Ik heb ook 
vastgesteld, dat hij op een groot 
aantal vragen, die toch zeer belang-
wekkend zijn in dit debat, geen 

antwoord heeft gegeven. Hij consta-
teert met ons, dat er een groot aantal 
grafietreactoren in onze nabije 
omgeving functioneren, en een groot 
aantal reactoren zonder dubbel 
containment! Dat zijn dus installaties 
die dezelfde risico's met zich 
brengen als de installatie in Tsjerno-
byl. Daarom herhaal ik mijn vraag of 
de Nederlandse regering niet bereid 
is om bij de bondgenoten in EG-ver-
band - beter gezegd: de lotgenoten 
in EG-verband - aan te dringen op 
stillegging van deze riskante centra-
les. Eenzelfde besluit is ook in 
Rusland voor de grafietreactoren 
terecht genomen. 

Ten slotte heb ik gevraagd om een 
volledige controle op de reactoren in 
alle vijf kernwapenlanden, omdat die 
zijn uitgesloten van een volledige 
controle door de IAEA. Ik heb ook op 
deze toezegging - en het lijkt mij 
buitengewoon belangrijk in dit 
verband - helemaal geen reactie 
gekregen. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou alle bewindslieden 
willen bedanken voor hun beantwoor-
ding. Door hun operationeel optreden, 
waarvan zij vandaag verantwoording 
afleggen, is in ieder geval verantwoord 
gereageerd. Dat is vertrouwenwek-
kend. Houden zo! Laat dat ook voor 
de schadevergoedingsregeling 
blijken. 

Met name zijn wij belangstellend 
naar de resultaten van het toegezegde 
onderzoek. Het gaat om het verkrijgen 
van de gegevens die ons oordeel 
moeten schragen of wij al dan niet 
moeten doorgaan met kernenergie. 
Het gaat om de vraag naar afdoende 
waarborgen voor veiligheid en 
volksgezondheid. 

In mijn bijdrage in eerste termijn 
had ik vooral de aandacht gevraagd 
voor een verbeterde en meer 
verplichtende afspraak voor prompte 
informatieverstrekking en wederzijdse 
hulp in internationaal verband. Dat 
was punt 4 van mijn bijdrage. Kan 
daarop nog worden ingegaan. In dat 
verband hebben wij gevraagd de 
Sovjet-Unie te bewegen rechtstreekse 
informatie te geven, opdat de lering 
maximaal kan zijn. 

Onze fractie schort haar oordeel 
over het al dan niet voortzetten van 
het kernenergieprogramma op, 
totdat meer gegevens beschikbaar 
zijn - de toegezegde rapportage -
waarbij dat moet gebeuren onder de 
hypotheek van de afdoende waarbor-
gen voor veiligheid en gezondheid. 
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Van Dis 

Overigens, in de komende kabinets-
formatie zal vermoedelijk ook de 
kernenergie wel weer een van de 
hete hangijzers kunnen worden. 

D 
De heer Tommei (D66): Voorzitter, 
bij dat laatste sluit ik mij aan! 

Ik dank de bewindslieden voor hun 
beantwoording. Ik zou daaraan bijna 
toevoegen: ondanks het feit dat ik op 
veel vragen geen antwoord heb 
gekregen. Dat kon echter niet 
anders. Ik had dat ook niet verwacht. 
Wij krijgen die antwoorden alsnog. Ik 
wil ook alsnog mijn waardering 
uitspreken voor de door de regering 
genomen maatregelen. Dat stond in 
mijn tekst, maar mijn gebrek aan 
spreektijd heeft verhinderd dat in 
eerste termijn te zeggen. Ik heb ook 
waardering voor het aanbod van de 
regering om aan de mensen die in 
het getroffen gebied wonen hulp te 
verlenen. Ik betreur het dat dit 
aanbod, nog niet, is aanvaard. Ik 
hoop dat dit alsnog gebeurt. Dat is in 
ieders belang. 

Ik ben buitengewoon tevreden 
met de toezegging dat wij een 
werkplan van het in te stellen 
onderzoek in verband met de evaluatie 
zullen krijgen. Wij kunnen er vrij over 
spreken. Alle onderwerpen die 
daarbij thuishoren, kunnen alsnog 
een plaats vinden. Ik heb al enkele 
onderwerpen genoemd: evacuatie-
plannen, lange-termijngevolgen - ook 
de economische - van een ongeval, 
normen voor lage stralingsdoses etc. 
Eén van die onderdelen zal ongetwij-
feld zijn de vraag: in hoeverre is onze 
meetapparatuur voor zo'n situatie 
adequaat? Ik heb het gevoel dat de 
meetapparatuur op dit moment nog 
niet adequaat is, gelet op de onmo-
gelijkheid om alphastralen te meten. 
Als zich in Nederland een dergelijke 
ramp voordoet, blijkt nu al dat wij 
dan geen alphastralen zullen kunnen 
meten. Dat is toch wel heel erg 
'mager', om het heel voorzichtig uit 
te drukken. Hier komen wij later nog 
terug. 

Dan wil ik vervolgens ingaan op 
mijn motie. Ik stel vast dat het 
principebesluit van vorig jaar alle 
feitelijke betekenis verloren heeft. Er 
komt geen plaatsingskeuze. Er wordt 
niet verder gekeken naar de mogelijk-
heden van de Noordoostpolder en 
van Moerdijk. Er worden ook geen 
offertes aangevraagd. Dit betekent 
dat het principebesluit de facto weg 
is. Voor het kabinet bestaat het wel, 

maar dit kabinet bestaat binnenkort 
niet meer! Er komt een ander 
kabinet. Ook dat is hoopvol, mijnheer 
de Voorzitter. 

Ons standpunt is volstrekt duidelijk 
in de motie neergelegd. Er moet een 
heleboel informatie worden verza-
meld. Ik heb in de motie drie punten 
opgesomd. Op grond daarvan heeft 
de regering de verantwoordelijkheid 
om haar eigen besluit te heroverwe-
gen. Dat moet gebeuren. Collega 
Braams heeft dat uitstekend onder 
woorden gebracht. Ons standpunt 
daarover is op zichzelf volstrekt 
duidelijk. Alleen al om afvalredenen 
hebben wij bezwaar tegen de bouw 
van nieuwe kerncentrales. Dat is de 
regering echter bekend. 

