
52ste vergadering Donderdag 22 maart 1990

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 102 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Beckers–
de Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema,
J.H. van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Bolkestem, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg, Buurmeij–
er, Van de Camp, De Cloe, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Dolman, Esselink, Feenstra, Frans–
sen, Frinking, Van Gelder, Van Gijzel,
Ginjaar-Maas, Gualthérie van
Weezel, Van Heemskerck Pillis-Duve–
kot, Hennekam, Hermans, Hillen, De
Hoop Scheffer, Huibers, Huys,
Janmaat, Janmaat-Abee, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong, Koetje, Koffe–
man, Kohnstamm, De Kok, Koning,
De Korte, Korthals, Laning-Boerse–
ma, Lansink, Leerling, Van Leijen–
horst, Leijnse, Lilipaly, Linschoten,
Mateman, Melkert, Middel, Van
Middelkoop, Moor, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Nijland, Van
Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis,
Reitsma, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Schartman,
Schimmel, Schoots, Schutte, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon–
acker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommel, Tuinstra, Valk, Ter Veer, Te
Veldhuis, Vermeend, Vliegenthart,
Van der Vlies, Vos, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wieben–
ga, Willems, Witteveen-Hevinga,
Wöltgens, Ybema, K. Zijlstra en M.
Zijlstra,

en de heer Pronk, minister voor
Ontwikkelingssamenwerking,
mevrouw De Graaff-Nauta, staatsse–
cretaris van Binnenlandse Zaken, de
heer Van Amelsvoort, staatssecreta–

ris van Financiën, en mevrouwTer
Veld, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

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

Van Zijl, Haas-Berger en Apostolou,
wegens bezigheden elders;

Kalsbeek-Jasperse, Castricum, Van
der Linden, Stemerdink, Van der
Vaart, Jorritsma-Lebbink en Quint–
Maagdenberg, wegens verblijf
buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Overbren–

ging in beheer en onderhoud bij
de gemeente Dordrecht van de
Krabbegeul en het afgedamde
gedeelte van het Mallegat met
bijbehorende werken te Dor–
drecht (19313);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de Jeugdhulpver–
lening met betrekking tot de
positie van vier grote gemeenten
(21391);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de inkomstenbelasting en de
loonbelasting (verhoging
kostenforfait inkomsten uit
vroegere arbeid) (21459).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de beantwoording

van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door het lid Hermans aan de
staatssecretarissen van Financiën en
van Binnenlandse Zaken, over het
bestuursakkoord tussen het Rijk
en de Vereniging van Nederland–
se gemeenten.

D

De heer Hermans (VVD): Voorzitter!
Ik stel de volgende vragen aan de
beide staatssecretarissen.

1. Heeft de regering tot op heden
geen kans gezien een voorstel te
formuleren voor de financiële
paragraaf van het concept-bestuurs–
akkoord tussen het Rijk en de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten?

2. Wat is de reden van deze
stagnatie?

3. Kan de regering aangeven op
welke wijze deze stagnatie kan
worden doorbroken?

4. Worden deze problemen mede
veroorzaakt door het voornemen van
de regering om (in negatieve zin) af
te wijken van de afspraken en
regelingen, zoals deze zijn vermeld in
het vorige bestuursakkoord?

5. Zo ja, kunt u dan aangeven in
welk opzicht de regermg wijziging
nastreeft?

6. Zal het beginsel van evenredig–
heid in lusten en lasten bij de
ontwikkeling van de financiën van het
Rijk en van de gemeenten daarbij in
ieder geval worden gehandhaafd?

7. Deelt de regering de mening,
dat er een paradoxale situatie dreigt
te ontstaan, waarin de gemeenten
enerzijds worden aangespoord, vele
taken op zich te nemen, respectieve–
lijk te intensiveren, terwijl zekerheid
ontbreekt over belangrijke zaken
zoals:
- grootte van het volume-accres;
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Hermans

- de verrekening van de incidentele
looncomponent;
- een investeringsimpuls van enige
omvang?

8. Denkt de regering voor de
installatie van de nieuwe gemeente–
raden nog een bestuursakkoord te
kunnen afsluiten?

D

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! De vragen 1
tot en met 5 zullen door mij beant–
woord worden, de andere vragen
door staatssecretaris Van Amels–
voort.

Het antwoord op vraag 1 luidt als
volgt. Aan de Verenigmg van
Nederlandse gemeenten is een
aantal uitgangspunten en hoofdlijnen
voorgelegd ten aanzien van de voor
de ontwikkeling van het Gemeente–
fonds in deze kabinetsperiode te
volgen methodiek. Een uitgewerkt
voorstel is inderdaad nog niet
gedaan. Ik wijs er overigens wel op
dat er geen sprake is van een echte
financiële paragraaf waarin alle
financiële elementen zullen worden
samengebracht. Er is sprake van een
paragraaf die handelt over het
Gemeentefonds en over algemene
financiële aspecten van rijksbeleid.
De concrete financiële aspecten van
specifieke beleidsterreinen zullen in
de diverse "sectorale paragrafen"
worden opgenomen.

Het woord "stagnatie" dat wordt
gebruikt in vraag 2 vind ik een heel
zware term. Er was een ambitieus
tijdschema, maar het gaat om een
heel complexe materie, met potenti–
eel belangrijke financiële gevolgen
voor zowel de gemeenten als de
rijksbegroting. Daarom ligt een
zorgvuldige behandeling voor de
hand.

Het gestelde in vraag 3 zullen
staatssecretaris Van Amelsvoort en ik
op korte termijn in het kabinet aan de
orde stellen. Wij hebben de Vereni–
ging van Nederlandse gemeenten
meegedeeld dat wij eerst de visie van
het Interprovinciaal overleg willen
horen over de evenredige ontwikke–
ling van het Provinciefonds. Vanmid–
dag spreken wij met een delegatie
van het IPO.

Ik kom op de vragen 4 en 5. Hierop
antwoord ik: in principe niet. Mede
gezien de uitkomst van de evaluatie
willen wij tot een aantal verbeterin–
gen komen in het systeem van de
evenredigheid.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de voorzitter! Het woord
"evenredigheid" waarmee mijn
collega eindigde, komt ook voor in de
zesde vraag van de heer Hermans.
"Evenredigheid" is een centraal
begrip. Het staat in onze onderhan–
delingen voorop. Wij streven naar
een methode die recht doet aan
evenredigheid, eenvoud en zekerheid
voor de gemeenten.

De mening die in de zevende vraag
wordt gesuggereerd, delen wij niet.
Het regeerakkoord geeft duidelijkheid
over de financiële kaders voor de
gemeenten. In het regeerakkoord
wordt gezegd dat wij zullen doorgaan
met de 1 %-volumegroei en dat er
een bedrag van 50 mln. aan het
Gemeentefonds toegevoegd zal
worden. In de Startbrief is dat nader
geconcretiseerd in die zin dat dit
bedrag met ingang van 1991
geleidelijk zal worden opgebouwd
totdat in 1994 het bedrag van 50
mln. is bereikt.

Op de achtste en laatste vraag kari
ik slechts antwoorden dat wij met
bekwame spoed aan het nieuwe
bestuursakkoord werken. Net als mijn
collega wijs ik erop dat het een
ingewikkelde materie betreft die een
zorgvuldige overweging verdient. Wij
voeren als het ware op twee fronten
overleg, enerzijds met de VNG en
anderzijds met het IPO. Het overleg
met de VNG - ik druk het maar even
zo uit - loopt voorop. Dat betekent
echter ook dat wij af en toe moeten
stilstaan totdat wij weer bijgepraat
zijn met het Interprovinciaal overleg
en dat gebeurt vanmiddag.

D .

De heer Hermans (VVD): Voorzitter!
Ik dank beide staatssecretarissen
voor de beantwoording.

Bij de UCV over gemeentefinan–
ciën van 19 februari heeft de
staatssecretaris op een vraag van de
heer Schoots van de Partij van de
Arbeid het volgende geantwoord. "Ik
heb inderdaad gezegd dat de
evenredigheid uitgangspunt blijft bij
de onderhandelingen over het
bestuursakkoord. Ik ga nu niet nader
in op de standpunten die van de kant
van het Rijk worden ingenomen in de
onderhandelingen over het bestuurs–
akkoord." Is het waar dat er op dit
moment twee standpunten van het
kabinet zijn, namelijk één van
Financiën en één van Binnenlandse

Zaken? Ik wijs erop — ik begrijp dat
het ontkend zal worden — dat
gegevens die ik daarover heb,
aangeven dat Binnenlandse Zaken
wat meer in de richting van de totale
overheidsconsumptie gaat en dat
Financiën daar schijnbaar niet aan
zou willen.

Een tweede vraag betreft een
aantal opmerkingen van de staatsse–
cretaris van Financiën. Hij praat over
"eenvoud en zekerheid voor de
gemeenten". Op vraag 7 antwoordt
hij dat in het regeerakkoord duidelijk–
heid wordt gegeven omtrent de
financiële situatie waaraan de
gemeenten zich de komende jaren
kunnen houden. Het is dan natuurlijk
de vraag waarover überhaupt nog
moet worden onderhandeld als alles
volstrekt duidelijk is. Naar mijn
mening geeft juist het feit dat er op
dit moment sprake is van onderhan–
delingen aan dat er ook sprake moet
zijn van een nadere verduidelijking
van het geheel.

Er is duidelijk stagnatie. Ook in het
regeerakkoord waren immers
nadrukkelijk ambitieuze doelstellin–
gen opgenomen. De nieuw raden
komen eraan en het overleg met het
IPO kan in feite niet worden gebruikt
in de zin van "wij zullen wel zien wat
daaruit komt", om vervolgens op
grond daarvan verder te kunnen
praten met de VNG omtrent het
bestuursakkoord. Wanneer denken
de staatssecretarissen één voorstel
vanuit het Rijk aan de VNG te doen?
Als ik het goed begrijp zal hierbij het
begrip "evenredigheid" centraal
staan. De kernvraag is natuurlijkop
grond van welke berekeningen het
begrip "evenredigheid" wordt
gevormd. Wij hebben hier nogal eens
discussies gehad omtrent de groei en
de startpunten ten aanzien van
compensatie van bijstandsuitkerin–
gen. In dit geval geldt het ook ten
aanzien van de evenredigheid. Op
welke basis wordt evenredigheid
berekend? Indien men er niet uit
komt, is het de wens van de VNG -
zo heb ik het begrepen - om terug
te vallen op de oude afspraken.
Indien men een andere richting uit
wil, zou hierbij de totale overheids–
consumptie, de overheidsuitgaven en
de sociale zorg, voor de VVD een
uitgangspunt kunnen zijn.

D

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik wil nog één opmerking maken over
de stagnatie. Dit woord is door de
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De Graaff-Nauta

heer Hermans gebruikt. Hij onder–
streept nog een keer wat ik ook heb
gezegd, namelijk dat het tijdschema
ambitieus is. Dat geeft ook aan dat
wij snelheid willen betrachten. Dat
doen wij ook. Gebleken is gewoon
dat wij iets meer tijd nodig hebben.
Daarbij is het overleg met het IPO
geen excuus, maar een extra feit. Bij
het overleg met beide partijen moet
worden geprobeerd om het niet te
ver uit elkaar te laten lopen.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de voorzitter! De heer
Hermans vraagt nader of er twee
standpunten bestaan, een van
Binnenlandse Zaken en een van
Financiën, maar er is in het kabinet
nog geen standpunt gevormd. Hij
vraagt vervolgens waarover gepraat
moet worden als eenvoud en
zekerheid al vaststaan. Deze vraag is
eenvoudig te beantwoorden. Wij
praten over het hele, uitgewerkte
kader dat de begrippen nader, ook
kwantitatief, moet bepalen. Het gaat
in wezen om de methodiek en ik kan
op het ogenblik nog niet zeggen wat
voor methodiek. Wij bezien de voor–
en nadelen van verschillende
varianten en dat lijkt mij een normale
zaak.

D

De heer De Cloe (PvdA): Ik wil een
aanvulling geven op vraag 7 van de
heer Hermans over het ontbreken
van zekerheid over belangrijke zaken.
Ik deel dat standpunt overigens niet,
omdat het volume-accres in het
regeerakkoord gesteld staat op 1 %
en omdat de investeringsimpuls ook
in het regeerakkoord wordt ge–
noemd. Over het middelste punt, de
incidentele looncomponent, hebben
wij bij de begroting voor Binnenland–
se Zaken gesproken. Is de incidentele
looncomponent, die door de
staatssecretaris zelf is genoemd als
een obstakel dat moet worden
opgeruimd, ten volle inzet bij de
onderhandelingen? Is de inzet om dat
te realiseren bij dit bestuursakkoord?

D
Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Het door de heer De Cloe genoemde
punt speelt nadrukkelijk mee bij de
onderhandelingen en bij de gesprek–
ken die wij voeren.

D
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil nog even
terugkomen op het al of niet bestaan
van twee standpunten intern aan
rijkszijde. De staatssecretarissen
kunnen toch moeilijk ontkennen dat
er intern aan de rijkskant verschillen–
de benaderingen zijn. Dat roept een
nadere vraag op. Het wordt voor de
gemeenten en de provincies wel
buitengewoon moeilijk om te
onderhandelen met een rijksdelegatie
die niet met een eenduidig standpunt
naar buiten kan komen. Willen de
staatssecretarissen daarop nog nader
ingaan?

D
Staatssecretaris Van Amelsvoort
Zoals ik al zei, vind ik het vrij normaal
dat wij een methode zoeken en
daarbij verschillende varianten
onderzoeken op hun voor– en
nadelen. Het gaat niet om twee
standpunten of twee varianten, maar
om verscheidene varianten waarvan
wij de voor– en nadelen onderzoeken.
Dat kost enige tijd. In die tijd blijft er
onzekerheid voor de gemeenten,
maar men moet ook wat over hebben
voor een goede methodiek die wij
tenslotte hopen te bereiken.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Nieuwe

regeling voor terugvordering en
verhaal van kosten van bijstand
(20598)

De voorzitter: Ik deel de Kamer mee
dat gisteravond laat een derde nota
van wijziging is ingediend. Deze is in
de postvakjes gelegd, maar aange–
zien niet iedereen de nota heeft
gezien, zal ik ervoor zorgen dat zij
hier wordt rondgedeeld.

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Om maar meteen met de
deur in huis te vallen: het huwelijk is
geen vrijblijvende zaak. Het is in
principe een verbintenis voor het
leven. Man en vrouw beloven elkaar
trouw, iets wat onder meer tot
uitdrukking wordt gebracht in de
zorgplicht voor elkaar. In een tijd van
individualisering, van economische

zelfstandigheid voor ieder individu, is
een huwelijk daarentegen een teken
van verantwoordelijkheid voor elkaar.
Een verantwoordelijkheid, die verder
strekt dan alleen de onderlinge
relatie tussen man en vrouw en mede
een publieke functie heeft, zoals ook
uit dit wetsvoorstel blijkt. De
Algemene bijstandswet heeft de
zorgplicht immers als uitgangspunt.
Pas als de betrokkenen zelf niet meer
in staat zijn om voor zichzelf en voor
elkaar in het levensonderhoud te
voorzien, komt de gemeenschap te
hulp. En terecht.

Voorzitter! Die persoonlijke
verantwoordelijkheid komt in de
Algemene bijstandswet onder meer
tot uiting in de mogelijkheid tot
verhaal. Daarmee wordt voorkomen
dat lasten zonder meer op de
gemeenschap worden afgewenteld.
Om dat afwentelen te voorkomen
hebben wij in 1983 een motie
ingediend, die door een meerderheid
in deze Kamer werd aanvaard. Daarin
werd de regering gevraagd om de
verhaalsparagraaf in de Algemene
bijstandswet te wijzigen. Met behulp
van zo'n wijziging zou het verhaal
consequenter moeten worden
toegepast. Het daartoe door de
regering ingediende wetsvoorstel
onder nr. 1 8813 werd evenwel in
1986 door de Eerste Kamer verwor–
pen. Als gevolg daarvan ligt hier nu
dit wetsvoorstel, waarin enkele
veranderingen — en verbeteringen —
zijn aangebracht.

Een belangrijk aspect van dit
wetsvoorstel betreft het omzetten
van de bevoegdheid van de gemeen–
ten in een verplichting om ten
onrechte verleende bijstand te
verhalen. In de praktijk blijken
gemeenten sterk verschillend met de
bevoegdheid tot verhaal om te gaan.
Het gevolg daarvan is dat er recht–
songelijkheid is ontstaan. In de ene
gemeente blijkt echtscheiding voor
de betrokkenen veel goedkoper uit te
werken dan in een andere gemeente.
Dat is natuurlijk een secundair motief
in een dergelijk betreurenswaardig
proces, maar het zakelijke effect is
niet anders. Het spiegelbeeld is dat
in de ene gemeente veel meer
bijstand moet worden verleend dan
in de andere. Dat is een ongewenste
situatie.

Het huwelijk kent een zorgplicht,
die zich verder uitstrekt dan alleen de
periode dat men gehuwd is. Die
plicht mag niet zo maar op de
samenleving afgeschoven worden.
Daarmee wordt te gemakkelijk aan
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Van der Vlies

de persoonlijke verantwoordelijkheid
tekort gedaan. Het is dan ook een
principiële zaak, dat gemeenten in
het geval dat zij bijstand verlenen die
verhalen op degene, die te kort
schiet in zijn onderhoudsplicht. In de
situatie, dat gemeenten hun be–
voegdheid op dit punt ten onrechte
niet gebruiken, is een verplichting
dus op haar plaats. Dat geldt te meer
daar 90% van de bijstand door het
Rijk bekostigd wordt. Gezien het
principiële verband in dit wetsvoor–
stel tussen onderhoudsplicht en
verhaal kunnen wij instemmen met
de keuze voor de rechtbank. Gevolg
is dat die wel heel wat extra werk
krijgt. Kan de staatssecretaris
daarvan een inschatting maken? Uit
de paragraaf financiële gevolgen in
de memorie van toelichting blijkt dat
het minimaal om enkele duizenden
zaken per jaar gaat, of hebben wij dat
verkeerd begrepen? Zijn de 22 extra
plaatsen bij de rechtbank wel
voldoende om dit aantal op te
vangen?

De gemeente kan als voorwaarde
voor het ontvangen van bijstand
stellen dat in een echtscheidingspro–
cedure door de betrokkenen een
alimentatie-aanvraag wordt inge–
diend. Voor de betrokkenen kan dat
mogelijk pijnlijk zijn. Het is echter een
consequentie van het beëmdigen van
een huwelijk die, hoe moeilijk ook,
onder ogen moet worden gezien.
Gemeenten hebben op dit punt
evenwel een zekere beleidsvrijheid
die ze op goede wijze zullen moeten
invullen.

Een tweede belangrijk aspect van
dit wetsvoorstel is het gemaakte
onderscheid tussen verhaal en
terugvordering. Te veel verleende
bijstand moet van de bijstandsont–
vanger worden teruggevorderd. De
verplichting tot terugvordering ligt
naaronze mening genuanceerder
dan de verplichting tot verhaal. Bij
verhaal gaat het om vastgestelde
normen, rechterlijke uitspraken of
bijvoorbeeld de tremanormen die in
principe voor elke gemeente gelijk
gelden. Terugvordering is daarente–
gen gerelateerd aan criteria die
gelden voor het verlenen van
bijstand. Voor het verlenen van
bijstand hebben gemeenten een
zekere beleidsvrijheid. Is die er ook
met betrekking tot een terugvorde–
ring? Zo ja, in hoeverre is die groter
dan in het geval van verhaal?

Op dit punt willen wij ook wijzen op
komende wetgeving waarin gemeen–
ten meer vrijheid krijgen inzake het

verlenen van bijstand. Staat die
grotere vrijheid niet op gespannen
voet met de verplichting die gemeen–
ten nu opgelegd krijgen? Wij
vernemen graag de mening van de
staatssecretaris hierover.

Gezien de samenhang tussen het
verlenen van bijstand en het terug–
vorderen daarvan heeft de regering
gekozen voor een administratiefrech–
telijke procedure. De betrokkene kan
een bezwaarschrift bij B en W
indienen en eventueel via gedepu–
teerde staten bij de geschillencom–
missie van de Raad van State
terechtkomen. Met betrekking tot
deze rechtsgang hebben wij enkele
vragen.

Het bezwaarschrift bij B en W
heeft een schorsende werking. Een
beroep op gedeputeerde staten of bij
de geschillenafdeling van de Raad
van State heeft dat daarentegen
volgens artikel 61 b, lid 4, niet. Met
het uitsluiten van schorsing wordt de
mogelijkheid afgesneden dat degene
die ten onrechte bijstand ontvangt de
terugvordering met opzet vertraagt
door de gehele langdurige admini–
stratiefrechtelijke procedure te
volgen. Maar, voorzitter, moeten nu
de goeden niet lijden onder deze
kwaden? Wordt zo niet te kort
gedaan aan de rechtszekerheid van
de burger?

In het geval van terugvordermg van
bijstand zijn B en W in zekere zin
rechter in eigen zaak. Door de
schorsende werking van beroep op te
heffen na een beslissing van B en W
komt de rechtszekerheid van de
burger naar het lijkt toch enigszins in
het gedrang. Een mogelijkheid voor
een spoedprocedure waarbij
schorsing kan worden gevraagd,
zoals in een AROB-procedure de
voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de Afdeling recht–
spraak van de Raad van State, vindt
de staatssecretaris niet nodig.
Aangezien maximaal 10% op een
bijstandsuitkering mag worden
gekort, zou een spoedeisend karakter
doorgaans ontbreken. Maar, zo
vragen wij, stapt zij daarmee niet te
gemakkelijk heen over het feit dat
een bijstandsuitkering een uitkering
op minimumniveau is? Komen
betrokkenen wanneer zij gedurende
langeretijd 10% beneden het
minimumniveau ontvangen niet in
financiële problemen? Wanneer
gekozen wordt voor een administra–
tiefrechtelijke procedure zou deze in
ieder geval binnen redelijk korte
termijn moeten worden afgerond.

Zeker nu er geen mogelijkheid is voor
een voorlopige voorziening, zoals wel
bij de aanvraag van bijstand, is dat
van belang. Wij denken bijvoorbeeld
aan een bepaling dat gedeputeerde
staten binnen twee maanden nadat
een burger in beroep is gegaan tegen
de beslissing van burgemeester en
wethouders een beslissing moet
nemen. Nemen gedeputeerde staten
geen beslissing binnen twee
maanden, dan wordt het besluit van
B en W geschorst. Met zo'n con–
structie wordt recht gedaan aan het
minimumkarakter van de bijstand. Er
wordt verhinderd dat burgers langere
tijd beneden dat minimum moeten
leven zonder dat een ander orgaan
dan B en W over het besluit tot
terugvordering heeft geoordeeld.
Graag zien wij een reactie van de
staatssecretaris tegemoet. Mijn
fractie overweegt, de wettekst op dit
punt te amenderen, maar ik denk dat
dat ook nog wel kan nadat de
staatssecretaris hierover heeft
gesproken.

Voorzitter, ik kom op de financiële
aspecten van dit wetsvoorstel. De
regering schatte in eerste instantie
dat de extra opbrengst van verhaal
en terugvordering ongeveer 150 mln.
zou bedragen. In de memorie van
antwoord is dit bedrag zelfs ver–
hoogd tot 200 mln. Wij vragen ons af
of de regering hiermee niet te
optimistisch is. Rekent de regering
zich niet rijker dan ze is? Vergeleken
met de huidige situatie betekent dit
minimaal een verdubbeling van het
bedrag aan onderhoudsverplichtin–
gen. De gemeenten krijgen er een
verplichting bij die het nodige werk
zal opleveren. Het is dan ook terecht
dat gemeenten daarvoor extra
middelen krijgen: 10% van de
bezuiniging op bijstandsuitkeringen
kunnen de gemeenten zelf houden,
hetgeen volgens de berekening van
de regering 20 mln. oplevert. Wij
betwijfelen overigens wel of dit
bedrag zal worden gehaald. Daar–
naast krijgen gemeenten 15 mln. van
het Rijk als compensatie voor de
gestegen uitvoeringskosten. Wij
vragen ons af of dit bedrag voldoen–
de is. Is het niet waarschijnlijk dat
gemeenten het eerst afzien van de
moeilijkste verhaalszaken? Zullen
gemeenten daardoor niet onevenre–
dig veel tijd en mankracht kwijt zijn
aan de extra verhaalszaken? Dat
gemeenten die extra verhaalszaken
voor hun rekening nemen, vinden wij
noodzakelijk — ik zei het al — maar
ze moeten dan wel over voldoende
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middelen beschikken. Is de regering
bereid, daartoe aan de gemeenten
meer middelen te geven als ze in de
praktijk aan de nu toegezegde
middelen niet genoeg blijken te
hebben?

Voorzitter! In het wetsvoorstel zien
wij, zeker als het gaat om verhaal,
een weerslag van maatschappelijke
ontwikkelingen die ons zorgen baren.
Wij zien een verdergaande individua–
lisering: mensen leven steeds meer
op zichzelf, zij hebben oog voor hun
eigen belangen en zij lijken minder
geneigd te zijn, voor anderen te
zorgen. Het grote aantal echtschei–
dingen en de geringere bereidheid
om alimentatie te betalen zijn daar
duidelijke symptomen van. Het gaat
om maatschappelijke ontwikkelingen
waarop de overheid slechts in
geringe mate greep heeft, dat
erkennen wij. Het gaat om de
mentaliteit van de bevolking, die met
name op dit punt veranderd zou
moeten worden. De SGP-fractie
bepleit daarbij een terugkeer tot de
Bijbelse normen en waarden, die juist
ook in het kader van de keuze van
een levensgezel of –gezellin belang–
rijk zijn, evenals voor de consequen–
ties op het gebied van de zorgplicht
die een dergeiijke keuze door de
band van het huwelijk krijgt.

De overheid zal echter wel zoveel
mogelijk moeten bijsturen, zij moet
niet de individualisering stimuleren,
zoals in het huidige beleid. In feite
worden ook in de bijstandswet
gehuwden achtergesteld bij onge–
huwd samenwonenden. In het kader
van de Algemene bijstandswet
hebben beide categorieën gelijke
rechten, maar als het om verplichtin–
gen gaat, blijken gehuwden slechter
af te zijn dan ongehuwd samenwo–
nenden. Gehuwden hebben een
zorgplicht voor elkaar op zich
genomen, en ik neem aan dat de
regering dat positief beoordeelt. In
het kader van de Algemene bij–
standswet kunnen gehuwden daarop
via een verhaalsprocedure aange–
sproken worden. Wij vinden het
terecht dat gehuwden worden
aangesproken op hun zorgplicht voor
elkaar en het gezin, ook in de
moeilijke situatie waarom het hierbij
gaat. Maar dat zij daarbij materieel
slechter af zijn dan ongehuwd
samenwonenden die voor een zelfde
scheiding komen te staan, is
onterecht. Worden daarmee andere
samenlevingsvormen niet aantrekke–
lijker gemaakt dan het huwelijk? Is de
samenleving daarmee gebaat?

Behoren bij de gelijke rechten die
gehuwden en ongehuwd samenwo–
nenden in het kader van de Algeme–
ne bijstandswet hebben, niet ook
gelijke verplichtingen? Ziet de
staatssecretaris geen mogelijkheden
of een noodzaak om ook ongehuwd
samenwonenden, uiteraard onder
bepaalde voorwaarden, aan te
spreken op verantwoordelijkheden
die zij ten opzichte van elkaar
hebben? Wij vernemen graag de visie
van de staatssecretaris hierop.

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Mijnheer de voorzitter!
De CDA-fractie kan zich in grote
lijnen vinden in het wetsvoorstel tot
een nieuwe regeling voor de
terugvordering en het verhaal van
bijstand. De wijzigingen ten opzichte
van het vorige wetsvoorstel zijn in de
visie van de CDA-fractie even zovele
verbeteringen. Met name de
zorgvuldigheid van handelen wordt in
dit concept beter gewaarborgd.

Nu de terugvorderingsparagraaf
vrijwel gelijk gebleven is, zal ik daar
niet veel meer over zeggen. Ik kom
aan het eind van mijn inbreng alleen
nog te spreken over de procedurele
aspecten van het hele wetsvoorstel
en daarbij zal ik onder andere ingaan
op het aspect van de beroepsproce–
dure bij terugvordering.

Ik zai nu eerst onze visie op de
problematiek van verhaal geven. In
dat kader voelt de CDA-fractie nog
slechts de behoefte om in te gaan op
de rechtsgrond van het verhaal en de
afbakening van de uitzonderingsge–
vallen. Verder wil ik dan nog een
opmerking maken over onze visie op
de financiële problematiek, die voor
de gemeenten samenhangt met de
verhaalsplicht. Ten slotte kom ik dan
nog te spreken over het eerder
gemelde procedurele punt.

Rechtsgrond voor de verhaals–
plicht is voor de CDA-fractie
enerzijds de onderhoudsplicht en
anderzijds het aspect dat de overheid
kosten heeft gemaakt, omdat niet
aan de onderhoudsplicht wordt
voldaan. Die onderhoudsplicht is een
uitvloeisel van de gedachte dat
mensen door met elkaar te huwen,
verantwoordelijkheid voor elkaar op
zich nemen. Die verantwoordelijkheid
bestaat er onder andere uit dat men
elkaar onderhoud verschaft. Dit is
een uitvloeisel van de zorgplicht,
waarover de eerder aan het woord
zijnde collega sprak. Die verantwoor–

delijkheid eindigt in de visie van de
CDA-fractie niet indien de samenle–
ving wordt verbroken, om hem dan
simpelweg af te wentelen op de
overheid. Die onderhoudsplicht
behoudt zijn werking, zij het in
beperktere omvang. En die omvang
wordt mede bepaald door de
concrete omstandigheden van het
geval. Daar ga ik nu niet op in. Wij
hebben daar uitgebreid over
gesproken bij de behandeling van het
voorstel tot aanpassing van de
alimentatiewetgeving. De situatie kan
zo zijn dat men niet aan de onder–
houdsverplichting voldoet. Dan kan
het zijn dat één van de echtgenoten
niet beschikt over voldoende
middelen van bestaan. De bijstand
springt in die gevailen, in onze visie
terecht, bij. Maar dat moet uiteinde–
lijk alleen geschieden indien en voor
zover de onderhoudsplichtige
ex-partner niet over voldoende
middelen beschikt om aan zijn
onderhoudsverplichtingen te
voldoen. Dit houdt in onze visie in dat
de gemeente als bijstandsverlenende
instantie het bijstandsbedrag op de
onderhoudsplichtige moet verhalen,
indien en voor zover deze voldoende
draagkracht heeft. En dat nu blijkt in
wisselende intensiteit te gebeuren.
En dat is in de visie van de CDA-frac–
tie niet juist.

Over de oorzaken van die verschil–
len verschillen de meningen en
informaties. Enerzijds wordt er
gewezen op de werklast die het
verhaal met zich brengt. De werklast
ten opzichte van de baten zou te
gering zijn om een goed verhaalsbe–
leid te voeren. Anderzijds wordt ook
niet verhaald op grond van bij de
gemeente levende afwijkende ideeën
over de onderhoudsplicht. Zoals
uiteengezet, delen wij die afwijkende
ideeën over het wel of niet bestaan
van een onderhoudsplicht niet. Ook
het Burgerlijk Wetboek en de
jurisprudentie gaan nog steeds uit
van het bestaan daarvan. Wij vinden
dat goed. De individuele gemeenten
zullen dat dus als leidraad moeten
nemen.

Derhalve zijn wij voorstander van
een verhaalsplicht. Daardoor ontstaat
ook weer een rechtsgelijkheid die er
nu kennelijk niet is. Het moet
namelijk niet zo zijn dat het afhanke–
lijk is van de gemeente waarin men
woont of er verhaald wordt of niet.
Bovendien derft de overheid door
deze afwijkingen inkomsten, hetgeen
ook in onze visie een slechte zaak is.
Over de omvang van de gederfde
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inkomsten wordt wel veel gezegd,
maar weinig wordt echt duidelijk. De
gegevens zijn naar mijn waarneming
tamelijk verouderd en weinig exact.
Nu is het bij deze problematiek
moeilijk om een exacte schatting te
geven, maar wij zijn benieuwd of er
inmiddels iets meer recente gege–
vens zijn over de te verwachten
gederfde inkomsten, als gevolg van
het feit dat verhaal thans een
bevoegdheid en geen verplichting is.

Het wetsvoorstel is ten opzichte
van het vorige op een aantal punten
verbeterd, zodat de zorgvuldigheid
beter wordt gewaarborgd. Een punt
waarover de CDA-fractie toch nog
wat nadere opheldering nodig acht,
betreft de mogeiijke uitzonderingsge–
vallen. Bij drmgende redenen, staat in
het wetsvoorstel, kan van verhaal
worden afgezien. Door verschillende
fracties is reeds indringend gepro–
beerd, wat meer duidelijkheid te
krijgen over de aard van de omstan–
digheden die voldoen aan het
criterium "dringende redenen". Tot
nu toe is daar slechts uitgekomen dat
daaronder, onder omstandigheden,
in ieder geval financiële redenen
moeten worden verstaan. Dat is
eigenlijk vreemd, want de onder–
houdsplicht, die in onze visie de
basis is voor het verhaal, gaat uit van
de draagkracht van de onderhoud–
splichtige. Dat wil zeggen, er is een
onderhoudsbijdrage verschuldigd,
indien en voor zover de draagkracht
van de onderhoudsplichtige dat
toelaat. Is er onvoldoende draag–
kracht, dan is er geen onderhoudsbij–
drage verschuldigd. Dan is er
namelijk geen onderhoudsplicht,
zodat verhaal niet aan de orde kan
komen. Dan is het dus ook niet nodig
dat er een criterium, zoals "dringen–
de redenen", aanwezig is om van die
verhaalsplicht af te zien. In mijn visie
moet er dan ook of beter gezegd juist
nog iets anders mee worden bedoeld
dan alleen maar financiële redenen
Maar wat dat is, is niet duidelijk
geworden. Ik heb daar wel begrip
voor, omdat "dringende redenen"
natuurlijk een criterium is dat zich bij
uitstek leent om in de praktijk te
worden ingevuld. Toch vind ik dat wij
moeten proberen, hierover in de
parlementaire geschiedenis een
bepaalde duidelijkheid te verschaf–
fen. Mijn vraag is ook steeds
geweest: kunnen daar bijvoorbeeld
emotionele redenen, gevoeligheden,
confrontaties en dergelijke onder
worden verstaan? Over dit aspect van
de emotionele redenen wordt gezegd

dat het in zijn algemeenheid moeilijk
een reden kan zijn om van verhaal af
te zien. Ik erken dat, want — zoals ik
al eerder zei — dringende redenen
lenen zich niet om algemeen te
worden uitgelegd Zij gaan nu juist in
op het specifieke en het bijzondere
van het geval. Cruciaal is alleen het
creëren van duidelijkheid of onder de
bijzondere redenen ook die andere
dan financiële redenen kunnen
worden gevat. Ik leg op dit punt een
voorbeeld voor, teneinde hierover de
visie van de staatssecretaris te
vernemen.

Stei, een vrouw is weggegaan
omdat zij werd mishandeld. Zij
verblijft op een geheim adres. Dat
kan bij familie zijn of in een blijf-van–
m'n-lijf-huis. Confrontatie, als gevolg
van de verhaalsactie, kan dan leiden
tot escalatie van een zich tot rust
stabiliserende situatie. De staatsse–
cretaris stelt in de stukken weliswaar
dat bij verhaal het adres van de
bijstandsgerechtigde niet wordt
onthuld, maar het is naar mijn
waarneming onder omstandigheden
toch mogelijk dat dit niet toereikend
is. Het instellen van de verhaalsactie
door de bijstandsverlenende
gemeente onthult immers in ieder
geval de woongemeente van de
vrouw Dat gegeven kan in sommige
omstandigheden al te veel zijn. Ik
roep maar in herinnering de situatie
die wij hier een poosje geleden aan
de orde hebben gehad, waarin een
man zelfs een advertentie in een
dagblad had geplaatst om zijn vrouw
op het spoor te komen. In dit soort
gevallen, waarbij de vrouw er
behoefte aan heeft om haar verblijf–
plaats geheim te houden, hoeft en
moet dat voor ons niet simpelweg te
betekenen dat van verhaal wordt
afgezien. Wel hebben wij gesugge–
reerd dat een oplossing is dat de
verhaalsactie dan door een andere
gemeente wordt ingesteld. Geopperd
is, door de woongemeente van de
man. Maar als reactie daarop heeft
de staatssecretaris gezegd dat dit
geen reële mogelijkheid is, omdat
specificatie van de vordering inhoudt
dat de woonplaats van de vrouw in
ieder geval wordt onthuld. Als zich
niet de mogelijkheid voordoet dat de
woongemeente van de man verhaalt,
indien de woongemeente van de
vrouw door omstandigheden geheim
moet blijven, dan zou er in die
omstandigheden niet verhaald
kunnen worden. Dat zou mij weer te
ver gaan, want ik denk dat het op
zich terecht is om te verhalen. De

man heeft immers voldoende
draagkracht om die verhaalsbijdrage
terug te betalen. De onderhouds–
plicht is dan op hem van toepassing.

De uiteenzetting over de specifica–
tienoodzaak van de vordering, zoals
door de staatssecretaris gegeven op
pagina 51 van de memorie van
antwoord — daar wordt aangegeven
dat de woongemeente daardoor
gewoonweg niet geheim kan blijven
— spoort overigens ook niet met de
geruststellende uiteenzetting die op
pagina 2 van de memorie van
antwoord wordt gegeven. Op die
pagina staat dat door de uitoefening
van het verhaalsrecht ex-echtgeno–
ten in ieder geval niet weer met
elkaar in contact hoeven te komen.
Deze twee passages zijn naar mijn
idee tegenstrijdig. Zij maken nog
eens klemmend duidelijk in welke
dilemma een vrouw die op een
geheim adres verblijft, kan komen te
verkeren door het instellen van een
verhaalsactie. Hier ligt nog steeds
een knelpunt en de staatssecretaris
kan dat wegnemen door toe te
zeggen, dat de verhaalsactie in dat
geval door de woongemeente van de
man kan gebeuren. Indien dit niet
mogelijk is, moet je constateren dat
er onder deze omstandigheden
sprake is van dringende redenen op
grond waarvan moet worden
afgezien van verhaal. Ik vind dat niet
de meest terechte oplossing. Als een
dergelijke situatie zich voordoet, te
weten een vrouw die vanwege
mishandeling of om welke reden dan
ook niet met haar man geconfron–
teerd wil worden, dan is het ook voor
ons nog niet duidelijk hoe de
bijstandsgerechtigde te kennen kan
geven, dat die verhaalsactie tot die
ongewenste confrontaties kan leiden.
De vraag is namelijk of zij, bij het
nemen van de verhaalsbeschikking
door de gemeente, moet worden
opgeroepen en worden gehoord en
of zij enige invloed kan uitoefenen op
de vraag of onder die klemmende
omstandigheden — dus niet in alle
gevallen maar uitsluitend in bijzon–
dere omstandigheden — wel tot
verhaal mag worden overgegaan.
Graag krijg ik nader door de staatsse–
cretaris uiteengezet wat wel en wat
niet onder die dringende redenen kan
worden verstaan.

