
69ste Vergadering Dinsdag 19 april 1983 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 142 leden, te 
weten: 

Aarts, Van Agt, Alders, Andela-Baur, 
Van Baars, Beckers-de Bruijn, Ter 
Beek, De Beer, Beinema, Van den 
Bergh, J . D. Blaauw, P. M. Blauw, De 
Boer, De Boois, Borgman, Braams, 
Brouwer, Buikema, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, G. C. van Dam, M. P. 
A. van Dam, Dees, Van Dijk, Dijkman, 
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Van Erp, Van Es, 
Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Franssen, 
Frinking, Gerritse, De Grave, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, Haas-Ber-
ger, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
Van der Heijden, Van der Hek, Henne-
kam, Herfkens, Hermans, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Kamp, Keja, Van Kemenade, Knol, De 
Kok, Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Lambers-Hacquebard, Laning-Boerse-
ma, Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Van der Linden, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, Van 
der Mei, Meijer, Metz, Mik, Müller-van 
Ast, Niessen, Nijhuis, Nijland, Nijpels, 
Van Noord, Nypels, Van Ooijen, 
Oomen-Ruijten, Den Ouden-Dekkers, 
Patijn, Poppe, De Pree, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Van Rey, Van 
Rossum, Schartman, Scholten, 
Schreuders, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Van Thijn, Van den Toorn, 
Toussaint, Tripels, Ubels-Veen, Den 
Uyl, Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, 
De Visser, Van der Vlies, Van Vli jmen, 
Voorhoeve, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Waalkens, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel-
Tuinstra, Wiebenga, Willems, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Rietkerk, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Winsemius, 
Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Van Aardenne, Vice-Minister-Presi-

dent, Ministervan Economische 
Zaken, Brinkman, Ministervan 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
en De Graaf, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

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

Schutte, Duinker, Moor en Salomons, 
wegens ziekte; 

Kombrink, wegens bezigheden elders, 
de hele week; 

Stoffelen, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Faber tot het uitbrengen van 
verslag namens de commissie voor 
het onderzoek van de geloofsbrieven. 

De heer Faber, voorzitter van de 
commissie: Mijnheer de Voorzitter! 
De commissie voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven heeft de eer te 

rapporteren, dat zij na onderzoek van 
de in haar handen gestelde stukken 
eenparig tot de conclusie is gekomen, 
dat de heer M. J. de Visser terecht 
benoemd is verklaard tot lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal in 
de vacature, ontstaan door het 
ontslag van de heer A. A. van der 
Louw. 

De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen als lid der Kamer toe te 
laten de heer M. J. de Visser, nadat hij 
de voorgeschreven eden zal hebben 
afgelegd. 

De commissie verzoekt u, het 
volledige rapport in de Handelingen 
op te nemen. 

De Voorzitter: Ik dank de commissie 
voor haar verslag en stel voor, 
dienovereenkomstig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

[Het rapport is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]1 

De Voorzitter: De heer De Visser is in 
het gebouw der Kamer aanwezig om 
de voorgeschreven eden af te leggen. 

Kamervoorzitter Dolman beëdigt de heer P. de Visser als nieuw kamerlid voor de PvdA 
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Voorzitter 

Ik verzoek de griffier hem binnen te 
leiden. 

Nadat de heer De Visser door de 
griffier is binnengeleid, legt hij in 
handen van de Voorzitter de bij de 
Grondwet en het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden voorge-
schreven eden af. 

De Voorzitter: Ik wens u geluk met 
uw benoeming en verzoek u, wederom 
in ons midden plaatste nemen. 

Ingekomen is een bericht van overli j-
den van de oud-minister van Defensie 
de heer S. H. Visser. Namens de 
Kamer heb ik mevrouw Visser mijn 
deelneming betuigd. 

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

Op verzoek van de fractie van de Partij 
van de Arbeid benoem ik: 

in de vaste Commissie voor Buiten-
landse Zaken de heer Den Uyl als 
plaatsvervangend lid in de bestaande 
vacature; 

in de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken de heer De Visser als lid 
in de bestaande vacature; 

in de vaste Commissie voor Ambte-
narenzaken de heer De Visser als lid 
in plaats van mevrouw Ter Veld en 
mevrouw Ter Veld als plaatsvervan-
gend lid in de bestaande vacature; 

in de vaste Commissie voor de 
Rijksuitgaven de heer De Visser als 
plaatsvervangend lid in de bestaande 
vacature; 

in de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat de heer De Visser als 
plaatsvervangend lid in de bestaande 
vacature. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Op verzoek van 
Staatssecretaris Van Zeil stel ik voor, 
de stemmingen over de moties inzake 
het Consumentenbeleid en over de 
Handelsregisterwet één week uit te 
stellen. 