Ik kom te spreken over de kwestie 
van de informatievoorziening aan de 
Kamer. Op dit punt ben ik écht 
ontevreden over wat de regering 
heeft gezegd. Zij stelde min of meer: 
wij hadden het vreselijk druk, 
vanwege de moeilijkheden waren alle 
ambtenaren nodig voor het bemannen 
van telefoonlijnen en het voeren van 
overleg. De Kamer bestond even niet 
voor de regering. De Kamer blijft 
echter wel de volksvertegenwoordi-
ging, mijnheer de Voorzitter! Ik vind 
dat dit echt niet kan. Minister 
Winsemius sprak over 'met alle 
respect'. Ik vind dat hiervan in 
onvoldoende mate sprake is geweest! 

Er mag op dit punt geen onduide-
lijkheid bestaan. Als zich iets 
dergelijks voordoet, heeft de Kamer 
recht op informatie en dan niet via 
één van die zeventig telefoonlijnen. 
De Kamer moet op dit punt een 
duidelijke uitspraak doen. Ik overhan-
dig u, mijnheer de Voorzitter, dan 
ook bij dezen de volgende motie. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Tommei 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gezien het gewicht, dat de regering 
heeft gehecht aan het inlichten van 
de Kamer over de gevolgen van de 
kernramp in Tsjernobyl voor ons 
land; 

wijst de regering er op, dat in 
gevallen, waarbij zich (mogelijk) 
grootschalige rampen voordoen, de 
Kamer zo tijdig en adequaat mogelijk 
behoort te worden ingelicht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 8 ( 1 8 830). 

D 
De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Uit het antwoord van de 
regering is gebleken dat de maatre-
gelen die zij had kunnen nemen, ook 
genomen zijn. Zij heeft juist gerea-
geerd. Veel gelukkiger is de omstan-
digheid dat uit het antwoord eigenlijk 
blijkt dat de nadelige gevolgen voor 
ons land dit keer hoogstwaarschijnlijk 
erg meevallen. Dat neemt uiteraard 
de zorg niet weg voor de rest van de 
wereld, maar in eerste instantie 
denkt iedereen aan zichzelf. Wij 
kunnen er blij mee zijn dat de vraag 
'wat gaan wij met kernenergie doen' 
over de verkiezingen heen wordt 
getild. 

Een dermate belangrijke zaak 
moet niet in de emoties van aanstaan-
de verkiezingen met mogelijke 
machtsposities worden opgelost. De 
vraag is veel fundamenteler, veel 
dieper en moet in veel grotere rust 
worden beantwoord. Nederland 
alleen heeft totaal geen zeggenschap, 
zoals ik al in eerste termijn heb 
beargumenteerd. In veel breder 
verband moeten de problemen rond 
de veiligheid en rond het afval 
worden opgelost. Eens te meer blijkt, 
dat grenzen in dit opzicht niet 
bestaan. Bij deze zaak moeten ze dus 
overschreden worden. In dat streven 
moet het volgende kabinet sterk 
gestimuleerd worden door de gehele 
Kamer. 

De Voorzitter: De heer Den Uyl 
heeft het woord gevraagd, omdat hij 
persoonlijk is aangesproken door de 
minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer. Ik stel voor, hem daartoe de 
gelegenheid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Minister Winsemius 
heeft daarnet onverwacht een 
persoonlijke vraag gesteld aan de 
fractievoorzitter van de Partij van de 
Arbeid. Het leek hem van groot 
belang, juist onder deze omstandig-
heden, dat ook de grootste fractie in 
het Nederlandse parlement vertrou-
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Den Uyl 

wen heeft in het gevoerde beleid over 
deze afgelopen periode. Hij doelde 
daarbij op de zeer recente gebeurte-
nissen. 

Er kan geen misverstand over 
bestaan, dat ik de heer Winsemius 
beschouw als een integer bewinds-
man. Als het gaat over de wijze 
waarop voorlichting is gegeven, kan 
ik kritiek hebben op de uitvoering, 
maar wat de motieven betreft werp ik 
geen enkele blaam op de minister. 

Ik heb de minister wel twee 
tegenvragen te stellen. Ik heb hem 
horen zeggen, dat de heer Zijlstra 
bewust verwarring zou hebben 
gezaaid en er bewust op uit zou zijn 
geweest - er werd zelfs gesproken 
van 'maatschappelijk onfatsoen' - de 
minister te beschadigen. Nu de 
minister deze uitspraak nog eens 
hoort in het licht van de gegeven 
toelichting, vindt hij dan niet dat hij 
die uitspraak beter niet had kunnen 
doen? 

Heeft de fractievoorzitter van de 
Partij van de Arbeid vertrouwen in 
minister Winsemius in het gevoerde 
beleid? In de door hem bedoelde zin 
van gedrevenheid, gekenmerkt door 
persoonlijke integriteit, heb ik dat 
vertrouwen ten volle. In de zin van 
politiek vertrouwen? Nee. Het is de 
minister van VROM die, meer dan 
wie ook, aansprakelijk is voor 
besluiten die in deze periode genomen 
zijn tot de bouw van twee nieuwe 
kerncentrales. Die besluiten heeft de 
minister weliswaar ter discussie 
gesteld, maar hij heeft ze, zeer tot 
mijn spijt, niet willen terugnemen om 
daarmee de ruimte te scheppen 
waarin een werkelijk objectieve, 
gemeenschappelijke afweging zou 
kunnen plaatsvinden. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben een hele serie 
vragen niet kunnen beantwoorden; 
de heer Tommei wees daarop al. 

De heer Zijlstra stelde wederom 
een vraag over de drempelniveaus. Ik 
maak mijn excuses voor het niet 
beantwoorden van die vraag in eerste 
termijn. Ik geef de achtergrond van 
wat wij gedaan hebben. Voor het 
nemen van maatregelen bij reactoron-
gevallen in Nederland werken wij met 
de zogenaamde nood-referentieni-
veaus, die zijn gebaseerd op een 
advies uit 1975 van de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid. 

Bij overschrijding van de nood-re-
ferentieniveaus moet je maatregelen 

nemen ter beperking van de stralings-
dosis. Sinds 1 975 zijn door verschil-
lende internationale organisaties, 
met name de International commissi-
on on radiological protection, de 
ICRP, rapporten gepubliceerd over 
de te nemen maatregelen in samen-
hang met ernstige radiologische 
ongevallen. Daarbij wordt een 
tweetal interventieniveaus gehan 
teerd. Beneden de laagste waarde 
wordt het nemen van nader gespeci-
ficeerde maatregelen niet nodig 
geacht, terwijl dit boven de hoogste 
waarde vrijwel zeker wel noodzakelijk 
is. In het tussenliggende gebied 
hangt het al dan niet nemen van 
tegenmaatregelen af van de specifieke 
situatie. 