Over de kosten die de uitvoering
van deze wet voor de gemeenten met
zich meebrengt, is al heel veel
opgemerkt. Of de gemeenten nu 15
mln. dan wel 32 mln. moeten krijgen
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als vergoeding voor de kosten, is nog
steeds onderwerp van discussie. De
CDA-visie op dit financiële aspect is
de volgende. Verhaal is nu reeds een
integraal onderdeel van de uitvoering
van de bijstandswet. De kosten
daarvoor zijn dus eigenlijk al verdis–
conteerd. Dat sommige gemeenten
deze uitvoering niet verrichten, houdt
dus eigenlijk in, dat zij die gelden
elders hebben gebruikt. Dat is in
wezen hun keuze en verantwoorde–
lijkheid maar dat wil niet zeggen dat
ze nu, om deze wet te kunnen
uitvoeren, wederom aanspraak
kunnen maken op compensatie. In
onze ogen is dat dubbelop en dat is
niet nodig. Wij vinden het wel
belangrijk, dat de gemeenten een
handreiking krijgen om de gewijzigde
en de aangescherpte verplichting op
grond van deze wet goed en kundig
te kunnen uitvoeren. Wij kunnen er
immers niet omheen, dat deze
verhaalsplicht, die heel nauw aansluit
op de alimentatieberekening en die
procedureel ook heel wat nieuwe
elementen introduceert, een meer ter
zake kundig apparaat noodzakelijk
maakt. Daarvoor moet het Rijk extra
middelen beschikbaar stellen. Wij
hebben de indruk dat daartoe die 15
mln. voldoende moet zijn, maar als
dit niet het geval blijkt te zijn, moeten
wij erop terugkomen. Wij vragen de
staatssecretaris dan ook, zoveel
mogelijk een vinger aan de pols te
houden om te bezien of financiële
problemen een goede uitvoering in
de weg staan.

Ten slotte wil ik nog een enkel
woord zeggen over de procedurele
kant van deze regeling. Voor de
verhaalsvorderingen is gekozen voor
het zoeken naar aansluiting bij de
procedures omtrent alimentatie. Dat
brengt een breuk teweeg met de
huidige beroepsprocedures die bij de
kantonrechter aanhangig worden
gemaakt. Hierdoor gaat een zekere
deskundigheid, namelijk die van de
kantonrechter verloren. Dat is
jammer omdat ook de vraag aan de
orde komt of de bijstand terecht is
verleend en dat is een aspect waar
de kantonrechter nu al ruime ervaring
mee heeft. Toch achten wij de keuze
voor de alimentatierechter en dus
voor de arrondissementsrechtbank
terecht. De berekening qua hoogte
en qua omstandigheden van de
onderhoudsplicht dient namelijk ook
aan de orde te komen. Daarvoor is de
arrondissementsrechter, als de
alimentatierechter, bij uitstek
bevoegd en ervaren. Bovendien

zullen alle aspecten die samenhan–
gen met de echtscheiding onder
omstandigheden in een procedure
gevoegd kunnen worden, hetgeen uit
proces-economisch oogpunt winst is.
Ik denk bijvoorbeeld aan het geval
dat de voorwaarde van artikel 3 is
gesteld, maar ook aan de situatie
waarin sprake is van verzet. Het is
dan belangrijk dat de alimentatie–
rechter van de eerste uitspraak wordt
aangesproken, anders dreigt het
gevaar van tegenstrijdige beslissin–
gen. De keuze van de arrondisse–
mentsrechter voor de verhaalsvorde–
ring is dus al met al een juiste keuze.

Over de juistheid van de keuze van
de beroepsrechter bij terugvorder–
ingsprocedures hebben wij recent
wat twijfels gekregen. Die zijn vooral
gerezen onder invloed van de
aanhoudende plannen om de
bijstandszaken in de toekomst onder
te brengen bij de raden van beroep.
Of dit nu een juiste keuze is of niet,
die plannen gaan in ieder geval
steeds uit van het weghalen van de
beroepsprocedures van bijstandsza–
ken bij de Kroon Is het bij het
voortbestaan van deze plannen
verstandig orn, vooruitlopend op die
definitieve keuze, terugvorderings–
procedures over te hevelen van de
kantonrechter naar het kroonberoep,
hetgeen naar verwachting slechts
een heel tijdelijke beroepsprocedure
voor alle bijstandszaken zal worden?
Voor een mogelijk korte termijn
moeten dan namelijk een apparaat en
een expertise worden opgebouwd en
dat lijkt niet erg efficiënt. Bovendien
willen wij een ander aspect in de
overwegingen betrekken, namelijk de
lange duur van het kroonberoep, die
een bezwaar oplevert. Hierdoor kan
het gemakkelijk twee tot drie jaar
duren, voordat definitief duidelijkheid
ontstaat. Dat geldt overigens voor
alle bijstandszaken; vandaar ook op
dit punt onze verwachtingen over het
overhevelen van de bijstandszaken
naar een andere beroepsrechter.
Maar dat is toekomstmuziek en daar
hebben wij het dus nu niet over.
Tenslotte lijkt het niet geheel
rechtvaardig om schorsende werking
van het ingestelde beroep niet te
verlenen tot op het moment, dat een
ander lichaam dan het beschikkende
heeft geoordeeld over het terugvor–
deringsbesluit. Nu is die schorsende
werking er slechts tot en met het
bezwaarschrift en eigenlijk zou je
moeten schorsen tot en met het
beroep bij de provincie, als je het
principe wilt hanteren dat eerst een

onafhankelijk ander orgaan moet
hebben geoordeeld Dat past echter
weer niet in het systeem en daarom
is het ook niet wenselijk. Om deze
redenen ben ik tot de conclusie
gekomen. dat handhaving van de
kantonrechter als oordelende
instantie — wellicht tijdelijk — deze
bezwaren kan opvangen De
toekomstplannen worden hierdoor
niet gedwarsboomd, het probleem
van de schorsende werking tot en
met een onafhankelijke, oordelende
instantie wordt elegant opgelost en
er is geen noodzaak om nieuwe
apparaten in het leven te roepen en
op te tuigen. Het heeft dus onze
voorkeur als de staatssecretaris deze
dilemma's zou willen wegnemen
door middel van eeri nota van
wijziging ter zake. In afwachting van
die bereidheid wil ik het op dit
moment hierbij laten.

D

De heer Schoots (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De regeling voor
terugvordering en verhaal van kosten
van bijstand kent een rumoerige
geschiedenis. Een wetsvoorstel tot
herziening van de verhaalsparagraaf
in de Algemene bijstandswet, op
hoofdlijnen gelijk aan het thans aan
de orde zijnde wetsvoorstel, werd
reeds eerder door de Staten-Gene–
raal behandeld. Het betreft wetsvoor–
stel 18813, houdende wijzigingen
van bepalingen in de Algemene
bijstandswet, dat op 21 december
1984 bij de Tweede Kamer werd
ingediend en op 20 mei 1986 door
de Eerste Kamer werd verworpen.

De redenen hiervoor waren
tweeërlei. Er zou een fundamenteel
gebrek aan rechtsbescherming
ontstaan. De gemeente zou haar
invorderings– en verhaalsbeschikking
ten uitvoer kunnen leggen zonder dat
deze eerst door een beroepsinstantie
kon worden getoetst. Verder dreigde
een van het gangbare alimentatiere–
kenen afwijkend systeem van verhaal
op onderhoudsplichtigen te worden
ingevoerd, door middel van een
algemene maatregel van bestuur met
ten dele eigen draagkrachtnormen.

Thans ligt er dus een nieuw
voorstel. Beide voorstellen van wet
zijn gebaseerd op twee uitgangspun–
ten: de bevordering van rechtsgelijk–
heid, anders gezegd: gelijke gevallen
moeten gelijk behandeld worden en
een besparing van 150 a 200 mln.
per jaar op de rijksuitgaven ten
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aanzien van de Algemene bijstands–
wet.

Mijnheer de voorzitter! De fractie
van de PvdA benadrukt, dat zij met
het kabinet van mening is dat verhaal
een wezenlijk onderdeel is van de
ABW en nauw samenhangt met de
beginselen die aan deze wet ten
grondslag liggen. Gemeenten
hebben een belangrijke taak ten
aanzien van het zorgvuldig uitvoeren
van de wet en het beheer van
gemeenschapsgelden. Dit houdt naar
het oordeel van mijn fractie in, dat
gemeenschapsmiddelen die in rechte
en redelijkheid terug te vorderen
respectievelijk te verhalen zijn, ook
teruggevorderd en verhaald dienen te
worden.

Voorzitter! Het voorstel van wet en
de behandelmg daarvan zouden de
indruk kunnen wekken, dat personen
die een beroep doen op de ABW dit
primair te wijten hebben aan het feit
dat zij geen partner meer hebben.
Pas in de tweede plaats kan de
oorzaak worden gezocht in het feit
dat er geen arbeid wordt verricht.
Voor mijn fractie geldt het niet
vernchten van betaalde arbeid als de
belangrijkste oorzaak voor het doen
van een beroep op de ABW.

Ik noem de belangrijkste wijzigin–
gen ten opzichte van de vigerende
ABW.

a. De bevoegdheid tot verhaal
wordt gewijzigd in een verplichting
voor de gemeente. Deze verplichting
is overigens niet absoluut. Van deze
verplichting kan om dringende
redenen worden afgezien, gelet op
omstandigheden van de betrokken
persoon en haar of zijn gezin.

b. Er wordt een onderscheid
ingevoerd tussen verhaal op derden,
zoals onderhoudsplichtigen, en
terugvordering op bijstandsontvan–
gende zelf.

c. Als de gemeente de reeds
verleende bijstand niet of niet
volledig verhaalt of terugvordert
terwijl dit wel mogelijk was, kan de
minister beslissen dat een korting op
de bijstandsvergoeding aan de
gemeente wordt toegepast.

d. Artikel 3 van de ABW wordt
zodanig gewijzigd dat tijdens de
echtscheidingsprocedure alimenta–
tievordering mag worden opgelegd

e. Daarenboven is er een aantal
procesrechtelijke en administratief–
rechtelijke wijzigingen.

Wij delen de opvatting van de
regering dat de interpretatie van de
wettekst met betrekking tot de
"kan"-bepaling door gemeenten er

niet toe kan leiden dat niet verhaald
behoeft te worden. Wij kunnen ons
achter de wijziging van de "kan"-be-
paling stellen, te meer in relatie met
de daaropvolgende tekst: "de
gemeente kan van verhaal geheel of
gedeeltelijk afzien indien daarvoor,
gelet op de omstandigheden van
degene op wie verhaal wordt gezocht
of van degene die bijstand ontvangt
of heeft ontvangen, dringende
redenen aanwezig zijn". Om geheel
of gedeeltelijk van verhaal of
terugvordering af te zien, dienen dus
dringende redenen aanwezig te zijn.
Wat nu dringende redenen zijn, blijft
vooralsnog in de mist hangen. Dat bij
dringende redenen niet primair of
uitsluitend gedacht wordt aan
financiële redenen, lost deze mist
niet op.

De staatssecretaris geeft in de
memorie van antwoord slechts één
concreet voorbeeld. Als de vrouw
haar onderkomen heeft gevonden in
een blijf-van-m'n-lijf-huis en het
verhaal zou ertoe leiden dat de man
achter haar adres of haar op het
spoor komt, kan de gemeente van
verhaal afzien. Voor het overige wijst
de staatssecretans elke nadere
concretisering van dringende
redenen van de hand. Dat vinden wij
jammer, want was het nu juist niet de
bedoeling van dit voorstel van wet
om te komen tot bevordering van de
rechtsgelijkheid?

Gemeenten kunnen ruimhartig
gebruik maken van hun beoorde–
lingsvrijheid inzake de dringende
redenen. Zo ontstaat dan weer —
een vorm van — rechtsongelijkheid.
Het is niet juist dat wij twijfelen aan
de wijze waarop colleges van
burgemeester en wethouders aan
deze beoordelingsbevoegdheid
uitvoering geven. Integendeel, dat zal
heel serieus en integer gebeuren. Het
moet echter zoveel mogelijk worden
voorkomen dat toepassing van de
dringende reden meer afhankelijk is
van het gemeentelijk beleid dan van
duidelijke regelgeving. Wil de
staatssecretaris thans nog eens
nader ingaan op de dringende
redenen? Nadere uitwerking is onzes
inziens gewenst. Komt verblijf bij
vriend, vriendin, ouders of wie dan
ook eveneens in aanmerking om
gerubriceerd te worden onder
dringende redenen? Onze volgende
vraag is of dit ook zou kunnen of,
sterker nog, moeten gelden voor
situaties waarin sprake is of is
geweest van mishandeling of
seksueel geweld.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de terugvordering. Het ontwerp van
wet opent de mogelijkheid dat
burgemeester en wethouders geheel
eenzijdig kunnen beslissen over
terugvordering van kosten van
bijstand op de persoon zelf. Gemeen–
ten gaan in dat geval inhouden op de
volgende termijnen van de bijstand–
suitkering. Ik noem de bezwaarschrif–
tenprocedure bij het college van
burgemeester en wethouders, met
schorsende werking. Een beroep–
sprocedure bij gedeputeerde staten
en ten slotte bij de Kroon, beide
zonder schorsende werking, gaan de
huidige kantongerechtsprocedure
vervangen. Met dit voorstel hebben
wij als PvdA grote problemen. Wij
doen dan ook een beroep op de
staatssecretaris, haar standpunt in
dezen te wijzigingen. De staatssecre–
taris zegt heel gemakkelijk dat voor
het terugvorderen van de kosten van
bijstand dezelfde overwegingen
gelden als voor het verlenen van
bljstand. Terugvorderen is echter het
omgekeerde van toekennen. De
beslissing tot terugvordering is een
belastende beschikking. De burger
geniet bij dit soort beschikkingen
altijd en vrijwel overal extra bescher–
ming. Dit beginsel geldt zelfs ook
buiten het bestuursrecht. Het
aangaan van een arbeidsovereen–
komst is vrij, maar voor het ontslag
bestaan allerlei beschermende
bepalingen. Ook kan de huurbescher–
ming bij woonhuizen worden
genoemd. Binnen het bestuursrecht
is het vaste jurisprudentie dat B en
W een eenmaal afgegeven beschik–
king, bijvoorbeeld om te bouwen, een
standplaats in te nemen of welk
ander doel dan ook, niet zo maar
kunnen intrekken. In al dit soort
zaken is het vertrouwensbeginsel aan
de orde. Is het wetsvoorstel inzake
verhaal en terugvordering van kosten
van bijstand in dit opzicht niet strijdig
met dit beginsel van rechtsbescher–
ming, zo vragen wij de staatssecreta–
ris. Er worden kosten van bijstand
over een voorbije periode terugge–
vorderd op de persoon zelf en de
bescherming die de burger op dit
punt nu van de kantonrechter heeft,
wordt hem afgenomen. Kan de
staatssecretaris de belangrijkste
argumenten voor deze wijziging nog
eens uiteenzetten en nader ingaan op
mijn dringende verzoek, de terugvor–
deringsprocedure bij nader inzien
toch maar aan de kantonrechter te
laten?

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op
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de limitering. De staatssecretaris
heeft meegedeeld niet te voelen voor
het opnemen van een bepaling
inzake maximalisering van de
verhaalsduur in navolging van de
maximalisering van de alimentatie–
duur, zoals door mijn fractie was
bepleit. Deze voert daarvoor een
drietal argumenten aan. In de
memorie van antwoord van 17
februari 1989 wordt de verwachting
uitgesproken dat de eindstemming
over het wetsvoorstel limitering van
de alimentatie na scheiding (19295)
in de Eerste Kamer zal plaatsvinden
voor de plenaire behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel in deze
Kamer. Om die reden zou er geen
behoefte zijn aan het opnemen van
een limietbepaling in het nu bespro–
ken wetsvoorstel. Ik neem aan dat de
staatssecretaris daarbij uitging van
een instemmend besluit van de
Eerste Kamer. Mag hieruit worden
afgeleid dat, nu de Eerste Kamer nog
niet over het desbetreffende voorstel
heeft gestemd, dit argument
ongeldig is geworden? En wat wil de
staatssecretaris doen, wanneerzou
blijken dat de Eerste Kamer niet
akkoord gaat met wetsvoorstel
19295?

Het tweede en het derde argument
van de staatssecretaris zijn opgeno–
men in de nota naar aanleiding van
het eindverslag van 5 juni 1989.
Deze geeft hierin aan, van mening te
zijn dat het vaststellen van een limiet
een zaak voor de rechter is. Het
opnemen van een limietbepaling zou,
zo wordt vervolgd, de suggestie
kunnen wekken dat met andere
bijzondere omstandigheden geen
rekening mag worden gehouden.
Mijn fractie kan zich vooralsnog niet
vinden in de laatste twee argumen–
ten. Het is de taak van de wetgever
om de grenzen te bepalen. Daarbin–
nen toetst de rechter. Het opnemen
in de wet van de voorgestelde limiet
is zo'n grens en er is dus niets tegen
het opnemen van zo'n bepaling. Ik
zou op dit weerwerk van de kant van
mijn fractie op het punt van de
limitering graag een reactie van de
staatssecretaris vernemen.

Ik kom op artikel 58. De staatsse–
cretaris geeft in de nota naar
aanleiding van het eindverslag te
kennen, te bezien of het mogelijk is
dat het betalen van voorschotten
gedurende de periode dat de
gemeente nog geen definitief besluit
heeft genomen over de aanvraag om
bijstand in de wet aan te merken als
een vorm van bijstand, voor vergoe–

ding in aanmerking komt. Heeft dit,
nader bezien, al tot oordeelsvorming
geleid, zo vraag ik de staatssecreta–
ris.

Het hoofdstuk financiën ontmoet
veel kritiek. Dit geldt enerzijds voor
de prognose van de beoogde
ontvangsten voor 's Rijks financiën
als resultaat van verhaal en terugvor–
dering. Het geschatte te ontvangen
bedrag van 200 mln. per jaar wordt
als te hoog ervaren. Anderzijds geldt
dit niet voor de financiële tegemoet–
koming aan de gemeente. De
compensatie van 15 a 20 mln. per
jaar wordt namelijk als te gering
ervaren.

Het lijkt mij thans weinig zinvol de
staatssecretaris te verzoeken
wederom in te gaan op de vraag op
welke wijze de gepresenteerde
getallen en bedragen tot stand
gekomen zijn. Het antwoord is
ongetwijfeld een herhaling van
hetgeen in de diverse toelichtingen,
vanaf 1985, door de regering reeds
naar voren werd gebracht. Omdat
een van de twee hoofddoelstellingen
van het voorstel van wet bezuiniging
op de bijstandsuitgaven is, is het van
belang dit proces te blijven volgen.
Mijn vraag aan de staatssecretaris is
dan ook, de Kamer iedere twee jaar
te rapporteren over het aantal
verhalen en terugvorderingen, over
de financiële gevolgen en over de
gevolgen voor het uitvoerend orgaan
de gemeente.

Mijnheer de voorzitter! Uit mijn
inbreng moge blijken dat mijn fractie
op hoofdlijnen akkoord gaat met de
voorstellen van de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid. Een definitief oordeel kan ik
echter pas in tweede instantie geven.
Uit mijn huidige inbreng blijkt dat wij
met meer dan gemiddelde interesse
de beantwoording van de staatsse–
cretaris afwachten alvorens wij tot
een definitief oordeel komen.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! De geschiedenis van het
wetsvoorstel Nieuwe regeling voor
terugvordering en verhaal van de
kosten van bijstand is bekend.
Andere collega's hebben daar ook
aan gerefereerd. De Kamer is als het
ware op herhaling. Een eerder
wetsvoorstel met deze strekking
werd door deze Kamer aanvaard,
waaronder ook door mijn fractie.
Vervolgens werd het voorstel echter
door de Eerste Kamer verworpen, zij

het met een nipte meerderheid. De
redenen daarvoor waren overigens
meer van procedurele, dan van
inhoudelijke aard. Het kabinet doet er
in mijn ogen dan ook goed aan het
opnieuw te proberen.

Het principe achter deze wet is
immers respectabel. Het gaat om een
zaak van recht en gerechtigheid. De
bijstand dient vanzelfsprekend haar
vangnetfunctie te behouden, maar
als andere inkomensbronnen
aanwezig zijn, moeten deze eerst
worden aangeboord. Wat de verdere,
meer fundamentele redenen betreft
om het onderstaande voorstel in
beginsel te ondersteunen, verwijs ik
voornamelijk naar de uitvoerige
debatten over het wetsvoorstel onder
nummer 18831 in 1985. De belang–
rijkste reden is de overweging dat
de onderhoudsplicht uit de aard der
zaak niet zonder meer eindigt bij
beëndiging van een huwelijk. Dat
begmsel is ook in het Burgerlijk
Wetboek verankerd. De concretise–
ring daarvan, via onder meer de
Algemene bijstandswet, verdient alle
steun. Verhaal van verleende bijstand
op de krachtens burgerlijk recht
onderhoudsplichtigen is ook in een
ander opzicht een zaak van gerech–
tigheid. Echtscheiding komt, helaas,
veel voor, al lijkt de tendens weer wat
de goede kant op te gaan. De
overheid moet de echtscheiding niet
vergemakkelijken dan wel bevorderen
door toe te staan dat de kosten van
de echtscheiding worden afgewen–
teld op de samenleving. Daar heeft
het de laatste jaren wel de schijn van
gehad. De overheid zou zichzelf
daarmee ook tegenwerken. Het
huwelijk is voorwerp van overheids–
zorg. Rechten en verplichtingen zijn
uitvoerig in de wet vastgelegd. Door
geen aandacht te schenken aan het
beginsel uit de bijstandswet dat men
primair dient te zorgen zelf in de
noodzakelijke inkomsten te voorzien,
door bijvoorbeeld de ex-echtgenoot
aan te spreken op zijn onderhouds–
plicht, ondergraaft men de desbe–
treffende bepalingen uit het Burger–
lijk Wetboek. Het valt in het kabinet
te prijzen, dat het die weg niet heeft
gekozen.

Ook het huidige wetsvoorstel valt
in twee delen uiteen. Het eerste is
het voorstel, het huidige verhaal op
de bijstandsontvanger zelf om te
zetten in een terugvorderings– c.q.
verrekeningsmogelijkheid. Door deze
wijziging sluit de bijstandswet beter
aan bij de overige sociale voorzienin–
gen en verzekeringen. In die sfeer
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kennen de uitkerende instanties
namelijk al veel langer een terugvor–
deringsbevoegdheid. Tot dusverre
was in het kader van de Algemene
bijstandswet in dit soort gevallen een
verhaalsactie vereist. Tussenkomst
van de rechter is dan noodzakelijk.
Verleent men in deze situaties
gemeenten een terugvorderingsbe–
voegdheid, dan wordt de tussen–
komst van de rechter overbodig, als
de betrokkene geen bezwaar
aantekent. Dat is een stap op weg
naar de administratieve rechtsgang.

Vooralsnog is hier echter het
kroonberoep aan de orde. Een
verdere stap in de richting van de
volledig administratieve rechtsgang
is de overheveling van de beroeps–
procedures naar de raden van
beroep. Dit voornemen zit inmiddels
in de pijplijn. Daarmee zou de
Algemene bijstandswet verder, dan
wel nog verder toegroeien naar de
overige sociale-zekerheidsregelin–
gen. Minder fraai is de nog resteren–
de vermenging van publieke en
civiele rechtspraak. Het optreden van
de laatste wordt immers via artikel
61e noodzakelijk. Op zichzelf zie ik
ter zake ook geen andere mogelijkhe–
den. Juist hiermee is een punt aan de
orde dat de Eerste Kamer de nodige
hoofdbrekens kostte, omdat de
noodzakelijke rechtsbescherming zou
ontbreken. Toch blijft het een
vermenging van ongewenste
situaties. In hoeverre zou een
schorsingsprocedure via artikel 45
van de Algemene bijstandswet, zoals
DIVOSA aangeeft, echter niet een
zelfde bescherming kunnen bieden?
Zal genoemd artikel 61e overigens
moeten worden aangepast aan de
gewijzigde kantongerechtsprocedu–
res uit wetsvoorstel 19976?

Een ander deel van het wetsvoor–
stel betreft het verhaal van de kosten
van bijstand op de onderhoudsplich–
tigen. In veel, maar niet in alle
gevallen gaat het hierbij om bijstands–
ontvangende, gescheiden personen,
van wie kan worden vastgesteld dat
de ex-echtgenoot nog op zijn
onderhoudsplicht kan worden
aangesproken. Maar er zijn meer
situaties waarin verhaal denkbaar is.
En dat hebben wij te danken aan de
uiteenlopende samenlevingsvormen
in onze huidige maatschappij. Al dan
niet gehuwd samenwonen, al dan
niet met personen van hetzelfde
geslacht: alle denkbare combinaties
komen voor. De wetgever staat voor
de moeilijke taak, in dit alles recht en
gerechtigheid te betrachten. Hij is

daar volgens het verkiezingspro–
gramma van de RPF heel nadrukkelijk
toe geroepen. Daarbij loopt de
wetgever hoe dan ook het risico,
steeds achter de ontwikkelingen aan
te lopen, dan wel anderszins door de
ingewikkelde materie niet volledig in
zijn opzet te slagen. Het huwelijk is
wettelijk geregeld, waarmee ook de
rechtsgevolgen van de ontbinding
daarvan in beginsel duidelijkzijn.
Andere samenlevingsvormen kennen
nauwelijks of geen overheidsregule–
ring, terwijl zij in de sfeer van de
sociale zekerheid wel in meer of
mindere mate tenderen naar
gelijkschakeling met het huwelijk. Zo
wordt op grond van artikel 5a en
daarmee samenhangende bepalingen
de niet-huwelijkse samenlevingsvorm
gelijkgesteld met het huwelijk. Gezien
zowel vanuit het belang van de
belastingbetaler als vanuit het belang
van de gehuwden is dit een recht–
vaardige zaak.

Maar er zijn nog vele grijze
gebieden. Een deel van de proble–
men bij de verhaalsmogelijkheden en
–onmogelijkheden is daaraan toe te
schrijven. Moeten wij bijvoorbeeld
aannemen dat niet-huwelijkse
samenlevingsvormen nimmer een
onderhoudsplicht in de zin van het
BW opleveren? Hoe moeten wij de
situatie beschouwen waarin een niet
gehuwde vader zijn gezin verlaat?
Blijft er een onderhoudsplicht jegens
de kinderen bestaan en is er dus een
rechtsgrond voor verhaal? Indien
iemand na echtscheiding gaat
samenleven als ware hij of zij
gehuwd, staat dit, wat de burgeriyke
onderhoudsplicht betreft, gelijk met
de rechtsgevolgen van een nieuw
huwelijk. Met andere woorden, de
rechtsgrondslag voor een mogelijk
verhaal vervalt. Dit gevolg treedt
evenwel niet in bij een relatie met
iemand van hetzelfde geslacht, als ik
het goed heb begrepen Als die
relatie eindigt, herleeft de vroegere
onderhoudsplicht. Is dit geen
rechtsongelijkheid ten opzichte van
de onderhoudsplichtige?

Mijnheer de voorzitter! Ook op dit
moment is er reeds sprake van een
verhaalsbevoegdheid van gemeen–
ten, maar deze wordt te weinig
gehanteerd. Dit noodzaakt tot
omzetting van de verhaalsbevoegd–
heid in een verhaalsplicht, behou–
dens een aantal uitzonderingsgeval–
len. Het doel is om door het aan–
scherpen van de regelgeving op dit
gebied, de bijstandsverlening zoveel
mogelijk te beperken tot die situaties

waarin werkelijk geen andere
inkomensbron aanwezig is. Zoals
gezegd, is dit een doel waarmee ik
zowel om praktische als om princi–
piële redenen gaarne instem.

Niettemin is er een aantal punten
waarbij ik wil stilstaan. Het eerste
punt betreft de kosten van de
verhaalsactie. Een van de overwegin–
gen om de verhaalsbevoegdheid om
te zetten in een verhaalsplicht, is nog
onverkort dat veel gemeenten, om
welke reden dan ook, barweinig
gebruik maken van die bevoegdheid.
Anders was het onderhavige
wetsvoorstel immers niet opnieuw
ingediend. Dat gemeenten van
verhaal afzien, hangt voor een groot
deel samen met het kostenaspect, zo
wordt ons gemeld. Nu is een– en
andermaal naar voren gebracht, dat
het bedrag van 15 mln. dat aan het
Gemeentefonds worden toegevoegd
om de kosten te dekken, aan de
krappe kant is. Ook uit de nota naar
aanleiding van het eindverslag talijkt
in mijn ogen niet eenduidig een
ander beeld. Op deze plaats breng ik
dan ook nog eens de suggestie van
Eerste-Kamerlid Barendregt naar
voren om naast de al dan niet
absolute verplichting tot verhaal voor
de gemeenten, meer prikkels in te
bouwen om tot verhaal over te gaan.
Ik verwijs naar zijn inbreng in het
debat in de Eerste Kamer van mei
1986. Een mogelijkheid daartoe is
om de gemeenten meer dan hun
aandeel van 10% in de bijstandsver–
lening als "opbrengst" te laten
behouden. Is dit een reeie mogelijk–
heid?

Een van de wegen waarlangs de
gemeente haar verhaalsrecht kan
starten, is als het ware de beïnvloe–
ding van de echtscheidingsprocedu–
re. Een voorwaarde voor de bij–
standsverlening kan zijn dat de
bijstandsontvanger de rechter
verzoekt tegelijk met de afwikkeling
van de echtscheiding het alimentatie–
bedrag vast te stellen. Hiermee wordt
de ene partij als het ware gedwongen
te bevorderen dat de andere partij de
onderhoudsverplichtingen nakomt. In
zekere zin is dit een minder gelukkig
gekozen oplossing. Het belang van
verhaal van de kosten van bijstand
ligt immers, in het geval van een
bijstandsverlening, niet alleen bij de
gemeenten. Ik voel meer voor de
suggestie om de gemeenten een
positie te verschaffen analoog aan
die van de raden voor de kinderbe–
scherming, zodat zij in dit soort
gevallen in rechte in plaats kunnen
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treden van de bijstandsontvanger.
Als ik hierbij alles overweeg, is het
immers in deze situatie de meest
zuivere constellatie. Een bijkomend
voordeel hiervan is dat partijen niet
met elkaar worden geconfronteerd of
in tegengestelde gevallen minder
snel constructies uitdenken om het
verhaal te ontlopen. Ik hoor graag
een reactie van de staatssecretaris
op dit punt.

Uit de gewisselde stukken maak ik
op dat er geen verplichting bestaat
tot het instellen van verhaal in
gevallen waarvan de grondslag
daarvoor is gelegen in gebeurtenis–
sen voorafgaand aan de inwerking–
treding van het wetsvoorstel. Is dat
juist? Wordt dit uitgangspunt ook
staande gehouden indien de
echtscheiding reeds is uitgesproken
en de behoeftige situatie, die
aanleiding geeft tot het verhaal, pas
intreedt na het van kracht worden
van de wet?

Een wrange situatie blijft die
waarin na echtscheiding een
verwijtbare werkloosheid ontstaat ten
gevolge waarvan de partner deels
voor de kosten opdraait. Dit was de
grondslag van het amendement-Nij–
huis/Groenman. Dit was overigens
ruimer opgesteld en het zag op
iedere vorm van het ontbreken van
causaliteit toe. Evenmin als in 1985,
wil ik ook nu zover niet gaan. Alleen
in gevallen van verwijtbare werkloos–
heid, vanwege de onbillijkheid
daarvan, zou je de ex-partner
tegemoet kunnen komen. Het
opnemen van een dergelijke bepaling
in de wet is evenwel niet verstandig.
Het verschil tussen verwijtbare en
niet verwijtbare werkloosheid en het
daaraan verbinden van gevolgen voor
het al of niet herleven van verhaals–
recht is typisch een zaak die van
geval tot geval moet worden
beoordeeld. Het is dus een zaak van
afweging. Daarmee is dat een zaak
voor de rechter.

Het is ons op dit moment nog niet
duidelijk of de gemeente nu de
bevoegdheid heeft om de alimentatie
te innen of niet. Wat is momenteel
de praktijk? Worden er eerst
bijstandskosten gemaakt die
vervolgens worden verhaald of wordt
gestreefd naar een situatie waarin
rechtstreeks aan de bijstandsontvan–
ger wordt betaald? Het laatste is naar
mijn mening wel de meest wenselijke
situatie.

Gezien de omvang die het
verschijnsel echtscheiding heeft
aangenomen, is het niet verwonder–

lijk dat de aandacht voor de verhaals–
mogelijkheden zich beperkt tot deze
situaties. Titel 17 van Boek 1 BW
kent echter een scale aan onder–
houdsverplichtingen waaronder die
van kinderen jegens hun ouders.
Waarom is de mogelijkheid tot
verhaal van de kosten van bijstand,
zowel in de oude verhaalsparagraaf
als in het nieuwe artikel 62, derde lid,
beperkt tot slechts enkele situaties?

Mijnheer de voorzitter! Het zal u,
de staatssecretaris en de andere
aanwezigen duidelijk zijn dat ik,
evenals in 1985, achter het voorstel
als zodanig sta. Ik kan mij met de
doelstellingen verenigen. Het is een
zaak van recht en gerechtigheid dat
tot verhaal wordt overgegaan in alle
situaties waarin daartoe mogelijkhe–
den zijn. Ik heb de goede hoop dat
het huidige voorstel, na de bereikte
aanpassingen, het Staatsblad zal
halen.

D

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Mijn bijdrage aan dit
plenaire deel van de behandeling van
het wetsontwerp wil ik niet gebruiken
om weer heel uitgebreid stil te staan
bij de rechtsgrond van dit wetsont–
werp. Dat doe ik niet in de laatste
plaats omdat, wat dat betreft, de
opvattingen van de fractie van de
VVD niet verschillen met de opvattin–
gen die zij bij de behandeling in 1985

naarvoren bracht. Naaronze mening
is het belangrijkste gegeven op dit
moment dat er ook in dat debat, in
de Tweede Kamer en in de Eerste
Kamer, ondanks het feit dat het
wetsontwerp uiteindelijk in de Eerst
Kamer is verworpen, in brede kring
een belangrijke overeenstemming
was over de algemene uitgangspun–
ten die aan dit wetsvoorstel ten
grondslag hebben gelegen. Ik doel
natuuriijk op de verhaalsplicht in de
richting van de gemeenten, maar ook
op het verschil in behandeling van de
aangesproken derden en de bij–
standsgerechtigde zelf.

De bezwaren tegen de huidige
regeling zijn evident. Op dit moment
hebben de gemeenten een bevoegd–
heid om te verhalen. Dat wordt bij dit
wetsontwerp een plicht. De WD–
fractie is daarvan een voorstander en
was dat een paar jaar geleden ook al.
Waarom zijn wij dat? Omdat de
huidige praktijk leidt tot een veel te
ongelijke verhaalstoepassing. Er zijn
grote verschillen in de praktijk. Dat is
in de afgelopen jaren ook aange–
toond door een onderzoek van de
rijksconsulenten. Deze grote
verschillen op lokaai niveau hebben
te maken met verschillen in principië–
le opvattingen over de vraag of er
wel of niet verhaald moet worden. Er
zijn ook verschillen door praktische
problemen bij de prioriteitenstelling
in gemeenten als het erom gaat
waarvoor wel en waarvoor geen
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personeel wordt ingezet. Dat alles
ieidt tot rechtsongelijkheid en dat is
ook de reden voor de VVD om te
vinden dat de uitgangspunten van dit
wetsontwerp behoorlijk zijn.

De nieuwe regeling is op een
aantal punten gelijk gebleven aan het
vorige wetsontwerp en is op een heel
belangrijk punt gewijzigd. Van het
vorige wetsontwerp is gehandhaafd
het omzetten van een bevoegdheid
voor de gemeenten om te verhalen in
een verplichting. Gebleven is ook het
verschil in rechtsbescherming tussen
het verhalen van ten onrechte
verkregen bijstandsgelden bij de
bijstandsgerechtigde zelf en de
positie van derden waarop verhaald
moet worden. De terugvorderingspa–
ragraaf en de mogelijkheid van
verrekening zijn vrijwel ongewijzigd
gebleven. De verhaalsparagraaf is
ten opzichte van het vorige wetsont–
werp belangrijk gewijzigd, andere
woordvoerders hebben daarop ook
gewezen.

Verhaal of terugvordering op de
betrokkene zelf is nu geregeld in de
artikelen 56 tot 59. Het gaat daarbij
om situaties waarin onnodig of
onterecht bijstand is verleend of
waarin zich op een later moment
omstandigheden aandienen die de
uitkeringsverlening eigenlijk met
terugwerkende kracht onnodig
maken. Bij de beoordeling hiervan
spelen in beginsel dezelfde factoren
een rol als bij de verlening van
bijstand, volgens de opvatting van de
VVD-fractie. Het gaat om het
beoordelen van omstandigheden die
in aanmerking moeten worden
genomen, van de middelen van de
persoon en zijn gezin. Wij vinden de
beshssing terecht om het oordeel
hierover uiteindelijk in handen te
leggen van het college van burge–
meester en wethouders. De bezwaar–
schriften– en beroepsprocedure die
wij kennen in de Algemene bijstands–
wet, wordt van toepassing verklaard.
In tegenstelling tot de woordvoerder
van de Partij van de Arbeid vinden wij
dit een ordentelijke rechtsbescher–
ming voor de betrokkenen. Het
vertrouwen van de VVD-fractie in
colleges van B en W op dit punt is in
ieder geval niet minder dan wat wij
bijvoorbeeld in de kantonrechter
zouden hebben. Het is een goede
rechtsbescherming.