Ook stel ik voor, de eventuele stern-
mingen in verband met de Marine-
bouw en de PNL morgen bij de 
aanvang van de vergadering te 
houden. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend tijdens de UCV 
van 7 maart 1983 over de Notitie 
inzake de kankerbestrijding (15426), 
te weten: 

de motie-Borgman over de financie-
ringsmogelijkheden voor de kankerbe-
strijding (15426, nr. 29); 

de motie-De Pree en Mik over het 
waarborgen van de voortgang van 
sociaal-oncologisch onderzoek 
(15426, nr. 30); 

de motie-Mik en De Pree over de 
preventie en psychosociale zorg 
(15426, nr. 31); 

de motie-Borgman en Beckers-de 
Bruijn over de onderzoeken op 
baarmoederhalskanker (15426, nr. 
32). 

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

De heer Borgman vraagt opening van 
de beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou u wil len verzoeken 
onze motie op stuk nr. 32 zodanig aan 
te passen, dat de onduidelijkheid, 
waartoe de aanvankelijke tekst bij 
sommigen aanleiding gaf, wordt 
opgeheven. 

Het ging en het gaat ons er niet om 
het bevolkingsonderzoek op baarmoe-
derhalskanker weg te houden uit de 
eerste li jn, integendeel. Het gaat 
erom, dat de Regering de Kamer zo 
spoedig mogelijk nader informeert en 
zekerheid verschaft op een aantal 
wezenlijke punten, zoals de kwaliteit 
van het onderzoek en van de verwer-
king van de onderzoeksresultaten; de 
inbreng van de aanwezige kennis en 
kunde; de registratie en de kosten. Dit 
alles dient goed en afdoende te 
worden geregeld. 

Door de onmisbare zorg van de 
griffie is de gewijzigde motie op tijd 
rondgedeeld. De heer Toussaint en 
mevrouw Kamp wensen alsnog de 
motie mede te ondertekenen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Borgman en 
Beckers-de Bruijn (15426, nr. 32) is in 
die zin gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbende van het 
voornemen van de Regering het 
Bevolkingsonderzoek cervixcarcinoom 
te integreren met de routine-onderzoe-
ken op baarmoederhalskanker die in 
de huisarts- of gynaecologenpraktijk 
plaatsvinden; 

overwegende, dat een groot aantal 
aspecten die aan een dergelijke 
verschuiving verbonden zijn nader 
dienen te worden onderzocht alvorens 
aan dit voornemen uitvoering zou 
kunnen worden gegeven; 

overwegende, dat de eindrapportage 
op basis van de evaluatie van de 
projecten in de proefregio's nog niet 
heeft plaatsgevonden; 

verzoekt de Regering, op korte termijn 
een studie te doen verrichten ten 
aanzien van alle aspecten welke aan 
de verschuiving van het bevolkingson-
derzoek van de secundair-preventieve 
sector naar de eerste-lijns gezond-
heidszorg verbonden zijn; 

verzoekt de Regering tevens, in 
afwachting van de resultaten van 
bedoelde studie geen verdergaande 
stappen te ondernemen; 

nodigt de Regering uit, zo spoedig 
mogelijk over de resultaten van 
bedoeld onderzoek met de Kamer in 
overleg te treden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie, die ondertekend is door de 
leden Borgman, Beckers-de Bruijn, 
Toussaint en Kamp, voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 34(15426). 

Ik constateer dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, aanstonds over 
deze gewijzigde motie te stemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van het GPV afwezig is. 

De motie-Borgman (15426, nr. 29) 
wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-De Pree en Mik (15426, nr. 
30) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-Mik en De Pree (15426, nr. 
31) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De gewijzigde motie-Borgman c.s. 
(15426, nr. 34) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen deze gewijzigde motie 
hebben gestemd. 
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Voorzitter 

Ik stel voor, de Notitie inzake de 
kankerbestrijding (15 426) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
zeven moties, ingediend tijdens de 
UCV van 7 maart 1983 over het 
Energiebeleid, te weten: 

de motie-Van der Linden over de 
elektriciteitstarieven voor bedrijven 
(17 600-XIII, nr. 82); 

de motie-Van der Linden over 
verruiming van de aardgasexport 
(17600-XIII, nr. 83); 

de motie-Lambers-Hacquebard over 
versnelde invoering van warmte-
krachtkoppeling (17 600-XIII, nr. 84); 

de motie-Lambers-Hacquebard over 
een tarievennota energievoorziening 
(17600-XIII, nr. 85); 

de motie-Van der Spek over 
stimulering van warmte-krachtkoppe-
ling en andere vormenvan energie-op-
wekking (17600-XIII, nr. 86); 

de motie-Zijlstra c.s. over de 
pri jsvorming van aardgas voor 
kleinverbruik (17 600-XIII, nr. 87); 

de motie-Lansink c.s. over het 
standpunt van de Regering met 
betrekking tot windenergie en opslag 
(17 600-XIII, nr. 88). 