Op korte termijn - dat is van 
belang in deze situatie - is de 
stralingsbelasting van de schildklier 
door radio-actief jodium dominant. 
Het nood-referentieniveau voor de 
schildklier bedraagt 10 rem voor 
kinderen en 30 rem voor volwassenen. 
De ICRP adviseert voor die schildklier 
een interventiereferentieniveau, een 
benedengrens, van 5 rem. Die 
referentieniveaus zijn echter eigenlijk 
bedoeld voor het werken met een 
kleine kritische groep, over het 
algemeen in de nabijheid van een 
kerncentrale. 

Hier praten wij over een potentiële 
belasting van een gehele bevolking 
en niet slechts een kleine groep. 
Daarom is er als uitgangspunt in de 
benadering van de maatregelen een 
extra veiligheidsfactor van 5 toege 
past. Dit sloot ook aan op hetgeen 
met name in Duitsland over de grote 
linie gebeurde. In de details zijn er 
wel verschillen, maar over de grote 
linie niet. Dit betekent dat de 
maatregelen erop gericht zijn om in 
ieder geval de schildklierdosis van 1 
rem bij kinderen te voorkomen. Dit is 
het uitgangspunt van de schakelpun-
ten. De invulling verschilt per produkt 
en dergelijke. Die normen zijn 
gelukkig op geen stukken na gehaald. 
Zij hebben dus wel een rol gespeeld 
in het preventieve beleid ten aanzien 
van produkten, maar niet ten aanzien 
van directe stralingsbelastingen. 

De heer Zijlstra sprak over de 
evacuatieplannen. Ik meen dat 
collega Brinkman hier nog op 
terugkomt. Die plannen komen 
ongetwijfeld ook naar voren bij de 
evaluatie van het geheel. 

Mevrouw Beckers heeft gewezen 
op de wisselende verontreinigingen 
van jodium en cesium, ook in de tijd 
en de plaats. Ik ben het daarmee 
eens. Wij moeten dat beeld zeker 

niet verhullen. Bij voorbeeld in gras 
meten wij vreemde afwijkingen die 
moeilijk te interpreteren zijn. Het is 
wel zo dat jodium en cesium op 
verschillende plaatsen een heel 
ander verdrag vertonen. Cesium 
zamelt zich niet zo op in het lichaam. 
Dat komt er wat eenvoudiger uit. 

Jodium blijft in de schildklier 
zitten. Afwasgedrag, uitspoelgedrag 
op gewassen en dergelijke zijn 
verschillend. Dergelijke problemen 
spelen daarbij een rol. Dit benadrukt 
echter hetgeen mevrouw Beckers zei, 
namelijk dat je daar aandacht aan 
moet besteden. Collega Van Aardenne 
zal nog ingaan op de internationale 
veiligheidseisen. 

Mevrouw Ubels heeft nog een 
vraag gesteld. Ik ben het volstrekt 
met haar eens dat de onrust niet 
afgemeten kan worden aan 30.000 
telefoontjes. Er zijn nog andere 
vormen van onrust. Veel mensen 
hebben natuurlijk geen telefoontje 
gepleegd. Dit is echter een maat en 
niet meer dan dat. 

Er is gevraagd of wij ons gereali 
seerd hebben dat er onzekerheid zou 
ontstaan ten aanzien van het stand-
punt dat op tafel ligt over ten minste 
twee kerncentrales. De risico's waren 
een onderdeel van de hele aanpak. 
De risico-analyse was een onderdeel 
van de milieu-effectrapportage. Wij 
hebben ons dit dus wel degelijk 
gerealiseerd. 

De heer Ernsting heeft gewezen 
op het volksgezondheidsaspect. Hij 
zei dat niet strontium, maar de 
alphastralers problemen geven. Ik 
plaats hier een kanttekening bij. Er 
zijn nog niet voldoende gegevens. Er 
is wel het een en ander over de 
alphastralers aanwezig. 

Het beeld is nog niet voldoende 
compleet, gezien ook de kritieke aard 
van de alphastralers. Er doen hier en 
daar geruchten de ronde dat zeer 
schadelijke isotopen zoals neptunium 
en plutonium zouden voorkomen. Ik 
moet erop wijzen dat het mogelijk is 
dat bij onzorgvuldige interpretatie er 
verwarring is ontstaan met andere 
isotopen. In de spectra die op het 
RIVM zijn gemeten, zijn geen 
aantoonbare hoeveelheden van 
isotopen als neptunium en plutonium 
gevonden. 

Er is tot nog toe een zeer geringe 
stijging van de alpha-straling in 
regenwater gemeten en in oppervlak-
tewateren een zeer geringe verhoging 
van de alpha-activiteit die 1% van de 
verhoging van de bèta-activiteit 
bedraagt Er vindt nader onderzoek 
plaats omdat het beeld niet voldoende 
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volledig is. Dat lijkt mij het belangrijk-
ste. Alle benodigde apparatuur wordt 
daarbij ingezet. 

De heer Ernsting heeft nog 
gesproken over de kwetsbare 
groepen en de gevoels- en reële 
problemen. Wij hebben hier al eerder 
over gesproken. Gevoelsproblemen, 
zoals emotionele problemen en 
psychosociale problemen, zijn reële 
problemen. Het was niet mijn 
bedoeling om een categorie van 
harde en zachte problemen te 
maken. 

De heer Van Dis vroeg hoe de 
alarminformatieverstrekking internati-
onaal beter geregeld kan worden. 
Dat kan door het overleg te intensi-
veren. Helaas start vaak geïnspireerd 
door juist dit soort rampen van vele 
kanten overleg. Iedereen is namelijk 
tegen hetzelfde opgelopen. Ik hoop 
dat dat goed genoeg is. De analyse 
vooraf van het probleem is wel een 
grote factor om een eind verder te 
kunnen komen. 

De heer Tommei heeft gelijk met 
zijn opmerking dat de Tweede Kamer 
recht heeft op gegevens. Daarover 
bestaat bij mij geen twijfel. Als ik die 
indruk heb gewekt, zelfs vaag, zou 
dat uiterst pijnlijk zijn. Ik heb alleen 
willen aangeven dat het een heel 
hoge belasting is onder bepaalde 
omstandigheden, zoals waar wij nu 
inzitten. Het spreekt vanzelf dat de 
Tweede Kamer antwoord behoort te 
krijgen op vragen. Tegen die achter-
grond denk ik dat de motie van de 
heer Tommei, alhoewel ik haar goed 
kan lezen, overbodig is. 