Als er sprake is van verhaal op
derden, is de situatie geheel anders.
Dat verhaal heeft een heel duidelijke
relatie tot onderhoudsverplichtingen
die in het burgerlijk recht zijn

geregeld. Aangezien dit verhaal zijn
grond vindt in de wettelijke onder–
houdsplicht, ingevolge het Burgerlijk
Wetboek, is het in zo'n situatie niet
verantwoord om ervan uit te gaan dat
daarbij dezelfde overwegingen een
rol spelen als bij de bijstandswet zelf.
Naar ons oordeel zou het onlogisch
zijn om het college van burgemeester
en wethouders een rol te laten spelen
bij een beslissing over het verhalen
van bijstandsgelden op derden. Wij
achten de gekozen oplossing,
namelijk het aanwijzen van de
alimentatierechter, een goede. Dit is
de juiste rechtsbescherming in deze
specifieke situatie.

Tijdens deze plenaire behandeling
heb ik op een viertal punten nog
nadere opmerkingen en vragen aan
de staatssecretaris. Deze punten zijn:
de afstemming van het verhaal op
het alimentatierecht, de problematiek
rond het leerstuk "dringende
redenen", de beleidsvrijheid van de
gemeenten die bij dit wetsontwerp
ook in het geding is, en de financiële
kant van dit wetsontwerp.

Allereerst behandel ik de afstem–
ming van het verhaal op het alimen–
tatierecht of de burgerrechtelijke
regels met betrekking tot het
verschaffen van levensonderhoud.
Het lijkt heel erg logisch om het
alimentatierecht en het verhaalsrecht
naadloos op elkaar te laten aanslui–
ten. Die praktische overweging is
voor de VVD-fractie de aanleiding
om geen grote kritiek te hebben op
dit onderdeel. Ik wil daaraan wel een
ander discussiepuntje toevoegen. Is
het in 100% van de gevallen logisch
om beleid in het kader van de
Algemene bijstandswet naadloos te
laten aansluiten op het alimentatie–
recht? Mag ik de staatssecretaris
wijzen op de discussie die wij hier bij
de behandeling van het vorige
wetsontwerp hebben gehad over het
thema van de causaliteitsvraag?
Moet in al die gevallen, dat er tussen
de echtscheiding aan de ene kant en
het ontstaan van kosten voor de
overheid in het kader van de bijstand
aan de andere kant geen enkel
causaal verband is, een derde
worden geconfronteerd met verhaal?
Zou, los van de vraag of er op dat
punt een concrete wijziging van het
wetsontwerp moet worden voorge–
steld, het ontbreken van die causali–
teit niet een dringende reden kunnen
zijn om niet te verhalen? Met andere
woorden: zou het feit, dat de
causaliteitsvraag niet positief kan
worden beantwoord, niet voor de

gemeenten een dringende reden
kunnen of misschien zelfs moeten
zijn om niet tot verhaal over te gaan?

Over die dringende redenen nog
een paar opmerkingen. De staatsse–
cretaris geeft in de schriftelijke
voorbereiding aan, dat het heel
moeilijk is om in z'n algemeenheid
een antwoord te geven op de vraag
wat onder die dwingende redenen
zou moeten worden verstaan. In het
schriftelijke antwoord komen wij niet
veel verder dan de stellingname, dat
het niet uitsluitend en zelfs niet
primair gaat om financiële redenen,
maar dat wellicht in een aantal
opzichten ook emotionele redenen
daarbij een rol kunnen spelen. Ik zou
de staatssecretaris willen uitnodigen
om in dit plenaire debat inzake de
interpretatie van het begrip "dringen–
de redenen" meer duidelijk te maken
dan tijdens de schriftelijke voorberei–
ding is gebeurd. Natuurlijk hoeft dat
niet aan de hand van een concrete
lijst met criteria, maar het kan
bijvoorbeeld aan de hand van zo'n
thema als de bescherming van
vrouwen. Dat gaat verder dan alleen
maar de bepalingen met betrekking
tot de blijf-van-m'n-lijf-huizen. Er is
natuurlijk veel meer te vertellen over
de verhouding tussen het bescher–
men van vrouwen aan de ene kant en
de dringende redenen om niet tot
verhaal over te gaan aan de andere
kant

Ik zou de staatssecretaris willen
vragen om wat dit betreft ook eens in
te gaan op de tijdsfactor. Ik zou mij
kunnen voorstellen, dat er op enig
moment buitengewoon dringende
redenen kunnen zijn om niet bij
derden te verhalen, bijvoorbeeld
omdat daardoor problemen escale–
ren. Echter, die dringende redenen
kunnen in de loop van de tijd een
stuk minder worden. Ook daar moet
naar mijn stellige overtuiging in dit
debat enige duidelijkheid over
worden gegeven. Met andere
woorden, wat betekent die term
"dringende redenen" precies? Ik kan
mij voor een belangrijk deel aanslui–
ten bij de vragen, die op dat punt zijn
gesteid door de CDA-fractie.

Voorzitter! Natuurlijk is er nog in
belangrijke mate sprake van beleids–
vrijheid van de gemeenten. Dat is ook
gebleken tijdens de schriftelijke
voorbereiding. Er is bijvoorbeeld
beleidsvrijheid met betrekking tot de
vraag binnen welke termijn een
gemeente een verhaalsactie instelt.
De gemeente heeft natuurlijk een
heleboel in de melk te brokkelen in
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de periode voorafgaand aan het
verhaal van het terugvorderen,
aangezien er een minnelijke schlkking
met de betrokkene kan worden
getroffen. De gemeenten zouden
kunnen omgaan met het element van
de dringende redenen om van
verhaal af te zien en daarmee zouden
zij zelfs een beetje kunnen spelen.
Hoe kan de staatssecretaris blijven
controleren dat er op de genoemde
punten, waarop nog wel degelijk
gemeentelijke beleidsvrijheid aan de
orde is, niet precies datgene gebeurt,
wat zij niet bedoelt met dit wetsont–
werp?

Ik heb aangegeven dat een
belangrijk deel van het niet verhalen
gelegen is in opvattingen van lokale
bestuurders. De opvattingen hebben
niet alleen te maken met praktische
overwegingen. In een aantal
gemeenten is men ook principieel
tegenstander van het instellen van
een verhaalsactie. Als zo'n gemeente
die principiële bezwaren blijft
houden, kan er op het punt van de
drie terreinen die ik heb aangegeven
heel wat gebeuren. Wat ik bedoel te
zeggen is, dat wij natuurlijk met
elkaar van mening zijn, dat er op het
punt van de gemeentelijke autonomie
wat dit betreft ruimte moet blijven,
maar dat de elementen die genoemd
zijn (met name het begrip "dringen–
de redenen") niet een kapstok
mogen worden om het omzeilen van
dit wetsontwerp aan op te hangen.
Dit is ook een belangrijke reden
waarom er meer duidelijkheid moet
komen met betrekking tot dat begrip
"dringende redenen".

Wat de financiële kant van het
wetsontwerp betreft, ben ik het met
voorgaande sprekers eens dat de
inschatting van de opbrengst van het
wetsontwerp wel erg optimistisch is.
Die opbrengst zullen wij met elkaar
moeten afwachten. Belangrijker is de
vraag wat de financiële kant van dit
wetsontwerp betekent voor de
gemeenten. Ook de VVD-fractie is
van mening, dat als het gaat om het
opleggen van extra verplichtingen
aan gemeenten, de rijksoverheid
boter bij de vis moet leveren. Indien
in de praktijk zou blijken dat de
gecreëerde financiële ruimte
onvoldoende is, vinden wij dat de
staatssecretaris ervoor zal moeten
zorgen dat er wel voldoende geld
komt, niet alleen omdat dit redelijk is
ten opzichte van de gemeenten,
maar ook omdat met name het
verhaal op derden zorgvuldig zal
moeten geschieden. Dat zorgvuldig

behandelen houdt voldoende
gekwalificeerd personeel in en dat
kost nu eenmaal geld. Dus ook op dit
punt graag duidelijkheid van de
staatssecretaris.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ondanks de verbeterin–
gen, vooral in procedurele zin — ik
denk bijvoorbeeld aan de normen van
de alimentatierechter die nu wel
gerespecteerd worden en in het
vorige wetsvoorstel niet — zijn de
bezwaren die indertijd door de
fracties die nu zijn opgegaan in
Groen Links tegen het vorige
wetsvoorstel waren gericht, niet echt
veranderd. Dat is natuurlijk logisch,
want dit wetsvoorstel gaat nog
steeds om een verplichting tot
verhaal. Wat ons betreft, blijft het
ongerijmd dat in het jaar 1990, het
jaar van de economische zelfstandig–
heid voor vrouwen, er door de
regering een wetsvoorstel wordt
verdedigd dat vrouwen verplicht een
onderhoudsbijdrage van hun
ex-echtgenoten te vragen, omdat zij
door omstandigheden een bijstands–
uitkering nodig hebben om van te
leven. Terwijl aan de ene kant de
economische zelfstandigheid op
andere beleidsterreinen centraal
staat, komt er door dit wetsontwerp
een versterking van de afhankelijk–
heid van vrouwen, omdat de regering
ervan uitgaat dat er een onderhouds–
plicht zou bestaan tussen ex-echt–
genoten of scheidende echtgenoten.
Ik wil het dus van die kant bezien.
Het huidige Burgerlijk Wetboek —
ook de Emancipatieraad wijst daarop
— kent niet eens zo'n verplichting,
maar slechts een aanspraak op
onderhoud. Dat wil zeggen dat de
echtgenoot, meestal de echtgenote,
in ieder geval de economisch
afhankelijke, de ander kan aanspre–
ken voor een bijdrage om in het
levensonderhoud te voorzien. Dat is
natuurlijk iets anders — dat was bij
de totstandkoming van het Burgerlijk
Wetboek ook niet de bedoeling van
de wetgever — dan hetgeen nu
wordt geïntroduceerd, namelijk de
verplichting van de vrouw om verhaal
te zoeken voor een deel of misschien
voor de gehele bijstandsuitkering op
haar echtgenoot of ex-echtgenoot. Ik
vind dat nogal vergaand, want op
deze wijze dreigt er sprake te worden
van het omgekeerde van de lijn die is
uitgezet in de richting van economi–
sche zelfstandigheid voor vrouwen.

De vrouw wordt nu zelfs verplicht
alimentatie te vragen en dat is een
sterkere verplichting dan in het
vorige wetsontwerp was neergelegd.
De verplichting is aangeschroefd.
Het feit dat zij bijstand nodig heeft,
dwingt haar in de positie alimentatie
te vragen of zij dat wil of niet.

Als ik dit zeg, kom ik terzijde op het
verband met de Algemene bijstands–
wet. Was de bedoeling van de
Algemene bijstandswet niet dat een
ieder in aanmerking komt voor
bijstand als hij of zij dat nodig heeft?
Het gaat immers om de noodzakelijke
kosten van bestaan. Is het niet in
strijd met de bedoelingen van de
Algemene bijstandswet om nu de
aanvrager van bijstand een voorwaar–
de op te leggen om alimentatie aan
te vragen om verleende bijstand te
kunnen verhalen, in ieder geval voor
een deel? Het is duidelijk dat dit de
grondslagen van het wetsontwerp
raakt en wat dat betreft, zijn wij er
niet gelukkig mee.

Ons tweede bezwaar betreft het
feit dat de gemeente niet alleen meer
bevoegd, maar nu zelfs verplicht is
om te verhalen. Daarvoor zijn
verschillende argumenten genoemd.
Er is gezegd dat de gemeenten
weinig gebruik maakten van die
bevoegdheid. Wij moeten de
bevoegdheid dus aanscherpen door
er een verplichting van te maken. In
tegenstelling tot wat andere sprekers
hierover gezegd hebben, zou ik willen
zeggen dat het natuurlijk niet voor
niets is, als een gemeente afziet van
de bevoegdheid om verhaal te halen
voor de bijstand, verstrekt aan de
echtgenote of ex-echtgenote. Dat
heeft te maken met de mogelijkheid
van de gemeente om rekening te
houden met individuele omstandig–
heden. En dat is maar goed ook,
want daardoor kan een gemeente
precies bekijken, in welke omstandig–
heden een vrouw zich bevindt. Je zou
kunnen zeggen dat door de bevoegd–
heid aan de gemeente te laten, de
kans veel groter is dat er maatwerk
wordt geleverd in plaats van dat er
ongelukken gebeuren als ervan de
bevoegdheid een verplichting wordt
gemaakt, zoals in dit wetsontwerp
wordt voorgesteld. De argumenten
die ten grondslag liggen aan dit
wetsvoorstel, begrijp ik dan ook niet,
vooral niet nu het wordt verdedigd in
een tijd waarin ook de staatssecreta–
ris toch achter het kabinetsbeleid van
sociale vernieuwing staat. In de
plannen die in dat kader aan ons en
aan de maatschappij zijn gepresen–
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teerd, wordt ervan uitgegaan dat er
meer gemeentelijke beleidsvrijheid
moet ontstaan om de problemen van
achterstandsgroepen op een goede
wijze te kunnen aanpakken. Juist de
regering zegt als het om sociale
vernieuwing gaat, dat het belangrijk
is, af te komen van algemene,
centrale regels. Wij moeten juist naar
een situatie waarin op lokaal niveau
precies kan worden bekeken, in
welke positie men zich bevindt, en
daar moeten wij ons op gaan richten.
Wel, dat wordt met dit wetsvoorstel
doorkruist, op een niet al te zachtzin–
nige wijze. Vrouwen worden hiervan
de dupe, zo vrezen wij.

De heer Leerling (RPF): Voorzitter,
ik kijk er toch wel van op dat
mevrouw Brouwer het vanzelfspre–
kend vindt dat gemeenten niet
zouden verhalen, omdat in wezen elk
geval individueel getoetst zou
moeten worden.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb niet het woord "vanzelfspre–
kend" gebruikt, ik heb gezegd dat er
veelal een goede reden achter zit, als
gemeenten de bijstand niet verhalen.

De heer Leerling (RPF): Maar moet
dat dan over de hele linie gelden? Ik
kan mij voorstellen dat een gemeente
in een bepaald geval de bijstand niet
verhaalt, dat is ook de strekking van
dit wetsvoorstel. Maar bent u het niet
met mij eens dat er op dit moment
situaties zijn waarin het terecht zou
zijn, verhaal toe te passen, omdat
men toch te goedkoop aan een
inkomen komt, terwijl anderen die
verplichtingen hebben, die niet
nakomen?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat standpunt deel ik niet, ik zou...

De heer Linschoten (WD): Het
blijkt uit het onderzoek van de
rijksconsulent.

De heer Leerling (RPF): Inderdaad,
mevrouw Brouwer zou het resultaat
van dat onderzoek eens moeten
lezen en zij zou haar oor te luisteren
moeten leggen om te weten te
komen wat er in de praktijk gebeurt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat heb ik ook gedaan. Ik spreek
vanuit het gezichtspunt van de
positie van scheidende en geschei–
den vrouwen. Heel vaak bekijkt de
gemeente, in welke positie, in welke

omstandigheden zo'n vrouw zich
bevindt. Er kunnen heel goede
redenen zijn om ervan uit te gaan dat
het een te sterke bedreiging voor die
vrouw zou vormen om te proberen,
de bijstand te verhalen, en dus zien
zij daarvan af. Ik denk dat veel
gemeenten daar op een goede
manier mee omgaan.

De heer Leerling (RPF): Ik kan mij
voorstellen dat het voor de vrouw
heel vervelend is om de bijstand te
verhalen, maar het gaat mij even om
de situatie als zodanig. Ik neem aan
dat u toch onze gedachte steunt dat
degene die onderhoudsplichtig is,
zijn plicht ook moet nakomen zolang
dat ook maar enigszins mogelijk is.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Zoals in het Burgerlijk Wetboek staat,
ga ik ervan uit dat de vrouw als
economisch afhankelijke — als de
man de economisch afhankelijke is,
geldt hetzelfde — het recht heeft om
de ander een onderhoudsbijdrage te
vragen. Dat gebeurt nu ook in heel
veel gevallen. Maar als de vrouw een
bijstandsuitkering moet aanvragen,
verkeert ze meestal in een niet al te
riante positie. In zo'n geval moet men
voorzichtig zijn met een verplichting
tot verhaal. Als de vrouw in kwestie
erachter staat dat er verhaald wordt,
dan zal ik niet zeggen dat dat niet
mag. Er moet wel een keer een eind
aan komen, want wij streven naar
economische zelfstandigheid van
individuen, zodat het verhaalsrecht
en de verhaalsplicht afgeschaft
zouden moeten worden. Maar zo ver
zijn wij nog niet, dus is het prima om
verhaal toe te passen als de vrouw er
geen bezwaar tegen heeft. Maar in
dit wetsvoorstel gaan wij een stap
verder, er wordt een verplichting tot
verhaal ingesteld. Ook de voorstan–
ders van dit wetsvoorstel moeten
toch beseffen dat wij daarmee
terechtkomen in het spanningsveld
tussen wat de heer Leerling en ook
de staatssecretaris zeggen, namelijk
dat bepaalde kosten verhaald moeten
worden, en de positie van de
vrouwen in kwestie. Ik wil daarbij nog
dit zeggen. Als wij spreken over
sociale vernieuwing, over grotere
beleidsvrijheid voor de gemeenten,
meer bevoegdheden en maatwerk
voor degenen die in een achter–
standssituatie zitten, geef dan die
gemeenten de beleidsvrijheid.
Waarom dan nu zo'n centralistische
geregeld wetsvoorstel?

De heer Leerling (RPF): Omdat het
moet. De situatie dwingt ons
daartoe. In deze Kamer wordt toch
breed gedragen dat het echt niet
anders kan, hoewel het uiteraard
geen plezierige maatregel is. De
situatie zoals die is - en het blijkt
ook uit onderzoeken — maakt dit
echt noodzakelijk, gelet op het feit
dat er onrechtvaardige situaties zijn
ontstaan.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Als dat zo is, zal bij de evaluatie
blijken of u gelijk heeft of niet. Ik heb
in elk geval een aantal argumenten
aangevoerd waarom ik het niet met
dit wetsvoorstel eens ben.

Ik wil nog even doorgaan op de
bezwaren die ik heb geuit tegen dit
wetsvoorstel en die vooral te maken
hebben met de positie van scheiden–
de of gescheiden vrouwen. Zeker in
het geval dat er sprake is van een
ernstige bedreiging van de vrouw,
kan het voor haar van groot belang
zijn om haar adres en verblijfplaats
geheim te houden. Niet voor niets
zijn er nog veel vrouwen die helaas
hun toevlucht moeten zoeken bij een
blijf-van-m'n-lijf-huis of elders
anoniem verblijven. Dat kan vaak ook
een lange tijd duren. Procedures die
horen bij de verhaalsplicht, maken
het mogelijk dat het adres en/of de
woonplaats van de vrouw aan de
man bekend wordt, met alle mogelij–
ke gevolgen van dien. En ik zal nu
niet een aantal voorbeelden noemen,
maar de gevolgen kunnen ernstig
zijn. Weliswaar noemt de staatsse–
cretaris dit gevaar als een dringende
reden waarom de gemeente kan
afzien van verhaal, maar naar mijn
oordeel laat dit toch te veel ruimte en
te grote onzekerheid voor de vrouw.
Beter zou zijn, zoals de Vrouwen–
rechtswinkel in Utrecht ook sugge–
reert in een brief aan de vaste
Commissie voor sociale zaken, de
verblijfplaats van de vrouw een
minder belangrijke rol te laten spelen
in de procedure door niet de
bijstandverlenende gemeente
bevoegd te maken tot verhaal, maar
juist de gemeente waarin de
onderhoudsplichtige woont. Graag
een reactie van de staatssecretaris
daarop.

Overigens, een andere mogelijk–
heid die verderstrekkende gevolgen
heeft — ik kan ze niet helemaal
overzien, maar ik kan mij dat zo
voorstellen — is, niet de gemeente
maar het Rijk te laten optreden als de
vrouw niet wenst dat haar verblijf–
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plaats bekend wordt. Dat is een
procedure die ook wel wordt gevolgd
als een Nederlander in het buitenland
verblijft. Ik verzoek de staatssecreta–
ris op deze mogelijkheid in te gaan.
Als dit kan — en ik zie niet direct in
waarom het niet zou kunnen — zou
dit aan de discussie wanneer er
dringende redenen zijn en wanneer
niet, een eind kunnen maken en het
zou tot een duidelijke procedure voor
alle gemeenten kunnen leiden.

Ten slotte de vraag in hoeverre de
vrouw betrokken wordt bij de
procedure als er sprake is van
verhaal. Het is natuurlijk heel goed
mogelijk dat in zo'n geval de vrouw
min of meer op een zijspoor terecht–
komt. De gemeente is gericht op het
verhaal en minder op de positie van
de vrouw en wat de vrouw ervan
denkt. Dat is ook de spanning waar ik
zojuist over sprak en waarvan ik
begrepen dat eigenlijk alle woord–
voerders zich er zorgen over maken.
Het kan zeer vervelende gevolgen
hebben als er een soort automatisme
gaat ontstaan dat er verhaal wordt
gezocht bij de man als de vrouw een
bijstandsuitkering heeft en er minder
wordt gekeken naar de positie waarin
de vrouw zich bevindt. Zeker in grote
gemeenten waarin de sociale
diensten en de afdelingen sociale
zaken nogal veel mensen te woord
moeten staan, het erg druk hebben
en overbelast zijn, is het niet
ondenkbaar dat de situatie waarin de

vrouw zich bevindt, niet goed wordt
bekeken. En dat wordt sterker als er
een verplichting is. De vraag is dan
ook of het niet mogelijk is, een
sterkere waarborg in de wet in de te
bouwen dat de vrouw wordt geraad–
pleegd en gehoord, alvorens wordt
overgegaan tot de verhaalsprocedu–
re. Een hoorplicht voor de gemeente
zou een verbetering kunnen zijn. Ik
vraag de staatssecretaris, ook hierop
in te gaan.

Ik kom tot mijn conclusie. De
bezwaren van onze kant tegen dit
wetsvoorstel zijn deels van principië–
le aard. Het wetsvoorste! is immers
strijdig met de economische
zelfstandigheid van vrouwen. Het is
ook strijdig met de ruimte die een
gemeente moet hebben om in te
gaan op de individuele omstandighe–
den van mensen. De bezwaren
blijven deels ook van procedurele
aard, waar ik aan het slot van mijn
betoog op ben ingegaan. Ik wacht
het antwoord van de staatssecretaris
op mijn vragen af.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Dit wetsvoorstel kent een
lange voorgeschiedenis, die bekend
mag worden verondersteld. Het
vorige wetsvoorstel inzake verhaal
van kosten van bijstand verkreeg in
grote lijnen de instemming van deze
Kamer. De Eerste Kamer vond de

rechtsbescherming echter onvol–
doende en verwierp het voorstel.
Over de hoofdlijnen van het voorstel
zal nu, dunkt mi], niet veel discussie
meer nodig zijn.

Bij de behandeling van het vorige
wetsvoorstel was de Kamer ervan
overtuigd dat er te veel verschillen
bestonden in de uitvoeringspraktijk
tussen de verschillende gemeenten.
Van de mogelijkheid tot terugvorde–
ring en verhaal werd allengs minder
gebruik gemaakt. Het vorige
wetsvoorstel verschafte daarover
duidelijke cijfers. Hoe heeft de
praktijk zich overigens ontwikkeld in
de afgelopen vijf jaar? In de memorie
van toelichting bij dit wetsvoorstel
vinden wij nog dezelfde cijfers terug
als in het vorige wetsvoorstel. Die
cijfers zijn natuurlijk nogal verouderd.

Overigens betekent instemming
met de hoofdlijnen van een voorstel
van vijf jaar geleden vanzelfsprekend
niet automatisch instemming met het
huidige voorstel. De omstandigheden
kunnen zodanig gewijzigd zijn dat een
andere beoordeling wordt gevraagd.
Veranderd is in ieder geval dat nu
concreet gestalte zal worden
gegeven aan het toekennen van meer
vrijheid aan de gemeenten bij
toekenning van bijstand. In het kader
van de sociale vernieuwing moeten
gemeenten meer mogelijkheden
krijgen tot het voeren van een eigen
beleid. Is het aanscherpen van
wetgeving om gemeenten te
dwingen tot een meer uniform beleid
daarmee niet in tegenspraak?

De grotere beleidsvrijheid voor de
gemeenten is bedoeld om een meer
effectief beleid te kunnen voeren bij
het herintegreren van mensen in de
samenleving. Een actief terugvorde–
ringsbeleid is daarmee niet in strijd.
Integendeel, ervoorzorgen dat
collectieve middelen alleen daar
terechtkomen waar zij nodig zijn,
vergroot de maatschappelijke
aanvaarding van de besteding van
die gelden en zorgt voor een druk
van de collectieve lasten die niet
hoger is dan nodig.

De uitgangspunten van het
wetsvoorstel staan wat mij betreft
dan ook nog overeind. Dat geldt
zeker ook wanneer de economische
zelfstandigheid van vrouwen in het
geweer wordt gebracht tegen dit
wetsvoorstel. De economische
zelfstandigheid zou niet zijn gediend
met deze voorstellen. Ik kan mij
echter moeilijk voorstellen wat
bijstandsafhankelijkheid te maken
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heeft met economische zelfstandig–
heid.

Er is, dunkt mij, geen enkel
argument voorhanden om de
overheid ervan te weerhouden,
bijstandsgelden die ten onrechte zijn
uitbetaald, terug te vorderen of te
verhalen. Dat is ook geheel in lijn met
ons juridisch stelsel. In de memorie
van antwoord wordt uitvoerig
geciteerd uit een aantal uitspraken
die de Hoge Raad ter zake heeft
gedaan. Die uitspraken liegen er niet
om. In 1982 overwoog de Hoge Raad
dat de alimentatieplicht jegens een
gewezen echtgenoot berust op de
levensgemeenschap die door het
huwelijk geschapen is. Die gemeen–
schap behoudt in de alimentatie–
plicht haar werking, ook al wordt de
huwelijksband geslaakt. Waar er
sprake is van een alimentatieplicht
die niet wordt nagekomen, heeft de
overheid alle recht om de bijstand te
verhalen.

Nieuw in het wetsvoorstel is dat de
gemeente niet zelf de verhaalsbedra–
gen vaststelt aan de hand van bij
algemene maatregel van bestuur vast
te stellen regels, maar dat zij moet
aansluiten bij de procedure inzake
het levensonderhoud na tussenkomst
van de rechtbank. Deze procedure is
misschien wat omslachtiger, maar
komt wel de rechtszekerheid ten
goede. Een nadeel is de verzwaring
van de werklast van de rechter.
Daarvoor is in de begroting van
Justitie echter reeds ruimte gevon–
den. Overigens is het nog maar de
vraag of de werklast ook blijvend
hoger zal zijn. Als er een consequent
verhaalsbeleid wordt gevoerd waarbij
wordt aangesloten bij de normen die
de rechtbank zelf steit, is de kans
klein dat de weigerachtige partij een
procedure wint. Wanneer dat in den
brede bekend wordt, zal de animo
om te procederen bij een verhaalsac–
tie van de gemeente vanzelf wel
verminderen.

Ten aanzien van een aantal
onderdelen is enige opheldering
gewenst. In het eindverslag schets–
ten de leden van de PvdA-fractie het
verschil dat ontstaat tussen de
situatie dat een alimentatiegerechtig–
de gaat samenwonen met iemand,
als waren zijn gehuwd, en de situatie
dat er sprake is van samenwoning
met iemand van hetzelfde geslacht.
In het eerste geval vervalt de
alimentatieplicht van rechtswege.
Wordt de alimentatiegerechtigde na
de periode van samenwoning weer
bijstandsbehoeftig dan kan de

gemeente niet meer gaan verhalen.
Door de samenwoning, als waren zij
gehuwd, is de alimentatieplicht
voorgoed vervallen. In het tweede
geval vervalt de alimentatieplicht
niet, al kunnen wel rechtsgevolgen
worden toegekend aan deze
samenlevingsrelatie. De alimentatie
kan worden beëindigd of verminderd.
Wordt de alimentatiegerechtigde na
deze periode van samenwoning weer
bijstandsbehoeftig, dan is er nog wel
sprake van een verhaalsrecht voor de
gemeente, omdat de alimentatie–
plicht niet van rechtswege is
vervallen.

Voorzitter: Aarts

De heer Schutte (GPV): Ik vind dit
toch een wat onbevredigende
situatie. Het lijkt enigszins willekeu–
rig. Ik heb er begrip voor, dat niet
iedere samenwoningsrelatie gelijk
wordt gewaardeerd. Maar de vraag is
of dit ook tot zulke uiteenlopende
rechtsgevolgen moet leiden. In het
geval dat de alimentatiegerechtigde
gaat samenwonen als ware zij
gehuwd, vervalt de alimentatieplicht
van de ex-echtgenoot van rechtswe–
ge. Als die samenwoningsrelatie
geruime tijd heeft geduurd, doet zich
de vraag voor of bij beëindiging van
die relatie de alimentatieplicht niet is
overgegaan op de samenwonings–
partner. Dat zou betekenen dat er in
beide gevallen van samenwoning een
verhaalsrecht is. Mij lijkt dat een
betere mogelijkheid dan de rechtson–
gelijkheid die nu kan ontstaan.

Ik waardeer het dat in het wets–
voorstel wordt voorbijgegaan aan de
handelwijze van scheidende partijen
om te doen alsof ook de scheiding
een privézaak is. Men wil niets meer
met elkaar te maken hebben en men
wil daarom ook afzien van finaniciële
claims. Die houding is een uiting van
ver doorgevoerde individualisering.
Een huwelijk is echter een publieke
zaak met publieke rechtsgevolgen en
de beëindiging van een huwelijk is
dat ook. Daarom mag de overheid
zich niet neerleggen bij afspraken die
beide scheidende partijen privé
maken.

Wel kunnen emotionele redenen
leiden tot dringende redenen om van
een alimentatieplicht af te zien.
Mishandeling of misbruik kunnen
daartoe aanleiding geven. De vraag
rijst in dit verband of dat niet een
oorzaak kan zijn van het ontstaan van
een nieuwe "grote leugen". Door een
beschuldiging van mishandeling en

door het niet weerleggen van die
beschuldiging door betrokkene,
zouden scheidende partijen onder
een alimentatierelatie uit kunnen
komen. Vindt de staatssecretaris dit
een reëel gevaar?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mag ik even een vraag stellen? U
stelt, dat het huwelijk een publieke
zaak is en de beëindiging ervan ook.
Dat komt mij heel vreemd voor. Het
huwelijk is publiek in de wetgeving
geregeld maar het is een privé-aan–
gelegenheid van mensen om een
huwelijk aan te gaan en bij de
beëindiging is het een privé-aangele–
genheid voor mensen om al dan niet
een onderhoudsbijdrage te vragen.

De heer Schutte (GPV): Beide is
waar. Natuurlijk is het huwelijk in
eerste instantie een privézaak. Stel je
voor dat het andersom was! Maar op
het moment waarop men een
huwelijk is aangegaan, heeft het een
publieke status gekregen: het is in de
wet geregeld met alle rechtsgevol–
gen, te weten de rechten en plichten,
die daaraan zijn verbonden. Wil men,
nadat men vnjwillig In die situatie is
gekomen, er een einde aan maken
dan heeft men wel degelijk te maken
met de rechtsgevolgen die verbon–
den worden en kunnen worden aan
het beëindigen van die situatie. In die
zin is dit wel degelijk een publieke
zaak naast de particuliere zaak.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Inderdaad is in de wetgeving
geregeld wat de gevolgen zijn. De
wetgever heeft dit vooral geregeld
om de gevolgen tussen de twee
echtgenoten duidelijkte maken...

De heer Schutte (GPV): En de
kinderen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Inderdaad, ook de kinderen. Maar er
is een groot verschil tussen de
onderhoudsbijdrage van kinderen,
waar de Raad voor de kinderbescher–
rnlng een eigen recht heeft om
alimentatie te vragen ten behoeve
van de kinderen — je zou dat
publiekrechtelijk kunnen noemen —
en de onderhoudsbijdrage tussen
echtgenoten. Hier hebben wij het
over de onderhoudsbijdrage tussen
beide echtgenoten. Ik begrijp dan
ook het verband met het publiekrech–
telijke niet, dat u legt. Immers, als dat
verband er is, waarom mag de
overheid zich dan wel bemoeien met
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een alimentatiebijdrage van iemand
die bijstandsontvanger is omdat zij in
die positie terecht is gekomen — ik
ga er nu even van uit dat dit een
vrouw betreft — en mag de overheid
zich niet bemoeien met een onder–
houdsbijdrage van mensen die niet
afhankelijk worden van een bijstands–
uitkering? Als wij het over rechtson–
gelijkheid hebben, dan is dit er toch
wel een.

De heer Schutte (GPV): In de eerste
plaats regelt het BW dat het aangaan
van een huwelijk ook betekent, het
aanvaarden van rechten en plichten
ten opzichte van elkaar, vooral ook
voor het onderhoud van het gezin en
de eventuele kinderen die eruit
voortvloeien. Wanneer je die relatie
beëindigt, dan beëindig je tevens een
situatie waarin wederzijds rechten en
plichten voor het onderhoud bestaan.
Indien het gevolg van het beëindigen
van die relatie zou zijn, dat iemand
vervalt in een onderhoudssituatie
door de overheid, dan kan de
overheid daaraan rechten ontlenen.
Door de overheid kan terecht gesteld
worden, dat men zelf een situatie in
het leven heeft geroepen waarbij een
onderhoudsverpllchting bestaat
tussen echtgenoten, die men zelf
beëindigt, en dat men er vervolgens
eerst voor moet zorgen dat de
verantwoordelijkheden die men met
elkaar is aangegaan, worden
waargemaakt binnen de grenzen van
de mogelijkheden. Als dat niet lukt,
komt men pas bij de overheid
terecht.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ben het niet met die redenering eens,
omdat in het Burgerlijk Wetboek
weliswaar een onderhoudsaanspraak
en een onderhoudsverplichting zijn
opgenomen, maar die verplichting
van de ene echtgenoot tot de andere
echtgenoot van toepassmg is. Dit
wetsvoorstel spreekt over een
verplichting van de bijstandsontvan–
ger om te verhalen en eigenlijk van
een verplichting van de gemeente
om dat te doen als het niet tussen de
twee echtgenoten is geregeld. Het is
dus een inbreuk van de gemeente,
dat wil zeggen van de overheid en in
wezen van een staatsorgaan, op
privé-afspraken. Het interessante is,
dat het Burgerlijk Wetboek regelt,
dat de economisch sterkere echtge–
noot niet kan weglopen van het
huwelijk en geen verplichtingen meer
heeft, maar dat het niet regelt dat de
gemeente of het Rijk kan zeggen, dat

de onderhoudsverplichting betaald
moet worden. Dat is alleen maar
gereserveerd voor gevallen, waarin
het om kinderen gaat.

De heer Schutte (GPV): De oorzaak
van ons verschil van mening ligt
mijns inziens in de vraag, wanneer je
bij het beëindigen van een relatie een
beroep mag doen op de publieke
middelen. U zegt waarschijnlijk, dat
het beëindigen van een relatie daar
het recht toe geeft — mits uiteraard
de financiële omstandigheden
daartoe aanleiding geven - terwijl ik
van mening ben, dat het beëindigen
van die relatie niet automatisch
betekent dat een ander — de
overheid - in de plaats moet treden
voor de onderhoudsvoorziening van
de economisch zwakste partner.
Primair blijft die verantwoordelijkheid
voortbestaan. Dat vind ik ook een
goede zaak, want je hebt nu eenmaal
die verantwoordelijkheid ten opzichte
van elkaar aanvaard. De overheid is
secundair voor het geval anderen
ontbreken. Als het niet kan via een
rechtstreekse bijdrage in het
onderhoud, kan het inderdaad via het
verhaal. Dat verhaal komt natuurlijk
achteraf, omdat primair de hulp
noodzakelijk is. lemand die geen geld
heeft, moet geholpen worden, ook
door de bijstand. Daarmee heeft de
overheid het recht om degene die
eigenlijk had moeten helpen, daarop
aan te spreken als daartoe de
financiëie mogelijkheden bestaan.

Voorzitter! Een belangrljk discus–
siepunt bij het vorige wetsvoorstel
was de vraag, of van verhaal zou
moeten worden afgezien, indien de
bijstand geen gevolg was van een
echtscheiding maar een gevolg van
het verlies van economische
zelfstandigheid. Wanneer reeds
tijdens het huwelijk sprake was van
economische zelfstandigheid en ook
gedurende geruime tijd erna, vind ik
het niet in de rede liggen om alsnog
de ex-echtgenoot te gaan aanspre–
ken op een onderhoudsplicht, die de
facto nooit heeft bestaan. Het gaat
mij erchter te ver om dit met zo veel
woorden in de wet vast te leggen.

Terecht stelt de nota naar aanlei–
ding van het eindverslag, dat in deze
wettelijke regeling beperkingen
worden aangebracht die de alimenta–
tierechter niet heeft. Stel dat toch
een procedure wordt gestart om
alimentatie te verkrijgen en de
rechter wijst die toe, dan wordt dat
een wassen neus omdat er bij
weigering om te betalen geen recht

op verhaal zou bestaan. Dat lijkt een
weinig logische situatie. Door
hierover niets te bepalen in de wet,
neemt de beleidsvrijheid van de
gemeente om al dan niet tot verhaal
over te gaan, toe. Is deze taxatie
juist?

Over de kosten en de compensatie
ervan is ook bij de bespreking van het
vorige wetsvoorstel veel gezegd. Een
totale vergoeding van alle extra
kosten is mijns inziens niet nodig,
omdat er geen sprake is van een
nieuwe taak maar van intensivering
van een bestaande taak. Totale
vergoeding van alle extra kosten zou
leiden tot een overcompensatie bij
die gemeenten, die tot nu toe weinig
actief in het verhaal geweest zijn.