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

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
vraagt opening van de beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
een, vrijwel als redactioneel te bestem-
pelen, wijziging in mijn motie aange-
bracht. Ik teken erbij aan dat de 
vervanging van het ti jdstip door 'zo 
spoedig mogelijk' niet inhoudt dat wi j 
niet zouden wil len dat het dit jaar nog 
gebeurt. Ik heb echter voor de 
Minister een marge open willen 
houden. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Lambers-Hac-
quebard (17 600-XIII, nr. 85) is in die 
zin gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

Tweede Kamer 
19 april 1983 

overwegende, dat de vaststelling van 
gas- en elektriciteitstarieven, zowel 
voor kleinverbruik als voor grootver-
bruik, in toenemende mate met 
problemen gepaard gaat; 

van oordeel, dat er zo spoedig 
mogelijk duidelijkheid moet komen 
over vanuit de overheid door te 
voeren meerjarig te hanteren uitgangs-
punten voor de tariefstelling, waarover 
de Kamer zich kan uitspreken; 

verzoekt de Regering, op zo kort 
mogelijke termijn die duidelijkheid te 
verschaffen in een aan de Kamer over 
te leggen Tarievennota energievoor-
ziening, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 114 (17 600-XIII). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, aanstonds over 
deze gewijzigde motie te stemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Van der Linden (17 600-XIII, 
nr. 82) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP tegen deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Van der Linden (17 600-XIII, 
nr. 83) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de CPN, de PPR, de PSP 
en de EVP tegen deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Lambers-Hacquebard 
(17 600-XIII, nr. 84) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de Centrumpartij tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Lambers-Hacque-
bard (17600-XIII, nr. 114) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de CPN, de PSP, de 
PPR, de RPF en de EVP voor deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Van der Spek (17 600-XIII, 
nr. 86) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Kankerbestrijding 
Energiebeleid 
Nota Landelijke Gebieden 

De motie-Zijlstra c.s. (17 600-XIII, nr. 
87) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de PPR, de CPN, de 
EVP, D'66 en de Centrumpartij voor 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Lansink c.s. (17 600-XIII, nr. 
88) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de Centrumpartij tegen 
deze motie heeft gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
veertien moties, ingediend in de 
uitgebreide commissievergaderingen 
van 26 april 1982 en 21 maart 1983 
over de Nota Landelijke Gebieden 
(14392), te weten: 

de gewijzigde motie-Faber c.s. over 
uitvoering van de op 22 februari 1979 
aangenomen motie over verkoop van 
domeinlandbouwgronden (14 392, nr. 
32); 

de motie-Faber en Evenhuis over 
het aangespannen en het recreatief 
buiten-rijden (14392, nr. 21); 

de gewijzigde motie-Van Noord en 
Van der Sanden over de glastuinbouw 
in het westen des lands (14392, nr. 
39); 

de motie-Van Noord en Faber over 
uitvoering van de eerste fase van het 
Relatienotabeleid (14392, nr. 29); 

de motie-P. M. Blauw c.s. over het 
beleid inzake de natuurbescherming 
(14392, nr. 30); 

de motie-Van Rossum over de 
agrarische bedrijfsvoering (14392, nr. 
31); 

de motie-Veldhoen over een 
zonering voor de 'grote wateren' 
(14392, nr. 33); 

de motie-Veldhoen over plaatsing 
van het Lauwersmeer onder zone D 
(14392, nr. 34); 

de motie-Veldhoen over plaatsing 
van het Naardermeer onder zone D 
(14392, nr. 35); 

de motie-Veldhoen over plaatsing 
van de Biesbosch onder zone D 
(14392, nr. 36); 

de motie-Veldhoen over plaatsing 
van de Peel onder zone D (14392, nr. 
37); 

de motie-Veldhoen over de financië-
le gevolgen van uitvoering van de 
Nota Landelijke Gebieden (14392, nr. 
38); 

de motie-Lambers-Hacquebard en 
Nypels over de gecumuleerde 
effecten van in PKB-vorm vervatte 

3515 



Voorzitter 

regeringsbeslissingen en beleidsvoor-
nemens (14392, nr. 40); 

de motie-Te Veldhuis c.s. over 
artikel 49 van de Wet Ruimtelijke 
Ordening (14392, nr. 41). 

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

Mij is gevraagd om opening van de 
beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): Voorzitter! 
Bij nader inzien lijkt het onze fractie 
beter om de uitvoering van de 
motie-Faber c.s. op stuk nr. 32 af te 
wachten, voordat de motie-P.M. 
Blauw c.s. op stuk nr. 30 in stemming 
wordt gebracht. De Minister heeft 
namelijk tijdens de UCV in dit verband 
toezeggingen gedaan. De uitvoering 
daarvan wil len wi j graag even 
afwachten. De motie op stuk nr. 30 
wil len wi j derhalve aanhouden. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Te Veldhuis stel ik voor, de motie 
op stuk nr. 30 (14 392) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Te Veldhuis (VVD): Tijdens en 
ook na de UCV van 21 maart bleek dat 
er wat onduidelijkheid is ontstaan 
over de inhoud en de bedoelingen 
van de motie op stuk nr. 41 . Misschien 
ligt de oorzaak daarvan in het feit dat 
er twee verschillende zaken in één 
motie waren verwerkt. Er is vooral 
begripsverwarring ontstaan over de 
artikelen 49 en 50 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Het leek ons 
daarom zinvol om dit onderwerp 
gesplitst aan te kaarten. Ik trek 
derhalve de motie op stuk nr. 41 in en 
vervang deze door twee nieuwe. De 
verschillende onderwerpen zijn 
daarmee afzonderlijk behandeld, 
zodat de inhoud en de bedoelingen 
nu wel duidelijk zijn verwoord en over 
de intentie geen verschil van mening 
meer kan bestaan. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Te 
Veldhuis c.s. (14392, nr. 41) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