De heer Zijlstra heeft een motie 
ingediend over het onderzoek. Hij 
vindt dat er eigenlijk een parallelon-
derzoek gedaan moet worden, een 
dubbel onafhankelijke expertise. 
Naar mijn mening is deze motie op 
dit moment prematuur door onze 
toezegging dat wij de werkplannen 
en dergelijke aan de Kamer zullen 
doen toekomen. 

Ik dank de heer Den Uyl voor zijn 
woorden. Ik had hem een persoonlijke 
vraag gesteld en hij heeft daarop 
persoonlijk geantwoord. Ik apprecieer 
dat. Ik heb geen moeilijkheden met 
zijn opmerking over het politieke 
vertrouwen. Dat klinkt misschien gek. 
Daarbij gaat het namelijk over een 
andere inschatting van problemen. 
Daarover heb ik ook niet gesproken, 
want ik vind het terecht dat mensen 
en partijen daarover van mening 
kunnen verschillen en in alle oprecht-
heid met elkaar daarover kunnen 
spreken. Het is ook de bedoeling om 
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dat zeker met dit soort gevoelige 
onderwerpen, in openheid te doen. 
Daarmee heb ik geen pijn. Uitstekend. 

Het gaat over wat ik zei over de 
heer Zijlstra en waarnaar de heer Den 
Uyl vroeg. Ik wil een correctie maken. 
Het gaat niet om het probleem dat ik 
zou hebben, omdat de heer Zijlstra 
mij beschadigd zou hebben, want 
daarover heb ik ook geen pijn. 

Mijn probleem zit erin dat ik van 
mening ben dat niemand die een 
verantwoordelijke positie heeft in 
Nederland en die erop aangekeken 
wordt door vele mensen - dat geldt 
overigens voor ons allemaal, voor mij 
misschien nog wel meer - zelfs maar 
een vage verwarring mag opwekken 
als dat niet nodig is. Als het nodig is, 
spreekt het vanzelf. De discussie die 
toen plaatsvond, was toch op een 
zeer openbaar front waarnaar veel 
mensen kijken, die er veel vragen en 
onzekerheid over hebben. 

Ik ben niet er bij geweest, maar heb 
een en ander goed nagelezen en 
beluisterd. Ik blijf er dus grote 
problemen mee hebben. Ik ben daar 
heel oprecht en eerlijk in. Voor alles 
is een plaats. Ik heb er geen enkel 
probleem mee om te praten over de 
hoogte van de normen voor kwetsbare 
groepen. De heer Zijlstra en ik zijn 
het daarover eens. Het gaat erom dat 
wanneer wij bezig zijn scenario's 
uiteen te zetten en uit te leggen wat 
er gedaan is, dit soort uitspraken 
wordt gedaan. De heer Zijlstra weet 
even goed als ik dat die normen niet 
aan de orde zijn in de praktische 
situatie waarin wij verkeren. Mevrouw 
Nienhuis heeft dat heel mooi ver-
woord. Zij heeft het volgende gezegd. 

Nou dat kan wel wezen, maar het 
gaat dus over de normen en niet over 
de effecten. Dat verhaal van jou - dat 
zegt zij dus tegen de heer Zijlstra -
gaat over de normen en niet over de 
effecten. Wat wij op het ogenblik in 
Nederland doen is gewoon absoluut 
zeker stellen dat niemand die 
radio-actieve troep binnenkrijgt via 
de melk. Nou, dat is het enige wat je 
kunt doen. Of het nu zwangere 
vrouwen of volwassen mannen zijn, 
dat maakt dan bar helemaal niets 
meer uit. Ik bedoel daar gewoon 
mee: niemand krijgt de boel binnen, 
basta. 

Ik vind dat een stuk duidelijkheid 
van die kant. Dat bedoelde ik te 
zeggen. Onder deze omstandigheden 
waar sprake is van een vrij grote druk 
omdat het gaat om kwetsbare 
groepen, acht ik de stelling van de 
heer Zijlstra niet verantwoord. Daar 
blijf ik bij. 

Tsjernobyl 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb het ook gehoord. 
U richtte zich tot mij. Ik heb ook goed 
geluisterd. Ik kan het er best mee 
eens zijn dat op dat ogenblik en ook 
vandaag het voorkomen van schade-
lijke effecten de hoofdzaak is. Maar 
daarom zijn de normen niet irrelevant 
of is het aan de orde stellen van de 
normen niet iets wat betiteld mag 
worden, zoals u deed, als maatschap-
pelijk onfatsoen. Ik begrijp dan ook 
niet dat u dat niet terugneemt. 

Minister Winsemius: Ik heb nooit 
beweerd dat de normen irrelevant 
zijn. Ik vind ze relevant. Alles heeft 
echter zijn plaats en tijd. Wanneer er 
een discussie plaatsvindt over de 
maatregelen die moeten worden 
genomen - de heer Den Uyl heeft 
een en ander gehoord en gelezen en 
kan het dus volgen - en over de 
stappen die de regering heeft gedaan 
- ik heb al de vier fasen aangegeven 
die wij op papier hebben gezet als 
schakelmomenten - en een dergelijke 
uitspraak wordt gedaan die geen 
enkele relevantie heeft - op dat 
moment had die geen relevantie, 
terwijl die op andere momenten wel 
relevantie kan hebben - dan heeft die 
maar één bedoeling en dat is om 
verwarring te creëren. Dat vind ik 
niet juist. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik ben het 
volstrekt oneens met uw uitleg. Ter 
toetsing wil ik u echter nog een 
tegenvraag stellen. Die heeft betrek-
king op dat politieke vertrouwen. U 
zegt: ik vraag niet om het politieke 
vertrouwen, want het gaat mij om het 
andersoortige vertrouwen. Maar nu 
voeren wij vanavond deze discussie. 

Ik heb gezegd dat u als een 
centrale figuur het vorige jaar de 
beslissing hebt genomen om te 
bewerkstelligen dat de regering - de 
meerderheid van deze Kamer heeft u 
daarin gevolgd - besluit tot de bouw 
van twee nieuwe kerncentrales. Als u 
nu terugkijkt op deze dagen en 
weken, met de kennis van deze 
onvoorstelbare ramp, bent u dan 
bereid uit te spreken dat u deze 
beslissing beter niet had moeten 
nemen? 