Het moet echter ook niet zo zijn,
dat de gemeenten zelf geen enkel
financieel belang hebben bij een
actief verhaalsbeleid. Wanneer het
terug te vorderen bedrag gemiddeld
ƒ 3000 bedraagt, wordt de gemeente
er ƒ 300 wijzer van. Per dossier
bedraagt de vergoeding ƒ 500. De
verhaalsacties hoeven maar iets
duurder uit te vallen of het rende–
ment voor de gemeenten wordt
negatief. Nu bepaalt het regeerak–
koord, dat een gemeente die een
daling van de bijstandsuitgaven weet
te bereiken, 10% van dat bedrag
teruggestort kan krijgen in het kader
van een extra bijdrage aan de sociale
vernieuwing. Ik neem aan, dat deze
regeling ook zal gelden voor het
bedrag dat gemeenten aan bijstand
weten te verhalen of terug te
vorderen. Dat zal de animo van de
gemeenten zeker bevorderen.
Desalniettemin vind ik het wenselijk
om te zijner tijd nader te worden
geïnformeerd over de vraag of de
vergoeding van ƒ 500 per dossier
toereikend is geweest.

Mijnheer de voorzitter! Met deze
kanttekeningen ga ik graag akkoord
met het wetsvoorstel.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Dit wetsvoor–
stel strekt er in hoofdzaak toe, het
recht van de gemeenten om kosten
van bijstand te verhalen op ex-echt–
genoten om te zetten in een plicht
voor de gemeenten. Het huidige
verhaalsrecht is gebaseerd op de
aanwezigheid van een onderhouds–
plicht tussen gewezen echtgenoten.
Voor de onderhoudsplicht bestaat
overigens geen wettelijke basis. Deze
wordt overgelaten aan het oordeel
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Mevrouw Schimmel (D66)

van de rechter. Voordat ik het
wetsvoorstel als zodanig bespreek,
heb ik er behoefte aan om in het
algemeen iets over onderhoudsver–
plichtingen te zeggen en de visie
daarop van D66 uiteen te zetten.

Opvattingen over onderhoudsver–
plichtingen tussen mensen variëren
in de loop van de tijd. Een voorbeeld
hiervan staat in de memorie van
antwoord van dit wetsvoorstel. In
1962 werd in de Tweede Kamer het
ontbreken van een verhaalsrecht van
de gemeente in gevallen van
alimentatieverplichtingen tussen
ouders en meerderjarige kinderen en
tussen schoonouders en behuwdkin–
deren besproken. Het instellen van
een dergelijke vordering werd niet
meer gezien als een gebiedende eis
van verantwoordelijkheid. De
overheid erkende daarmee dat er
geen onderhoudsverplichting meer
tussen ouders en meerderjarige
kinderen en schoonouders en
behuwdkinderen bestond. De
overheid had daar althans niets mee
te maken.

Wat wordt in onze tijd als een
gebiedende eis van verantwoordelijk–
heid gezien? Volgens de opvatting
van deze regering is dat een
onderhoudsverplichting tussen
ex-echtgenoten. Ik heb al gezegd dat
die niet in de wet te vinden is. Dit is
naar de opvatting van D66 een
weerspiegeling van een verouderend
maatschappijbeeld. Met name de

oudere generatie zal deze opvatting
nog delen, maar een groot gedeelte
van de nieuwe generatie kan deze
niet meer onderschrijven. In de
huidige samenleving valt de tendens
waar te nemen dat opvattingen over
onderhoudsverplichtingen tussen
partners veranderen. De veranderin–
gen in opvattingen gelden voor de
onderhoudsverplichting zowel tijdens
het huwelijk of het samenwonen als
in de periode daarna. Die opvattin–
gen komen niet zomaar uit de lucht
vallen; zij zijn geworteld in de
veranderende economische positie
van vrouwen in deze samenleving. Ik
geef een voorbeeld van die verander–
ende economische positie.

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Het bevreemdt mij dat bij
de behandeling van dit wetsvoorstel
iedere keer deze invalshoek wordt
gekozen. Er doet zich toch geen
enkel probleem voor als de opvattin–
gen zich op dit punt fundamenteel
wijzigen terwijl dit wetsvoorstel in het
Staatsblad staat. Dit wetsvoorstel
volgt immers gewoon hetgeen er in
de praktijk aan onderhoudsverplich–
tingen is. En is die onderhoudsver–
plichting er op basis van gewijzigde
opvattingen niet meer, dan bestaat er
voor de gemeente ook helemaal geen
verplichting om te verhalen. Ik snap
niet precies welk onderdeel van de
argumentatie van mevrouw Schim–

mel te maken heeft met het wets–
voorstel.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik ga zo
meteen in op hetgeen dit wetsvoor–
stel toevoegt aan de bestaande
onderhoudsverplichting. Er is een
aantal instrumenten aan een
privaatrechtelijke onderhoudsver–
plichting toegevoegd. Hierdoor gaat
de overheid verder dan de privaat–
rechtelijke verplichting. Wellicht
komt dat uit het vervolg van mijn
verhaal naar voren. Dit is onze
principiële stelling over de verander–
ende opvattingen over de onder–
houdsverplichting. Die veranderende
opvattingen vinden wij niet terug in
het wetsvoorstei. De heer Linschoten
zegt dat het wetsvoorstel de praktijk
volgt. Wij zeggen dat dit niet het
geval is, omdat het een stukje verder
gaat. Daar kom ik op terug als ik inga
op de voorwaarde van alimentatie–
vordering voor de bijstandsverlening
en een tweetal andere punten.

De heer Linschoten (WD): Het
wetsontwerp verplicht de gemeente
toch alleen maar, te verhalen als er
ook iemand aanspreekbaar is. Als er
op basis van het burgerlijk recht of
op basis van een gerechtelijke
uitspraak helemaal niets te verhalen
valt, dan voegt dit wetsontwerp er
ook helemaal niets aan toe. Dit
wetsontwerp geeft alleen het
volgende aan. Als iemand onder–
houdsplichtig en dus aanspreekbaar
is in het kader van verhaal, is het
geen bevoegdheid maar een
verplichting om dat te doen. De
voorwaarde is dat er iemand
onderhoudsplichtig is. Is dat niet het
geval — nu of in de toekomst, als die
omstandigheden gewijzigd zijn —
dan kan de gemeente niet stellen dat
zij op basis van dit wetsontwerp
desalniettemin verhaalsrecht heeft.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik
begrijp wat de heer Linschoten
bedoelt. Ik kom er in het vervolg van
mijn betoog op terug.

Voorzitter! Ik wil in dit verband het
Sociaal-cultureel rapport 1988
noemen. In de leeftijdscategorie tot
25 jaar hebben evenveel vrouwen als
mannen een financiële zelfstandig–
heid verworven via de betaalde
arbeid. Er is een verandering in
opvattingen over de economische
zeifstandige positie van vrouwen. De
regering voert overigens een actief
emancipatiebeleid, hetgeen wij van
harte ondersteunen. Het emancipa–
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tiebeleid is gebaseerd op de
gedachte dat mannen en vrouwen
zelfstandig in hun eigen levensonder–
houd voorzien en richt zich op de
bevordering van de deelname van
vrouwen aan de betaalde arbeid. Hoe
consistent is dat emancipatiebeleid
als de huidige situatie in stand wordt
gehouden of als zelfs wordt bevor–
derd dat vrouwen voor hun levenson–
derhoud kunnen of moeten terugval–
len op mannen?

Wij hebben er behoefte aan om de
samenleving en de zich daarin
ontwikkelende opvattingen gediffe–
rentieerder te zien dan de regering
dat doet in dit wetsvoorstel. Dit
houdt in dat wij ook hier vasthouden
aan de economische zelfstandigheid
van vrouwen. Tegelijkertijd erkennen
wij dat er verschillen bestaan in de
positie van jongere en oudere
vrouwen en verschillen in generaties.
Dat betekent voor ons dat de weg
van de geleidelijkheid gevolgd moet
worden, waarbij de normen voor
onderhoudsverplichtingen tussen
echtgenoten, ex-echtgenoten en
partners tijdens en na het huwelijk en
samenleving worden omgezet in de
individuele normstelling. Dat is onze
richting. Daaraan willen wij meewer–
ken.

Concreet betekent dit volgens de
fractie van D66 dat de onderhouds–
verplichtingen tussen ex-echtgeno–
ten niet verder uitgebreid moeten
worden dan nu al het geval is. Het
vaststellen van de omvang van de
onderhoudsplicht na de scheiding
moet zorgvuldig plaatsvinden en
behoort te gebeuren in het kader van
het civiele recht. Zo men dat wil,
moeten daar de regels worden
gesteld. Daarna zou desgewenst de
bijstandswet op het punt van het
verhaal aan de civielrechtelijke
bepalingen moeten worden aanpast.
Aan deze lijn zullen wij het wetsvoor–
stel toetsen. Het gaat in dit wets–
voorstel om veranderingen in de
verhaalsparagraaf, met name van de
verhaalsbedragen en de verhaalspro–
cedure. Volgens de memorie van
toelichting sluit het verhaal op
onderhoudsplichtigen zo veel
mogelijk aan bij de regels betreffende
burgerrechtelijke verplichtingen tot
het verschaffen van levensonder–
houd. Volgens ons gaat het wets–
voorstel echter verder.

Ten eerste is er de mogelijkheid
van de gemeente om de bijstand–
vrouw de voorwaarde op te leggen
om tijdens de echtscheidingsproce–
dure alimentatie te vragen. Hierdoor

wordt het accent verschoven naar
een publiekrechtelijke verplichting tot
het vaststellen van onderhoudsver–
plichtingen in plaats van de vaststel–
ling in de privaatrechtelijke sfeer.
Daarnaast delen wij de andere
bezwaren die de Emancipatieraad in
zijn advies over het concept-wets–
voorstel op dat punt naar voren heeft
gebracht. Bijstandsverhaal is een
zaak tussen de gemeente en de
ex-echtgenoot. Het verhaal gaat
buiten de bijstandsvrouw om.
Vrouwen hebben privéredenen om
geen alimentatie te vragen. Te
denken valt aan seksueel geweld. Er
zijn echter ook andere, minder
indringende redenen denkbaar. Ook
het sluiten van een nihil bedmg
wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.
De verplichting voor bijstandsvrou–
wen om alimentatie te vragen, gaat
dan ook veel te ver.

Ten tweede ligt er een alimentatie–
uitspraak. De gemeente moet nu
gaan kijken of de uitspraak gewijzigd
moet worden, indien de alimentatie–
rechter daarbij geen rekening heeft
kunnen houden met de voor die
uitspraak in aanmerking komende
gegevens en omstandigheden
betreffende beide partijen. Dit
betekent dat de gemeente de
verhaalsrechter mag verzoeken, een
hoger bedrag toe te wijzen dan
waarom door partijen aan de
alimentatierechter gevraagd is.
Alweer wordt de band tussen
privaatrechtelijke onderhoudsplicht
en verhaalsrecht verder doorgesne–
den en vindt een uitbreiding plaats
van de publiekrechtelijke onder–
houdsverplichting.

Ten derde zal de gemeente,
wanneer over de verplichting tot
levensonderhoud geen rechterlijke
uitspraak is gedaan, in eerste
instantie zelf tot het bepalen van de
verhaalsbijdrage moeten overgaan.
Maatstaven en omstandigheden die
de rechter in alimentatiezaken
hanteert, worden daarbij'in acht
genomen. In de praktijk zal het
betekenen dat de gemeente de
zogenaamde tremanormen gaat
toepassen. De gemeente gaat hier op
de stoel van de rechter zitten. De
voorbeelden die de regering op
pagina 4 en 5 van de memorie van
antwoord geeft, sterken ons in die
overtuiging. Ik noem even een
voorbeeld. Bij de boedelscheiding
heeft de man de schulden op zich
genomen en de vrouw ziet op basis
daarvan af van alimentatie, ondanks
draagkrachtruimte bij de man. De

gemeente gaat zelf vaststellen of er
ruimte bestaat, een verhaalsbijdrage
op te leggen Ook hier vinden naar de
mening van D66 weer een verschui–
ving en een uitbreiding van de
publlekrechtelijke onderhoudsver–
plichting plaats.

Waar de D66-fractie zich zorgen
over maakt, is de inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer. In de
memorie van antwoord geeft de
regenng toe dat de persoonlijke
levenssfeer in het geding komt, als
de gemeente een onderzoek naar de
immateriële factoren gaat doen, waar
het gaat om verhaal op onderhouds–
plichtigen. Dit geldt niet alleen voor
een inbreuk door de overheid op de
persoonlijke levenssfeer van de
betrokken man of vrouw, maar ook
voor door de overheid gestimuleerde
onderlinge inbreuken op de persoon–
lijke levenssfeer

Naast deze principiële bezwaren
hebben wij ook een aantal praktische
bezwaren. Er is procesrechtelijke
kritiek geleverd op de gekozen
procedure. Ik verwijs naar de
doctoraalscriptie die de vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid ontving. Kun je het
recht tot verhaal bijvoorbeeld
verplicht stellen? Dat is een onbeken–
de rechtsfiguur in ons rechtsstelsel.

Dit wetsvoorstel moet 150 of 200
mln. opleveren. Er bestaan grote
twijfels over de haalbaarheid hiervan
en de juistheid van de financiële
opbrengst. Immers, door een hausse
aan procedures worden gemeenten
geconfronteerd met hoge uitvoe–
nngskosten. Bovendien zal er een
extra beroep moeten worden gedaan
op gefinancierde rechtshulp. Er
ontstaan dus extra kosten voor
rechtspleging en controle.

De rechtsongelijkheid zou met dit
voorstel opgeheven worden. Maar
wat zal de praktijk zijn? Hoe wordt
een en ander daadwerkelijk gecon–
troleerd? Al leidt controle tot korting
op declaraties, sommige gemeenten
geven nu al aan dat zij hun beleids–
vrijheid zullen blijven hanteren.

Tegen de achtergrond van het
voornemen om de gemeenten op
korte termijn meer beleidsvrijheid te
geven bij het verlenen van zowel
bijzondere bijstand als algemene
bijstand, mag dit wetsvoorstel als
afwijkend worden beschouwd.

Mevrouw Brouwer heeft een
opmerking gemaakt over de brief van
de Vrouwenrechtswinkel in Utrecht.
Ik sluit mij bij de door haar gestelde
vragen aan.
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De heer Linschoten (VVD): Ik wacht
nog met smart op het antwoord op
mijn vraag.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik heb
drie voorbeelden genoemd, waar
vervlechting tussen de publiekrechte–
lijke en de privaatrechtelijke onder–
houdsverplichting plaatsvindt. Verder
is het een uitbreiding van het
publiekrechtelijk vaststellen dat er
een onderhoudsplicht is tussen
ex-echtgenoten. Wellicht is de heer
Linschoten niet overtuigd door die
drie voorbeelden, maar ik heb
aangegeven dat het voorwaarde
stellen een uitbreidmg is. De
gemeenten krijgen de mogelijkheid
om zelf de verhaalsbijdrage vast te
stellen. Overigens met andere
normen dan tot nu toe door de Hoge
Raad zijn vastgesteld. Men kan dat in
artikel 64, lid c, nalezen. Daarin
worden een aantal factoren ge–
noemd. Een daarvan betreft die
bijzondere omstandigheden. Ikwil
die nog wel even noemen. Het gaat
erom dat de verhaalrechter mag
afwijken, indien de alimentatierechter
geen rekening heeft kunnen houden
met alle voor de betrokken beslissmg
in aanmerking komende gegevens en
omstandigheden betreffende beide
partijen. Met andere woorden, als de
gemeente meer wil verhalen dan het
door partijen gevraagde en vervol–
gens door de alimentatierechter
vastgestelde bedrag en er geen
sprake is — daar komt het verschil —
van onjuiste of onvolledige gegevens,
noch van latere wijziging van
omstandigheden, dan mag de
verhaalsrechter toewijzen. Er komt
een nieuw element bij, namelijk de in
aanmerking komende gegevens en
omstandigheden betreffende beide
partijen. Dat is iets anders dan
destijds door de Hoge Raad is
vastgesteld, namelijk onjuiste en
onvolledige gegevens en latere
wijziging van omstandigheden. Wij
zijn van oordeel dat er op dat punt
een uitbreiding plaatsvindt. Men kan
het arrest van de Hoge Raad van 10
mei 1974 erop nalezen.

De heer Linschoten (VVD): Het is
een prachtig verhaal, maar het heeft
niet zo veel te maken met de vraag
die ik heb gesteld. Ik ben het oneens
met mevrouw Schimmel dat dit
wetsvoorstel de onderhoudsplicht
uitbreidt. Alleen als er sprake is van
een onderhoudsplicht, kan de
gemeente worden verplicht om tot
verhaal over te gaan. Die uitbreiding

waarover mevrouw Schimmel sprak,
is naar mijn mening dan ook niet aan
de orde Als iemand aangesproken
wordt op zijn verplichtingen, maar
het daar niet mee eens is en niet met
een gemeente tot een gezamenlijk
standpunt kan komen, kan hij te allen
tijde naar de rechter stappen en een
oordeel vragen. Het is dan niet de
gemeente die uitmaakt wat er zal
gebeuren. Het is met alle waarborgen
omgeven.

Mevrouw Schimmel (D66): De
verhaalsplicht bevat nieuwe instru–
menten om de onderhoudsverplich–
ting door de gemeente vast te laten
stellen. In die nieuwe instrumenten
zien wij een uitbreiding van de
pnvaatrechtelijke onderhoudsplicht
die tussen ex-echtgenoten bestaat.
Die wordt dan op een publiekrechte–
lijke wijze vastgesteld. Dat is ons
voornaamste bezwaar.

De heer Linschoten (VVD): Het
enige relevante onderdeel in de wet
die wij vandaag behandelen is, als ik
het goed heb, artikel 55. Daarin
wordt niet geregeld wat mevrouw
Schimmel zegt.

Mevrouw Schimmei (D66): Wij
hebben blijkbaar andere opvattingen
over wat er in deze wet wordt
geregeld. Ik heb drie voorbeelden
genoemd, waar sprake is van een
extra dimensie. Niet alleen wordt een
recht omgezet een verhaalsplicht,
maar aan die plicht wordt een
invulling gegeven, die verder reikt
dan er op dit ogenblik privaatrechte–
lijk tussen partijen kan worden
geregeld.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Vindt mevrouw Schimmel
het niet een beetje merkwaardig dat
de heer Linschoten — een vertegen–
woordiger van een partij die zo voor
een terugtredende staat is - zegt
dat hier geen sprake is van uitbrei–
ding van de onderhoudsplicht? De
uitbreiding zit echter juist in het feit
dat de overheid zich ermee kan
bemoeien, of zelfs rechtstreeks een
procedure kan starten, terwijl
echtgenoten onderling helemaal
geen gebruik wensen te maken van
de onderhoudsverplichting die in het
BW geregeld is voor de echtgenoten,
en niet voor de gemeenten. Is niet de
meest essentiële uitbreiding dat het
Rijk zich gaat bemoeien met een
privaatrechtelijke verplichting tussen
echtgenoten, die daarvan geen

gebruik willen maken, terwijl de
gemeenten dat wel willen? Dat is
heel essentieel en nog nooit eerder
voorgekomen. De heer Linschoten
zou dat dan maar eens moeten
aangeven.

De voorzitter: Mevrouw Brouwer
discussieert nu op een vernuftige
manier met de heer Linschoten, maar
dat is niet zo erg.

De heer Linschoten (VVD):
Mevrouw Brouwer weet dat in het
voorbeeld dat zij noemt, de overheid
dit alleen maar kan doen op het
moment dat beide partijen gezamen–
lijk tot de conclusie zijn gekomen dat
zij de rekening maar aan de overheid
moeten presenteren. Dat is een
wezenlijk element dat in uw verhaal
ontbreekt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat is helemaal niet waar. Beide
echtgenoten zijn in zo'n geval
helemaal niet tot de overtuiging
gekomen dat zij maar gezamenlijk of
alleen naar de sociale dienst moeten
wandelen. Het punt is juist, dat het
gaat om een vrouw — meestal
betreft het een vrouw — die niet in
haar eigen levensonderhoud kan
voorzien en volgens de Nederlandse
bijstandswetgeving dus recht heeft
op een bijstandsuitkering. Daar gaat
het om.

De heer Linschoten (WD):
Helemaal niet.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ja, wel degelijk.

De voorzitter: Ik dacht even de
vondst van mevrouw Brouwer te
kunnen honoreren om zich via
mevrouw Schimmel tot de heer
Linschoten te richten.

De heer Linschoten ( (VVD):
Voorzitter! U accepteert een
discussie tussen ons beiden en dit
dwingt mij om te reageren, als u mij
toestaat.

De voorzitter Deze discussie dient
op een ander tijdstip of elders
gevoerd te worden. Mevrouw
Schimmel is aan het woord.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik heb
blijkbaar de heer Linschoten er niet
van kunnen overtuigen dat wij hierin
een uitbreiding zien van de bemoeie–
nissen van de overheid in de
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privésfeer van ex-echtgenoten. Aan
de andere kant heeft de regering ons
met dit wetsvoorstel er niet van
kunnen overtuigen dat zij daar niet
mee bezig is. Wij beschouwen dit als
een verdergaande stap in een
richting die wij niet willen en waaraan
wij ook geen medewerking willen
verlenen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 12.30 uur
tot 13.15 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

D

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Op verzoek van de
CDA-fractie benoem ik in:
- de Commissie voor de werkwijze
der Kamer het lid Doelman-Pel tot lid
in de bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor binnen–
landse zaken het lid Hermes tot
plaatsvervangend lid in plaats van
het lid Van Rooy en het lid Hillen als
lid in plaats van het lid Hermes;
- de vaste Commissie voor justitie
het lid Hillen tot plaatsvervangend lid
in de bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor defensie
het lid Hillen tot lid in de bestaande
vacature;
- de vaste Commissie voor ontwikke–
lingssamenwerking het lid Van lersel
tot plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor financiën
het lid Hillen tot plaatsvervangend lid
in plaats van het lid Mateman;
- de vaste Commissies voor de
volksgezondheid en voor het
gehandicaptenbeleid het lid Hillen tot
lid in de bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat het lid Hillen tot plaats–
vervangend lid in plaats van het lid
Van lersel;
- de vaste Commissie voor het

milieubeheer het lid Hillen tot
plaatsvervangend lid in plaats van
het lid Van de Camp.

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook
te stemmen over:
- de motie-Paulis over de Adviescom–
missie rijksdienst (19827 en 21285,
nr. 70).

Ik stel verder voor, aanstaande
dinsdag bij het begin van de vergade–
ring aan de orde te stellen en te
behandelen:
- de brief van de vaste Commissie
voor onderwijs en wetenschappen
over eventueie overlegging van een
besluit (21456, nr. 2).

Dan stel ik voor, aan de orde te
stellen en de behandeling ervan toe
te voegen aan de agenda van
volgende week:
- het rapport Emolumenten van de
leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal (18677).

Op verzoek van de PvdA-fractie stel
ik voor, de stemmingen over
wetsvoorstel 19976 (Civiele
kantongerechtsprocedure) uit te
stellen tot 3 april.

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen in de vergaderingen
van 3, 4 en 5 april:

1. het wetsvoorstel Wijziging van de
Stuwadoorswet, houdende opheffing
van het verbod van stuwadoorsarbeid
door vrouwen (20553);

2. het wetsvoorstel Uitbreiding van
de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en daarmee samen–
hangende wijzigingen van andere
wetten (dwangsom) (21088);

3. het wetsvoorstel Goedkeuring van
het op 15 oktober 1985 te Straats–
burg tot stand gekomen Europees
Handvest inzake Lokale autonomie
(20586);

4. het wetsvoorstel Wijziging van de
inkomstenbelasting en de loonbelas–
ting (als privé aanmerken van
regelmatig woon-werkverkeer boven
30 km) (21397);

5. het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en van de
ontvangsten van hoofdstuk XI
(Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer) voor het jaar 1989 (wijziging

samenhangend met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (21385);

6. de gezamenlijke behandeling van;
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet individuele huursubsidie ter
verbetering op onderdelen van de
mogelijkheden tot een zo doelmatig
mogelijke uitvoering van die wet
(21032);
- het wetsvoorstel Tijdelijke verho–
ging van op grond van de Wet
individuele huursubsidie toe te
kennen bijdragen (21448).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal nader, dat
de uitgebreide commissievergade–
ring van de vaste Commissie voor
verkeer en waterstaat van maandag 2
april over verkeersveiligheid niet
doorgaat.

Het woord is aan de heer Willems.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Voor het voorlopige
schema is een groot aantal wetsont–
werpen voor volgende week aange–
meld. U hebt daaraan zojuist nog een
onderwerp toegevoegd. Het wordt nu
van belang, in welke volgorde u de
verschillende onderwerpen gaat
behandelen. Wellicht kunt u dat nu
nog niet precies meedelen. Dit heeft
te maken met het feit dat een aantal
leden van de Kamer komende week
in het buitenland is in verband met
reizen voor commissies en dergelijke.
Het tijdstip van de behandeling van
een aantal onderwerpen waarbij die
leden betrokken zijn, zou erg
ongelukkig gekozen zijn. Vandaar dat
een nadere afstemming van tijdstip–
pen van belang is. Dat geldt met
name voor het onderwerp "emolu–
menten" dat u aan de agenda van
volgende week heeft toegevoegd.

De voorzitter: Ik wil eerst een
algemene opmerking maken naar
aanleiding van hetgeen de heer
Willems zegt. Het argument dat
leden in verband met reizen voor
commissies in het buitenland zijn,
kan geen reden zijn, punten hier niet
te behandelen. Ik zeg dat omdat er
nogal wat delegaties van commissies
naar het buitenland gaan. Er is voorts
een verzoek bij het Presidium
ingekomen om te bezien, of in
komende jaren op dit punt niet wat
meer mogelijk is dan tot nu toe. De
consequentie daarvan kan niet zijn
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dat wij met de orde van de vergade–
ring komen vast te zitten, want hier is
per saldo het primaire werk. Als wij
het reizen nemen als mogelijkheid
om iets niet te behandelen, geloof ik
dat wij op de verkeerde weg zijn,
want dan komen wij vast te zitten. Ik
spreek nu niet over een parlementai–
re delegatie naar bijvoorbeeld de
Raad van Europa, maar over gewone
werkbezoeken van commissies. Dat
argument wil ik graag terzijde leggen.

Mijn voornemen is om de emolu–
menten in het voorlopig werkschema
op volgende week donderdag te
plaatsen. Zoals u heeft gemerkt, heb
ik daaraan geen spreektijden
toegevoegd, want dat leek mij niet
juist. De week daarop is de laatste
week voor het paasreces. Het leek
mij verstandig om volgende week in
ieder geval een begin met de
behandeling te maken, met mogelijke
afronding. Indien er specifieke
problemen rijzen of er behoefte is
aan nader overleg, is het plezierig dat
er een weekend tussen zit. In de
laatste week voor het paasreces
kunnen wij dan tot afhandeling
komen zonder dat de afhandeling
onder tijdsdruk staat; dat beoog ik.
Dat is de achtergrond. Niet volgende
week dinsdag of woensdag, maar
volgende week donderdag maken wij
er een begin mee. Ik overweeg, er
volgende week donderdagochtend
een begin mee te maken, zodat wij
het onderwerp de benodigde tijd
kunnen geven. Maar dit zeg ik onder
voorbehoud, want ik moet het
weekschema nog vaststellen.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! U spreekt zeer stellig over
dit onderwerp, dus ik probeer niet
om er nu nog verandering in te
krijgen. Het betekent wellicht dat er
toch weer een groot aantal wetsvoor–
stellen zal doorschuiven in het
schema van volgende week, omdat
het onderwerp anders nooit donder–
dag aan bod kan komen.

De voorzitter: Ik houd daarmee wel
rekening, maar een voorzitter weet
soms pas kort voor de behandeling
dat er een aantal wetsvoorstellen
wegvallen, op het moment dat
daartoe een verzoek wordt inge–
diend. Vandaar dat u altijd ziet dat er
voor een week meer punten zijn
aangemeld dan er behandeld kunnen
worden. De ervaring leert dat door
een commissie vlak voor een
behandeling nog wel eens de wens te

kennen wordt gegeven om een of
meer wetsvoorstellen niet te
behandelen.

Wat ook vaak tot het laatst
onbekend is, is welke wetsvoorstellen
pure hamerstukken zijn. Vanochtend
zouden wij bij voorbeeld een
wetsvoorstel behandelen waarvoor
woordvoerders waren aangemeld,
maar per saldo hebben de woord–
voerders zich teruggetrokken en
werd het een hamerstuk. Dat houdt
in dat ik altijd een zekere over-agen–
dering pleeg om te vermijden dat wij
de beschikbare vergadertijd niet
goed gebruiken en veel leegloop
hebben. Ik taxeer dat wij volgende
week kunnen behandelen wat
behandeld moet worden. Ik zeg toe
dat wij in ieder geval volgende week
met de emolumenten beginnen,
indien de Kamer het goedvindt.

De heer Mateman (CDA): De
CDA-fractie vindt de emolumenten
natuurlijk erg interessant, maar
overige wetgevingsprogramma's zijn
minstens zo interessant. Wij zouden
er geen bezwaar tegen hebben als
voor dit onderdeel ook een spreek–
tijdbeperking zou worden afgespro–
ken.

De voorzitter: Ik stel voor, hiervoor
geen spreektijd in te voeren. U kunt
mijn overweging raden. Bij deze
materie heeft het parlement, in dit
verband de Tweede Kamer, in eerste
en bijna in laatste instantie het
voortouw Ik geloof dat wij hierbij
geen spreektijdbeperking moeten
invoeren. Ik ga ervan uit, lettend op
de gedegen voorbereiding, dat het
debat niet uren en uren zal duren,
maar men moet toch kunnen zeggen
wat men wil zeggen. Het is nu
eenmaal een voorstel dat niet de
normale procedure van tal van
andere voorstellen volgt, dus geen
spreektijd.

De heer Willems (Groen Links): Als
ik uit de opmerking van de heer
Mateman ook mag opmaken dat hij
geen bezwaar heeft tegen een week
uitstel van dit onderdeel, juich ik die
steun zeer toe.

De voorzitter: Ik heb die conclusie
niet getrokken uit de woorden van de
heer Mateman. Ik hoor hem nu bij
interruptie roepen dat het omgekeer–
de moet worden geconcludeerd. Het
voert mij wat te ver om nu reeds tot
bespreking over te gaan en vanavond

door te gaan, ervan afgezien dat dit
technisch niet kan.

Ik stel voor, het onderwerp
volgende week donderdag te
behandelen. In de loop van vanavond
en morgenochtend zal ik bezien hoe
het met de andere wetsvoorstellen
gaat. U kent nu de achtergrond van
het fenomeen "over-agendering".
Het is net als bij vliegtuigen;
overboeking leidt tot adequate
bezetting.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

- het wetsvoorstel Nieuwe
regeling voor terugvordering en
verhaal van kosten van bijstand
(20598)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Ter Veld Voorzit–
ter! Ik moet zeggen, dat het ook mij
opvalt, dat een wetsvoorstel dat bij
wijze van spreken op herhaling in dit
huis verblijft, toch weer aanleiding
kan zijn tot nota's van wijziging. Ik
heb, zoals u vanochtend zelf heeft
opgemerkt, een nota van wijziging
ingediend om de vrijlatingsnormen in
dit wetvoorstel gelijk te stellen aan
de beslagvrije voet in het wetsvoor–
stel tot algemene regeling van beslag
op loon, sociale uitkeringen en
andere periodieke betalingen, zoals
dat thans bij de Eerste Kamer ligt.
Dat is een technische wijziging.

U krijgt nog van mij een nota van
wijziging met betrekking tot de
procedure inzake de terugvorderings–
situatie. Er komt bovendien nog een
nota van wljziging, omdat het zeer
onlangs door de Eerste Kamer
verwerpen van het wetsvoorstel met
betrekking tot herziening van het
scheidingsprocesrecht noopt tot
aanpassing van enige onderdelen van
het hier nu aan de orde zijnde
wetsvoorstel.

Inhoudelijk kom ik vanzelf op het
een en ander terug, hoewel ik weinig
inhoudelijks heb te zeggen over de
nota van wijziging ingevolge de
verwerping van het wetsvoorstel in
de Eerste Kamer. Aan de nota van
wijziging over het procesrecht heb ik
natuurlijk wel wat toe te voegen.
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Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Begrijp ik het goed en zegt de
staatssecretaris de Kamer nu nog
drie nota's van wijziging toe?

Staatssecretaris Ter Veld: Nee,
twee, want de derde lag gisteravond
al in uw postvakje.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Wanneer ontvangen wij die twee?

Staatssecretaris Ter Veld: De ene
heb ik om vijf over een bij de griffie
ingediend. Die behelst een inhoude–
lijke wijziging, namelijk het teruggaan
bij de terugvordering naar de
kantonrechter zoals thans gebruike–
lijk.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het gaat mij nu niet om de inhoud,
maar om de procedure.

De voorzitter: Ik denk dat u op dat
punt de staatssecretaris maar moet
interrumperen op de inhoud.

Als tijdens de behandeling — en
zelfs tijdens het antwoord — nota's
van wijziging worden ingediend, die
als zodanig niet bekend zijn bij de
leden van de Kamer, zal naar ik
aanneem de tweede termijn niet
automatisch aansluitend op de eerste
termijn kunnen plaatsvinden. Dat
wordt dus straks even een punt van
overwegen.

U heeft dan inmiddels de tijd
gehad om naar de nieuwe nota van
wijziging te kijken. Ik heb begrepen
dat er nog een nota van wijziging is
aangekondigd, die zelfs nog niet bij
de Kamer is ingekomen. Ik taxeer
dan ook dat de tweede termijn
überhaupt niet vanmiddag zal kunnen
plaatsvinden.

Ik vind het overigens wel jammer,
dat het op die manier gaat, want zo
kom je tot een verknipte behandeling
van wetsvoorstellen.

Staatssecretaris Ter Veld: Het is in
deze zin ook een verknipt wetsvoor–
stel. Het is al een keer hier geweest
en de Eerste Kamer heeft nu weer
eens iets verworpen. Dat noodzaakt
tot een nieuwe wijziging.

Laat ik niet zeggen, dat het
wetsvoorstel zelf verknipt is, want
het is juist op zichzelf vrij duidelijk.
De kern van het wetsvoorstel is dat
vanuit de invalshoek van rechtsgelijk–
heid de huidige "kan"-bepaling
wordt omgezet in een iets dwingen–
der bepaling ten aanzien van de

gemeenten waar het gaat om het
terugvorderen en verhalen van
bijstandskosten.

Vanzelfsprekend is er nog steeds
sprake, want zo hoort het in de
bijstandswet in het kader van
medebewind, van een zekere
beleidsvrijheid van gemeenten.
Essentieel hierbij is dat het niet
zozeer gaat om een categoriale
vrijstelling van verhaal en terugvorde–
ring op gronden van misschien
principiële aard van een gemeente–
bestuur of op grond van de personele
lasten, maar dat het, daar waar de
"kan"-bepaling wordt benut, gaat
om de individuele situatie van de
betrokkene die een beroep doet op
de bijstandswet. Immers, dat is de
individualiseringgedachte achter de
Algemene bijstandswet: maatwerk,
uitgaand van degene die een beroep
doet op die wet.

In dit kader meen ik dat zeker
sprake is van rechtsgelijkheid in die
zin, dat gemeenten voor terugvorde–
ring in principe uitgaan van dezelfde
wetgeving en bij verhaal van de
rechtsgang, die inzake alimentatie–
rechten is gewaarborgd. Toch is ook
de beleidsvrijheid, nodig om in te
spelen op de eigen positie van het
individu, voldoende gewaarborgd. Ik
kom straks nog op de dringende
redenen en aanverwante zaken.

De heer Schutte vroeg heel
concreet: is er nog steeds zo'n
verschil tussen gemeenten? Wij
hebben daarvoor geen recente
cijfers. Er zijn ons twee dingen
opgevallen. In eerste instantie zijn
enkele gemeenten als vervolg op het
vorige wetsvoorstel - dat daarna
echter in de Eerste Kamer is
verworpen — begonnen met het
opzetten van een afdeling voor de
terugvordering en de verhaalsver–
plichting. De meeste gemeenten
werken daaraan of wachten op
aanname van dit wetsvoorstel. Er is
dus nog sprake van enig verschil,
maar het is zeer wel mogelijk dat er
in de loop van de rit steeds meer
sprake zal zijn van een gelijke
behandeling van de burgers van de
verschillende gemeenten. Wij hebben
geen recente cijfers, maar weten wel
dat sommige gemeenten wachten op
aannaming van dit voorstel.

Vrijwel iedere spreker maakte de
opmerking dat er nu een verplichting
ligt bij de gemeente, maar ook tussen
echtelieden en ouders en kinderen
om in elkaars onderhoud te voorzien.
Met name mevrouw Schimmel en
mevrouw Brouwer vroegen zich in

dat verband af hoe dit zich precies
verhoudt tot de economische
zelfstandigheid. Ikzou mevrouw
Brouwer erop willen wijzen dat zij de
invalshoek en de rechtsgrond van de
ABW wel heel zorgvuldig moet
benaderen. Bijstand heeft iemand
nodig die niet over de middelen
beschikt om in de noodzakelijke
middelen van bestaan te voorzien,
artikel 1, eerste lid, en de bijstand
wordt afgestemd op de omstandig–
heden en mogelijkheden van
personen en het gezin en het
betoonde besef van verantwoorde–
lijkheid voor de voorziening in het
bestaan, artikel 1, tweede lid. De
ABW gaat dus uit van enerzijds de
garantie van voldoende middelen van
bestaan onder de voorwaarde dat
men ook zelf tracht die middelen te
verwerven. Dat was ook uitgang–
spunt in het rapport van de commis–
sie-Van Rijn inzake de sociale
zekerheid, hier al vaker aan de orde
geweest. Als men dat door omstan–
digheden niet kan, heeft men terecht
een recht op bijstand.