Moties 

Door de leden Te Veldhuis, Eversdijk, 
P.M. Blauw en Metz wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de ontwikkelingen/ 
studies omtrent de problematiek van 
artikel 49, Wet Ruimtelijke Ordening 
te traag verlopen; 

spreekt als haar wens uit, dat de 
Regering in het kader van het voorl ig-
gende wetsontwerp ter wijziging van 
de WRO (14889) in ieder geval vóór 
1 september 1983 haar definitieve 
standpunt over artikel 49 WRO 
kenbaar maakt aan de Kamer, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 42 (14392). 

Door de leden Te Veldhuis , P. M. 
Blauw en Metz wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende: 
dat voor doorwerking van rijksplan-

nen in gemeentelijke bestemmings-
plannen alleen bij (directe) aanwijzin-
gen een financiële compensatie voor 
gemeenten wetteli jk is geregeld (artt. 
37 junc to50WRO) ; 

dat echter voor indirecte doorwer-
king geen duidelijke regelingen 
bestaan: noch financieel (art. 49 
WRO) noch als toetsingskader bij 
goedkeurings- en beroepsprocedures 
door Gedeputeerde Staten, respectie-
velijk bij de Kroon; 

dat een zelfde problematiek aan de 
orde is bij doorwerking van streekplan-
nen; 

nodigt de Regering uit, een duidelijke 
regeling ten aanzien van die indirecte 
doorwerking te ontwerpen, met name 
in het licht van art. 49 WRO, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 43(14392). 

Ik stel voor, over beide moties 
aanstonds te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb om heropening 
gevraagd in verband met de motie op 
stuk nr. 31. In de uitgebreide commis-
sievergadering heeft de Minister 
gezegd dat hij het met de intentie 
eens was, maar dat hij niet gelukkig 
was met de formuler ing. Ik verwijs 
hiervoor naar blz. 55 van de Handelin-

gen van die vergadering. De Minister 
heeft mi j uitgenodigd om de redactie 
van de motie enigszins aan te passen, 
waarbij de dynamiek in de agrarische 
bedrijfsvoering ook tot uitdrukking 
zou komen. Ik heb gaarne aan de 
wens van de Minister voldaan en een 
kleine wijziging aangebracht. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Van Rossum 
(14392, nr. 31) is in die zin gewijzigd, 
dat het dictum thans luidt: 

verzoekt de zinsnede uit punt 6.2.3 
'zonder dat de doelmatigheid van de 
bedrijfsvoering wezenlijk wordt 
belemmerd' te vervangen door: 
'zonder dat de doelmatigheid van de 
bestaande of de zich wijzigende 
bedrijfsvoering wezenlijk wordt 
belemmerd', . 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 44(14392). 

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

Daartoe wordt besloten. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de UCV heb ik al 
gezegd dat wi j met technische 
problemen hebben te kampen bij de 
uitvoering van de gewijzigde motie-Te 
Veldhuis c.s. op stuk nr. 42. Wij 
moeten juist over dit onderwerp het 
advies afwachten van de commissie-
Samkalden. Daarna moet interdeparte-
mentaal overleg worden gevoerd. Wij 
kunnen de intentie van de motie 
graag ondersteunen. Wanneer de 
motie wordt aangenomen, zullen wi j 
graag proberen om haar uit te voeren. 
Wij waarschuwen evenwel voor een 
technisch probleem dat zich hierbij 
kan voordoen. 

Ik kom nu over de tweede gewijzigde 
motie-Te Veldhuis c.s. te spreken, de 
motie op stuk nr. 43. Tijdens de UCV 
heb ik al medegedeeld dat wi j met 
name de wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening afwachten. De 
motie gaat over artikel 50 van deze 
wet. De commissie-Samkalden zal een 
advies uitbrengen op het punt van 
artikel 49. Wij geven er de voorkeur 
aan dat dit deel van de motie wordt 
aangehouden totdat er aan de Kamer 
een duidelijk beeld kan worden 
voorgehouden van de financiële 
belangen van lagere overheden. 

Wij kunnen ons vanzelfsprekend 
volledig vinden in de wijziging die de 
heer Van Rossum heeft aangebracht 
in zijn motie op stuk nr. 31. 
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D 
De heer Te Veldhuis (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik denk dat wi j de motie 
over artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening moeten handha-
ven. De Minister heeft toegezegd dat 
hij zal trachten om deze motie uit te 
voeren. Dat lijkt ons een goede zaak. 