Minister Winsemius. Dat is een stap 
verder, dan ik op dit moment kan 
zeggen. Zodra wij ons begonnen te 
realiseren welke omvang de ramp 
had, heb ik gezegd: op dit moment 
kun je de discussie met elkaar niet op 
een fatsoenlijke wijze voeren. Dat heb 
ik aangegeven. Toen hebben wij 
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meteen de brief geschreven waarin 
stond dat eerst een overzicht 
aanwezig moet zijn waarbij de feiten 
naast elkaar liggen. Het is namelijk 
ook een onderdeel van geloofwaardig-
heid dat je niet blind bent voor feiten. 
Die moeten op het passende moment 
aan de orde worden gesteld op de 
enige plaats waar dat behoort, en dat 
is dit Huis. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik accepteer 
de oprechtheid van uw bereidheid tot 
discussie. Het is een haarscherp 
verschil, maar het is tegelijk een 
kloof of u uitspreekt dat u de 
beslissing van vorig jaar terugneemt 
en weer vrij begint, of dat u zegt dat 
u vasthoudt aan deze beslissing en op 
basis van die beslissing de discussie 
ingaat. Ik betreur het zeer dat u niet 
bereid bent tot die ene bevrijdende 
stap, door te zeggen 'Sorry, wij 
hadden inderdaad beter niet die 
beslissing kunnen nemen en wij 
beginnen nu met een schone lei'. 

Minister Winsemius: Ik kan alleen 
herhalen wat collega Van Aardenne 
heeft gezegd in de discussie met de 
heer Tommei: het opnieuw afwegen 
is op dit moment aan de orde. 
Daarbij moeten wij meenemen wat er 
op dit moment aan feitenmateriaal is 
en (de heer Ernsting zei het) wat er 
aan gevoelens bestaat. Dat ben ik 
van plan te doen. 

D 
Minister Brinkman: Voorzitter! 
Sprekende over de rampenplannen 
wil ik mede namens de collegae van 
Binnenlandse Zaken er nog graag op 
wijzen dat op basis van de Rampenwet 
rampenplannen moeten worden 
gemaakt en dat voor de voorzienbare 
risico's rampenbestrijdingsplannen 
moeten worden gemaakt. Voor 
kerncentrales geldt dan bovendien de 
regeling in de Kernenergiewet die 
erin voorziet dat voor deze objecten 
zogenaamde alarmregelingen 
moeten worden opgesteld. Voor alle 
kerncentrales, ook die welke over de 
grens zijn gelegen, zijn dergelijke 
alarmregelingen vastgesteld. Voor 
Kalkar is zo'n regeling in voorberei-
ding. 

Wat de internationale samenwer-
king betreft, wil ik nog mededelen 
dat onlangs een hulpverleningsver-
drag is gesloten met België, terwijl 
een soortgelijk verdrag in voorberei-
ding is met West-Duitsland. 

Ten aanzien van de rampenbestrij-
ding wil ik nog verwijzen naar de 
plannen die staatssecretaris Van 
Amelsvoort onlangs aan de Kamer 
heeft overgelegd, recentelijk nog in 
een derde voortgangsrapport inzake 
de reorganisatie van de rampenbe-
strijding dat, zo meen ik mij te 
herinneren, door deze Kamer ook 
met instemming is begroet. De 
collega van Binnenlandse Zaken zal 
de commissarissen van de Koningin 
in de onderscheiden provincies 
vragen, de verschillende rampenbe-
strijdingsplannen op hun actualiteits-
waarde te toetsen, gelet op de 
recente gebeurtenissen. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzit-
ter! In de eerste plaats wil ik nog een 
opmerking maken aan het adres van 
de heer Tommei, naar aanleiding van 
zijn interruptie in eerste termijn. Het 
gaat inderdaad om alfa-, beta- en 
gammastraling. De beta- en gamma-
straling worden uitvoerig gemeten. 
Wat de alfastraling betreft, hebben 
wij in melk een aantal proefmetingen 
gedaan. Daarbij is geconstateerd dat 
alfastraling in melk nauwelijks 
relevant is. Anders ligt dat overigens 
met alfastraling in lucht. Wij hebben 
er dus wel enige kijk op. 

Mevrouw Beckers heeft erop 
gewezen dat wij niet moeten werken 
met gemiddelden. Ik ben dat natuurlijk 
met haar eens. Ik heb de genoemde 
gemiddelden dan ook direct geplaatst 
in het kader van uitschieters. Geen 
van die uitschieters heeft gevaarlijke 
grenzen bereikt. Wij kunnen dan ook 
stellen op grond van de metingen, 
dat wij in Nederland slechts over 
gezonde melk beschikken. 

Op het punt van de schadevergoe-
ding zijn de verschillende fracties 
nog eens terug gekomen. Ook de 
heer Lansink zei dat het mager was. 
Door te verwijzen naar de toch direct 
ingevoerde schadevergoedingsrege-
ling voor spinazie meen ik toch 
duidelijk te hebben gemaakt dat de 
regering een zeer ruimhartige 
houding heeft ingenomen. Als de 
motie wordt aangenomen, beschouw 
ik dat dan ook als een signaal dat 
duidelijk in het verlengde van mijn 
bedoelingen ligt. 

Ten slotte nog de vraag waarom 
wij spinazie uit de consumptie 
hebben genomen. Het antwoord 
daarop is dat dit bladgewas in 
belangrijke mate ook voor babyvoe 
ding bestemd is. Dat is een aanvullend 
argument waarom wij hieraan zo'n 
hoge prioriteit hebben gegeven. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Ubels heeft 
gesteld dat wij niet kunnen waarma-
ken wat wij in de laatste alinea van 
onze brief schrijven. Het klink haast 
triomfantelijk. Dat wil niet zeggen dat 
wij ons niet moeten beraden op 
initiatieven om zo ver te komen. Wij 
vinden dit een taak van de Nederland-
se regering, in deze hele internationale 
context. Als er een internationale 
analyse komt van het ongeval in 
Tsjernobyl met een grafietreactor, 
kan dat naar onze mening ook 
consequenties hebben voor grafietre-
actoren elders. Wel wijs ik erop dat 
die laatste op een andere wijze 
worden bedreven, dus in die zin zijn 
ze niet vergelijkbaar. De heer 
Willems scheert het nu allemaal over 
één kam. 