Ik denk dan ook dat economische
zelfstandigheid niet in eerste
instantie kan worden verkregen door
een beroep op bijstand, maar door te
trachten door middel van arbeid een
eigen inkomen te verwerven. De heer
Schoots zei namens de PvdA dan ook
dat dit wetsvoorstel eigenlijk het
nadeel heeft dat het het beeld
oproept dat het niet hebben van een
partner een probleem is, maar dat
het achterliggende probleem in feite
natuurlijk is het ontbreken van de
mogelijkheid om economische
zelfstandigheid via het recht op
betaalde arbeid te realiseren. Ook in
de bijdrage aan de schriftelijke
behandeling van de lederi van de
PvdA is enkele malen gevraagd of
vanuit de ABW nu niet meer
mogelijkheden zouden moeten
worden geboden om economische
zelfstandigheid via betaalde arbeid te
verkrijgen. Welaan, die discussie
kunnen wij binnenkort voeren aan de
hand van de decentralisatie bijzon–
dere bijstand waarin meer mogelijk–
heden worden gecreëerd voor
kinderopvang en scholing, juist om
alleenstaande ouders in staat te
stellen een eigen inkomen te
verwerven. Dat is de lijn waarlangs
dit kabinet de economische zelfstan–
digheid wil realiseren. Als echter na
ontbinding van een huwelijk een
partner, hetzij man, hetzij vrouw, over
onvoldoende middelen van bestaan
beschikt en ook niet in staat is deze
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door arbeid te verwerven, dan is de
vraag of de onderhoudsplicht die
binnen het huwelijk geldt ook daarna
nog doorloopt. De vraag is gesteld of
het een beroep doen op de onder–
houdsplicht, bijvoorbeeld door
alimentatie te eisen, c.q. het recht
van de gemeente om dat als
voorwaarde voor bijstand te stellen,
zich wel verhoudt tot het recht dat
wij thans kennen. Is er een onder–
houdsplicht na het huwelijk? Ik wil
hiervoor een citaat aanhalen uit een
arrest van de Hoge Raad over de
wettelijke grondslag. Inderdaad is er
een onderhoudsplicht tijdens het
huwelijk en is er een zekere rechts–
grond om die ook na het huwelijk
aanwezig te achten. Ik meen dat de
heer Schutte erop wees dat de Hoge
Raad in het arrest van 2 april 1982
deze rechtsgrond als volgt heeft
geformuleerd: "De alimentatieplicht
jegens een gewezen echtgenoot
berust op de levensgemeenschap
zoals die door het huwelijk is
geschapen, welke gemeenschap in
de alimentatieplicht haar werking
behoudt, ook al wordt de huwelijks–
band geslaakt." Ik kon deze mooie
taal bijna niet uit m'n hoofd leren. De
alimentatie, de onderhoudsplicht kan
dus wel degelijk doorlopen nadat de
huwelijksband is geslaakt. Dan is het
vanzelfsprekend dat de ex-echtge–
noot die niet zelfstandig kan
beschikken over een ander inkomen
en die niet de mogelijkheid heeft, een
inkomen via arbeid te verwerven, in
eerste instantie de mogelijkheid van
het beroep op alimentatie tot gelding
brengt. Zo nodig, als de alimentatie
onvoldoende mocht blijken te zijn,
kan die aangevuld worden door
middel van verhaal. En, let wel, het
gaat niet alleen om alimentatie voor
de voormalige echtgenoot, het kan
ook gaan om alimentatie voor de
kinderen. Immers, er behoeft nog
geen sprake te zijn van een uitge–
sproken echtscheiding of van andere
regelingen. Ik zou zeggen, verkijkt u
zich er niet op, zo goed is de zaak
meestal niet geregeld voor de
kinderen. De Raad voor de kinderbe–
scherming heeft immers alleen de
mogelijkheid om op te treden als er
een rechterlijke uitspraak is geweest.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter, het kan ook tijdens de
procedure, bij wijze van voorlopige
voorziening.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat kan,
maar er behoeft zelfs geen sprake te

zijn van een echtscheidingsprocedu–
re, terwijl de echtelieden toch uit
elkaar zijn. Het komt vaak voor dat er
niet alleen voor de ex-echtgenoot/ex–
echtgenote gevraagd moet worden
— inderdaad gaat het meestal om de
vrouw — maar ook voor de kinderen.

Mevrouw Schimmel meende te
moeten constateren dat de alimenta–
tie zoals ze tot nu toe kon worden
geregeld, als gevolg van dit wets–
voorstel door de gemeenten wordt
overschreden, omdat in het wets–
voorstel de mogelijkheid wordt
geboden om verhaal van bijstand
mogelijk te maken, ook als de
onderhoudsplicht ontbreekt. Dat is
niet juist Ingeval de burgerrechtelijke
onderhoudsplicht ontbreekt, is
bijstandsverhaal niet mogelijk. Het is
zelfs zo dat de kring van degenen op
wie verhaal gepleegd kan worden —
de heer Leerling vroeg hiernaar —
beperkter is dan in het Burgerlijk
Wetboek. Er is bijvoorbeeld geen
verhaalsmogelijkheid tussen
schoonouders en behuwdkinderen,
zoals ze in het Burgerlijk Wetboek
genoemd worden, of tussen stiefou–
ders en stiefkinderen als ze niet in
gezinsverband samenleven.

Er is dus verhaal mogelijk in de
gevallen waarin een onderhouds–
plicht geldt. Maar, zo zegt mevrouw
Schimmel, het is toch mogelijk dat
de gemeente bij de rechter verzoekt
— zij sprak zelfs van het op de stoel
van de rechter gaan zitten — om
verdergaand verhaal mogelijk te
maken c.q. een hogere alimentatie te
doen eisen dan waartoe de partners
in hun eigen privérelatie besloten
hadden? Ik kan mij beter vinden in de
opvatting van de meeste andere
woordvoerders, dat het niet aangaat
om het als een privézaak te zien als
er een mogelijkheid is om elkaar te
blijven onderhouden, zodat er sprake
is van een bron van inkomsten, en op
die manier de gevolgen van het
huwelijk af te schuiven op de
samenleving. Immers, door het tot
stand komen van het huwelijk heeft
de samenleving ook bepaalde
verantwoordelijkheden op zich
genomen, zoals tot uitdrukking komt
in bijvoorbeeld de Algemene
weduwen– en wezenwet. Het is dus
mogelijk dat de gemeente die na
marginale toetsing tot de slotsom
kornt dat de alimentatie-aanvrage
wel bijzonder afwljkt van hetgeen aan
alimentatie betaald kan worden, de
rechter vraagt, een hogere alimenta–
tie vast te stellen c.q. verhaal tot een
hoger bedrag mogelijk te maken. Als

de maximale alimentatie die iemand
zou kunnen betalen ƒ 1000 was, dan
zou het toch al te makkelijk zijn om te
zeggen: "Ach, je hebt toch nog
aanvullende bijstand nodig, schat,
waarom zouden wij eigenlijk alimen–
tatie tot dat bedrag afspreken? Laten
wij het houden op ƒ 200, de rest krijg
je toch wel als aanvullende bij–
stand."? Dan zou de gemeenschap,
de samenleving, elke maand ƒ 800
meer moeten betalen, terwijl er nog
wel degelijk sprake is van een
onderhoudsplicht jegens de gewezen
echtgenote. Ik vind dat je niet zo
gemakkelijk een beroep op de
samenleving kunt doen. Wij accepte–
ren het niet van werkgevers dat ze
werknemers "lenen" van de samen–
leving en hen ook zo weer "terugge–
ven", wij accepteren zulks ook niet in
deze situaties. Er kunnen evenwel
dringende omstandigheden zijn
waardoor er een reden voor is.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb er toch bezwaar tegen dat de
staatssecretaris een vergelijking trekt
met werkgevers. Het gaat er niet
zozeer om dat een vrouw tijdens een
echtscheiding of na een echtschei–
ding een beroep doet op de Algeme–
ne bijstandswet, omdat zij een
beroep wil doen op publieke
middelen, als wel dat juist in deze
samenleving de meeste vrouwen
geen economische zelfstandigheid
hebben. Ik vind niet dat dan de
vergelijking getrokken kan worden
met bijvoorbeeld werkgevers die een
beroep doen op publieke middelen
terwijl zij het zelf zouden kunnen
uitzoeken. Het punt is nu juist dat de
meeste vrouwen nog steeds geen
economische zelfstandigheid
hebben.

Staatssecretaris Ter Veld: Maar dan
opnieuw, mevrouw Brouwer, rijst de
vraag, wanneer men over onvoldoen–
de middelen van bestaan beschikt en
niet dat eigen inkomen kan verwer–
ven vanwege een zwakke positie op
de arbeidsmarkt, of het dan vanzelf–
sprekend is dat de voormalig
echtgenoot, gezien de onderhoud–
splicht die voortvloeit uit het eens
gesloten huwelijk, daarop niet
aangesproken zou kunnen worden. Ik
begrijp zeer wel dat in een aantal
situaties waarin de alimentatie niet
hoog genoeg zal zijn om de betrok–
ken vrouw buiten de bijstand te
houden en dus aanvullende bijstan–
dig nodig is, de neiging van de
onderhoudsplichtige partner

Tweede Kamer Bijstandsverhaal
22 maart 1990
TK52 52-2988



Ter Veld

misschien groot zal zijn om voor te
stellen ervan af te zien, omdat de
vrouw toch op aanvullende bijstand is
aangewezen Mij komt het voor als
een onjuiste zaak dat men afziet van
alimentatie die men had kunnen
krijgen op grond van de onderhouds–
plicht om vervolgens bij de samen–
leving aan te kloppen voor dat
inkomen. Er zijn echter dringende
redenen denkbaar waarom dat niet
kan en niet juist zou zijn. Normaal
gesproken is men economisch
zelfstandig door eigen arbeid of was
men gehuwd en doet men een
beroep op de mogelijkheid om te
voorzien in eigen inkomen en
bestaan via de ex-echtgenoot. En als
dit alles niet kan of als er dringende
redenen zijn, is er natuurlijk bijstand.
Als er onvoldoende mkomen is, is er
natuurlijk bijstand.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Als geen alimentatie wordt aange–
vraagd, is dat lang niet altijd een
gevolg van een soort afspraak tussen
echtgenoten of ex-echtgenoten. In
de meeste gevallen is de situatie
helemaal niet zo dat man en vrouw
zo vriendelijk met elkaar een
overeenkomst kunnen sluiten om de
sociale dienst beentje te lichten. Dat
is mijn bezwaar tegen deze voorstel–
ling van zaken. Het kan best zijn dat
een vrouw minder of misschien zelfs
geen alimentatie voor zichzelf vraagt,
omdat zij — ik heb dat al gezegd -
vreest dat er nogal wat gevolgen
zullen zijn, zoals bedreigingen
etcetera. Dan kun je zeggen dat het
niet zo vaak voorkomt, maar ik denk
dat zo'n situatie vaker voorkomt dan
wat nu wordt gesuggereerd, namelijk
een afspraak tussen echtgenoten of
ex-echtgenoten om de samenleving
te belasten. Ik denk dat dat niet reëel
is.

Staatssecretaris Ter Veld: De
dringende redenen, de bedreiging,
de belasting, daar kom ik nog op. Als
zodanig is het uitgangspunt — en het
verheugt mij ook dat daar voor het
merendeel van de Kamer een
vanzelfsprekendheid in zit — dat wij
hier volgend zijn, volgend in het BW
en volgend in de onderhoudsplicht.
Wanneer men over voldoende
middelen van bestaan had kunnen
beschikken door dat te benutten,
bijzondere omstandigheden daarge–
laten, is het vanzelfsprekend dat men
zulks doet.

Natuurlijk zijn er bijzondere
omstandigheden denkbaar waarin

zo'n alimentatievoorwaarde absoluut
niet vanzelfsprekend is en ook
verhaal niet logisch is. Eerste vraag:
wanneer kan een vrouw kenbaar
maken dat zo'n alimentatievoorwaar–
de, zo'n eventuele verhaalsvordering
bij haar ex-echtgenoot bij haar tot
problemen leidt? Dan kan vanzelf–
sprekend op het moment dat de
bijstand wordt aangevraagd. Op dat
moment kan de gemeente immers op
grond van artikel 3 in het wetsvoor–
stel de alimentatievoorwaarde aan de
orde stellen. Is alimentatie aange–
vraagd? Hoeveel alimentatie is
afgesproken? Wat is de reden dat
geen alimentatie is aangevraagd of
kan worden aangevraagd? En dan
kan het zeer wel zijn dat op grond
van de dan verkregen informatie de
gemeente gebruik maakt van haar
bevoegdheid, af te zien van de
alimentatie-opdracht en daarmee ook
af te zien van verhaal.

De Kamer heeft gevraagd of ik
heel concrete voorbeelden kan
noemen. Dat nu is bijzonder moeilijk.
Ik vind het vrij vanzelfsprekend dat in
geval van mishandeling en incest -
daarvoor hoef je niet naar een
blijf-van-m'n-lijf-huis te zijn gegaan;
je kunt ook naar je moeder zijn
gevlucht — de gemeente uitermate
terughoudend zal zijn in het leggen
van deze relatie. Maar ook hier past
weer een zekere terughoudendheid.
Ik dacht dat de heer Schutte daar
ook al op wees. Wij moeten natuurlijk
niet in de situatie van een nieuwe
grote leugen komen; als jij zegt dat ik
jou een blauw oog heb geslagen,
dan... De terughoudendheid bestaat
er niet in dat dit geen dringende
reden kan zijn, maar het betekent wel
dat het bijzonder moeilijk is, ze in de
wet vast te leggen.

Mevrouw Brouwer, mevrouw
Schimmel en mevrouw Soutendijk
vroegen of niet een andere gemeente
dan de gemeente waar de vrouw
woonachtig is, verhaal kan instellen,
in het geval er gevaar bestaat voor
verdere bedreiging. Het probleem
hierbij is dat, als de andere gemeente
dit zou doen, de tegenpartij voor de
verhaalsplichtige niet aangewezen is.
De gemeente is immers de gemeente
waar de vrouw bijstand geniet. Ik ga
er nu maar even van uit dat het om
een vrouw gaat. Die gemeente is de
aangewezen partij om verhaal in te
stellen. Die gemeente moet dus
bekend zijn. Ik zie in een aantal
gevallen geen grote bezwaren tegen
de gedane suggestie, maar ik kan mij
voorstellen dat bij een groot risico

van bedreiging of van andere
bijzondere onaangename situaties,
vooral een kleine gemeente zal
oordelen dat er een dringende reden
is en dat er geen verhaal kan worden
ingesteld. Ikzie geen mogelijkheden
om de zaak door een andere
gemeente te doen aanspannen.
Evenmin — ik kom nu tot een
suggestie van mevrouw Brouwer —
kan het Rijk zulks doen. Ook dat past
niet in de rechtssystematiek die wij
bij de bijstand kennen. De gemeente
is immers de instantie die de bijstand
uitkeert en die van verhaal kan afzien
wegens dringende redenen. Het lijkt
mij dat juist de gemeente waar de
vrouw bijstand aanvraagt, veel beter
geëquipeerd is om zulks precies te
wegen. De gemeente kan kennis
nemen van de problemen en kan ze
beoordelen. Als verhaal niet mogelijk
is, kan zich een periode later toch de
mogelijkheid van verhaal voordoen.
Ook het omgekeerde doet zich voor.

Een andere reden om van alimen–
tatie of verhaal af te zien, betreft de
causaliteitsvraag. Ook hier gaat in
feite de rechter over. Ik ben het
volstrekt met de heer Schutte eens
dat het absoluut niet in de rede ligt
om terug te zoeken naar de ex-echt–
genoot, als iemand door onvrijwillige
of niet verwijtbare werkloosheid na
verloop van tijd in de bijstand komt.
Het is echter bijzonder moeilijk, dat in
de wet vast te leggen. Als iemand
immers vanwege de spanningen net
met ontslag is op het moment van de
echtscheidingsprocedure, moet je
ook dan ervan uitgaan dat, als de
WW-periode afgelopen is, er geen
relatie bestond? Wij moeten dit aan
de rechter overlaten. Deze kan
vaststellen of er sprake is van een
onderhoudsplicht. Laten wij niet
proberen, dit in de wet vast te
leggen. Met de intentie die indertijd
door middel van de motie-Nijhuis/
Groenman in de wet werd vastge–
legd, ben ik het echter inderdaad
eens. Het zou vanwege de gekozen
systematiek evenwel niet passend
zijn om die tekst in dit wetsvoorstel
op te nemen, daar de uitspraak
uiteindelijk bij de alimentatierechter
ligt.

De heer Linschoten (VVD): De
uitspraak hoeft in dit geval niet per
se bij de alimentatierechter te liggen.
De overheid heeft op basis van de
voorgestelde wettekst en gebruik
makend van dringende redenen de
mogelijkheid om zelf een beleid te
voeren. Ik denk dat de staatssecreta–

Tweede Kamer Bijstandsverhaal
22 maart 1990
TK52 52-2989



Ter Veld

ris deze mterpretatie duidelijk kan
maken in dit debat. Neem eens de
situatie - een ander voorbeeld dan
dat van mevrouw Brouwer — van
twee mensen die uit elkaar gaan en
die altijd al geheel economisch
zelfstandig zijn geweest, maar
waarvan er na verloop van tijd een in
de bijstand komt. Ik kan mij voorstel–
len dat een gemeente op basis van
de wettekst die wij vandaag bespre–
ken, tot de volgende conclusie komt:
in dit geval is het zo onlogisch om te
gaan verhalen dat wij dringende
redenen aanwezig achten. Dan loopt
men niet het gevaar, in de problemen
te komen. Kan de staatssecretaris op
dit punt een toezegging doen?

Staatssecretaris Ter Veld Ik kan
natuurlijk nooit zeggen wat de
gemeenten als dringende redenen
zullen ervaren. Ik wijs erop dat het
BW in die zin geen limitering geeft
aan de onderhoudsplicht. Maar, zoals
ik al zei: ik acht het in de rede liggen,
maar ik leg het niet in de wet vast. In
de situatie die de heer Linschoten
noemt, waarin de economische
zelfstandigheid van beide partners bij
wijze van spreken het hele huwelijk
door bestaan heeft, lijkt het mij
volstrekt logisch dat de gemeente
oordeelt dat het niet in de rede ligt
om tot verhaal over te gaan, daar er
nooit een economische afhankelijk–
heid heeft bestaan.

De heer Linschoten (VVD): Dan is
er dus een dringende reden om niet
tot verhaal over te gaan. Dat is
duidelijk.

Staatssecretaris Ter Veld: Maar zou
de economische zelfstandigheid
slechts zeer kort bestaan, dan ligt de
zaak anders. De heer Linschoten
noemde de situatie waarin beide
partners altijd hun eigen economi–
sche zelfstandigheid hebben gehad.
Zij zijn dus nooit economisch
afhankelijk geweest van elkaar. In
zo'n situatie kan ik mij zeer goed
voorstellen dat de gemeente zegt dat
verhaal uit den boze is, daar het
absoluut niets heeft te maken met
iets anders dan de onvrijwillige, niet
verwijtbare werkloosheid. Die
werkloosheid duurt in die situatie
overigens hopelijk ook heel kort.

De heer Linschoten (WD):
Mijnheer de voorzitter! Het gaat er
natuurhjk om, duidelijk in beeld te
krijgen op welke manier de gemeen–
ten kunnen spelen met de bepaling

dringende reden. Als wij een
wettelijke verplichting tot verhaal in
de wet regelen, dan moeten wij dat
niet doen in situaties waarvan ik het
zelf apert onbillijk zou vinden om te
verhalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
iemand die nooit een afhankelijke
partner heeft gehad en die na een
groot aantal jaren opeens geconfron–
teerd wordt met een claim van de
gemeente omdat zijn ex-partner in de
bijstand is terechtgekomen. Dat mag
naar mijn idee niet het gevolg zijn van
dit wetsontwerp en dat wil ik
duidelijk van de staatssecretaris
horen.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik denk
dat de heer Linschoten iets van mij
wil horen waarvan ik twee of drie
keer heb gezegd, dat het zeer
duidelijk in de rede ligt maar dat ik
geen reden zie om het in de wet vast
te leggen. Ik zie er ook niet de
mogelijkheid toe, omdat, vanwege de
gekozen wettekst, de bevoegdheid
om er een uitspraak over te doen bij
de rechter ligt.

De heer Linschoten (VVD): Nee,
voorzitter, ik stel die vraag zo
indringend omdat de staatssecretaris
zojuist een arrest van de Hoge Raad
heeft geciteerd dat erop neerkomt,
dat die onderhoudsplicht nogal een
tijdje door kan lopen ook nadat een
huwelijk is ontbonden. Ik vraag niet
aan haar om in de wet deze casuspo–
sitie vast te leggen. Ik vraag wel aan
haar, om in dit debat aan te geven
dat in zo'n geval haar interpretatie
van de bepalmg dringende reden is,
dat men niet over zal gaan tot
verhaal.

Staatssecretaris Ter Veld U vraagt
van mij een interpretatie van het BW,
die ligt op het terrein van de
alimentatierechter. Ik wijs erop, dat
de alimentatierechter niet zonder
meer zal aannemen dat de aanspra–
ken van de vrouw op alimentatie
teniet zijn gegaan ais gevolg van het
verliezen van die financiële onafhan–
kelijkheid. Ik stel wel, dat de be–
voegdheid om dit in de beoordeling
te betrekken zeer wel in de rede ligt.
Nogmaals, ik doe hier geen uitspraak
over de exacte interpretatie van het
BW, maar ik kan mij zeer wel
voorstellen, los van de vraag wat de
dringende reden is, dat de gemeente
stelt dat er in haar opvatting reden is
om van de "kan"-bepaling gebruik te
maken.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik vind het nog niet
duidelijk.

Staatssecretaris Ter Veld Maar dat
kan ik ook niet zijn. Stel, dat de
gemeente het niet nodig vindt om de
verhaalsituatie van toepassing te
verklaren omdat er voldoende
financiële en economische onafhan–
kelijkheid was. Zodra de gemeente
dat heeft uitgesproken, gaat de
vrouw naar de alimentatierechter,
vraagt alimentatie aan en krijgt die.
Dan moet de gemeente er toch weer
rekening mee houden of zij begint er
maar niet aan. Dat was de casusposi–
tie die de heer Schutte noemde. Ik
vind dan ook dat ik hier geen
uitspraak over moet doen...

Ik krijg nu een briefje van de
ambtenaren...

De heer Linschoten (VVD):
Misschien wel met het goede
antwoord.

Staatssecretaris Ter Veld: Er staat
op: wanneer dat zo is uitgesproken,
is er in dat geval geen onderhouds–
plicht.

De heer Linschoten (VVD): Dat
antwoord is in ieder geval fout.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat lijkt
mij ook. Ik kijk nu even omhoog.

De heer Linschoten (VVD):
Misschien is het goed wanneer u
even over deze vraag nadenkt, zodat
u ons in tweede termijn wat meer
duidelijkheid kunt verschaffen.
Immers, wanneer wij aan gemeenten
een verplichting opleggen om in
bepaalde gevallen mensen met een
verhaalsactie te confronteren, dan
moeten wij ook goed weten dat dit
niet gebeurt in die situaties die door
de wetgever in formele zin niet
bedoeld zijn.

Staatssecretaris Ter Veld: U
probeert mij nu met socratische
vragen zover te krijgen, dat ik dit
toezeg voor de situatie waarin men
altijd economisch en financieel
onafhankelijk was. Dan brengt straks
weer iemand de situatie ter sprake
waarin dit voor de laatste vier of vijf
jaar geldt. Ik meen, dat ik dan op de
stoel van de rechter ga zitten. Zo
simpel ligt het.

De heer Linschoten (VVD):
Helemaal niet. Op het moment
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waarop de wetgever in formele zin
bepaalt in welke gevallen er wel een
plicht tot verhaal bestaat of niet, zijn
wij nog niet toe aan de rechter. Pas
nadat hier de wet is vastgesteld, zal
bij de uitvoering van die wet de
rechter een oordeel moeten hebben,
uitgaande van de positie die bepaald
is door de wetgever in formele zin.
Wij gaan in deze Tweede Kamer niet
een wet behandelen, zonder dat wij
weten wat de gevolgen ervan zijn. De
staatssecretaris kan zich niet van de
vraag afmaken met de opmerking dat
wij straks wel zien hoe de rechter
erop reageert.

Staatssecretaris Ter Veld: Het klopt
niet.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Voorzitter! In de
gevallen waarin beide partners
economisch zelfstandig zijn geweest
en waarin na een bepaalde periode
die economische zelfstandigheid van
een van de partners vervalt, zal de
alimentatierechter constateren dat
hier geen reden is om de onderhouds–
plicht aan te nemen omdat men
zelfstandig in staat was om in
onderhoud te voorzien. Er is dan
geen reden voor verhaal. Ik denk dat
deze casus zich niet zo zal voordoen.
Ik denk ook, dat het niet juist is om
deze situatie via de dringende reden
op te lossen, omdat dit simpelweg
zal voortvloeien uit de alimentatie–
rechtspraak.

Staatssecretaris Ter Veld: Dat denk
ik ook, maar de heer Linschoten
vraagt mij of ik het allemaal concreet
kan aangeven In deze situatie lijkt
het mij inderdaad redelijk. De
dringende redenen lijken mij hier niet
aan de orde; die zitten naar mijn
mening meer in de situatie waarin de
verplichting tot alimentatie c.q. de
vordering tot verhaal psychisch of
lichamelijk ernstige schade zal
aanbrengen aan de vrouw in kwestie.

De heer Linschoten (VVD): Dat kan
niet! De enige mogelijkheid om niet
te verhalen, is op het moment dat je
van mening bent dat er dringende
redenen zijn om dat niet te doen. U
zegt het in dit geval...

Staatssecretaris Ter Veld: Neen...

De heer Linschoten (VVD):
...onredelijk te vinden. Als u dat
inderdaad onredelijk vindt, merk ik op

dat het met deze wet wel verplicht
wordt!

Staatssecretaris Ter Veld: Neen.
Verhaal vereist, dat er sprake is van
een onderhoudsplicht. Wanneer
beide partners altijd economisch
zelfstandig zijn geweest, is er geen
onderhoudsverplichting want men
onderhield zichzelf. Die onderhouds–
plicht hangt, voortvloeiend uit de
jurisprudentie en alle omstandighe–
den in aamerking nemend, samen
met een onderhoudende situatie.

Mijnheer de voorzitter! Ik realiseer
mij plotseling, dat mevrouw Souten–
dijk bij de dringende reden vroeg hoe
dit nu toch een financiële kan zijn,
want de verhaalsplicht houdt toch
rekening met de draagkracht van de
betrokken persoon.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): De alimentatievaststel–
ling gaat uit van de draagkracht. Als
er draagkracht is, is er een verplich–
ting tot alimentatiebetaling als alle
overige omstandigheden daartoe
aanleiding geven, onder andere als
partners niet eerst economisch
zelfstandig zijn geweest. Wordt
eenmaal de alimentatieverplichting
vastgesteld, dan is er dus draag–
kracht. Dan kun je natuurlijk nooit
vervolgens op grond van de verhaals–
verplichting constateren, dat daarvan
moet worden afgezien op grond van
financiële redenen. Dan is namelijk
die alimentatievaststelling niet juist
geweest.

Staatssecretaris Ter Veld: Klopt! Dat
kan geen reden zijn, omdat het elkaar
zou tegenspreken. Hierdoor moge
duidelijk worden, dat het niet zo
gemakkelijk is te definiëren en dat dit
getoetst moet worden.

Daarna rijst de vraag of er met de
verplichting van de gemeente tot
verhaal nog wel in voldoende mate
sprake is van de nu juist beoogde
rechtsgelijkheid als te vaak gebruik
zou worden gemaakt van de afwij–
kingsgronden. Mij dunkt, dat juist in
die situatie die rechtsgelijkheid wel
degelijk bestaat. Nogmaals, het gaat
niet om een groepsgewijze afwijking.
Het moet voortdurend een individue–
le beoordeling zijn. Dat nu juist is de
kern van de bijstand en — misschien
voor sommigen — een van de
essentiële onderdelen van de sociale
vernieuwing, waarbij immers het
individu meer kansen moet krijgen
om zijn eigen positie in de samenle–
ving te versterken.

Voorzitter! De rechtsgang voor
verhaal volgt die voor de alimentatie.
Het is inderdaad betrekkelijk waar
wat mevrouw Soutendijk zegt,
namelijk dat er iets teloor zou kunnen
gaan van de toetsing of de bijstand
terecht wordt verleend als de gang
naar de kantonrechter wegvalt. Mij
dunkt, dat er ook andere mogelijkhe–
den tot toetsing zijn. Het voordeel
van deze procedure is duidelijk
aangegeven. Dezelfde normen
worden gehanteerd en dezelfde
omstandigheden worden in ogen–
schouw genomen, waardoor een
aansluiting wordt gezocht bij de
alimentatierechtspraak.

De vraag is gesteld of dit een
verzwaring van de rechterlijke macht
vereist. Er zijn inderdaad 22 rechters
aangesteld. Daarvoor is 8,3 mln.
verwerkt in de begroting van het
ministerie van Justitie. De vraag of
dit een blijvende of tijdelijke zaak is,
moet mijns inziens worden betrokken
bij de evaluatie waarover ik straks
nog kom te spreken.

Met betrekking tot de terugvorde–
ring bestond bij vele sprekers grote
twijfel over de vraag of dezelfde
beroepsgang gevolgd moest worden
als die bij de toekenning van de
bijstand. Het gaat hier om de
beroepsgang om na het college van
B en W eventueel in beroep te
kunnen gaan bij GS, dat wil zeggen
de lijn van het kroonberoep.

Mevrouw Soutendijk wees erop dat
het wellicht onverstandig is om nu
over te stappen van de kantonrechter
naar de Kroon, zoals bij de toeken–
ning van de bijstand. Immers, er vindt
tegelijkertijd een discussie plaats
over de vraag of het kroonberoep
haalbaar zal blijven en dus gehand–
haafd kan worden. Wellicht moet ook
voor de bijstand een andere beroeps–
gang worden gekozen. De heer
Schoots had vooral problemen met
de beroepsgang, omdat naar zijn
inzicht de belastende beschikking —
waarvan altijd sprake is als men geld
terugvordert in plaats van geeft —
een extra bescherming vereist, zoals
via de kantonrechter kan worden
geregeld. Wat de rechtszekerheid
betreft, heeft de heer Linschoten veel
vertrouwen in de gemeenten. Ik ben
het op dit punt met hem eens. De
heer Schoots stelde vervolgens dat
men ook bijvoorbeeld een arbeidso–
vereenkomst kan aangaan. De
ontbinding van een arbeidsovereen–
komst wordt wel extra getoetst. De
heer Leerling heeft in dit verband
gevraagd of de lijn die de DIVOSA
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voorstelt niet beter is. De heer Van
der Vlies vroeg zich af of deze weg
wel juist is en of er geen amende–
menten moeten worden ingediend

Ik heb alles gewogen en geconsta–
teerd dat het wellicht beter is om de
huidige procedure via de kantonrech–
ter te handhaven. Er is inderdaad een
discussie gaande over de rechtsgang
en het hele juridische apparaat.
Laten wij niet moeilijk doen. Laten wij
niet een taak weghalen bij de
kantonrechter en vervolgens leggen
bij een ander orgaan. Over een korte
of lange periode zal de discussie over
de beroepsgang in het kader van de
Algemene bijstandswet wellicht tot
wijzigingen leiden. Ik heb een en
ander neergelegd in de nota van
wijziging, die straks zal worden
rondgedeeld.

De heer Linschoten (VVD): Een van
de redenen waarom gemeenten niet
tot terugvordering overgingen, was
toch gelegen in het feit dat men die
procedure zo omslachtig, duur en
onpraktisch vond? Als de staatsse–
cretaris die procedure weer bij nota
van wijziging in de wet opneemt, dan
worden de gemeenten met precies
hetzelfde probleem opgezadeld. In
het wetsvoorstel is nu juist voor een
veel praktischere, snellere en — naar
mijn idee — betere oplossing
gekozen. De staatssecretaris heeft,
althans in de stukken, met verve dat
standpunt verdedigd.

Staatssecretaris Ter Veld Ik heb
hiertwee invalshoeken gekozen. Dat
was zowel de door mevrouw
Soutendijk naar voren gebrachte
invalshoek als die van de heer
Schoots. Mevrouw Soutendijk vroeg
zich af of het wijsheid is om, nu de
beroepsgang toch ter discussie staat,
een nieuwe te kiezen. De heer
Schoots merkte op dat voor burge–
meester en wethouders nog wel een
schorsende werking geldt, terwijl
daarvan bij gedeputeerde staten
geen sprake meer is. Gezien de
procedure meende de heer Schoots
dat de extra bescherming die de
kantonrechter bood, hierbij toch
node gemist kan worden Daarom
heb ik gemeend, gewoon de huidige
procedure te moeten handhaven.
Daarmee kunnen beide problemen
opgelost worden en hoeft geen
nieuwe jurisprudentie te worden
uitgelokt via een of andere lijn. Dan
kan, wat de terugvordering betreft,
op deze weg worden doorgegaan in
afwachting van de discussie die op

termijn zal plaatsvinden over de
vraag of wij moeten overstappen op
een andere vorm van administratieve
rechtspraak.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Helaas is dat geen
antwoord op mijn vraag. Dit wets–
voorstel kent een paar oorzaken. Een
van de oorzaken was dat de gemeen–
ten niet wilden terugvorderen of
verhalen, omdat zij dan naar de
kantonrechter moesten stappen. Dat
is een ingewikkelde, dure en
omslachtige procedure. De gemeen–
ten zouden dat wel doen als het veel
praktischer was geregeld. Een van de
redenen die ten grondslag lagen aan
dit wetsvoorstel, wordt nu door
middel van de nota van wijziging met
terugwerkende kracht ingetrokken.

Staatssecretaris Ter Veld Dat klopt.

De heer Schoots (PvdA): Voorzitter!
Ik wil een opmerking in de richting
van de heer Linschoten maken.
Nagenoeg alle gemeenten die ons
informatie hebben verstrekt, pleitten
op basis van de voorliggende
voorstellen voor het handhaven van
de huidige wet. De gemeenten
vinden ook dat er een toetsing moet
kunnen plaatsvinden van het beleid,
dat zij in geval van terugvordering ten
uitvoer hebben gebracht. De
voorgestelde procedure kan, als het
gaat om rechtsduidelijkheid voor de
betrokkene zelf, toch niet worden
omschreven als een korte procedure:
eerst naar burgemeester en wethou–
ders, vervolgens naar gedeputeerde
staten en daarna naar de Kroon. Laat
ik ervan uitgaan dat in dit geval een
beschikking is gestuurd door weliicht
wat ondoordacht handelen van de
gemeente zelf. Dat kan natuurlijk
ook. De gemeente kan bijvoorbeeld
een te hoge bijstandsuitkering
hebben verleend. Je kan toch amper
van mensen verwachten dat zij een
procedure starten die jaren kan
duren, terwijl er teruggevorderd is.
De rechtsgronden en de procedures
zijn misschien wel goed, maar je kunt
toch iemand nlet jaren laten wachten
op een uitspraak.

De heer Linschoten (VVD): Dat ben
ik met u eens. De vraag is echter of
dat de keuze is die hier aan de orde
is. Er zijn twee elementen. Ten eerste
is er de rechtsbescherming van de
betrokkene. Daar heb ik niet over
gesproken in de richting van de
staatssecretaris.

Staatssecretaris Ter Veld Ik wil
even een suggestie doen. Als u met
elkaar in discussie gaat, wilt u dat
dan in uw eigen termijnen doen?

De heer Linschoten (VVD): De
voorzitter staat het toe. Daarom ben
ik genoopt om te reageren.

Mijn vraag aan de staatssecretaris
was evenwel voornamelijk op de
praktische kant van de zaak gericht.
Wat gaat er in de praktijk, in termen
van ingewikkeldheid, veranderen
door de nota van wijziging? Het is
mijn stelling dat wij daar niet veel
mee opschieten.

Staatssecretaris Ter Veld A!s ik had
gedacht dat wij er niet veel mee
zouden opschieten, dan had ik die
nota van wijziging nooit ingediend. Ik
ben ervan overtuigd dat de procedu–
re via de kantonrechter, zeker
wanneer het wetsvoorstel beslagleg–
ging op loon en uitkering gestalte zal
hebben gekregen in de vorm van een
echte wet, betekent dat de mogelijk–
heden redelijk aanwezig zijn. Op dit
moment worden er bij GS —
mevrouw Soutendijk heeft daar ook
al op gewezen — een nieuw apparaat
en nieuwe expertise ontwikkeld voor
dergelijke beroepszaken. Bovendien
bestaat het vermoeden dat er op niet
al te lange termijn een nieuwe
discussie komt over de beroepsgang
in het kader van de Algemene
bijstandswet en het kroonberoep.
Daarom heb ik gemeend, de
discussie die wij in 1986 al dachten
te hebben afgerond, nu vier jaar later
op een andere wijze te moeten
beoordelen. De Kamer heeft straks,
als zij de tekst voor zich heeft,
evenwel alle mogelijkheden om de
afwijking van de voorgestelde
procedure opnieuw aan de orde te
stellen. De heer Linschoten was de
enige die de voorgestelde procedure
ordentelijk en fatsoenlijk vond.

Voorzitter! Ik wil een enkele
opmerking maken over de financiële
kant van de zaak. De individuele
burger kan te maken krijgen met een
terugvorderingsprocedure. De heer
Van der Vlies heeft gevraagd of er
voldoende rekening wordt gehouden
met de laagte van een toch al laag
inkomen en de 90%. Ik heb zelf
overwogen of het in de rede zou
liggen om hier bepaalde termijnen
aan te verbinden. Ik heb gemeend
dat dit bekeken moet worden in
samenhang met de positie van
mensen met schulden en de
discussie daarover aan de hand van
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het rapport van de commissie Mijns
sen. Ik heb dus gemeend, op dit
terrein alleen de hoogte van de vrije
voet te moeten vastleggen in
overeenstemming met het wetsvoor–
stel beslaglegging op loon en andere
periodieke uitkeringen. Er komt dus
een verhoging met een deel van de
wooncomponent en de ziektekosten–
premie.

De heer Schoots heeft mij
gevraagd waarom er geen limitering
van de verhaalsduur is opgenomen in
het wetsvoorstel. Ook dit hangt
samen met de aansluiting van dit
wetsvoorstel op de onderhouds–
plicht. Wanneer de Eerste Kamer
het wetsvoorstel met betrekking tot
de limitering van de alimentatie zou
aannemen en deze wet dus in het
Staatsblad komt te staan, is het
vanzelfsprekend dat dezelfde
limitering zal doorwerken in dit
wetsvoorstel. Ik meen dat het onjuist
zou zijn om hier een limitering aan te
brengen die afwijkt van datgene wat
in het Burgerlijk Wetboek staat.