Ik heb er geen bezwaar tegen om 
mijn tweede motie aan te houden. Er 
zullen zich op korte termijn namelijk 
nog twee gelegenheden voordoen om 
de motie alsnog te behandelen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Te Veldhuis stel ik voor, zijn 
motie (14392, nr. 43) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De gewijzigde motie-Faber c.s. 
(14392, nr. 32) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP 
tegen deze gewijzigde motie hebben 
gestemd. 

De motie-Faber en Evenhuis (14 392, 
nr. 21) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PSP, D'66 en de 
SGP tegen deze motie hebben 
gestemd. 

De gewijzigde motie-Van Noord en 
Van der Sanden (14392, nr. 39) wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 en de PPR tegen deze 
gewijzigde motie hebben gestemd. 

De motie-Van Noord en Faber (14392, 
nr. 29) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PPR en de SGP tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Van Rossum 
(14392, nr. 44) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PSP, de 
PPR en de EVP tegen deze gewijzigde 
motie hebben gestemd. 

De motie-Veldhoen (14392, nr. 33) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Veldhoen (14 392, nr. 34) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Veldhoen (14392, nr. 35) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Veldhoen (14392, nr. 36) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Veldhoen (14 392, nr. 37) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Veldhoen (14392, nr. 38) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de RPF tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Lambers-Hacquebard en 
Nypels (14392, nr. 40) wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PSP, de CPN, de 
PPR, de EVP en de RPF voor deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Te Veldhuis (14392, nr. 42) 
wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
drie moties , ingediend in de UCV van 
28 maart 1983 over het RSV-concern, 
te weten: 

de motie-Van der Hek over het 
bevorderen van overleg inzake de 
RDM(17600-XIII, nr. 104); 

de motie-Van der Hek en Moor over 
het behoud van de offshore-activiteiten 
bij de RDM (17600-XIII, nr. 105); 

de motie-Engwirda over de zelfstan-
digheid van de afzonderlijke RSV-be-
drijven (17 600-XIII, nr. 106). 

De Voorzitter: Ik merk op dat deze 
moties al in stemming zijn geweest in 

de vergadering van de vaste Commis-
sie voor Economische Zaken op 28 
maart. De heer Van der Spek heeft 
echter verzocht over deze moties in 
de plenaire vergadering nogmaals te 
stemmen. 

De motie-Van der Hek (17 600-XIII, nr. 
104) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van der Hek (17 600-XIII, nr. 
105) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

De motie-Van der Hek (17 600-XIII, nr. 
106) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
RPF tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

Ik stel voor, de brief van de Minister 
van Economische Zaken d.d. 17 
februari 1983 (17600-XIII, nr. 91) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Nadere 
wijziging van de Wet Werkloosheids-
voorziening (beëindiging van het 
recht op uitkering ingevolge de Wet 
Werkloosheidsvoorziening voor 
beneden 23-jarigen) (17 800). 

De Voorzitter: Mevrouw Ter Veld 
heeft mij gevraagd om heropening 
van de beraadslaging. Ik stel voor, 
aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Kamer verkeert altijd 
in een probleem als een amendement 
op een wetsontwerp zo ver gaat, dat 
een schriftelijke procedure zeer 
wenselijk zou zijn geweest. Bij 
grondige bestudering van het amen-
dement van CDA en VVD zijn bij ons 
een aantal vragen en opmerkingen 
opgekomen. 

Wij hebben een amendement 
ingediend aangezien wij het een groot 
goed vinden, dat in de sociale zeker-
heid de bewijslast niet ligt bij de 
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Ter Veld 
individuele uitkeringsgerechtigde - in 
dit geval is het eigenlijk beter te 
spreken van uitkeringstrekker - maar 
dat de bewijslast is geregeld als thans 
gebruikelijk is. Ik wijs erop, dat in de 
WWV de bewijslast nergens bij de 
betrokkenen is gelegd, ook niet in het 
geval waarin de getrouwde vrouw 
mede-kostwinner moet zijn wil zij 
voor de wet in aanmerking komen. 
Daarom pleiten wi j er voor, voor het 
geval het CDA-VVD-amendement 
wordt aangenomen, in ieder geval te 
voorkomen dat de 'arbeidsanamnese' 
door de jongeren zelf moet worden 
gegeven. Wij zien daarin grote 
rechtsongelijkheid ten opzichte van 
mensen in verschillende werksituaties. 
Vandaar ons amendement. 

Een tweede probleem betreft de 
overgangsperiode bij het in werking 
treden van de wet met inbegrip van 
de voorgestelde wijziging. Op 1 juli 
aanstaande vallen uitkeringsgerechtig-
den krachtens de WWV niet meer 
onder de bestaande maar onder de 
gewijzigde wet. Een aantal vragen 
daaromtrent zouden wij graag van 
tevoren beantwoord zien. Moet op 1 
juli opnieuw worden vastgesteld door 
de gemeentelijke sociale dienst of 
betrokkene een uitkeringsrecht heeft? 
Moet, als mijn amendement niet 
wordt aangenomen, betrokkene dan 
het bewijs leveren dat hij 130 weken 
heeft gewerkt? 