Op die consequenties kan echter 
niet vooruitgelopen worden, omdat 
wij die analyse nog niet hebben. 
Maar deze internationale initiatieven 
staan los van wat wij nationaal met 
het besluit van vorig jaar doen. Ik heb 
gezegd dat wij een en ander opnieuw 
moeten afwegen als er een evaluatie 
en een analyse zijn. Internationaal is 
er natuurlijk ook een heleboel aan de 
hand en wat dat betreft hebben wij 
ook een verantwoordelijkheid. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Het ging erom of de 
minister ook militaire kerninstallaties 
bij de controle wil betrekken en of hij 
van de IAEA een bindende, afdwing-
bare zaak wil maken. Daar ging mijn 
vraag over. 

Minister Van Aardenne: Wat de 
IAEA betreft, geldt het toezicht op dit 
moment de safeguards en niet de 
veiligheid. Men kan natuurlijk komen 
tot internationaal erkende normen 
voor de veiligheid die ook voor 
militaire installaties gelden. Dat 
willen wij ook nastreven. 

De heer Wil lems (PSP): Voorzitter! 
De minister doet net of het vanavond 
voor het eerst duidelijk wordt dat er 
wel eens problemen zouden kunnen 
zijn met grafietreactoren. Niet 
voor niets zijn op dit moment in 
Rusland alle grafietreactoren 
stilgelegd. In Amerika bestaat al 
jaren het verzoek, ook vanuit het 
congres, om de grafietreactoren stil 
te leggen. Er is gerefereerd aan het 
ongeval met een grafietreactor in 
Windscale. Er is gerefereerd aan de 
grafietreactoren zonder dubbele 
'containment' in Europa. Daarom is 
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het zaak, daar nu een beslissing over 
te nemen en daar niet maanden mee 
te wachten tot er een internationale 
evaluatie is. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer 
de Voorzitter! Die beslissing wordt 
niet door de Nederlandse regering in 
gemeen overleg met het Nederlandse 
parlement genomen. Wij nemen 
echter wel initiatieven om die zaak in 
Europees verband te bezien. Inder-
daad zou kunnen blijken dat ander-
soortige typen - dat herhaal ik -
dezelfde risico's opleveren als de 
Russische kerncentrales. De heer 
Willems zegt dat deze zijn stilgelegd. 

Collega Winsemius merkte zojuist 
op dat hij dat alleen uit de krant heeft 
vernomen. Dat stilleggen is dan wel 
gebeurd na de ramp en niet vóór de 
ramp. Wat dat betreft, is het niet zulk 
vreselijk oud nieuws. Integendeel, 
het is iets van de laatste dagen. Ik 
vind het vrij vanzelfsprekend dat die 
centrales stilgelegd zouden zijn. Ik 
hoop dus dat het waar is. De analyse 
daarvan kan natuurlijk in internationaal 
en Europees verband lessen bevatten 
over elders in werking zijnde grafiet-
reactoren. Het door de heer Willems 
gestelde bewijst alleen dat men in 
Amerika kennelijk op dat punt iets 
voorzichtiger is. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van Dis stelde een vraag over de 
informatie-uitwisseling. Wij zullen er 
in IAEA- en OESO-kader naar streven, 
de thans vrijblijvende afspraken om 
te zetten in bindende regelingen, 
liefst in conventies, waarbij een 
prompte uitwisseling van informatie 
over storingen en wederzijdse 
hulpverleningen wordt gegarandeerd. 
Dat hebben wij in de brief ook 
geschreven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De vergadering wordt van 23.1 5 uur 
tot 23.50 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze stemverklaring heeft 
betrekking op de moties, voorkomend 
op de stukken nrs. 64 en 66. Naar 
aanleiding van door mij gestelde 
vragen is gebleken dat het juni-besluit 
van het vorige jaar overeind blijft en 

dat het proces op basis daarvan door 
moet gaan. Naar onze mening moet 
het besluit eerst worden teruggeno-
men; anders kan het tweede gedeelte 
van het dictum niet worden uitge-
voerd. Het dictum houdt het terugne-
men van het juni-besluit niet in, zodat 
de motie voor ons niet aanvaardbaar 
is. 

Wat betreft motie nr. 66 heeft de 
heer Tommei aangegeven dat haar 
strekking overeenkomt met die van 
motie nr. 64. Dat betekent dat het 
begrip 'heroverwegen' van zijn 
wezenlijke parlementaire betekenis is 
ontdaan. In feite houdt een en ander 
in dat de zaak bekeken mag worden 
maar dat dit niet gebeurt met de 
inzet dat het juni-besluit moet 
vervallen. Daarom zullen wij ook 
tegen déze motie stemmen. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat motie nr. 64 
betreft, hebben wij goed bekeken wat 
er precies in staat. Wij zetten op een 
rij: oorzaak en gevolg van het 
ongeluk onderzoeken en analyseren 
om de consequenties te bepalen, 
besluitvorming opschorten, op grond 
van het onderzoek komen tot 
herbezinning op wenselijkheden en 
mogelijkheden van de toepassing van 
kernenergie, óók met betrekking tot 
de bestaande kerncentrales. Wij 
menen dat hiermee, zeker door de 
regeringspartijen, een vergaande 
uitspraak is gedaan. Dat is winst voor 
de zaak als zodanig, vooral waar het 
gaat om het tweede gedeelte van het 
dictum. Die winst weggooien door zó 
te interpreteren en tussen de regels 
door te lezen dat het eigenlijk weer 
niks voorstelt, lijkt ons onverstandig. 
Ik zou zeggen: leer maar, er staat wat 
er staat. Mijnheer de Voorzitter! Wij 
zullen vóór stemmen. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De leden van de fractie 
van het CDA zullen vóór de motie van 
collega Tommei stemmen. De 
afstand tussen die motie en onze 
motie is niet groot. Bovendien is 
daarin een punt opgenomen dat 
aandacht verdient; ik denk daarbij 
aan één van de overwegingen. 

De leden van de fractie, die het 
vorige jaar het principebesluit 
hebben afgewezen, houden die 
afwijzing natuurlijk overeind. Echter, 
die toetsing is nu niet aan de orde. 

Dat komt pas aan bod als de resultaten 
van de herbezinning er zijn. Dan is er 
alle ruimte om de zaak verder te 
bezien. Op grond hiervan zal mijn 
fractie de moties van collega Zijlstra 
inzake het principebesluit afwijzen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie zal vóór 
motie nr. 64 stemmen. Ik sluit mij 
wat dit betreft aan bij de stemverkla-
ring van collega Ernsting. Mijn fractie 
was indertijd tegen het principebesluit 
en is dat nu nog maar dat besluit 
heeft alle kracht verloren; het heeft 
op dit moment geen enkele betekenis 
meer. 