De heer Leerling heeft gevraagd of
er voor de individuele burger en de
verhouding tussen burgers bij de
alimentatie wordt gestreefd naar
directe uitbetaling tussen voormalige
echtgenoten. Als dat zonder
problemen kan gebeuren, lijkt mij dat
een heel goede zaak. Wanneer een
partner die tot een bepaald moment
van de bijstand afhankelijk is, een
eigen arbeidsinkomen gaat verdie–
nen, kan de alimentatie heel plezierig
door blijven lopen in een directe
verhouding, waardoor iemand met
een bepaald arbeidsinkomen de
bijstandswet weer vrij snel kan
verlaten.

Ik kom op de financiën van de
overheid. Er is geen fractie die mij
niet gevraagd heeft of de regering
zich niet rijker rekent dan zij kan
worden. Tegelijkertijd is gevraagd of
de 15 mln. voldoende is om de
kosten en de lasten van deze
procedures te dragen. Ik geef toe dat
het bijzonder moeilijk is om na te
rekenen of het wetsvoorstel voldoen–
de geld opbrengt conform de
ramingen. Er zijn geen nieuwe cijfers.
Ik heb evenwel de principiële
benadering dat, ook al zou het
minder opleveren, het desalniettemin
geen kwaad kan om een fatsoenlijk
terugvorderings– en verhaalsbeleid te
voeren. Het lijkt mij een goede zaak
om, zoals door diverse fracties is
gevraagd, na twee jaar een evaluatie
te houden van de opbrengst en de
kosten in de praktijk. Ik zeg de Kamer

graag toe dat wij twee jaar nadat de
wet het Staatsblad heeft bereikt,
zullen bekijken of het wetsvoorstel
heeft geleid tot een hogere op–
brengst, of er meer verhaald is, of er
meer teruggevorderd is, of de
gemeenten voor grote problemen zijn
gesteld en of de ƒ 500 gemiddeld
met 10% besparing voldoende of
juist te ruim is geweest.

De heren Schutte en Leerling
hebben, verwijzend naar een
opmerking van de heer Barendregt in
de Eerste Kamer, gevraagd of er
geen reden was om een bepaalde
incentive in te bouwen. Zo'n prikkel
zijn wij ook aan het uitwerken in het
kader van het regeerakkoord en de
nota Sociale vernieuwing. Door een
behoud van bespaarde bijstandskos–
ten kunnen de gemeenten in staat
worden gesteld arbeidspools,
banenplannen en jeugdwerkgarantie–
plannen op te zetten. Juist omdat wij
bezig zijn met de technische
uitwerking van die prikkel van 10%,
zeg ik gaarne toe dat ik dit punt erbij
zal betrekken. Het is de vraag of wij
10% van de totaal bespaarde
bijstand zouden moeten nemen voor
de incentive voor de gerneenten of
dat dat te conjunctuurgevoelig is en
te weinig rekening houdt met de
inspanning van de gerneenten en dat
het op een andere wijze moet worden
uitgewerkt. Zodra die 10% incentive
is uitgewerkt, dan is dit punt zeker
aan de orde. Als wij niet alleen
rekening houden met de totaal
bespaarde bijstand, maar ook met de
activiteiten van de gemeenten zelf,
dan vinden wij het niet onredelijk om
te kijken of ook deze inspanning van
de gemeenten daarbij een rol moet
spelen

De heer Linschoten (VVD): De
staatssecretaris spreekt over de
kosten die gemeenten moeten maken
om te verhalen en zegt dat over een
jaar of twee zal worden bekeken wat
dat heeft opgeleverd heeft en of de
vergoeding eventueel zal moeten
worden aangepast. De vragen die
door mij en anderen zijn gesteld,
gingen echter een andere kant op.
Indien in de praktijk blijkt dat de
hoeveelheid geld onvoldoende is om
de taak uit te voeren, zal de staatsse–
cretaris boter bij de vis moeten
leveren en daar niet een paar jaar
mee wachten. Is zij bereid, die
toezegging te doen?

Staatssecretaris Ter Veld: Eerst
moet bekeken worden of dat

inderdaad zo is. Om de vis volledig te
verzuipen in de boter, lijkt mij hoogst
onverstandig.

De heer Linschoten (VVD): De
staatssecretaris mag het van alle
kanten bekijken. Dat lijkt mij zeer
verstandig. Indien echter in de
praktijk blijkt dat het geld dat zij
beschikbaar heeft gesteld aan de
gemeenten voor deze taak onvol–
doende is, neernt zij dan gelijk
maatregelen?

Staatssecretaris Ter Veld: Wanneer
na een evaluatie na twee jaar blijkt,
dat de gelden die gemeenten krijgen
onvoldoende in overeenstemming
zijn met de taken die zij moeten
verrichten, dan moet daar naar
gekeken worden. Uit de vorige
afspraak met de VNG vloeit voort -
en ik neem aan dat dat ook uit het
nieuwe overleg zal voortvloeien -
dat wanneer men extra taken bij de
gemeenten neerlegt, die adequaat
moeten worden gecompenseerd in
het Gemeentefonds. Daar houdt ook
dit kabinet zich aan. Wij zijn er
namelijk niet op uit lagere overheden
en andere overheden te pesten.

De heer Linschoten (VVD): Dat
snap ik, maar stel dat voordat u gaat
evalueren, blijkt dat er problemen
zijn, dan is het toch redelijk om op
dat moment al een financiële
voorziening te treffen?

Staatssecretaris Ter Veld: Het is op
dit moment volstrekt onlogisch om te
veronderstellen dat de ƒ 500 per
geval, de 15 mln. die is ingezet plus
de berekende bespaarde bijstands–
kosten, niet voldoende zouden zijn.
Er zonder meer van uitgaan dat de
gemeenten hier te kort aan komen,
zou net zo onverantwoord zijn als er
zonder meer van uitgaan dat de
gemeenten hier in alle gevallen
voldoende aan hebben. Ik zeg toe dat
wij het zullen bekijken Wanneer zou
blijken dat de vergoeding inderdaad
onvoldoende is, dan zijn wij gehou–
den om de gemeenten daarvoor te
compenseren. Ik zeg nu niet: laat wij
maar uitgaan van meer en dan zien
wij wel. Dan is er namelijk altijd te
weinig.

Ik wil nog enkele losse vragen
beantwoorden. Hoe zit het met een
niet gehuwde vader en zijn verant–
woordelijkheid ten aanzien van zijn
kinderen, vroeg de heer Leerling. Die
is vanzelfsprekend gelijk aan die van
een wel gehuwde vader, tenzij hij het
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Ter Veld

vaderschap heeft ontkend en dus
niet als vader kan worden aange–
merkt. Hij is verantwoordelijk voor
zijn kinderen totdat zij 21 jaar zijn. Er
is dus geen verschil.

Waarom behandelen wij ongehuwd
samenwonenden, artikel 160 van het
Boek 1 van het BW, anders als zij van
dezelfde sekse zijn dan als zij van
verschillende seksen zijn? Het is
inderdaad waar dat dat gebeurt De
alimentatie vervalt als een vrouw
gaat samenwonen met een andere
man, maar de alimentatieverplichting
kan blijven bestaan als een vrouw
gaat samenwonen met een vrouw.
Het is vanzelfsprekend dat bij de
verlening van bijstand rekening
worden gehouden met de alsdan
ontstane situatie. De alimentatie kan
echter inderdaad herleven na
samenleving met iemand van
dezelfde sekse, maar de alimentatie
vervalt na samenleving met iemand
van de andere sekse.

Het lijkt mij niet logisch, een
positief antwoord te geven op de
vraag of dit in deze wet gelijkgetrok–
ken dient te worden. Dan zouden wij
immers artikel 160 van het Burgerlijk
Wetboek moeten wijzigen. Aangezien
wij op dit moment in verschillende
wetten zeer uiteenlopend omgaan
met begrippen als "leefeenheid",
"samenwonenden" en aanverwante
begrippen, geef ik toe dat wij ons
moeten afvragen of het wel in alle
gevallen juist of onjuist is dat de
begrippen zo precies worden
gedefinieerd. Daarbij zou het in het
ene geval moeten gaan om twee
mensen van verschillende sekse, in
het andere geval om twee mensen
die niet in eerste of tweede graad
verwant zijn en in weer een ander
geval om mensen die ten minste in
elkaars onderhoud voorzien of elkaar
anderszins ondersteunen. Ik geef ook
toe dat sprake is van een onduidelijke
situatie, die echter wel vrij duidelijk
aangeeft dat in onze samenleving de
leefvormen zeer variabel aan het
worden zijn. Dit lijkt mij echter een
discussie die op een later moment
nog eens gevoerd zou moeten
worden, omdat hierin een probleem
kan schuilen.

Voorzitter! Ik heb nog een derde
nota van wijziging verspreid — ik
hoop dat ook deze bij de leden
aanwezig is — om het wetsvoorstel
aan te passen aan het wetsvoorstel
dat aan de overzijde is verworpen.

Ik meen met deze beantwoording
in eerste instantie op alle opmerkin–
gen van de leden te zijn ingegaan.

De voorzitter: Het is de vraag of op
dit moment de tweede termijn kan
plaatsvinden, aangezien zojuist twee
nota's van wijziging zijn ingediend en
ik aanneem dat de leden daarvan
kennis willen nemen, tenzij de
woordvoerders van mening zijn dat zij
wèl aan de tweede termijn kunnen
beginnen.

De heer Linschoten (VVD): Ik heb
onvoldoende gelegenheid gehad om
de desbetreffende stukken te
bestuderen. Ik stel voor, de tweede
termijn volgende week te houden.

De voorzitter: Levert dit problemen
op voor de staatssecretaris?

Staatssecretaris Ter Veld: Dat hangt
af van uw planning; u bent de eerste
die mijn agenda beïnvloedt.

De voorzitter: Ik stel voor, de
tweede termijn volgende week op
een nader te bepalen tijdstip te
houden.

Daartoe wordt besloten.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 14.18 uur
tot 14.45 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een op 15

maart 1990 gehouden mondeling
overleg inzake de ontwikkelings–
samenwerking tussen Nederland
en Suriname (20361, nr. 34).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De fractie van de VVD
is het eens met de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking dat
zogenaamde overbruggingssteun aan
Suriname gestopt moet worden. Het
is echter in onze ogen een drogrede–
nering dat daarom hetzij gestopt
moet worden met alle hulp aan
Suriname, hetzij moet worden
overgegaan tot uitgebreide steun aan
een groot aantal sectoren van de
Surinaamse economie, zoals de
minister in het mondeling overleg
stelde. Zolang er in Suriname geen
economisch beleidskader voor lange
termijn beschikbaar is en er evenmin
een herstel– of aanpassingsbeleid is,

is het onverantwoord over te gaan tot
deze uitgebreide sectorfinanciering
van 220 mln. aan committeringen en
reserveringen. Het is onverantwoord
omdat hiermee iedere druk op de
ketel bij de Surinaamse autonteiten
wordt weggenomen om tot een
beleid voor lange termijn te komen
en omdat zonder een integraal
beleidskader voor lange termijn de
samenhang tussen de verschillende
sectoren volledig ontbreekt. Ik ben
het eens met de in het mondeling
overleg door collega Aarts ter zake
naar voren gebrachte opvattingen.

Op dit moment is humanitaire hulp
in de allerruimste betekenis van het
woord de juiste beleidslijn ten
aanzien van Suriname. De fractie van
de VVD gaat dan ook akkoord met
financiering van projecten in de
sectoren onderwijs en volksgezond–
heid, maar wij hebben bezwaar tegen
financiering van projecten in de
sectoren landbouw, industrie, rijst en
bouw en constructie, omdat hierbij
geen relatie met een beleid op lange
termijn kan worden gelegd. Net als
collega Aarts — ik verwijs naar het
mondeling overleg — ben ik van
mening dat de minister in zijn
afspraken met de Surinaamse
regering hierover een brug te ver is
gegaan.

Het vredesoverleg ten aanzien van
het binnenland van Suriname kabbelt
door. Het is toch tekenend voor de
machtsverhoudingen in dat land dat
de militairen het akkoord van Kourou,
dat nota bene was goedgekeurd door
de Surinaamse regering en assem–
blée, niet hebben willen uitvoeren en
dat zij, de militairen, zelf hierover zijn
gaan heronderhandelen met
Brunswijk. Hoe denkt de minister
onder de huidige omstandigheden
activiteiten in het binnenland te
kunnen financieren? Wat is overigens
waar van de berichten dat de Franse
autoriteiten aan de Surinaamse
vluchtelingen in Frans Guyana
hebben aangeboden dat zij de Franse
nationaliteit kunnen verkrijgen?

De rol van de militairen in de
Surinaamse samenleving is nog
steeds te groot. Is hun invloed op het
beleid van de Centrale bank en op
het visum– en toelatingsbeleid
volgens de minister nu wel of niet
afgenomen? Ik heb met instemming
vernomen dat de minister kan
garanderen dat geen cent van de
Nederlandse hulp bij de militairen
terecht kan komen. in het mondeling
overleg zei de minister overigens
"dat de militairen zo hun eigen
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Weisglas

financiële bronnen hebben". Op een
verkiezingsbijeenkomst in Amster–
dam zou de minister gezegd hebben
— ik verwijs naar het Parool van 19
maart - "de militairen in Suriname
zijn niet langer geïnteresseerd in
Nederlandse hulp; ze beschikken
kennelijk over grote fondsen om
aankopen te doen". Volgens het
Parool zei de minister over niet meer
dan aanwijzigingen te beschikken
over de rol van drugsgelden bij de
militairen, aanwijzingen die hij echter
serieus nam. Klopt dat bericht en, zo
ja, wil de minister de Kamer dan,
desnoods vertrouwelijk, over deze
aanwijzingen informeren?

Omdat het hierbij gaat om een
verslag van een mondeling overleg,
wil ik graag nu reeds een uitspraak
aan de Kamer voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat in Suriname een
samenhangend pakket sociaal-eco–
nomische maatregelen nodig is
teneinde economisch orde op zaken
te stellen;

overwegende, dat committering en
financiering van activiteiten binnen
sectoren die een directe relatie
hebben met de toekomstige econo–
mische structuur in Suriname bij de
Surinaamse autoriteiten druk op de
ketel wegneemt om tot een lange–
termijnbeleid te komen;

voorts overwegende, dat zonder een
integraal lange-termijnkader de
samenhang tussen die sectoren
ontbreekt;

van oordeel, dat de minister met zijn
plannen op het gebied van de
sectoren landbouw, industrie, rijst, en
bouw en constructie een brug te ver
is gegaan;

verzoekt de regering niet over te
gaan tot financiering van genoemde
sectoren voordat in Suriname een
lange-termijn-economisch-kader,
alsmede een herstel– en aanpas–
singsbeleid, is afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Weisglas.

Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (20361).

D

De heerTommel (D66): Voorzitter!
Bijna iedere gedachtenwisseling over
Suriname begint met de constatering
dat het land met een relatief groot
aantal ernstige problemen wordt
geconfronteerd. Dat is ook nu weer
het geval. Mijn fractie zou bijzonder
verheugd zijn als op een dag zou
blijken dat er ten minste een van
deze problemen werkelijk zou zijn
opgelost De Surinaamse samenle–
ving lijkt hiertoe nauwehjks in staat.
Dat is opmerkelijk, omdat er binnen
die samenleving veel intelligente,
goed opgeleide, integere en goedwil–
lende mensen actief zijn. Zou de
minister daarom eens willen aange–
ven welke belemmerende factoren de
oorzaak zijn van de schijnbare
onmogelijkheid om welk probleem
dan ook tot een oplossing te
brengen?

Ongetwijfeld is de aanzienlijke
macht die de militairen nog steeds
bezitten, een complicerende factor.
Het verder terugdringen van deze
macht is nodig, maar ook hier zien
wij helaas geen vorderingen. Het
visabeleid is nog steeds in handen
van de militairen. De militaire politie
heeft nog steeds taken die eigenlijk
tot het werkterrein van de civiele
politie behoren. Zo kan ik nog wel
even doorgaan.

Het vervult ons met zorg dat de
macht van de Surinaamse regering
en van de gekozen assemblée niet
groeit. In het mondeling overleg leek
de minister deze zorg nadrukkelijk te
delen. In dit licht bezien is het wel
heel opvallend dat de ambassadeur
in Paramaribo dit onderwerp in het
geheel niet heeft genoemd in zijn
speech aan het begin van het
beleidsoverleg. Er is geen woord aan
gewijd. Dat schept op zijn minst de
indruk dat de Nederlandse regering
de rol van de militairen niet langer
ziet als een belangrijk probleem.

Ik heb geen reden om te twijfelen
aan de woorden van de minister, die
in het mondeling overleg opmerkte
dat hij in gesprekken met Surinaamse
collega's dit punt bij voortduring en
consequent aan de orde stelt. Maar
waarom werd het dan niet genoemd
in de in het openbaar uitgesproken
speech van de ambassadeur? Mijn
fractie beschouwt dit als een
verkeerd politiek signaal, om niet te

zeggen een regelrechte politieke
blunder. Wij zijn van mening dat dit
onderwerp wel degelijk op belangrij–
ke momenten — en de start van het
beleidsoverleg is zo'n belangrijk
moment — in het openbaar naar
voren behoort te worden gebracht en
dat de Nederlandse regering zich niet
kan beperken tot stille diplomatie. Op
dit punt verlangt mijn fractie een
duidelijke toezegging.

Ook op sociaal-economisch gebied
blijven de noodzakelijke beslissingen
uit. Het meerjaren-ontwikkelingsplan
komt niet voor het eind van het jaar,
als het er al ooit komt. Ook het door
de minister gewenste aanpassings–
plan op korte termijn laat op zich
wachten. Het kabinet heeft een
remedie bedacht, namelijk het
opstellen van sectorplannen voor de
hele economie om daarmee vanuit
Nederland het macrobeleid en de
aard van het aanpassingsbeleid te
beïnvloeden. Dit acht mijn fractie
zowel principieel als praktisch geen
echt gelukkige vondst.

Principieel zijn wij van mening dat
de sturing van de Surinaamse
economie en van het aanpassingsbe–
leid vanuit Paramaribo behoort te
gebeuren en niet vanuit Den Haag,
ook niet als Paramaribo het erbij laat
zitten. Suriname is tenslotte een
onafhankelijk land.

Het praktische bezwaar van het
opstellen van sectorplannen is dat
uitgewerkte sectorplannen in
Suriname zelf zullen leiden tot druk
op de Nederlandse regering om deze
piannen dan ook uit te voeren, ook al
ontbreekt nog steeds het macrokader
en is er geen of een onvoldoende
aanpassingsprogramma aanwezig.
Het opstellen van sectorplannen zet
dus niet de Surinaamse regering
onder druk, maar juist de Nederland–
se.

Ik herhaal dan ook het standpunt
dat de D66-fractie bij het mondeling
overleg heeft ingenomen, namelijk
dat eerst het macrokader bekend
moet zijn en dat pas daarna kan
worden begonnen met het opstellen
en zeker het financieren van sector–
plannen. Tot dat moment dienen wij
ons te beperken tot sectorplannen op
het gebied van onderwijs en volksge–
zondheid en wat ons betreft ook tot
de overeengekomen steun aan het
staatsoliebedrijf. De ontwikkeling van
dit goed renderende bedrijf past naar
onze mening namelijk in ieder
economisch ontwikkelingsscenario.
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Aarts

D

De heer Aarts (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ook wij zijn het eens met
het beëindigen van de overbrug–
gingssteun. Wij hebben van het
begin af aan het standpunt ingeno–
men dat hij slechts zou gelden voor
de overgangstermijn Wij betreuren
het in hoge mate dat door de
Surinaamse regering nog steeds
geen ontwikkelingsplan voor de lange
termijn is gepresenteerd en dat met
het opstellen van het zo noodzakelij–
ke sanerings– en aanpassingsplan
weinig haast wordt gemaakt Onze
ambassadeur in Paramaribo stelde in
zijn openingstoespraak voor het
beleidsoverleg, dat de uitvoering van
de herstelde verdragsrelatie wordt
bemoeilijkt door het tot dusver
ontbreken van een samenhangend
pakket van maatregelen om econo–
misch orde op zaken te stellen en dat
reikhalzend wordt uitgezien naar de
uitvoering van een aanpassingspro–
gramma. Ik heb dit uitvoerig
aangehaald, omdat wij het hiermede
hartgrondig eens zijn. Wij prijzen de
minister, dat hij daarover geen
onduidelijkheid in Suriname heeft
willen laten bestaan.

De begroting van Suriname moet
worden gesaneerd en er dient een
visie te worden ontwikkeld op de
sociaal-economische ontwikkeling
van Surmame, zodat een begin kan
worden gemaakt met het broodnodi–
ge herstelbeleid en economisch
groeibeleid. Wij vrezen echter — en
deze vrees is gebaseerd op ruime
ervaringen uit het verleden - dat de
besteding van middelen in alle
sectoren die in de brief van de
minister worden genoemd, niet zal
leiden tot een snelle vervulling van
deze voorwaarden en dat de
stimulans voor en de druk op de
Surinaamse regering om snel tot een
aanpassings–, herstel– en groeipro–
gramma te komen daardoor eerder
af– dan toenemen. Onze bereidheid
om met Nederlandse hulpgelden
projecten te financieren, een
bereidheid die geworteld is in het
verdrag, kan slechts functioneren in
samenhang met de politieke wil van
de Surinaamse regering om vorm te
geven aan haar eigen toekomst Dat
is haar eerste verantwoordelijkheid.
Beide verdragspartners hebben
rechten en plichten. Het kan niet zo
zijn, dat het een eenrichtingsverkeer
is, waarbij uitsluitend Nederland zijn
verantwoordelijkheid neemt door
gelden ter beschikking te stellen

waarvan niet vaststaat, dat deze
zinvol worden besteed.

Mijriheer de voorzitter! Wij
waarderen het, dat de minister
getracht heeft om tot een doorbraak
te komen van de irnpasse die
ontstaan is, doordat de Surinaamse
regering in gebreke is gebleven te
doen wat zij heeft toegezegd voor
mei 1989. Wij zijn dan ook bereid orn
akkoord te gaan met de financiering
van de onderwijssector en eveneens
van de sector volksgezondheid, mits
ook daarvoor een kwalitatief goed en
met Suriname geaccordeerd plan
aanwezig is Ook maken wij geen
bezwaar tegen de committering van
middelen voor de produktie-uitbrei–
ding van Staatsolie, tegen de
besteding van gelden in het binnen–
land en tegen de overige projecten,
die in de conclusies van het tweede
beleidsoverleg zijn vermeld. Daarbij
gaat het in totaal om een reservering
respectievelijk committering van
meer dan 200 mln., hetgeen onzes
inziens ruim voldoende is om de
eerstkomende tijd aan de herstelde
verdragsrelatie vorm te geven.
Echter, wij behouden onze bezwaren
ten opzichte van de reservering
respectievelijk committering van
middelan in de overige sectoren die
de minister in zijn brief noemt.

Mijnheer de voorzitter! Elk jaar
wordt een bedrag van 200 mln. op
de begroting voor Ontwikkelings–
saenwerking uitgetrokken voor de
hulp aan Suriname. Het is onze
vurige wens, deze gelden daadwer–
kelijk te besteden, maar dat dient dan
ook volledig verantwoord te gebeu–
ren. De CDA-fractie wenst niet het
risico te lopen om over enkele jaren
via de Rekenkamer of via lOV-rap–
portage medeverantwoordelijk te
worden gesteld voor de onzorgvuldi–
ge besteding van overheidsgelden.
Wij hopen dan ook dat de Suriname
regering dit signaal begrijpt.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil dit
signaal onderstrepen met een motie,
die medeondertekend is door de heer
Melkert.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

met insternming kennis genomen
hebbende van het voornemen van de
regering, de overbruggingshulp niet
te continueren;

overwegende, dat ondanks eerdere
toezeggingen door de regering van
Suriname tot op heden nog geen
plan voor een lange-termijn-ontwik–
kelingsbeleid is gepresenteerd;

voorts overwegeride, dat ook nog
geen aanpassings–, herstel– en
groeiprogramma voor de korte
termijn is opgesteld;

van mening, dat in Suriname zonder
beide beleidsstukken niet gekomen
kan worden tot een evenwichtige
begroting en geen basis aanwezig is
voor het noodzakelijke herstel– en
groeibeleid;

van oordeel, dat hierdoor vooralsnog
elk kader om projecten op hun korte–
en lange-termijneffecten te beoorde–
len ontbreekt en er derhalve onvol–
doende garantie bestaat, dat
financiële steun vanuit Nederland op
zinvolle, doelmatige en daardoor
verantwoorde wijze wordt besteed;

verzoekt de regering behalve in de
sectoren onderwijs en volkgsgezond–
heid in geen andere door de minister
genoemde sectoren activiteiten met
financiële gevolgen voor de Neder–
landse ontwikkelingsbegroting te
starten alvorens duidelijk is welke
toekomstvisie de Surinaamse
regering op de ontwikkeling van het
land heeft en een door de Surinaam–
se regering vastgesteld aanpassings–
plan gereed is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Aarts en
Melkert. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (20361).

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
De strekking en meer dan de
strekking, namelijk de kern van de
bedoeling van de motie van de heer
Aarts en kennelijk ook van de heer
Melkert is eigenlijk buitengewoon
duidelijk en komt voort uit hetgeen
de heer Aarts heeft gezegd in het
mondeling overleg en ook zojuist in
dit korte debat. Mijn vraag is
simpelweg de volgende. Wanneer in
mijn motie - waarschijnlijk hebt u,
voorzitter, nog geen tijd gehad om
het gehele verslag van dat mondelin–
ge overleg te lezen...

De voorzitter: Zeker wel!
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Aarts

De heer Weisglas (VVD): Neemt u
mij niet kwalijk, maar dan wil ik
degenen die niet de tijd hebben
gehad om dat verslag te lezen toch
wel verklappen dat mijn motie,
behalve dan de leestekens, bestaat
uit door de heer Aarts goedgekeurde
teksten van zijn inbreng tijdens dat
mondeling overleg. Ik begrijp niet
waarom het in dit land niet mogelijk
is om als PvdA en CDA te zeggen: de
motie van de eerste spreker in dit
debat, van degene die het debatje
heeft aangevraagd en wel de VVD,
geeft onze mening weer, wij zetten
daaronder onze handtekening en
gaan over tot de orde van de dag. Ik
snap daar werkelijk niets van!

De heer Aarts (CDA): Ik kan het u
misschien wel uitleggen, mijnheer
Weisglas. De eerste reden hebt u zelf
al genoemd, namelijk dat u volstrekt
plagiaat hebt gepleegd door de door
mij uitgesproken teksten te gebrui–
ken. Waar u mijn woorden letterlijk
overneemt, zeg ik dat, aangezien ik
als eerste dit onderwerp tijdens een
mondeling overleg aan de orde heb
gesteld, ik in mijn eigen woorden
mijn gedachten wens neer te leggen
en dat niet u te laten doen omdat u
toevallig de eerste spreker in dit
debatje bent, stelend mijn woorden
in het mondeling overleg gesproken,
behalve dan, zoals u zelf al zei, de
leestekens. Ik wil dit direct afstraffen,
want ik vind dat geen manier van
doen!

De tweede reden is — ik hoop dat
de minister dat ook zo begrepen zal
hebben en de heer Melkert dat met
mij eens zal zijn - dat de motie niet
zozeer op deze minister is gericht —
als de motie wordt aangenomen,
moet hij haar natuurlijk wel uitvoeren
— als wel op Suriname. Als u mijn
overwegingen leest, mijnheer
Weisglas, zult u zien dat die veel
uitdrukkelijker daarop zijn gericht dan
de korte zinnen die u uit mijn bijdrage
in het mondeling overleg hebt
genomen.

De heer Weisglas (VVD): Met dat
laatste, voorzitter, ben ik het niet
eens; het gaat om de kern. Van velen
in de politiek heb ik altijd geleerd dat
het niet te lang moet worden als het
kort kan zijn.

Wat de eerste opmerking van de
heer Aarts betreft, merk ik op dat de
fractie van de VVD het opportuun
heeft geacht om het verslag van het
mondeling overleg op de agenda van
de Tweede Kamer te doen plaatsen.

Zij heeft daartoe een verzoek
ingediend en de Kamer heeft dat
verzoek ingewilligd. Dle politieke
opportuniteit brengt met zich dat de
fractie die het heeft gevraagd een
politieke ultspraak aan de Kamer
voorlegt. Als ik mij daarbij wil laten
inspireren door de woorden van wie
dan ook, dan lijkt mij dat alleen maar
helder en duidelijk. Maar goed, het zij
zo, voorzitter, maar het is wel
jammer!

De heer Aarts (CDA): Plagiaat is niet
inspireren, maar diefstal!

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Mijn
conclusie uit het mondeling overleg
is in de eerste plaats dat Nederland
wil bewerkstelligen dat het aanpas–
singsplan voor de Surinaamse
economie en het lange-termijn-ont–
wikkelingsplan snel tot stand komen.
Voor het eind van het jaar zal een en
ander al op tafel liggen, althans dat
hopen wij. Vooruitlopend daarop
worden, zo heb ik van de minister
begrepen, stapsgewijs de problemen
van onderwijs en volksgezondheids–
zorg aangepakt aan de hand van
goede sectorplannen en worden
activiteiten ontplooid op het gebied
van volkswoningbouw en armoede–
bestrijding. De rest van de in de brief
van de minister genoemde sectoren
kan wachten. Wij gaan daarmee
akkoord; laat Suriname eerst zijn
eigen financieel-economisch kader
vaststellen. Ik vind dus dat de
minister de bedoeling van zijn brief
voldoende heeft verduidelijkt in het
mondeling overleg zelf. Als hier het
verslag van een mondeling overleg
aan de orde is, concludeer ik daaruit
dat het om het verslag van de hele
vergadering gaat, en niet om alleen
een verslag van de eerste termijn. Ik
vind het dus op zichzelf al onjuist om
kamerleden te citeren met woorden
uit de eerste termijn. Ik heb dan ook
geen behoefte aan de motie van de
heer Weisglas. En ik zou zelfs de
andere motie niet nodig vinden.

Het tweede punt, de mensenrech–
ten en de democratisering in
Suriname. De minister heeft geen
signaal willen geven dat de nieuwe
Nederlandse regering minder zou
hechten aan de democratisering en
aan het terugdringen van de positie
van de militairen. Vooral bij dat
laatste zijn er vanuit verschillende
hoeken vraagtekens gezet. Mijn

fractie zou nogmaals de verzekering
van de minister willen horen, dat
beide punten voor Nederland
uitermate belangrijk blijven en dat ze
keer op keer aan de orde gesteld
zullen worden. Ik heb mij overigens
verbaasd - de heer Weisglas heeft
het al genoemd — over de suggestie
die de minister blijkens berichten in
de pers op een bijeenkomst in
Amsterdam gewekt zou hebben over
mogelijke inkomsten van de militaire
bevelhebber (s) uit de drugshandel.
Als de minister dit in het openbaar
weliswaar niet expliciet zegt, maar
toch suggereert, heeft hij het dan al
tegenover de Surinaamse regering
aan de orde gesteld? Buitenlands-po–
litieke consequenties van dat soort
zaken zijn natuurlijk niet ondenkbaar.
En dan behoef je nog niet eens
onmiddellijk aan de Verenigde Staten
en Panama - Noriega - te denken.

Voorzitter! Dergelijke zaken zijn te
belangrijk om er zo maar een losse
opmerking over te maken. In het
verslag staat ook a! zo'n zin. Wil de
minister de Kamer nader informeren
over een en ander en wil hij daarbij
vermelden, welke actie hij tegenover
de Surinaamse regering zal onderne–
men?

Ten slotte nog twee vragen,
voorzitter. Kan de minister ons iets
meer vertellen dan wij al uit de pers
weten over de nadere ontwikkelingen
in het vredesoverleg? Heeft hij enig
inzicht in de gevolgen van de grotere
druk die Frankrijk zet op de terugkeer
van vluchtelingen van Frans Guyana
naar Suriname?

D
De heer Melkert (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Naar mijn gevoelen
heeft in het mondeling overleg
onvoldoende aandacht gekregen, dat
in deze discussie de wijze waarop de
verdragshulp moet worden uitge–
voerd, centraal staat, met alle begrip
voor de argumenten die daarbij naar
voren worden gebracht. Maar
overigens is het verdrag het kader
dat zowel Nederland als Suriname
bindt om de acties te ondernemen
die erin zijn voorzien. Suriname dient
het beleidskader aan te geven en de
uitvoering van de hulp te realiseren,
Nederland dient te toetsen en bij te
dragen aan het welslagen van de
uitvoering van de hulp. En bij een
bezinning op die toetsing van
Nederlandse zijde ligt niet in alle
opzichten voor de hand, wat de aard
van die toetsing precies is. Enige
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De heer Melkert (PvdA)

terughoudendheid is geboden, maar
tegelijkertijd is het met het oog op
het belang van de Nederlandse
belastingbetaler noodzakelijk, de
uitgaven in overeenstemming te
brengen met de geformuleerde
doeleinden en erop toe te zien, dat
die doeleinden ook worden gereali–
seerd. Maar over de aard van de
toetsing kan en dient ook eigenlijk
voortdurend discussie tussen
Nederland en Suriname gevoerd te
worden. Woordvoerders van
Nederlandse politieke partijen dienen
zich daarvan bewust te zijn.

Niettemin staat vast dat de
Surinaamse regering in het afgelo–
pen jaar in gebreke is gebleven bij de
uitvoering van haar opdracht in het
kader van het verdrag. En er staat
ook vast dat dit voor een groot deel
te maken heeft met het uit de weg
gaan van ingrijpende politieke keuzes
die in de Surinaamse samenleving
gedaan moeten worden om tot een
evenwichtiger beleid te kunnen
komen. Daarnaast dient het pro–
bleem van de in de Surinaamse
samenleving beschikbare deskundig–
heid gesignaleerd te worden. Geen
primaire, maarwel een bijkomende
zaak, die zeker in het oog gehouden
moet worden als wij ons afvragen,
waaraan de nu opgetreden stagnatie
te wijten is. Overigens vroeg ik mij,
hierover nadenkend, nog af wat nu
eigenlijk precies de officiële verkla–
ring van de Surinaamse regering is

geweest voor het uitblijven van het
meerjaren-ontwikkelingsprogramma
dat al geruime tijd geleden was
aangekondigd. Misschien kan de
minister daar toch nog iets over
zeggen.

In ieder geval zien wij ons gecon–
fronteerd in de Nederlandse Tweede
Kamer met de problematische
implicatie van verdere of nieuwe
stagnatie die is ontstaan of verder
kan ontstaan in de bilaterale relatie
tussen Nederland en Suriname. Hoe
die stagnatie tegen te gaan? Ik heb in
het mondeling overleg de weg
aangegeven van de verbreding van
de bilaterale betrekking, ook van de
inspanning in de bilaterale betrekkin–
gen tussen Nederland en Suriname,
ook op terreinen die niet direct de
Nederlandse minister voor Ontwikke–
lingssamenwerking regarderen. En
binnen het kadervan het verdrag is
het op zichzelf ook noodzakelijk niet
uitsluitend te wachten en toch te
proberen, binnen de marges die wij
zelf nog verantwoord achten, wat
mogelijk is om te doen. Ik acht het de
verdienste van minister Pronk dat hij
toch initiatieven heeft genomen om
die impasse te trachten te doorbre–
ken door een praktische opstelling te
kiezen.

Vervolgens is in het overleg
gebleken dat consensus bestaat over
de mogelijkheid om met name de
humanitaire component in het
zoeken van die praktische oplossing

prioriteit te geven in de sectoren
onderwijs en gezondheidszorg, om
de weg verder te gaan die de
minister heeft gewezen. Mijn fractie
staat daar achter, omdat voor het
stopzetten van overbruggingshulp in
elk geval een alternatief moest
worden geboden. Anders zou het
gevaar dreigen, gegeven juist het
verdragskader, dat de overbrug–
gingshulp een perpetuum mobile zou
worden.

Nu is de volgende stap aan de
orde. Om de principiële reden dat het
nu aan de Surinaamse regering is om
een voorzet te geven door middel van
het meerjaren-ontwikkelingspro–
gramma en door middel van het
aanpassingsprogramma op korte
termijn en omdat nu ook de vraag
aan de orde is hoe wij vanuit
Nederland kunnen beoordelen hoe
verdere sectorhulp zich zou verhou–
den tot de effectiviteit van de inzet
van ontwikkelingshulp, is inderdaad
aan de orde het politieke signaal dat
vanuit deze Kamer richting Suriname
moet gaan. Naar mijn gevoelen is dat
terecht gezegd. In dat opzicht heeft
mijn fractie graag ingestemd met de
tekst die is voorgesteld door de heer
Aarts. Naar ons gevoelen is het van
belang dat ook zo breed mogelijk
door de Nederlandse Kamer, zoals
ook de afgelopen twee jaar voortdu–
rend het geval is geweest, aan
Paramaribo wordt aangegeven waar
de grenzen en mogelijkheden liggen,
binnen de beperkingen die het
verdragskader ook aan onszelf stelt.
Dit signaal kan nu uitgaan. Dit
signaal beoogt, wat mijn fractie
betreft, ook over te brengen aan de
Surinaamse regering dat Nederland
bereid is om mee te denken en dat
dit ook de permanente opdracht is
van de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking, juist vanuit het
gegeven dat wij ons voortdurende
bewust moeten zijn van de beste
bijdrage die wij kunnen leveren aan
het proces van democratisering in
Suriname. Dit houdt in elk geval in,
dat Nederland ook actief betrokken
moet zijn bij de economische
ontwikkeling van het land. Dat is de
afgelopen jaren ook geheurd.
Daarom was het ook zo goed dat die
overbruggingshulp vanuit Nederland
in elk geval snel en goed van de
grond is gekomen. Wij staan nu voor
een volgende afweging. Mijn fractie
hoopt van ganser harte dat in
Paramaribo dit signaal goed zal
worden verstaan en dat daarop een
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spoedig antwoord kan worden
verwacht.

De heer Weisglas (VVD): Wat mij
opvalt is dat tijdens het mondeling
overleg verleden week - ik heb het
verslag hier voor mij; u kent het,
voorzitter - discussies ontstonden
juist tussen de heer Melkert en de
heer Aarts over de kern van de
voornemens van de minister, over
het wel of niet nu beginnen met
reserveringen voor de sectoren die
hier al een aantal malen zijn ge–
noemd. Nu is de heer Melkert
medeondertekenaar van de motie
van de heer Aarts, waarin hetzelfde
wordt gevraagd aan de minister wat
al eerder — trouwens ook in
mondelinge vragen en tijdens de
begrotingsbehandeling, maar dit
terzijde - door de VVD-fractie aan
de minister is gevraagd. Wat is er
sindsdien gebeurd dat u het nu
opeens - getuige het feit dat u
samen een motie indient — wel
helemaal eens bent met de heer
Aarts?