Wordt rekening gehouden met de 
periode gedurende welke betrokkene 
al WWV ontvangen heeft? Hoe werkt 
het uit wanneer het gaat om herleving 
van het WWV-recht, aangezien het 
artikel dat beoogde de herleving af te 
schaffen niet is geschrapt? Wat 
betekent het voor mensen die gedeel-
telijk werkloos zijn? Komen zij toch in 
aanmerking voor een WWV-periode 
na 1 juli van de beoogde volledige 
duur van een jaar, omdat zij desalniet-
temin voor een niet onaanzienlijk deel 
arbeid hebben verricht in de tweeën-
half jaar voorafgaand aan hun 
werkloosheid? 

In welke mate zal het aannemen 
van dit amendement, zeker waar het 
recht op 1 juli niet beëindigd wordt 
maar voor bepaalde groepen nog in 
stand blijft, de uitvoeringsorganisatie 
zwaarder belasten? 

Op deze vragen wil ik graag een 
antwoord hebben vóór de stemmin-
gen. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag 
reageren op het sub-amendement van 

de fractie van de Partij van de Arbeid 
op ons amendement. Dit sub-amende-
ment gri jpt, blijkens de toelichting van 
mevrouw Ter Veld, zo in op ons 
amendement dat het ons amendement 
onuitvoerbaar zou maken. De Staats-
secretaris heeft in de schriftelijke 
stukken terecht aangegeven dat er op 
dit moment geen registratie bestaat 
van het arbeidsverleden als zodanig. 
Op dit moment kan ook geen sociale 
dienst aantonen welke gegevens 
zouden behoren bij een WWV-jongere 
die voor de wet in aanmerking zou 
komen. De sociale dienst heeft ook 
niet de mogelijkheden om aan die 
gegevens te komen. 

Mevrouw Ter Veld stelt dat men in 
de sociale zekerheid nergens bewijs-
last ter tafel moet brengen, iets moet 
aantonen. Men moet zich echter wel 
zelf melden als men voor een uitkering 
in aanmerking wil komen en daarbij 
moet men om aan de referte-eis van 
130 dagen te voldoen zelf aangeven 
dat men 130 dagen heeft gewerkt. 
Hetzelfde bedoelen wij met het begrip 
'aantonen', het zelf aangeven dat men 
130 weken heeft gewerkt. Ik geef wel 
toe dat dit een langere periode 
betreft. 

Ik heb nog enkele vragen te beant-
woorden. Als de wet wordt aangeno-
men en een beperkt recht per 1 juli 
behouden blijft, kan de situatie 
ontstaan dat een uitkeringsgerechtigde 
- dat begrip wil ik overeind houden -
op dat moment al een uitkering 

krachtens de WWV ontvangt. Op dat 
moment vervalt de taak van de 
sociale dienst om die uitkering u i t te 
betalen, maar de gerechtigde kan zich 
melden en zal dan volgens het nieuwe 
systeem, als hij of zij daarvoor in 
aanmerking komt, hooguit één jaar 
een uitkering krachtens de WWV 
ontvangen. Dan wordt geteld hoeveel 
maanden hij of zij die uitkering reeds 
heeft gehad en die wordt dan aange-
vuld tot één jaar. 

Herleving van het recht op een 
uitkering krachtens de WWV is voor 
deze jeugdige niet meer mogelijk. 
Uit de interpretatie van die tweeënhalf 
jaar, de 130 weken, is vorige week 
gebleken dat, als het recht wordt 
afgebroken, het niet na een aantal 
maanden kan herleven. 

Vorige week hebben wi j ook 
gesproken over het gedeeltelijk 
gewerkt hebben. Die uitdrukking uit 
ons amendement - ik ben haar nu 
even kwijt - slaat op een werkweek 
die ten minste één dag moet zijn. 

Wat betekent de aanneming van 
ons amendement voor de sociale 
diensten? De Staatssecretaris heeft 
vorige week gezegd dat de sociale 
diensten een bepaalde categorie 
jongeren in de RWW zullen krijgen, 
dat een ander deel zich zelf zal 
aanmelden om in de WWV te blijven, 
terwijl dat laatste uitvoeringstechnisch 
blijkt goedkoper te zijn. De sociale 
dienst kan op 1 juli aanvragen te 
verwerken krijgen van jongeren die 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA) 
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Kraaijeveld-Wouters 

op dat moment opteren voor een 
uitkeringsrecht krachtens de WWV, 
als ons amendement wordt aangeno-
men. Wordt het voorstel van de 
Staatssecretaris gevolgd dan kunnen 
zich op dat moment uitsluitend 
jongeren melden voor de RWW. Ook 
daarvoor moeten dan bepaalde 
handelingen verricht worden. Als ons 
amendement wordt aangenomen 
betekent dit dus niet meer en mis-
schien zelfs iets minder werk op 1 jul i . 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de 
antwoorden van mevrouw Kraaijeveld 
op de vragen van mevrouw Ter Veld. 
Over het amendement van de PvdA 
maak ik twee opmerkingen. Het lijkt 
mij een voorbeeld van slechte 
wetgeving om bij amendement een 
bevoegdheid, een last op te leggen 
aan uitvoeringsorganen. Verleden 
week tijdens het debat over deze 
kwestie is het heel duidelijk geworden, 
dat men niet over de instrumenten 
beschikt om een en ander daadwerke-
lijk uit te voeren. Er is geen sprake 
van registratie, zodat de betrokken 
organen die met deze last worden 
geconfronteerd, niet in staat zullen 
zijn om op een behoorlijke manier van 
de uitvoering ervan aan de gang te 
gaan. 