Mijn fractie zal stemmen tegen de 
moties, die voorkomen op de stukken 
nrs. 6 1 , 62 en 65 omdat daarin wordt 
gevraagd om het onmiddellijk sluiten 
van de centrales te Borssele en 
Dodewaard. Ik merk op dat overigens 
de motie nrs. 61 en 62 ons zeer 
sympathiek zijn. Wij zullen stemmen 
vóór de motie, voorkomend op stuk 
nr. 57. Wi j vinden het beslist redelijk 
dat aantoonbare schade voor de 
agrarische sector wordt vergoed. Wij 
menen dat, mede gelet op de intentie 
van de regering, hiervoor een 
regeling te vinden moeten zijn. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik heb in mijn tweede 
termijn gezegd, dat met het uitstel 
dat de regering wil best iets bereikt 
is. Toch heeft mijn fractie geen 
behoefte meer aan bezinning, niet 
alleen omdat wij ons de brede 
maatschappelijke discussie, de 
vorige bezinning, en het resultaat 
daarvan herinneren, maar vooral 
vanwege het oordeel in motie nr. 64. 
Daarin staat alleen het veiligheids-
aspect. Voor ons weegt ook het 
afvalaspect zeer zwaar. Wij willen 
niet vastgezet worden op een 
bezinning op alleen dit punt. 
Hetzelfde geldt voor motie nr. 66 van 
de heer Tommei. Wij zullen tegen 
beide moties stemmen. Uit het 
stemgedrag van D'66 over andere 
moties blijkt naar mijn mening ook dat 
dit politiek de goede afweging is. 

D 
De heer Wil lems (PSP): Voorzitter! 
De fractie van de PSP zal voor alle 
moties stemmen, omdat in alle 
moties serieus de gevolgen van het 
ongeval in Rusland aan de orde zijn. 
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Uiteraard steunen wij de moties 
waarin om een onmiddellijke stopzet-
ting van het kernenergieprogramma 
wordt gevraagd, maar ook steunen wij 
de motie van de heren Lansink en 
Braams, omdat daarin de noodzaak 
van een herbezinning op de wense-
lijkheid van kernenergie wordt 
uitgesproken. Wij hebben daarvan 
overigens geen overdreven verwach-
tingen, maar wij vinden het buitenge-
woon belangrijk dat die herbezinning 
plaatsvindt, ook al zouden wij meer 
willen. 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij 
aan bij de argumenten die mevrouw 
Beckers heeft gebruikt. Ik zal tegen 
de moties nrs. 64 en 65 stemmen, 
omdat volgens mij herbezinning niet 
nodig is. De fractie van de EVP is 
tegen de bouw van nieuwe kerncen-
trales. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fracties van de RPF en het GPV 
alsmede het lid Scholten afwezig 
zijn. 

In stemming komt de motie-Zijlstra/ 
Tazelaar over een tegemoetkoming in 
de schade bij land- en tuinbouw 
(18830, nr. 57). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Zijlstra/ 
Vermeend over een kernenergievrij 
energiescenario (18830, nr. 58). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en de 
leden Wagenaar en Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Zijlstra 
over het niet bouwen van nieuwe 
kerncentrales in Nederland (18 830, 
nr. 59). 

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

In stemming komt de motie-Beckers-
de Bruijn/Lankhorst over schadelijke 
gevolgen van ernstige reactor-onge-
vallen (18830, nr. 60). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en het 
lid Wagenaar tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Beckers-
de Bruijn/Lankhorst over afzien van 
de bouw resp. sluiting van kerncen-
trales (18 830, nr. 61). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66 en de SGP 
en de leden Wagenaar en Janmaat 
tegen deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ubels-
Veen over zo spoedig mogelijke 
sluiting van kerncentrales (18830, 
nr. 62). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de EVP, de PvdA, de PPR, de CPN en 
de PSP en het lid Van der Spek voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Braams/ 
Van der Linden over de maatregelen 
voor land- en tuinbouw (18 830, nr. 
63). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Lansink/ 
Braams over een analyse en evaluatie 
van de Russische kernramp (18830, 
nr. 64). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de EVP tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Willems 
over sluiting van de kerncentrales te 
Borssele en Dodewaard (18 830, nr. 
65). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, de PPR en de EVP 
en het lid Van der Spek voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Tommei 
over heroverweging van het principe-
besluit tot uitbreiding van het aantal 
kerncentrales (18 830, nr. 66). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de EVP tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Zijlstra/ 
Veldhoen over het onderzoek naar 
het verloop van de kernramp te 
Tsjernobyl (18 830, nr. 67). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en de 
leden Wagenaar en Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tommei 
over het inlichten van de Kamer over 
grootschalige rampen (18830, nr. 
68). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en de 
leden Wagenaar en Jrrimaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

Sluiting 0.06 uur. 
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Noot 

Noot 1 (zie blz. 4923) 

Lijst van ingekomen stukken, met 
de de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. de volgende brieven: 
twee, over een ongeval met een 

kerncentrale (18 830, nrs. 55 en 56). 

Deze brieven zijn of worden gedrukt. 

2. eif brieven van de Voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal, houdende mededeling dat de 
Eerste Kamer zich in haar vergade-
ringen van 29 april en 6 mei heeft 
verenigd met de haar door de 
Tweede Kamer toegezonden voorstel-
len van wet, gedrukt onder de nrs. 
16 593, 17 898, 18124, 18 539, 
18810, 18921 , 19054, 19143, 
19147, 19305 en 19487. 