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Het spijt mij, dat ik een
zo ervaren parlementariër als de heer
Weisglas nog eens moet aangeven
wat het verschil is tussen een
mondeling overleg en een plenaire
behandeling waarin ook de uitspra–
ken van de Kamer aan de orde zijn. In
het mondeling overleg heb ik
beoogd, door het stelleri van vragen
en door het poneren van veronder–
stellingen, aan te geven waar de
marges liggen voor Nederland in de
relatie tussen Nederland en Surina–
me met alle beperkingen waaraan die
onderheving is. In dat opzicht
hebben wij, anders dan bij vorige
coalities het geval was, de heer
Weisglas niet de discussie willen
onthouden die daarover tussen
coalitiepartners behoort plaats te
vinden. Dat hoeft niet altijd achter de
schermen te gebeuren. Nu is de
vraag aan de orde hoe wij ons daarin
politiek verder manifesteren en welk
signaal naar Paramaribo dient uit te
gaan. Daarbij wijs ik de heer Weisg–
las vooral op het woord "financie–
ring" dat in het dictum is gebruikt en
dat volstrekt spoort met het onder–
scheid dat ik gemaakt heb in de
benadering die ik in het mondeling
overleg heb gekozen. Wat dat betreft
zijn er niet alleen dingen gebeurd in
de afgelopen week, maar is de heer
Aarts er vooral in geslaagd, strevend
naar het verwerven van verdere

consensus — ik steun hem daarin
van harte — om die consensus ook
wat ons betreft nadrukkelijk aan te
geven.

De heer Weisglas (VVD): Het is
allemaal roerend, voorzitter en ik
dank de heer Melkert voor zijn
inderdaad duidelijk antwoord.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Ik heb het graag gedaan.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Zoals aangekondigd was
in de begrotingsbehandeling is in het
beleidsoverleg met Suriname
definitief gemeld, dat het geven van
overbruggingshulp gestopt wordt.
Het is jammer dat er nog steeds geen
structureel ontwikkelingsplan door
Suriname op tafel is gelegd. De
minister is van mening dat wij niet
kunnen blijven overbruggen en daarin
geef ik hem gelijk. Overbruggings–
hulp impliceert tijdelijkheid, terwijl
het erop leek dat deze vorm van hulp
bijna een permanente status zou
krijgen.

Toch mag het ontbreken van een
meerjarenplan niet zonder meer
reden zijn om Suriname aan zijn lot
over te laten. Het is een land dat
lange tijd tot ons Koninkrijk behoorde
en ook al staat het nu op eigen
benen, de historische banden
brengen ook vandaag een specifieke
verantwoordelijkheid met zich mee,
die onder meer in verdragsteksten is
vastgelegd. Wat dat betreft neemt
Suriname nog steeds een bijzondere
plaats in.

Een andere reden om dit land te
steunen is het feit, dat deze jonge
democratie zich in een benarde
positie bevindt. De economische
crisis en de voortdurende dreiging
van een eventueel ingrijpen van
militairen maken de situatie voor de
regering van Suriname moeilijk
genoeg. Hiermee betoog ik echter
niet dat dus ontwikkelingshulp
zonder restricties verleend moet
worden. Suriname is een vrij en
onafhankelijk land dat nu en in de
toekomst een zelfstandig beleid zal
moeten voeren. Het staat nu op
eigen benen en dat houdt in dat de
problemen door het land zelf
aangepakt moeten worden, ook al
kan Nederland daarbij natuurlijk
helpen. Maar de aanzet tot de
oplossing zal toch door Suriname zelf
gegeven moeten worden.

Daarom is het jammer dat ondanks
herhaaldelijk aandringen van
Nederlandse zijde, nog steeds geen
structureel beleid is ontwikkeld dat
moet bijdragen aan het verbeteren
van de slechte economische
structuur van dit moment. Er moet op
zijn minst de bereidheid getoond
worden om deze problemen aan te
pakken en zowel financieel-econo–
misch als monetair orde op zaken te
stellen. Van Surinaamse zijde is
toegezegd, dat een aanpassingsplan
voor het einde van dit jaar zal kunnen
verschijnen, maar ik neem aan dat dit
al vaker is toegezegd. Bestaan er
gegronde redenen om te verwachten
dat deze keer een structureel
economisch beleid wel van de grond
zal komen?

In de inleiding van de Nederlandse
delegatie voor het beleidsoverleg op
12 februari jl. werd nog eens scherp
gesteld, dat een nieuwe monetair en
fiscaal evenwicht nodig is om het
herstel van de exportsector en de
economische groei te bewerkstelli–
gen. Zonder aanpassing zullen
economische effecten van rehabilita–
tieprogramma's en investeringen in
korte tijd weglekken en worden geen
duurzame resultaten bereikt, aldus
de delegatie. Daarom verbaast het
mij enigszins, dat in het overleg de
nodige toezeggingen werden gedaan
om per sector hulp te geven, onder
andere werden sectoren als de
rijstbouwindustrie en de bouw
genoemd. Maar deze sectoren
vormen naar mijn mening ieder een
deel van de economie als geheel en
zij kunnen niet worden geïsoleerd van
het nationale beleid. Vandaar dat ik
mijn twijfels heb over hulp aan deze
sectoren zonder dat het nationaal
economisch beleid op orde is
gebracht. Is het niet dweilen met de
kraan open als bijvoorbeeld geïnves–
teerd wordt in de rijstsector terwijl
tegelijkertijd een sterk overgewaar–
deerde munt gehandhaafd blijft,
waardoor goedkope rijstimport de
rijst van Surinaamse boeren van de
markt dringt. In het mondeling
overleg van de vorige week stelde de
minister, dat geen activiteiten
worden gestart zonder dat een
aanpassingsbeleid in Suriname wordt
gevoerd. Maar heeft de minister
voldoende garanties, dat in werkelijk–
heid deze restricties gehandhaafd
kunnen worden? Is het niet een
eigenaardige situatie, dat deze
voorwaarden vooraf op sectorniveau
worden gesteld, terwijl op nationaal
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niveau een dergelijk beleid gevoerd
zou moeten worden?

Wat betreft sectoren als onderwijs,
volksgezondheid en eventueel
volkshuisvesting kunnen naar mijn
mening andere overwegingen een
zwaarder accent krijgen. Deze
sectoren zijn minder afhankelijk van
het financieel, economisch en
monetair beleid en bovendien kan uit
humanitaire overwegingen hulp
worden geboden in deze sectoren
welke de bevolking rechtstreeks ten
goede komt. Op deze manier kan er
toch een signaal van steun uitgaan
aan de huidige regering van Surina–
me. Dat daarbij bijvoorbeeld het
sectorprogramma onderwijs tot stand
is gekomen in nauwe samenwerking
met Nederland, beoordeel ik als
positief. Het lijkt mij juist dat, gezien
de huidige politieke situatie in
Suriname, slechts hulpgelden
worden toegewezen als nauwkeurig
omschreven en goed uitgewerkte
plannen bestaan en besteding kan
worden gecontroleerd. Wat betreft
steun aan economische sectoren in
Suriname, ben ik er nog niet van
overtuigd dat er voldoende garanties
bestaan voor een goede besteding
van hulpgelden, vooral omdat hierbij
het nationale beleid een grote rol
speelt. Ik heb taegrepen, dat de
indieners van beide moties dit ook
van mening zijn. Dat maakt het ons
gemakkelijk; een keuze is niet nodig.
Dubbel goed is zeker goed!

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De heer Van
Dis heeft elders in dit huis een
overleg en ik neem hem bij dit
debatje even waar.

Voorzitter! Uit het mondeling
overleg van 15 maart jl. is gebleken,
dat in dit huis de meningen verdeeld
zijn over de te voeren beleidslijn ten
aanzien van Suriname. Unanlem was
de Kamer slechts in haar oordeel, dat
het weinig zinvol is om de overbrug–
gmgshulp tot in lengte van dagen te
laten voortduren. Wij staan voor een
dilemma: enerzijds is er de bereidwil–
ligheid — de goede wil - om de
hulprelatie met Suriname meer
inhoud te geven en anderzijds
bestaat er grote vrees, dat de situatie
daar thans nog niet rijp voor is.
Duidelijk mag zijn, dat er humanitaire
noden zijn die gelenigd moeten
worden. Laat er geen misverstand
over bestaan, dat de SGP-fractie van
mening is, dat deze hulp vooral in de

vorm van geneesmiddelen doorgang
moet vinden. De vorige week is in dit
verband vastgesteld, dat zelfs de
geneesmiddelenhulp niet altijd op de
juiste plaats terechtkomt. Dat is een
helaas niet ongewoon verschijnsel in
ontwikkelingslanden, maar het is wel
typerend voor de huidige situatie in
Suriname. Ik ga er op dit moment
van uit, dat de regering zich er alles
aan gelegen zal laten liggen om te
bereiken, dat deze humanitaire hulp
daadwerkelijk terechtkomt op de
juiste plaats van bestemming. Ook
positief beoordeelt mijn fractie de
ondersteuning ter zake van het
onderwijs.

Wat betreft de andere sectoren is
mijn fractie echter van mening, dat
terughoudendheid op haar plaats is.
De doelstelllng moet tweeledig zijn:
allereerst noem ik de voorwaarde,
dat de Nederlandse inspanning een
bijdrage levert aan het vergroten van
de levensvatbaarheid van een
burgerlijke regering. In geen geval
mag het Nederlandse beleid ertoe
leiden, dat de positie van de
militairen wordt versterkt. Integen–
deel, voorkomen moet worden, dat
de militairen van de uitbouw van de
hulpverlening profiteren dan wel dat
zij in staat gesteld worden om dank
zij de Nederlandse hulp hun positie te
consolideren. Op dat gebied zijn er
grote zorgen, getuige onder andere
de uitlatingen van de minister over
de beschikbaarheid van financiële
bronnen door de militairen.

Mevrouw Beckers heeft zojuist
vragen over die financiële bronnen
gesteld, vragen waarbij ik mij graag
wil aansluiten. Ik wil de minister
bovendien vragen welke conclusies
de Nederlandse regering daaruit
trekt. Hoe ziet de minister in dit
verband de samenwerking tussen de
Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst
en de Surinaamse autoriteiten?

In de tweede plaats dient de
sectorhulp een bijdrage te leveren
aan de structurele opbouw van de
Surinaamse economie en samenle–
ving. Vooral dat laatste baart zorg.
De Surinaamse regering lijkt
gevangen te zijn in machteloosheid
en besluiteloosheid. Er is nog steeds
geen duidelijk integraal economisch
beleidskader voor de lange termijn.
Wat mijn fractie betreft: Nederland
moet geen goed geld naar kwaad
geld gooien. Investeringen in de
opbouw van sectoren van de
Surinaamse economie kunnen eerst
dan plaatsvinden, indien de levens–
vatbaarheid van die projecten is

aangetoond. Daar is dat kader,
waarover ik zojuist sprak, voor nodig.
Daarin moet namelijk ook zicht
worden verschaft op aanpassingen,
herstelprogramma's etc.

Voorzitter! Is nu bij zo'n bejegening
sprake van een paternalistische
opstelling? Die vraag stellen is haar
ook beantwoorden. Wij zijn van
mening, dat het onverantwoord is om
over te gaan tot substantiële
steunverlening. Wij kunnen dit niet
voor onze verantwoording nemen,
niet in de laatste plaats ook lettend
op de Surinaamse bevolking zelve.

D

Minister Pronk: Mijnheer de
voorzitter! Ik stel het op prijs om
wederom een aantal opmerkingen te
maken over het beleid dat ons voor
ogen staat inzake de ontwikkelings–
samenwerking met Suriname. leder
lid van deze Kamer is zich ervan
bewust dat er geen enkel land ter
wereld is dat zo goed let op hetgeen
in de Nederlandse Kamer wordt
gezegd over het binnenlandse beleid
van het desbetreffende land op het
terrein van de economische politiek
en de ontwikkelingssamenwerkings–
relatie als Suriname. De woorden van
zorg over en alle kanttekeningen bij
de uitkomsten van de gesprekken
tussen Nederland en Suriname zijn
aangegeven in het verslag van het
mondeling overleg. Een en ander zal
binnen enkele uren ter tafel liggen in
Suriname. Een ieder is zich ervan
bewust dat daar zeer goed wordt
geluisterd naar die woorden van zorg
en de kanttekeningen die hier
worden gemaakt.

Voorzitter! Het is niet mijn
bedoeling om de betogen van de
afzonderlijke sprekers na te lopen. Ik
ga eerst in het algemeen in op de
opmerkingen die te berde zijn
gebracht over de politieke situatie.
Daarna zal ik ingaan op de economi–
sche situatie en op de ontwikkelings–
samenwerking. Vervolgens snijd ik
wellicht enkele restpunten aan. Ik zal
tot slot enkele kanttekeningen
plaatsen bij de moties die zijn
ingediend.

Ik ga eerst in op de opmerkingen
over de politieke situatie. Ik wil toch
nog herhalen dat ik als minister voor
Ontwikkelingssamenwerking namens
het kabinet spreek, maar dat
natuurlijk uitvoeriger op de desbe–
treffende materie zou kunnen worden
ingegaan door de minister van
Buitenlandse Zaken. Het is echter
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duidelijk dat de materies van beide
beleidsterreinen zeer nauw met
elkaar verweven zijn.

Ik wil nog eens onderstrepen
hoezeer de Nederlandse regering
hecht aan de noodzaak van een zeer
intensieve voortgang. Ik heb tijdens
het overleg gezegd dat in Suriname
op het terrein van de garantie van de
mensenrechten en op dat van de
verder gaande democratisering soms
enkele stappen vooruit en vervolgens
weer stappen achteruit worden
gezet. Dat betekent dan ook dat de
positie van degenen die gekozen zijn
bij de eerste democratische verkie–
zingen in Suriname van het afgelo–
pen decennium — namelijk in 1987
— wordt versterkt. Een verdere
terugdringing van de mvioed van de
militairen die de macht hadden na de
coup van 1980, is daarbij noodzake–
lijk. Dat is door mij en anderen
namens de Nederlandse regering
meermalen publiekelijk uitgesproken.
Daar hoeft de Kamer niet aan te
twijfelen. Mijn woorden in deze
Kamer zijn publiekelijk.

Ik heb ongeveer een maand
geleden hierop gewezen bij de
beantwoording van mondelinge
vragen. Uitlatingen van de Neder–
landse regering, zowel in de Kamer
als daarbuiten, kunnen geen
misverstand wekken. Ook in het
vorige week gehouden mondeling
overleg met de kamercommissie heb
ik dat uitdrukkelijk gesteld. Meerma–
len wordt aan de Nederlandse
ambassadeur het verzoek gedaan om
zorg uit spreken over bepaalde
ontwikkelingen die zich in tegenge–
stelde richting lijken af te tekenen Ik
heb vorige week ook al uiteengezet
dat dat in de desbetreffende speech
niet is gebeurd. Enkele sprekers
hebben daar vandaag opnieuw
kanttekeningen bij geplaatst. Ik
herhaal nogmaals dat de speech niet
publiek is uitgesproken. De speech is
uitgesproken in het kader van het
beleidsoverleg. Dat was een besloten
overleg. Daarna hebben wij de
speech zelf gepubliceerd. Je kunt nu
eenmaal niet alles tegelijk doen. De
speech was er op dat moment op
gericht om datgene te bewerkstelli–
gen, waar de Kamer de afgelopen
jaren ook zo veel aandacht aan heeft
geschonken, namelijk het duwen van
de regering van Suriname in de
richting van de noodzaak van het
stellen van de juiste sociaal-econo–
mische prioriteiten. Al hetgeen
verder, zowel in Paramarlbo, als in
Den Haag, regelmatig te berde wordt

gebracht over de politieke situatie en
de mensenrechtensituatie, blijft
onverlet en wordt stelselmatig
herhaald. Dat doe ik ook regelmatig
in overleg met vertegenwoordigers
van de regering van Suriname die in
Den Haag langs komen. Ik heb dat
bijvoorbeeld vorige week nog gedaan
in een overleg dat ik heb kunnen
hebben met minister Venetiaan die
een kort bezoek aan Den Haag
aflegde. Dan spreek je over de
onderwijssamenwerking, maar
uiteraard ook over de politieke
situatie. Een ieder zal begrijpen wat
er dan mede aan de orde is.

De invloed van de militairen is —
de heer Van den Broek zal dit veel
beter en uitvoeriger uit de doeken
kunnen doen - op een aantal punten
teruggenomen. Op andere punten is
dit echter niet het geval. De voor–
beelden zijn genoemd. De heer
Weisglas en de heerTommel hebben
hierover gesproken. De invloed van
de militairen op het visumbeleid en
de positie van de militaire politie zijn
niet afgenomen. Ik mag wel zeggen
dat dit helaas zo is. Vorige week in
het overleg heb ik erop gewezen dat
wij vanuit de ontwikkelingssamen–
werking bijdragen leveren om de
positie van de burgerlijke politie in
Suriname te versterken. Ik heb daar
een drietal voorbeelden van gegeven
in het kader van de ontwikkelingssa–
menwerking. Wij gaan daar uiteraard
mee door. In het beleidsoverleg is
besloten om positief te reageren op
het verzoek van de regering van
Suriname om haar te helpen met de
structuur van het burgerlijke en
democratisch te controleren
overheidsapparaat middels institutio–
nele en wettelijke maatregelen. Er is
overeengekomen om haar een betere
technische dienstverlening te geven
en haar te helpen met opleiding en
training. Die overeenkomst kan ook
in een dergelijke richting geïnterpre–
teerd worden. Wij blijven daarmee
doorgaan. Het gaat dus om onder–
steuning van het civiele apparaat dat
de democratisch gekozen burgerlijke
autoriteiten ten dienste staat.
Daaronder valt ook steun aan
douane, politie en dergelijke
instellingen. Ik heb van de Kamer
begrepen dat zij daarmee, zowel
impliciet, als expliciet, kan instem–
men.

Wat het vredesoverleg betreft, heb
ik vorige week het woord "jojo-situa–
tie" gebruikt. Soms nemen de
militaire autoriteiten daarin het
voortouw, dan weer de burgerlijke

autoriteiten. Ook dit is een aangele–
genheid, waarop de Kamer naar mijn
mening eigenlijk mijn collega, de
heer Van den Broek, zou kunnen
aanspreken. In antwoord op een
vraag van de heer Weisglas wil ik wel
zeggen...

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil even iets zeggen
over de orde. De minister zegt een
aantal keren dat wij beter met
minister Van den Broek kunnen
spreken. Op zichzelf is dat begrijpe–
lijk. Zoals u zich kunt herinneren,
heeft collega Tommel vorige week
evenwel gevraagd of de minister van
Buitenlandse Zaken bij dit debat
aanwezig zou kunnen zijn. Toen heeft
u met instemming van de Kamer
gezegd dat u het stenogram, waarin
het verzoek van de heer Tommel
staat, naar de regering zou sturen,
opdat de regering het gehele
regeringsbeleid naar voren zou
kunnen brengen. Juist tegen de
achtergrond van het verzoek van
collega Tommel zou ik het op prijs
stellen als de minister iets minder
terughoudend zou willen en kunnen
zijn. Ik kan dat vragen omdat ik weet
dat de minister alles weet wat
minister Van den Broek weet. Het is
dus een kwestie van het willen
zeggen.

De voorzitter: Mijnheer Weisglas, u
weet dat indien een vraag niet
beantwoord kan worden, bijvoor–
beeld omdat die slaat op een terrein
van een collega van de desbetreffen–
de bewindspersoon, er altijd
schriftelijk antwoord kan worden
gegeven. De minister of staatssecre–
taris kan dan toezeggen, te zullen
bevorderen dat er geantwoord zal
worden.

Minister Pronk: Het is nu eenmaal
mijn gewoonte om, zodra ik vind o'at
een onderwerp niet alleen mij
regardeert, te wijzen op de compe–
tentie van een van mijn collega's en
te zeggen: je kunt eigenlijk beter met
hem of haar spreken. Ik doe dit in de
hoop dat hij of zij, zodra het een
competentie betreft die met mij
wordt gedeeld, dan zegt: je kunt
eigenlijk beter met de minister voor
Ontwikkelingsamenwerking spreken.
Dat is het teamwerk van waaruit ik
opereer. De heer Weisglas heeft
kunnen constateren dat ik op alle
vragen antwoord geef. Het is niet aan
mij om op de details in te gaan, maar
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de lijn van het beleid ter zake zet ik
toch duidelijk uiteen.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil nu
iets zeggen over het vredesoverleg.
Wij hebben allen in de media het
bericht kunnen zien dat er zich nu
wellicht — maar je weet het nooit -
een doorbraak zou kunnen gaan
aftekenen. De president heeft een
grote nationale bijeenkomst uitge–
vaardigd om te komen tot een
gezamenlijk overleg tussen alle
partijen aldaar. Hij heeft de nodige
druk uitgeoefend op de desbetreffen–
de partijen om daarbij aanwezig te
zijn. Die bijeenkomst vindt op zeer
korte termijn — ik meen morgen al —
plaats. Ik vind dat een belangrijke
stap. Ik ben ook van mening dat
dergelijke door de hoogste civiele
autoriteit, de president, genomen
stappen niet alleen verbale toejui–
chingen verdienen, maar ook
ondersteund moeten worden. Dat is
een van de redenen — daar heb ik
nooit een misverstand over laten
bestaan — om de ontwikkelingssa–
menwerking, ter ondersteuning van
de desbetreffende civiele democra–
tisch gekozen organen in Suriname,
niet te stoppen, maar voort te zetten,
voor zover dat economisch verant–
woord is. Er zijn analytici ter plaatse
die van mening zijn dat, wanneer wij
dat niet zouden doen, de regering in
Suriname zou vallen. Ik zou dat niet
graag op mijn geweten willen
hebben. Dat zou namelijk betekenen
dat anderen weer aan de macht
komen. Die opmerking maak ik
vandaag niet voor het eerst. Ik heb
hem bijvoorbeeld afgelopen zaterdag
in een grote vergadering met
allemaal Surinaamse Nederlanders
gemaakt. Ik heb toen gezegd: als dat
het geval zou zijn, dan zouden wij
terugkeren naar een situatie, waarin
het sociaal-economische beleid
gevoerd zou worden door een niet
democratisch gekozen bewind, dat
dus niet democratisch te controleren
prioriteiten stelt. Dat bewind heeft
zich gekenmerkt door een zeer grote
mate van corruptie. Daar hebben wij
aanwijzingen voor, maar niet zozeer
bewljzen. Mijn stelling is dat de
corruptie na 1980 vele malen groter
is geweest in Suriname, dus tot aan
de verkiezingen, dan voor 1980. Het
was een van de voorwendselen voor
de coup. Verder zijn er aanwijzingen
— die zijn niet afgenomen, maar
versterkt — dat degenen die de
macht hadden in die periode toegang
hadden tot de handel in drugs en
daar financiering aan ontleenden. Die

aanwijzingen bestonden Ik heb daar
als kamerlid nog met de collega's
over gesproken, toen wij met een
kamerdelegatie in Suriname aanwe–
zig waren. Wij hebben toen gecon–
stateerd dat die aanwijzingen niet
hard gemaakt konden worden. Ik vind
dat je aanwijzingen niet dient te
vergeten, maar dient te verzamelen.
Ook dat is een onderwerp dat mij niet
regardeert.

Ik heb gesproken over het
sociaal-economische aspect daarvan,
namelijk een economie die zich te
zeer afspeelt aan de informele
schaduwkant. Omdat de handel in
drugs een te grote rol gaat spelen,
gaat het de verkeerde kant op. Dat is
een argument om veel steun te
geven aan de civiele autoriteiten die
een ander beleid willen voeren en het
juist wensen tegen te gaan.

Ook dit is een onderwerp dat ik
vanuit sociaal-economische overwe–
gingen aan de orde stel tijdens
gesprekken met Surinaamse
collega's. Wanneer ik in Suriname
ben en wanneer zij in Den Haag zijn,
doe ik dat omdat deze situatie mij
zorgen baart. Ik voeg er dan aan toe
dat er verhalen zijn, dat er uit redelijk
betrouwbare bron aanwijzingen zijn,
maar geen bewijzen. Maar zij zeggen
dan dat zij graag die bewijzen willen
hebben. Verder dan dit kan ik niet
gaan. Wij blijven echter wel alert op
dit punt, want het baart zorgen. Ik
hoop dat de Surinaamse economie
niet de ontwikkeling zal meemaken
die een aantal andere economieën in
het noorden en noordwesten van
Latijns-Amerika, in Centraal-Amerika
en het Caribisch gebied hebben
gekend, waarbij dergelijke informele
activiteiten in de illegale drugshandel
een te zware hypotheek hebben
gelegd op de prioriteitenstelling in de
economie.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Het leek of
de minister alleen over het verleden
sprak toen hij het had over de
mogelijke inkomsten uit drugshandel.
Maar gaat het ook over nu?

Minister Pronk: Ja, want ik heb
eraan toegevoegd dat de aanwijzin–
gen niet zijn afgenomen sedert het
bezoek dat ik indertijd als kamerlid
heb afgelegd. Ik heb ook gezegd dat
die aanwijzingen eerder toe– dan
afnemen en dat ik het regelmatig aan
de orde stel in gesprekken die ik heb
met vertegenwoordigers van
Suriname die in Nederland komen.

En dan praat ik niet over aanwijzin–
gen uit het verleden, maar over de
aanwijzingen die mij ook thans
bereiken. Mijn sociaal-economische
competentie is dan, met hen de zorg
uit te spreken over de verkeerde
prioriteitenstelling in de Surinaamse
economie. Afgelopen donderdag heb
ik ook gezegd - dit als reactie op
opmerkingen van de heer Tommel -
dat dit een van de redenen is om de
steun aan de Surinaamse politie te
versterken en om positief te reageren
op het verzoek van mijn collega
Hirsch Ballin dat mij ter zake heeft
bereikt.

Mevrouw Beckers de Bruijn
(Groen Links): Als de minister alleen
vanuit sociaal economisch oogpunt
over deze zaken gesproken heeft en
nog steeds spreekt, heb ik er toch
behoefte aan, deze zaak wat breder
te bespreken dan nu.

Minister Pronk: Dan lijkt het mij
verstandig, daar niet alleen met mij
over te spreken. Ik heb al twee
andere collega's genoemd.

De heer Weisglas (VVD): In
aanvulling op de interruptie van
mevrouw Beckers suggereer ik het
volgende, waarbij ik mij richt tot
zowel de voorzitter als de minister.
Dit onderwerp is besproken in de
vaste Commissie voor de inlichtin–
gen– en veiligheidsdiensten van de
Tweede Kamer. Ik kan mij voorstellen
dat de regering — ik vraag het nu via
deze minister — de aanwijzingen
waar de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking kennelijk over
beschikt, vertrouwelijk ter beschik–
king stelt aan de Kamer, met het
verzoek aan het Presidium, deze
informatie naar de genoemde
commissie door te geleiden.
Hierdoor kan de commissie die al
eerder over dit onderwerp — de
betrokkenheid van Surinaamse
militairen bij de handel in drugs —
heeft gesproken en daar vertrouwelij–
ke conclusies uit heeft getrokken,
beschikken over de aanwijzingen van
de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking.

De heer Melkert (PvdA): In aanvul–
ling hierop merk ik op dat bij de
bespreking door de vaste Commissie
voor de inlichtingen– en veiligheids–
diensten mijn fractiegenoot Stoffelen
die vraag ook aan de minister van
Binnenlandse Zaken heeft gesteld.
Haar antwoord kwam erop neer dat
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de minister van Buitenlandse Zaken
de Kamer daar inderdaad over zal
informeren zodra dat opportuun
wordt geacht, uit het antwoord bleek
immers dat er nog steeds onderzoek
gaande is. Daarna kan er wellicht
vertrouwelijk over beraadslaagd
worden. Overigens ondersteun ik het
verzoek van de heer Weisglas.

Minister Pronk: Voorzitter! Ik breng
dit verzoek gaarne over aan mijn
desbetreffende collega. De zorg die
ik hierover heb uitgesproken, zal ik
blijven onderstrepen.

De voorzitter: Dat betekent dat - ik
zeg dit in antwoord op hetgeen de
heer Weisglas zegt - de informatie
automatisch bij de desbetreffende
kamercommissie komt indien zij de
Kamer bereikt.

Minister Pronk: Ik kom te spreken
over de vraag die de heer Tommel
heeft gesteld. Zij betreft naar mijn
mening de brug tussen het deel over
de politiek en het deel over de
economie. Wat zijn de belemmerin–
gen voor een verbetering in de
sociaal-economische situatie aldaar?

Ik wil er drie noemen. In de eerste
plaats vermeld ik de belemmeringen
die reeds door mij zijn genoemd met
betrekking tot de politieke greep op
de economie Hierop ben ik inge–
gaan. Dat is duidelijk. Het betrof de
niet volledige machtspositie van het
huidige civiele bewind. Dat is de
eerste belemmering.

De tweede belemmering is namens
mij uitgesproken door de Nederland–
se delegatie in het beleidsoverleg.
Het is het flagrante gebrek aan
evenwicht in de financiële, monetaire
en economische sfeer in Suriname
zelf. Wij hebben daar zeer veel
aandacht aan geschonken in de
desbetreffende speech. Dat gebrek–
kige evenwicht op de betalingsba–
lans, in de monetaire verhoudingen
en op de overheidsbegroting
betekent een zeer belangrijke
belemmering voor de verdergaande
ontwikkeling van Suriname. Ik voeg
daaraan toe dat Suriname een
autonome staat is. Je kunt met
Suriname spreken over de noodzaak
van sanering van de economie om
het evenwicht weer te herstellen.
ledereen weet dat je dan terechtkomt
bij vragen inzake de waarde van de
Surinaamse geldeenheid. Dat is een
kwestie van autonome besluitvor–
ming aldaar. Zij kan echter niet
achterwege blijven in gesprekken

over het toekomstige, ook door
Nederland te ondersteunen sociaal–
economisch beleid in Suriname. Het
gebrek aan evenwicht is een
belangrijke belemmering.

In de derde plaats noem ik een
aantal bekende structurele factoren
die aldaar een rol spelen. Deze liggen
deels buiten de politiek. In Suriname
zelf — dit is een onderdeel van mijn
derde hoofdpunt — is het nodige aan
basisinfrastructuur kapotgegaan. Dat
betreft zowel de basisinfrastructuur
in fysieke zin als in sociaal-admini–
stratieve zin. Na 1980 zijn op grote
schaal mensen vertrokken. Er is te
weinig onderhoud gepleegd. Er is
een verzwakte administratie.
Scheidslijnen in de economie dragen
er nog steeds een etnisch karakter -
ik hoop dat ik het zo mag formuleren
— en dat heeft consequenties voor
bepaalde belangenverstrengelingen.
Dat zijn structurele belemmeringen in
de economie. Een aantal van die
structurele belemmeringen in de
economie is in de afgelopen jaren
toegenomen.

Een ontwikkelingsbeleid ter
ondersteuning van een economisch
beleid aldaar zal dus a. ertoe moeten
bijdragen dat de positie van de
democratisch gekozenen tegenover
de militairen wordt versterkt, b. ertoe
moeten bijdragen dat een aanpas–
singsbeleid mogelijk wordt gemaakt
om die onevenwichtigheden te
verminderen — op korte termijn kun
je die uiteraard nooit helemaal
wegwerken — en c. ertoe moeten
leiden dat de zoëven door mij
genoemde structurele belemmerin–
gen worden verkleind.

Op deze drie punten grijpen wij dus
in. Op het eerste ben ik ingegaan.
Het tweede is het aanpassingsbeleid
en het derde heeft te maken met zo'n
plan voor langere termijn; beide zijn
wenselijk, beide zijn er nog steeds
niet. Men mag verwachten dat dit
jaar op beide gebieden — maar
beloften zijn beloften — een
belangrijke stap vooruit wordt gezet.
Het plan op langere termijn is ons nu
toegezegd — ook al heb ik mijn
leesbril op, ik zie sommigen toch
cynisch lachen — voor het einde van
dit jaar.

Het tijdskader van het aanpas–
singsbeleid heb ik vorige week
uiteengezet Dat tijdskader loopt in
maanden. Ik hoop dat het mogelijk is
dat men zich daaraan houdt. Op
welke manier hopen wij die verwach–
tingen nu waar te maken? Dat doen
wij door zelf in te springen. Dat is

een onderdeel van het beleid dat wij
nu voeren, nadat de overbruggings–
hulp is gestopt. Wij hebben gezegd
dat wij willen proberen om een beleid
te voeren dat erop is gericht zeker te
stellen dat het plan er komt. Wij
willen zeker stellen dat het aanpas–
singsbeleid wordt geformuleerd en
op gang komt, dat men zich aan de
uitkomsten committeert en daarna
doorgaat met een volgende fase
daarvan. Wij proberen in overleg
delen van het beleid dat in Suriname
moet worden gevoerd, want het is
hun aanpassingsbeleid en hun
langere-termijnplan, gezamenlijk te
formuleren om op die manier een
voet achter de deur te krijgen op
langere termijn en op aanpassings–
termijn.

In het afgelopen beleidsoverleg
hebben wij meer druk op de ketel
kunnen zetten door de overbrug–
gingshulp te stoppen, waarmee
iedereen het eens is. Wij hebben de
nadruk gelegd op de noodzaak dat de
twee plannen, kort en lang, er dit jaar
komen. Wij helpen hen bij de
uitwerking van hun eigen sociale en
administratieve infrastructuur, opdat
hun eigen macro– en kortere-termijn–
plannen kunnen worden ontwikkeld
en uitgevoerd. Ik citeer nu wat ik
zoëven heb geciteerd. Per onderdeel
van de economie, per beleidsonder–
deel en per sector — ik gebruik die
woorden door elkaar — worden
kaders afgesproken die ons enerzijds
helpen, enige invloed uit te oefenen
op de aard van het langere-termijn–
beleid en van het aanpassingsbeleid
en anderzijds zullen fungeren als
voorwaarden of kaders die moeten
worden vervuld voordat activiteiten
kunnen worden ondernomen.

Mag ik het als volgt formuleren?
Wij hebben in 1975 afgesproken dat
de hulpverlening zou bestaan uit
projecten. Wat nieuw is, is dat er nu
over projecten geen overeenstem–
ming wordt bereikt voordat er
overeenstemming is over een
beleidskader. Er komt geen overeen–
stemming over een beleidskader
zonder dat er een aanpassingsbeleid
en een langere-termijnbeleid is. Ik
herhaal wat ik eerder naar voren heb
gebracht. Juist door onszelf de
mogelijkheid te geven om samen de
beleidskaders uit te werken — dat
heeft men in Suriname gewild,
geaccepteerd en voor een deel ook
gevraagd — acht ik de kans groter
dat de aanpassings– en langere-ter–
mijnplannen er nu zullen komen. Het
is een pragmatische aanpak; een
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aanpak vanuit het uitoefenen van wat
meer invloed. Ik zie alle argumenten
ertegen die door de heer Tommel en
door de heer Schutte naar voren zijn
gebracht.

Het is een dichotomie. Aan de ene
kant is er een onafhankelijke regering
die zelf de eigen plannen moet
opstellen. Aan de andere kant
hebben wij te maken met een
bevolking die een perspectief moet
hebben. Dat perspectief moet
geboden worden door de regering
aldaar. Die regering moet een handje
geholpen worden en zij vraagt ook
om een handje geholpen te worden.
Het verzoek om hun eigen admini–
stratie en infrastructuur te verster–
ken, komt van henzelf. Dat betekent
dat er dan een bevolking is die niet
helemaal naar Amsterdam-Zuidoost
hoeft te trekken om een perspectief
te vinden. Wat dat betreft is het ook
een wederzijds belang dat daar
inderdaad een perspectief wordt
geboden

Leidt de overeenstemming over die
kaders dan tot druk op Nederland?
Neen. Natuurlijk, als er gezamenlijke
beleidskaders zijn overeengekomen,
committeert dat ook Nederland om
die beleidskaders te accepteren.
Maar het committeert Nederland niet
om het totale beleid in het kader van
het overeengekomen beleidskader
dan te financieren of uit te voeren.
Neen, Suriname zal natuurlijk als
onderdeel van het eigen langere-ter–
mijnbeleid ook zelf meer inspannin–
gen moeten plegen en zelf meer
financiële middelen moeten genere–
ren om dat langere-termijnbeleid op
te brengen. Overeenstemming over
het beleidskader betekent niet, dat
de rekening aan Nederland kan
worden voorgelegd. Ik heb de vorige
week in het mondeling overleg zelf
het voorbeeld van het onderwijs
genoemd. Het is natuurlijk niet de
bedoeling, dat de onderwijssector in
Suriname door Nederland wordt
gefinancierd. Dat wordt ook niet door
Suriname aan ons gevraagd. Die
druk, zo die er zou kunnen komen,
kan niet voortvloeien uit de afspraken
die zijn gemaakt. Wat dat betreft, zijn
wij geen brug te ver gegaan. Wij
hebben geduwd tegen die veerpont,
die de vorige week ook al een rol
speelde in het mondeling overleg.
Wij hebben geprobeerd die veerpont
een klein beetje op te duwen en te
sturen door de golven, die werden
opgezweept door de drie structurele
belemmeringen die ik zoëven heb
genoemd.

Dat brengt mij dan, voorzitter, tot
de motie van de heer Weisglas en die
van de heren Aarts en Melkert. Die
moties stemmen voor een deel
overeen, zoals de heer Weisglas
heeft gezegd. De heer Weisglas stelt
in zijn motie dat het beleidsoverleg,
zoals dat is gevoerd, heeft geleid tot
plannen op het gebied van de
sectoren landbouw, industrie, rijst,
bouw en constructie, die mij een
brug te ver hebben doen gaan.
Afgesproken is: wij gaan samen met
u die beleidskaders ontwikkelen. Er
komt, ik herhaal het, geen project
zonder overeenstemming over een
kader en er komt geen overeenstem–
ming over een kader zonder dat er
een korte– en langere-termijnplan
ligt. Ik ben dus op geen enkele
manier een brug te ver gegaan, net
zo min als mijn delegatie namens mij.
Ik deel dat oordeel dus niet en vraag
de Kamer dan ook, dat oordeel niet
uit te spreken.