Ten aanzien van de laatste vraag 
van mevrouw Ter Veld - zij heeft deze 
vraag verleden week ook gesteld -
merk ik het volgende op. Zij is van 
mening dat er heel wat problemen 
zullen komen door de druk die op de 
uitvoeringsorganen komt te staan. 
Gesteld dat de instrumenten wel 
voorhanden zijn, gesteld dat de 
informatie wel aanwezig is om met 
het amendement van mevrouw Ter 
Veld te kunnen werken - wanneer het 
amendement tenminste wordt 
aangenomen - dan zal er juist op 
grond van het amendement een extra 
druk op de sociale diensten komen te 
liggen, omdat er een extra activiteit 
door de sociale diensten moet 
worden ondernomen. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb hieraan niets toe 
te voegen. Ik heb de aanneming van 
het amendement ontraden. De 
gronden waarop ik de aanneming heb 
ontraden, heb ik uitvoerig uiteengezet. 
Er is nu een reactie gevraagd op het 
amendement en op het sub-amende-
ment. Ik kan mij buiten de discussie 
hierover houden. Ik heb in ieder geval 

aan de inbreng van mevrouw Kraaije-
veld niets toe te voegen. Inderdaad 
zal er sprake zijn van het opnieuw 
beoordelen aan de hand van de 
eventuele nieuwe situatie als het 
amendement wordt aangenomen. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik sta werkelijk perplex 
door het betoog van de afgevaardigde 
van de VVD, dat men met een amen-
dement niet een dergelijke zware last 
op de uitkeringsorganen kan leggen, 
terwij l door het amendement wel - in 
strijd met een in onze rechtsgang 
gebruikelijk systeem - de bewijslast 
bij de jongere zelf wordt gelegd. De 
heer Linschoten moet mij maar eens 
duidelijk maken - hij kent de situatie 
in de praktijk wel - hoe een jongere 
kan bewijzen dat hij bij voorbeeld 
twee of drie jaar geleden anderhalve 
dag of twee dagen per week ergens 
heeft gewerkt. 

Ik vind het betoog van mevrouw 
Kraaijeveld, dat de situatie nauwelijks 
zal afwijken van de situatie op dit 
moment, niet volledig in overeenstenv 
ming met het betoog van de heer 
Linschoten. Ik vind het overigens wel 
een redelijk betoog. Daarom voeg ik 
er nog een vraag aan toe. Betekent 
een en ander dat ook van ambtenaren 
kan worden verwacht, dat zij zich 
actief opstellen bij het behulpzaam 
zijn bij het opsporen van het arbeids-
verleden? 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De uitkerings-
gerechtigde zal zelf gegevens moeten 
overleggen. Dit moet ook bij de 
sociale dienst gebeuren als men een 
RWW-uitkering aanvraagt. Dit moet 
ook gebeuren, als men meent te 
hebben voldaan aan de referte-eis van 
130 dagen dienstbetrekking. Van de 
ambtenaren mag dus worden ver-
wacht dat zij, daar waar zij assistentie 
verlenen aan een cliënt die aan het 
loket duidelijk maakt dat hij recht 
heeft op een bepaalde uitkering en 
dan de bewijzen daarvoor moet 
leveren - men helpt dan wanneer 
stukken niet helemaal compleet zijn -
ook assistentie verlenen in dit geval. 
Ik voeg hieraan nog iets toe. In het 
amendement is de terminologie 
gebruikt van een termijn van 130 
dagen dienstbetrekking 'van niet 
bijkomstige aard'. Dit is om aan te 
geven dat het om meer gaat dan 1 
dag per week. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb dus 
goed begrepen, dat de ambtenaren 