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

3. de volgende adressen: 
een, van B. A. Dinsbach te 

Amsterdam, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van A. W. Laken te Oegstgeest, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van C. E. Smeyerte Rotterdam, 
met betrekking tot belastingen; 

een, vanP. J. Niestadtte Schiedam, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van J. C. v.d. Berg te Amster-
dam, met betrekking tot belastingen; 

een, van H. J . Slotboom te 
Drachten, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van H. N. A. M. Kobossen te 
Nijmegen, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van K. C. Karansingh te 
Dordrecht, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van G. M. J. Tousain te 
Alphen a/d Rijn, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van W. Zuijderduin-Brekel-
mans te Den Haag, met betrekking 
tot belastingen; 

een, van J. B. F. Driessen te 
Andelst, houdende klachten tegen 
het optreden van de belastingdienst; 

een, van T. M. Zwijnenberg te 
Heeten, m.b.t. belastingen; 

een, van T. C. Vermast te Hulst, 
met betrekking tot zijn pensioen; 

een, van J. M. A. Nederpelt te 
's Gravenhage, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van A. M. Teppema te 
Doetinchem, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van C. W. Katoen te Den 
Helder, met betrekking tot belastin-
gen; 

een, van J. Romeijn-Meering te 
Groningen, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van B. Karsemeyer te 
Woerden, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van M. J. Coenen te Weert, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van A. M. Emmerik-Kellner te 
Bleiswijk, met betrekking tot belastin-
gen; 

een van G. Essers-Hielkema te 
Nijmegen, met betrekking tot verhuis-
en herinrichtingskosten; 

een, van A. Hynekamp te Wage-
ningen, met betrekking tot belastin-
gen; 

een, van T, A. Conijn te Eindhoven, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van J. F. Betué en de heer A. 
S. Vriend te Almere, met betrekking 
tot een naamswijziging; 

een, van G. S. T. Kuntkes te 
Veendam, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van J. Brandse te Rotterdam, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van A. D. Staal-Schalker te 
Den Haag, met betrekking tot een 
éénmalige uitkering; 

een, van M. Verschoor te 's-Gra-
venhage, met betrekking tot de 
preventieve hechtenis van haar man; 

een, van F. van den Ent te Amster-
dam, met betrekking tot belastingen; 

een, van D. A. Cerneus Van Nus te 
Amsterdam, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van F. A. K. Snel te Oisterwijk, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van H. Staneke te Uddel, met 
betrekking tot grondverpachtingen; 

Deze adressen zijn gesteld in 
handen van de commissie voor de 
Verzoekschriften. 

4. de volgende brieven e.a.: 
een resolutie van de Secretaris Ge-

neraal van het Europees Parlement; 
een, van lliaz Kurtesi, over 

Bevrijdingsdag; 
een, van de president van de 

Republiek van Cyprus, over Koningin-
nedag. 

Deze brieven liggen op de griffie 
ter inzage. 

5. De volgende brieven e.a.: 
een, van J. F. Nieland, t g.v. de 

'Toelichting op Herziening van Sociale 
Stelsel en Belastingen op Produktivi-
teit '; 

een, van de SBD Usselmeerpol-
ders, over de Wet op de Onderwijs-
verzorging; 

een, van de Stichting 'Schreeuw 
om leven', t.g.v. kanttekeningen bij 
de proeve van het wetsvoorstel 
inzake euthanasie; 

een, van het gemeentebestuur van 
Dalfsen, over herschikking en fusie in 
het voortgezet onderwijs; 

het boekje 'Toekomstige structu-
rering van de zorg voor de geestelijk 
gehandicapten in Nederland', van de 
Vereniging LBI; 

een, van de Stichting Natuur en 
Milieu, over het ongeluk met een 
kerncentrale in Rusland; 

een, van de Raad FGB, over een 
vrijstellingsregeling voor de meldings-
plicht openbaar kartelregister: 

een, van de voorzitter van het 
Nederlands Centrum Buitenlanders, 
over herziening sociale zekerheids-
stelsel. 

Deze brieven e.a. liggen op de 
griffie ter inzage. Kopie is zonodig 
gezonden aan de betrokken commis-
sie. 

6. de volgende brieven e.a.: 
het advies 'Liquidatieregelen van 

door bedrijfsverenigingen beheerde 
fondsen', van de SVR; 

twee, van de FNV-district Zeeland, 
t.g.v. twee moties inzake vestiging 
Huurcommissie te Goes en inzake de 
gasprijs; 

een, van C. Anker, over de reacties 
van Kamerleden op de gebeurtenissen 
in Libië; 

een, van de Oudervereniging 
Maaslandcollege, over haar financiële 
positie; 

de jaarrekening 1 985 van de 
Stichting de Nationale Sporttotalisa-
tor; 

een, van K. H. Pieters, over 
radioactief gras; 

een, van de Kring 'Axel' der 
Zuidelijke Landbouwmaatschappij, 
over de fiscale lasten voor boeren; 

een, van E. V. C. Kieckens, over de 
milieuvraagstukken; 

het verslag van de CBB-conferen-
tie; 

een, van het gemeentebestuur van 
Neerijnen, over de gemeentelijke 
herindeling Midden-Betuwe en 
Bommelerwaard; 
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een aantal inzake 'Steunt uw geld 
Apartheid'; 

een, van het gemeentebestuur van 
Dantumadeel, over Friese t.v.; 

een, van het gemeentebestuur van 
Woubrugge, over de vestigingsplaats 
van nieuwe kerncentrales; 

een, van de Stichting Mensen 
Zonder Werk, over de herziening van 
het sociale zekerheidsstelsel; 

een, van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland t.g.v. de ontwerp-nota 
Minderhedenbeleid; 

een, van het gemeentebestuur van 
Tegelen, over rijksweg 73; 

een, van de SVR, t.g.v. het advies 
'Wijziging gebiedsindeling Raden van 
Arbeid'; 

een, van de Staten van Aruba, 
t.g.v. notulen; 

een, van E. Steenkamp, over 
abortus en euthanasie; 

het jaarverslag 1985 van de 
Verzekeringskamer; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gorssel, over het Staring Instituut; 

een, van het gemeentebestuur van 
Emmen, over een sociaal-economi-
sche boycot van Zuid-Afrika; 

een, van D. J . Snelders, t.g.v. het 
boekje 'De Rozentuin'; 

een, van ds K. van der Sluijs, over 
de rechtsongelijkheid tussen dienst-
weigeraars; 

een, van het gemeentebestuur van 
Dalfsen, t.g.v. een motie inzake de 
huisvesting van Tamils; 

een, van gezamenlijke schoolbestu-
ren, t.g.v. een open brief. 

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

7. de volgende proefschriften: 
'De voorlopige voorzieningsproce-

dure' door H. Bolt; 
'Koos Vorrink' - Gezindheid, 

veralgemening, integratie, door C. H. 
Wiedijk; 

'Van Precedent tot precedent' 
door R. J . P. Kottenhagen; 

'Deelname aan het lager onderwijs 
in Nederland gedurende de negen-
tiende eeuw' door H. Knippenberg. 

Deze proefschriften zijn opgeno-
men in de bibliotheek der Kamer. 
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