De overwegingen, genoemd in de
motie van de heren Aarts en Melkert,
zijn de mijne. Ik ben ook van mening,
dat het zeer te betreuren is, dat
toezeggingen van Suriname om te
komen tot een langere-termijnbeleid
nog niet gestand zijn gedaan en dat
het aanpassings– en herstelbeleid
voor de korte termijn er ook nog niet
is. Ik voeg daaraan toe dat ik nu,
gegeven de instrumenten die wij
onszelf hebben verschaft met de
uitkomsten van dat overleg, de hoop
heb, dat beide dichterbij worden
gebracht. Beide zijn nodig om te
komen tot een beter beleid aldaar op
de korte en langere termijn. Daarom
is het nodig — in de motie wordt het
iets anders verwoord — om de
beleidskaders te ontwikkelen,
waarbinnen de desbetreffende
activiteiten dienen te starten. Wij
kunnen daar uiteraard enigszins van
afwijken — de heren Schutte en Van
der Vlies hebben daar terecht op
gewezen —, wanneer het gaat om
een aantal sectoren die iets minder
te maken hebben met de economi–
sche ontwikkeling, die sterk wordt
bepaald door onevenwichtigheden
op de betalingsbalans. Dat zijn
bijvoorbeeld de sectoren onderwijs
en volksgezondheid. In de direct
produktieve sectoren, als ik het zo
mag formuleren, zoals landbouw en
industrie, zou het niet verstandig zijn
— en ik ben dat dus ook niet van plan
- om activiteiten te helpen ontwik–
kelen ten laste van de Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking, zonder
dat duidelijk is wat de Surinaamse

regering zelf tot stand wenst te
brengen in het kader van een
aanpassingsbeleid c.q. langere-ter–
mijnbeleid. Ik heb dat in het vorige
overleg ook naar voren gebracht. De
beleidskaders waaraan ik zozeer
hecht — ik gebruik de begrippen
beleidskaders en sectorplannen nu
door elkaar — als instrumenten om
te komen tot het in Suriname zelf
vastleggen van een aanpassingsbe–
leid en een langere-termijnbeleid.
Samen met de regering van Surina–
me haal ik die dichter naar ons toe
Natuurlijk is het niet verstandig om
daarop vooruit te lopen door er nu al
activiteiten uit te lichten en de
financiering ervan mogelijkte maken,
behalve dan de activiteiten die al een
tijd in de pijplijn van de onderhande–
lingen zaten en het reconstructieplan
voor de weg die nodig is voor het
binnenland. Ik ben nooit voornemens
geweest om er verder nog activitei–
ten uit te halen.

De heer Weisglas (VVD): Wat is nu
het oordeel van de minister over de
motie van de heren Aarts en Melkert?

Minister Pronk: Ik heb alinea na
alinea geanalyseerd en daarbij
volgens mij duidelijk gemaakt dat ik
de motie wel tot de mijne kan maken,
want zij onderstreept heel duidelijk
dat ik geen brug te ver ben gegaan,
maar precies de juiste weg heb
bewandeld!

Tot slot, voorzitter, kom ik op de
hulp aan het binnenland in Suriname.
De heren Aarts, Van der Vlies en
Schutte hebben al gezegd dat zo
goed mogelijk humanitaire hulp moet
worden gegeven, met name aan het
binnenland en de vluchtelingen, maar
het is wel erg moeilijk. Mij is
gevraagd welke mogelijkheden er op
dit moment zijn. Het zal bekend zijn
dat wij een missie hebben uitge–
stuurd via Frans Guyana en dat wij
graag ook vanuit Paramaribo een
missie naar het binnenland zouden
sturen. Het rapport over de mogelijk–
heden, die op dit moment zeer sterk
politiek worden bepaald, om te
komen tot verdergaande hulp dan
louter noodhulp aan het binnenland
is mij inmiddels vertrouwelijk
uitgebracht en ik moet zeggen dat
het mij niet hoopvol stemt. Een en
ander heeft natuurlijk ook te maken
met de inschatting van de vluchtelin–
gen omtrent hun veiligheid bij hun
eventuele terugkeer. Vooralsnog
moeten wij dus nog even doorgaan
met het verlenen van noodhulp en de
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Pronk

uitkomsten van het vredesoverleg
afwachten alvorens wat meer
structurele hulp voor het binnenland
kan worden gegeven. Ik hoop dat het
binnen afzienbare tijd mogelijk zal
zijn om het grote aantal vluchtelingen
te laten terugkeren, want hun wortels
liggen toch in Suriname zelf. Ik dacht
dat mevrouw Beckers mij vroeg of de
regering van Frankrijk heeft aangebo–
den om de vluchtelingen de Franse
nationaliteit aan te bieden en hen in
Frans Guyana te laten blijven, maar
dat aanbod is niet gedaan, hetgeen
niet wegneemt dat, wanneer het
vredesoverleg niet tot resultaten
leidt, er onvoldoende perspectief
voor de vluchtelingen zal zijn om
terug te keren. Ik hoop dat de
rampzalige situatie dat ze nog zeer
lang buiten hun eigen oorsprongsge–
bied moeten vertoeven binnen
afzienbare tijd tot het verleden zal
behoren.

Voorzitter! Ik hoop dat ik hiermee,
in ieder geval themagewijze, alle
vragen en opmerkingen heb beant–
woord.

De voorzitter: Naar mij blijkt,
bestaat er behoefte aan een tweede
termijn. Ik stel voor, de spreektijd te
bepalen op eenderde van die in
eerste termijn.

Daartoe wordt besloten.

D
De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
Aan een nadere inhoudelijke
gedachtenwisseling heb ik geen
behoefte. Namens mijn fractie zijn
onze opvattingen ter zake nu
viermaal duidelijk naar voren
gebracht; bij de begrotingsbehande–
ling, bij de mondelinge vragen, in het
mondeling overleg en nu tijdens dit
plenaire debat. De minister voor
Ontwikkelingssamenwerking heeft
een volledig en inhoudelijk duidelijk
antwoord gegeven, waarvoor mijn
dank. Het moet mij toch van het hart
dat ik er werkelijk wat droevig van
word als ik luister naar het oordeel
van de minister over de twee moties.
Ik heb de heer Aarts al gezegd dat ik
het erg droevig vind dat de twee
moties er liggen; het was nergens
voor nodig dat hij er ook nog eens
een motie overheen indiende, maar
dat is uiteraard zijn goede recht. Ik
merk dat de minister moeite doet om
spijkers op laag water te zoeken -
de minister weet toch immers ook
dat ik doel op de plannen, geformu–

leerd in de brief waarover dit debat
gaat; ik ken geen andere plannen,
dat weet de minister - om de Kamer
aanvaarding van de door de WD
ingediende motie te kunnen afraden
omdat ze van de oppositie afkomstig
is. En vervolgens zie ik dat de
minister de motie van de heren Aarts
en Melkert, waarin precies hetzelfde
staat, waarvan de strekking precies
hetzelfde is als die van mijn motie —
een verzoek om af te zien van de
financiering van projecten in met
name genoemde sectoren zolang er
geen beleidskader voor de langere
termijn en geen aanpassingsplan in
Suriname is — naar zich toetrekt.

Voorzitter! Ik vind dit buitenge–
woon droevig en ik vraag mij af of
niet dit soort Haagse politieke
spelletjes van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en van
de woordvoerders van CDA en Partij
van de Arbeid er gisteren zoveel
kiezers toe hebben gebracht om te
doen wat wij allen zo betreuren,
namelijk af te zien van een gang naar
het stemhokje. Ik vind dit een manier
van doen die absoluut niet in het
belang is van de manier waarop wij
hier gezamenlijk zouden moeten
werken en die — dit is uitermate
belangrijk in dit debat, dit zou voorop
moeten staan — niet in het belang is
van de bevolking van Suriname, want
daar gaat het ons uiteindelijk toch
allemaal om.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Vindt de
heer Weisglas het eigenlijk wel op z'n
plaats om in zijn motie te citeren uit
de de bijdrage in eerste termijn van
een van de kamerleden, zonder
daarbij de conclusies van de minister
of de bijdragen van verschillende
fracties in tweede termijn te betrek–
ken? En als hij toch van politieke
spelletjes spreekt, heeft hij met die
motie geen politiek spelletje
gespeeld? Ik vind het volstrekt
misplaatst om dit soort conclusies te
vergelijken met de uitslag van de
verkiezingen van gisteren. Als er
twee moties zijn met dezelfde
inhoud, dan is het de opdracht van
de heer Weisglas om met de anderen
overeenstemming te bereiken over
het samenvoegen van die twee tot
één motie, als signaal van de Kamer
aan Suriname.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter,
ik vind het niet misplaatst, want de
fractie van de VVD heeft bij vier
gelegenheden — de begrotingsbe–

handeling, de mondelinge vragen,
het mondeling overleg en deze
discussie — haar mening gegeven
over het punt waarom het gaat. In
het mondeling overleg constateerde
ik op basis van de bijdrage van de
CDA-fractie dat er een meerderheid
voor onze opvatting was. Het lijkt mij
dan ook niet zo gek dat een fractie,
als zij dit constateert, vanwege het
belang van het onderwerp van de
politieke mogelijkheid gebruik maakt
om in een plenair debat als dit te
proberen, een meerderheid te vinden
voor al maandenlang naar voren
gebrachte opvattingen.

Verder vroeg mevrouw Beckers of
ik het niet misplaatst vind, te citeren
uit bijdragen in eerste termijn. Nee,
anders zou ik het uiteraard niet
gedaan hebben. De uiteindelijke
conclusie van het mondeling overleg
was zodanlg dat ik er behoefte aan
had, haar vast te leggen in een
plenair debat, en daar zijn wij nu mee
bezig.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik geef toe dat het nu
daarom gaat, maar ik voelde mij
aangesproken. Ik heb precies
dezelfde opmerkingen gemaakt als
de heer Aarts en u. De minister heeft
in eerste termijn verduidelijkt, wat hij
in de brief geschreven had. Ik heb
daaruit een andere conclusie
getrokken dan u. Dat is mijn goed
recht, zoals het uw goed recht is om
uw conclusie te trekken, maar u mag
niet citeren uit mijn bijdrage in eerste
termijn, evenmin als u de woorden
van de heer Aarts uit de eerste
termijn mag citeren. Daar gaat het
mij om.

De heer Weisglas (VVD): Ik heb
helemaal niet uit uw bijdrage in
eerste termijn geciteerd.

De heer Aarts (CDA): Maar wel uit
de mijne.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Het gaat mij erom dat
kamerleden wat dit betreft in
dezelfde positie verkeren. Als u van
spelletjes spreekt, dan is die
overweging het spelletje.

De heer Weisglas (VVD): Ik kan u
alleen met de hand op mijn hart
verzekeren dat het mij niet om
spelletjes gaat, anders zou ik mij niet
oprecht ergeren aan hetgeen in dit
debat gebeurt.
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Weisglas

De heer Melkert (PvdA): Mij heeft
verbaasd dat de heer Weisglas in zijn
tweede termijn niet is gekomen tot
een beoordeling van wat de minister
heeft gezegd Zou het eigenlijk daar
niet om moeten gaan in plaats van
het gezeur wiens motie het gevoelen
van de Kamer nu het best uitdrukt?

De heer Weisglas (VVD): ...het gaat
niet om gezeur - en ik slaakte
inderdaad een zucht - over wiens
motie voorop staat. Het gaat er juist
om dat er op een gezamenlijke wijze
een oordeel moet worden uitgespro–
ken als dat kan. Mijn pohtieke
eindoordeel heb ik naar voren
gebracht door in tweede termijn niet
aan te kondigen dat ik mijn motie
intrek. Met andere woorden, ik heb er
ook en juist ten opzichte van
Suriname behoefte aan om te
trachten een uitspraak van deze
Kamer te krijgen over het onderwerp
waar het steeds over gaat.

D
De heer Aarts (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil de minister danken
voor de uitvoerige wijze waarop hij
de politieke, economische en
ontwikkelingspolitieke situatie in
Suriname heeft geschetst. Op dit
moment heb ik geen behoefte om
daarop in te gaan.

Er zijn nog wel twee andere
punten. Het eerste betreft de
opmerkingen van de heer Weisglas,
die mij in de eerste plaats regarde–
ren. Ik heb zojuist wat te snel
gereageerd, in de zin dat ik de
nadruk legde op het feit dat het een
plagiaat-motie betrof. Er is echter
meer te zeggen over de motie. Ik wil
dat nu ook doen. Daarbij heeft
mevrouw Beckers mij natuurlijk
geholpen in de essentiële benadering
van het gemeen overleg dat wij in de
Kamer en in de commissies voeren.
Het kan niet zo zijn dat wij, of in de
oppositie zittend of als regeringspar–
tij, er in het debat een standpunt op
na houden dat onwrikbaar is. Ik heb
in het eerste debat inderdaad gezegd
dat ik vond dat de minister een brug
te ver was gegaan. De minister is
uitvoerig ingegaan op de situatie
zoals hij die taxeert. In de politiek
gaat het altijd om taxaties. Door dit
oordeel niet op te nemen in mijn
motie heb ik willen aangeven dat ik
de minister die taxatie gun. Het is
misschien niet helemaal mijn taxatie,
maar ik ga dat niet als overweging in
een motie uitspreken. Er is dus

werkelijk een essentieel verschil in de
politieke waardering van de motie
van de heer Weisglas en die van mij.
En dan gaat het nog wel over mijn
eigen woorden Mevrouw Beckers
heeft echter volslagen terecht
opgemerkt, dat je niet misbruik mag
maken van delen uit een debat die
gevolgd worden door een follow-up
waarbij — en ik hoop dat dit toch
gebruik blijft, ook in ons parlement -
het mogelijk moet zijn om te luisteren
en tot een oordeel te komen dat
misschien niet anders is, maar
waarbij je toch zegt dat de minister
ook op die wijze kan oordelen. Ik vind
dat al een verschil met de motie. Ik
wil echter ook gezegd hebben dat je
een motie nooit los kunt zien van de
context. De heer Weisglas — hij niet
alleen, maar ook zijn collega bij een
ander debat — heeft vier keer op dit
punt gehamerd, altijd vanuit een zeer
sterke oppositionele houding. Er is de
minister toegevoegd het woord
"sinterklazerij". Ik noem het nu maar
een keer. En dan ga ik niet, juist
omdat ik dat helemaal niet met hem
deel, achter de motie van de heer
Weisglas staan.

En als het gaat om politieke
spelletjes wil ik in het openbaar wel
mededelen dat ik geprobeerd heb,
met de heer Weisglas te komen tot
een consensus-motie. Dat zou de
belangen van de Surinaamse
bevolking en onze positie in Surina–
me dienen. Een consensus-motie die
natuurlijk niet ingeleid kan worden
door de op twee na grootste partij,
maar die ingeleid zou moeten
worden zoals dat normaal is bij
ondertekening van consensus-moties
door partijen, in volgorde van de
grootte. Welnu, hoewel ik als eerste
de problematiek in het mondeling
overleg aan de orde heb gesteld,
vond de heer Weisglas het toen niet
nodig ook maar iemand een kans te
geven om na het mondeling overleg
tot een oordeelsvorming te komen,
om het al of niet op de agenda te
zetten van het mondeling overleg. Hij
heeft tijdens het mondeling overleg
dat gezegd, zich daarmee — dat is
ook een spelletje — het voorrecht
aanmatigend om met een motie te
komen die dan overigens niet zijn
motie is, maar een motie, "weggeno–
men" uit het debat in eerste termijn,
van een ander.

Voorzitter! Ik vind dat een spelletje
en dat is in ieder geval niet de manier
waarop ik zestien jaar in deze Kamer
heb geopereerd.

Voorzitter! Er is nog een laatste

punt, want ik wil de motie helemaal
afhandelen voordat...

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik wil eerst even op dit punt reageren
als u het mij toestaat.

Oe voorzitter: U krijgt straks de
gelegenheid om uw interruptie te
plaatsen. De heer Aarts maakt eerst
even de derde opmerking.

De heer Aarts (CDA): Mijn volgende
punt betreft de inhoud van de motie.
Het enige wat u niet van mi] hebt
overgenomen — dat is te betreuren
want daardoor is de motie slecht -
is het dictum. Ik heb altijd gezegd,
ook in het mondeling overleg — de
minister weet dat — dat ik niet eis
dat een herstel– en aanpassingsbe–
leid is afgerond. Er moet een plan
zijn. In de motie van de heer
Weisglas lijkt het alsof het hele
aanpassingsplan, met alle moeilijkhe–
den die daaraan vastzitten, moet zijn
afgerond, dat de wisselkoers moet
zijn omgezet, dat een aantal ambte–
naren moet zijn ontslagen en ga zo
maar door. Dat is immers een
afronding van het aanpassingsbeleid.

Voorzitter! Zover wii ik niet gaan.
Voor mij is het voldoende en
essentieel, dat de Surinaamse
regering een plan heeft. Op grond
van dat plan kunnen wij de Surinaam–
se regering helpen.

Voorzitter! Tot slot nog deze
opmerking. Als wij weggelaten
hebben "de brug te ver", dan houdt
dit in dat deze motie zich nog amper
richt tegen onze minister, maar heel
uitdrukkelijk, gezien de eerste
overwegingen en de kritiek die daarin
vervat is, zich richt tot de Surinaam–
se regering. Normaal zou men een
motie kunnen intrekken wanneer
blijkt dat er overeenstemming is
tussen de minister en degene die de
motie indient. Ik heb die bedoeling
niet. Zoals ik al zei, deze motie heeft
een dubbele werking. De minister
weet nu wat hij in zijn beleid voor
Suriname — als deze motie wordt
aangenomen — als lijn moet
hanteren, maar zij heeft vooral ook
een externe werking, namelijk naar
Suriname, waarbij al hetgeen gezegd
is in deze Kamer, ook ter ondersteu–
ning van deze motie, als context
geldt.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
De een na laatste opmerking vind ik
merkwaardig. De heer Aarts zegt, dat
deze motie niet gericht is aan het
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Aarts

adres van de regering. Ik dacht toch
altijd dat er met "verzoekt de
regering" de Nederlandse regering
werd bedoeld. Dat dit verzoek nu
gericht is aan het adres van een
ander land, is wat merkwaardig. Laat
ik het maar bij die constatering laten.

De heer Aarts (CDA): Dat is niet de
eerste keer.

De heer Weisglas (VVD): Over de
opmerkingen van de heer Aarts over
de gevolgde procedure voor de motie
wil ik slechts zeggen "van dik hout
zaagt men planken". Ik zal achterwe–
ge laten om andere aspecten naar
voren te brengen die tijdens het
overleg, dat wij inderdaad gehad
hebben ter voorbereiding van dit
debat, naar voren zijn gekomen. Ik
denk niet dat dat dienstig is voor het
onderwerp waarover wij nu spreken.
Het is wel dienstig voor dit onder–
werp, om via u, voorzitter, aan de
heren Aarts en Melkert mee te delen
dat ik, gezien het belang van het
onderwerp, te weten Suriname, en
gezien het feit dat kennelijk om
allerlei kinderachtige redenen de
motie van de fractie van de VVD
geen meerderheid zal behalen, ik in
ieder geval aan mijn fractie zal
voorstellen om voor de motie-Aarts/
Melkert te stemmen.

De heer Aarts (CDA): Waarom trekt
u dan uw motie niet in als u nu al
zegt, dat u onze motie steunt?

De heer Weisglas (VVD): Omdat
natuurlijk uiteindelijk pas bij de
stemming zal blijken of uw fracties
wellicht verstandiger dan u zelf zijn.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mijnheer de voorzitter!
Ik heb nog een vraag over de motie
van de heer Weisglas die het dictum
betreft. Wat bedoelt hij precies met
het afgerond zijn van een herstel– en
aanpassingsbeieid? Immers aan het
eind van het mondeling overleg
wordt er een interruptie in het
antwoord van de minister door een
van de woordvoerders gesteld, dat
het erom gaat dat er plannen liggen.
De heer Weisglas sloot zich daarbij
aan, aldus het verslag, tenzij hij het
stenogram heeft veranderd. Er staat
namelijk, dat de heer Weisglas zich
erbij kan aansluiten dat er plannen
klaar moeten zijn en niet dat het hele
beleid moet zijn afgerond. Nu staat in

zijn motie dat een herstel– en
aanpassingsbeleid moet zijn afge–
rond. Inhoudelijk is mij dat niet
helemaal duidelijk.

De heer Weisglas (VVD): Mijn
oordeel is zoals het hier staat: het
moet zijn afgerond.

Mevrouw Beckers-de Bruijrt
(Groen Links): Dan moet u het
stenogram wijzigen.

De heer Aarts (CDA): De heer
Weisglas heeft een ander oordeel
gekregen!

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn beantwoording Naar mijn
mening is het duidelijk dat de intentie
van het beleid dat hij voorstaat niet
wezenlijk verschilt van hetgeen ook
door ons wordt onderschreven. Ik
heb alleen de indruk, dat er toch enig
verschil in interpretatie van het
ontwikkelingsplan bestaat. Als ik het
goed heb begrepen, zegt de minister
dat het niet de bedoeling is om met
name in produktieve sectoren met
steun te starten voordat er sprake is
van een beleidskader. In de brief van
19 februari zegt hij echter, dat op
verzoek van Suriname voor de
volgende sectoren beleidskaders
zullen worden opgesteld: rijst,
industrie, volksgezondheid, volkswo–
ningbouw, bouw en constructie. Ik
begrijp hieruit, dat per sector een
beleidskader wordt opgesteld. Mij
dunkt, dat dit wat anders is dan een
meerjaren-ontwikkelingsplan,
waarover wij steeds spreken. Ik zie
daar dan ook niet het verschil in. In
de motie van de heren Aarts en
Melkert is ook sprake van een
lange-termijn-ontwikkelingsbeleid. In
het dictum wordt gesproken over een
toekomstvisie op de ontwikkeling van
het land Dat is toch iets anders dan
in de brief staat over een aanpak per
sector, waarvoor een beleidskader is
aangegeven. Ik denk dan ook, dat
niet zonder meer gezegd kan worden
dat de motie van beide heren
conform het beleid is, zoals het in de
brief van de minister is geformuleerd.
Het is natuurlijk best denkbaar, dat
het wel conform het beleid is dat de
minister zich nu voorneemt te
voeren. Dan is het winst en is het
tegen die achtergrond gezien
bepaald wel zinnig, dat de Kamer dit
in een motie vastlegt. Dat bevestigt

nog een keer, dat beide moties heel
goed samen kunnen gaan. De heer
Weisglas zegt namelijk in zijn motie
iets over het verleden. Als dat
conform de brief zou zijn van 19
februari, zou het een brug te ver zijn.
Beide heren spreken in hun motie —
evenals de heer Weisglas in de zijne
- uit, dat er sprake moet zijn van

een toekomstvisie op de ontwikkeling
van het land.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
De heer Schutte doet opnieuw een
poging om een waarlijk algehele
consensus te bereiken aan de hand
van de twee moties. Dan moet hij
toch ook even afgaan op de vraag die
mevrouw Beckers zojuist terecht
stelde aan de heer Weisglas en toch
nog eens kijken naar het dictum van
zijn motie, waarin gesproken wordt
over de afronding van het herstel– en
aanpassingsbeleid. Het is maar net
hoe je het interpreteert, maar naar
mijn gevoel is dit een zaak die zeer
geruime tijd zal nemen. Het is wat
anders dan het overeen komen van
een aanpassingsprogramma dat in
gang wordt gezet en dat vervolgens
als kader dient om andere plannen te
toetsen, opdat ook in breed verband
iets kan worden aangepakt. Dat is
toch heel iets anders? Dat vraag ik de
heer Schutte nu ook, nu hij probeert
die twee moties als het ware van
hetzelfde etiket te voorzien.

De heer Schutte (GPV): Zo zou je
het kunnen interpreteren, maar ik
heb van de indiener begrepen, dat hij
een aansluiting heeft gezocht bij
hetgeen ook in het mondeling
overleg is gezegd. De heer Aarts
heeft daarover in tweede termijn zijn
nadere gedachten gegeven en
geconcludeerd, dat niet kan worden
overgegaan tot de sectorgewijze
aanpak zolang Suriname niet bereid
of in staat is om de afspraken met
betrekking tot het lange-termijnplan
na te komen. Goed, ieder kan zijn
eigen woorden daarvoor geven, maar
het mag niet dusdanig worden
geïnterpreteerd worden dat het
uiteen loopt, ook omdat de minister
in zijn beantwoording ook zei, dat er
in het dictum een duidelijke mate van
overeenstemming is. De minister
maakte bezwaar tegen het "een brug
te ver" Welnu, met betrekking tot de
brief van 19 februari is dat oordeel
mijns inziens terecht Als wij het met
elkaar erover eens zijn, dat er
inderdaad sprake moet zijn van een
ontwikkelingskader voor het geheel,
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Schutte

stemmen beide moties in essentie
overeen en is het alleen maar
jammer, dat wij er twee keer over
stemmen. Maar beter twee keer dan
geen keer!

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag
de minister dank zeggen voor zijn
beantwoording. Ik heb geconstateerd
- ik ben voor het eerst aanwezig bij
een debat over Suriname; ik vervang
immers de heer Van Dis - dat er
best wel een behoorlijke mate van
overeenstemming is over de analyse
van de politieke en economische
situatie in Suriname. Er komen echter
verschillen als wordt nagedacht over
een strategie voor de ontwikkelings–
relatie van ons land tot Suriname en
over de route, het tempo en de mate
van committering aan de processen
aldaar.

Vervolgens heb ik heel goed
gekeken naar beide moties en mij
met name afgevraagd hoe hetgeen
daarin is neergelegd zich verhoudt
tot wat wij aan voornemens van de
minister kennen. Er rijst bij mij dan
toch een vraag. De minister zou de
motie van PvdA en CDA nog eens
goed doornemen om haar wellicht
tot de zijne te kunnen maken, zoals
hij het uitdrukte. In het dictum staat:
in geen andere sectoren activiteiten
starten die financiële gevolgen
hebben voor de Nederlandse
begroting voor Ontwikkelingssamen–
werking. Dat is toch vrij expliciet! De
minister zegt dat hij de plannen per
sector nodig heeft om in het proces
te springen, om het proces te
beïnvloeden en om ervoor te zorgen
dat er wat van de grond komt. Ik zie
daartussen toch nog wat licht
schijnen. Ik kan het echt niet anders
zien.

Deze motie, die de minister tot de
zijne wil maken, zal nader gepreci–
seerd moeten worden of anders een
steun in de rug moeten zijn. Echter,
als deze tekst als het ware van de
minister is, dan is de motie overbo–
dig. Er staat overigens niets in
waarom de fractie van de SGP moet
overwegen om ertegen te stemmen.
Ik wil wel graag helderheid hebben
over de instrumenten en de gewen–
ste toepassing daarvan. Wij hebben
eerder gezien dat door de coalitie
partijen moties worden ingediend die
eigenlijk alleen bevestigen wat wij al
van de regering horen. Wij moeten
daarmee zorgvuldig omspringen.

D
Minister Pronk: Voorzitter! Ik geloof
dat ik kan volstaan met een uiteen–
zetting, die iets uitvoeriger Is dan in
eerste termijn, over de moties van de
heer Weisglas en van de heren Aarts
en Melkert tegen de achtergrond van
mijn bedoelmgen Het wordt zo
langzamerhand een kwestie van
tekstinterpretatie. Juist omdat de
heer Van der Vlies heeft gezegd dat
er nog enig licht lijkt te bestaan
tussen het dictum en hetgeen hij
gehoord heeft, wil ik toch nog een
poging doen.

Ik wil de Nederlandse economie als
voorbeeld nemen. Je hebt een
langere-termijnbeleid voor de
ontwikkeling van de Nederlandse
economie Stel dat de Nederlandse
regering zich akkoord verklaart met
een stuk van het Centraal planbureau
over de ontwikkeling van de Neder–
landse economie voor de komende
tien jaar. Dat is het langere-termijn–
beleid. Als sector kies ik de volks–
huisvesting. Wij hebben de nota
Volkshuisvesting op de langere
termijn. Dat noem ik een sectorplan,
een beleidskader voor een sector. Wij
hebben daarnaast een afspraak over
de hoogte van het financieringstekort
in 1991. Dat is een aanpassingsbe–
leid.

In Paramaribo wordt geen
volkswoningbouwproject met
Nederlandse gelden gestart zonder
dat aan de volgende voorwaarden
voldaan is:
a. er moet een afspraak zijn over het
financieringstekort in Suriname in
1991. Dit is een voorbeeld van het
aanpassingsbeleid;
b. er dient een nota te zijn over de
ontwikkeling van de volkshuisvesting
in Suriname op de langere termijn;
c. tevens moet er sprake zijn van een
langere-termijnplan voor de nationale
ontwikkeling van het totale land,
Suriname dus.

Die drie voorwaarden hebben met
elkaar te maken, net zoals zij in
Nederland met elkaar te maken
hebben Je kunt in Nederland geen
ontwikkeling in de volkshuisvestmg
hebben die haaks staat op afspraken
over het financieringstekort in de
desbetreffende jaren. Dat beleid
moet passen als een hand in de
handschoen met betrekking tot de
totale ontwikkeling van de Neder–
landse economie. Het dient tevens zo
te gaan in een ander land, dus ook in
Suriname.

Ik begrijp de motie van de heren

Aarts en Melkert. Iktrek even het
voorbeeld van het volkshuisvestings–
project in Suriname door. Volgens de
motie kan dit project niet worden
ondersteund met Nederlandse
hulpgelden, alvorens het duidelijk is
welke toekomstvisie de Surinaamse
regering heeft op de ontwikkeling
van het land. Dat betekent dus:
alvorens er het langere-termijnplan
ligt voor de totale ontwikkeling en
voor de specifieke volkshuisvestings–
sector. Het gaat om de ontwikkeling
van een land, zowel macro als per
sector. Daarnaast moet een door de
Surinaamse regering vastgesteld
aanpassingsplan gereed zijn. De
Surinaamse regering heeft dan dus in
dit jaar, 1990, een plan ontwikkeld
met betrekking tot bijvoorbeeld de
hoogte van het financieringstekort in
Suriname in 1991. Als die plannen er
liggen, ga je samen met Suriname
dat soort projecten voorbereiden. Je
kunt dus al in 1990 starten, omdat
die drie dingen er zijn. De datum van
31 december 1991 is dan echter nog
niet achter de rug. De discussie
tussen mevrouw Beckers en de heer
Weisglas was wat dat betreft
illustratief. De heer Weisglas heeft
gezegd dat het aanpassingsbeleid
dient te zijn afgerond. Ik begrijp
hieruit dat het aanpassingsbeleid
eerst uitgevoerd dient te zijn. Er moet
dus niet alleen maar een voornemen
zijn om de begrotingstekorten
aanzienlijk terug te brengen en om te
komen tot meer monetaire aanpas–
sing. Dat moet al helemaal achter de
rug zijn. Zo heb ik ook het verschil in
de operationele paragraaf begrepen.
Misschien is het goed om hier een
reactie op te krijgen, ook al wil ik
geen interruptie uitlokken, voorzitter.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik moet mij verontschuldigen
tegenover mevrouw Beckers dat ik
zoëven eigenlijk met mijn mond vol
tanden stond. Ik begrijp nu evenwel,
waardoor het misverstand is
ontstaan. Dat ligt wellicht aan mijn
formulering. Ikwil daarom een korte
wijziging van mijn motie voorstellen.

Motie

De motie-Weisglas (20361, nr. 35)
is in die zin gewijzigd, dat het dictum
thans luidt:

verzoekt de regering niet over te
gaan tot financiering van genoemde
sectoren voordat in Suriname een
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Pronk

lange-termijn-economisch-kader,
alsmede de opstelling van een
herstel– en aanpassingsbeleid, is
afgerond,

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 37 (20361).

Minister Pronk: Voorzitter! Dat
brengt mij op het tweede verschil
tussen de moties. De Kamer moet
zelf maar bezien of het eerste
verschil nog bestaat. Het tweede
verschil heeft een ander karakter. Ik
heb daar met name over gesproken.
Het betreft de passage over die brug.
Ik heb inderdaad een paar keer de
gelegenheid gehad om uiteen te
zetten wat er is afgesproken. Ik ben
de heer Weisglas daar zeer dankbaar
voor. De interpretatieverschillen
waren in een eerder debat toege–
spitst op de begrippen "reservering"
en "committering". Ik heb duidelijk
gemaakt dat wij ons tot niets hebben
gecommitteerd. Er start geen
uitgave, vooraleer er overeenstem–
ming is over de kaders, waarbinnen
de activiteiten kunnen worden
ontwikkeld. Ik heb toen — ik wil dat
nog eens naarvoren brengen, zodat
het in de Handelingen wordt
opgenomen - gezegd dat de kern
van de afspraken is dat er activiteiten
komen en dat die zullen worden
ingebed in gezamenlijk nader

overeen te komen beleidskaders. Die
beleidskaders omvatten een inventa–
risatie van de knelpunten en moge–
lijkheden, geven de beleidsprioritei–
ten aan en, dat is van belang,
identificeren de randvoorwaarden op
basis waarvan een samenhangend
pakket van maatregelen en projecten
per sector in uitvoering kan worden
genomen. Met andere woorden:
eerst moet er overeenstemming zijn
over de voorwaarden, waaronder de
activiteiten kunnen starten. Er kan
geen activiteit starten — ik hoor
mijzelf weer spreken, want dat heb ik
zelf begin februari ook gezegd -
aleer er overeenstemming is tussen
de regering van Nederland en de
regering van Suriname over de
voorwaarden waaronder de projecten
kunnen starten. Dat betekent dus dat
ik in dat desbetreffende beleidsover–
leg de Nederlandse regering niet heb
gedwongen tot het aangaan van
financiële committeringen, zonder
dat die voorwaarden zijn overeenge–
komen. De gesprekken over de
desbetreffende voorwaarden moeten
nog starten. Dat betekent dat wij in
het beleidsoverleg tussen Nederland
en Suriname geen brug te ver zijn
gegaan. Dat is de kern van de
overweging om te zeggen dat ik de
aanvaarding van de motie van de
heer Weisglas ontraad.

De beraadslaging wordt gesloten.

Minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking

De voorzitter: Ik stel voor, aan–
staande dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 16.36 uur.

D

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het volgende voorstel
van wet:

Herziening van het ontslagrecht
(21479).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al gedrukt
en rondgedeeld;

2. vijftien brieven van de voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten-Ge–
neraal, met de mededeling, dat zij in
haar vergadering van 20 maart 1990
de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 19242,
21266, 21267, 21299-11, 21299-
16, 21299-24, 21299-27, 21299-33,
21421,21284, 17646, 20067,
21300-E, 21300-IXA en 21300-IXB,
heeft aangenomen.

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

3. de volgende brieven:
een, van de minister voor Neder–

lands-Antilliaanse Zaken, over het
aantal in één cel te plaatsen perso–
nen (20300-IV, nr. 8);

een, van de minister van Justitie,
over het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(21300-VI, nr. 18);

een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, ten
geleide van een inventarisatie inzake
het politiebestel (21302 en 21461,
nr. 6);

drie, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
een, over volwasseneneducatie
(20645, nr. 13);
een, ten geleide van het Rechtsposi–
tiebesluit onderwijspersoneel
(21475);
een, over het wetenschapsbeleid
voor de jaren negentig (21319, nr.
7);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
de lerarenopleidingen (21300-VIII,
nr. 62);
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Lijst van ingekomen stukken

een, van de minister van Financiën,
ten geleide van het verslag van de
Ecofin-raad van 12 maart 1990
(21300-IXB, nr. 32);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, over het instellen van een
adviescommissie (21132, nr. 44);

een, van de minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, over herziening van de
Woningwet (20066, nr. 23);

twee, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over de kwaliteit van de woning
en de woonomgeving (20691, nr. 7);
een, ten geleide van het eindrapport
"Waarderingsgrondslagen voor de
sociale (huur)sector" (20691, nr.
8);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over koeriersdiensten
(21300-XII, nr. 57);

een, van de minister van Economi–
sche Zaken, ten geleide van het
verslag van de Onderzoeksraad
(21300-XIII, nr. 82);

twee, van de minister van Land–
bouw, Natuurbeheer en Visserij, te
weten:
een, over onregelmatigheden in de
zuivelsector (21098, nr. 10);
een, over openluchtrecreatie
(21300-XIV, nr. 77);

twee, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te
weten:
een, ten geleide van het rapport
"Goed gekeurd?" (19218, nr. 40);
een, over nachtarbeid door vrouwen
(20689, nr. 19);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over de Wet werkloosheidsvoorzie–
ning (21300-XV, nr. 67);

een, van de Algemene Rekenka–
mer, ten geleide van het rapport
"Realisatie 300-banenplan voor
Molukkers" (21476);

een, van de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen, over
het Uitvoeringsbesluit WWO, WHBO
en OU (21456, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

4. een brief van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen,
houdende intrekking van wetsvoor–
stel beleidsvoorbereidende adviesor–
ganen onderwijs (21177, nr. 5).

De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;

5. een brief van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van de jaarrekeningen en
accountantsrapporten over 1985,
1986 en 1987 van het Academisch
ziekenhuis Nijmegen.

De voorzitter stelt voor, deze brief
niet te laten drukken en voor
kennisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commis–
sie;

6. de volgende brieven e.a.:
een, van de ANWB, over herzie–

ning van de Woningwet;
een, van de inspecteur-generaal

van het onderwijs, ten geleide van
het rapport over de invulling van de
4-jarigenmaatregel.

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

7. de volgende brieven e.a.:
een, van de Kerkeraad c.s., over de

situatie in Ethiopië;
een, van het gemeentebestuur van

Breda, over het kwijtscheldingsbe–
leid;

een, van R. de Bakker, over het
reiskostenforfait;

een, van H. Siecker, over haar
financiële positie;

een, van het gemeentebestuur van
Tilburg, over de situatie in Turkije;

een, van M.M. Potjes, over
kamerverhuur;

een, van de Hervormde Gemeente
te Middelharnis, over de defensie–
uitgaven voor 1991;

een, van gedeputeerde staten van
Limburg, over wijziging van de
centrale IPR-regeling;

een, van H.J. Leugs, over een
bromfietsverzekering.

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