niet passief afwachten, maar actief 
dezelfde diensten verlenen die zij 
thans verlenen wanneer het erom 
gaat een uitkeringsrecht te verkrijgen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Op die manier blijven wi j discussiëren 
over het begrip 'aantonen'. De 
persoon zelf zal gegevens moeten 
overleggen, waaruit blijkt dat hij of zij 
130 weken heeft gewerkt. Als dat niet 
voldoende is, kan de ambtenaar de 
suggestie doen om een werknemers-
verklaring te halen of bij het zieken-
fonds een papier te halen waarin 
wordt aangetoond dat er 130 dagen in 
dienstbetrekking zijn doorgebracht. 
Verder gaat de actie niet. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): U zei 
zoeven: op dezelfde wijze als in 
andere gevallen. In die andere 
gevallen wordt een briefje gestuurd 
aan de werkgever met de vraag of 
iemand gedurende een bepaalde 
periode gewerkt heeft. Ik neem aan 
dat dit soort handelingen ook tot de 
mogelijkheden voor de ambtenaren 
behoort. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Men moet bij de sociale dienst zelf 
een en ander opgeven. De ambtenaar 
kan dan eventueel bepaalde suggesties 
doen aan de cliënt. Ik meen niet dat 
de sociale dienst brieven moet 
schrijven naar ziekenfondsen en 
dergelijke om gegevens betreffende 
de cliënt boven water te krijgen. Bij de 
RWW moet men ook zelf aangeven 
welke middelen men bezit, hoe de 
inkomenspositie is enz. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
alle op dit wetsontwerp voorgestelde 
(sub)amendementen voldoende 
ondersteund. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen vooraf. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van D'66 zal 
tegen het wetsontwerp stemmen en 
met zeer grote moeite vóór het 
amendement van CDA en VVD. Tegen 
het amendement pleit dat het een 
principiële wijziging van het stelsel 
betekent zonder dat duidelijk is hoe 
leeftijd en arbeidsverleden op den 
duur kunnen worden meegenomen in 
een stelselwijziging. Wij wil len de 
Regering en de regeringspartijen 
uitdrukkelijk houden aan de uitspraak 
dat op dit wetsontwerp kan worden 
teruggekomen op het moment dat 
een fundamentele stelselwijziging ter 
sprake komt. 
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Groenman 

Er zijn echter ook argumenten vóór 
het amendement. Als het alleen een 
loze schaamlap zou zijn voor dit 
slechte wetsontwerp, waren wij tegen 
geweest. Het amendement betekent 
echter dat een deel van de beneden 
23-jarigen een minder sterke inkomens-
achteruitgang ondervindt. Hoewel 
onduidelijk is hoeveel jongeren 
daarvan zullen profiteren en ondanks 
het feit dat de tweede ondertekenaar 
van het amendement kans zag in het 
debat het positieve effect sterk te 
relativeren, wil len wij toch het 
amendement het voordeel van de 
twijfel geven. Wij gaan er vooralsnog 
van uit dat het amendement iets meer 
betekent dan een loze schaamlap. 

Wij zullen voor de amendementen 
van mevrouw Ter Veld en van de 
heren Van der Vlies en Schutte 
stemmen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Mijn fractie heeft geen 
twijfels laten bestaan over haar 
opvatting over het wetsontwerp. Wij 
vinden het amendement-Kraaijeveld-
Wouters een slecht en destructief 
amendement. Wij begrijpen dan ook 
niet dat de Staatssecretaris het niet 
onaanvaardbaar heeft verklaard. Wij 
realiseren ons ook dat dit amendement 
gebruikt kan worden om de verant-
woordeli jkheid voor onaanvaardbare 
regeringsplannen te ontlopen door 
voor een kleine groep jongeren de 
pijn wat te verlichten. 

Wij hebben dus vooral grote 
politieke bezwaren tegen het amende-
ment. Desondanks zal mijn fractie na 
een langdurige afweging niet tegen-
stemmen, juist omdat het amende-
ment voor een kleine groep jongeren 
een verbetering betekent. Ik teken 
hierbij met nadruk aan dat het 
invoeren van een nieuwe referteperio-
de wat ons betreft niet zal doorwerken 
in de verdere stelselherziening. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook de PSP-fractie heeft 
zich uitvoerig beraden over haar 
stemgedrag ten aanzien van het 
amendement-Kraaijeveld-Wouters/ 
Linschoten op stuk nr. 10. Het amen-
dement beoogt een heel beperkte 
groep jongeren alsnog een sterk 
ingekrompen recht op een WWV-uit-
kering te geven. Op zich zou dat 
positief kunnen zijn, maar doorslagge-
vend voor onze houding tegenover 
het amendement is toch de kwaliteit 
van het amendement zelf. 

Het is - en dat heeft de heer 
Linschoten in het debat ook pogen 
aan te tonen - slechts een oplossing 
voor een heel kleine en nauwelijks te 
kwantificeren groep. Bovendien gaat 
het amendement uit van het principe 
dat je jongeren onder de 23 jaar in de 
WWV anders mag behandelen dan 
mensen die ouder zijn. Daarnaast 
levert het amendement onoverkome-
lijke en onaanvaardbare uitvoerings-
problemen op. Het amendement heeft 
vooral de functie, het wetsontwerp 
nog een schijn van aanvaardbaarheid 
te geven. Daaraan wil len wi j niet 
meewerken. 

In het debat is duidelijk geworden 
dat wij ook het wetsontwerp als 
zodanig, ondanks eventuele amende-
ringen, niet zullen steunen. De 2000 
handtekeningen die vanmorgen door 
medewerkers van sociale diensten 
aan de Kamer zijn aangeboden, 
maken opnieuw duidelijk, dat dit 
wetsontwerp de steun van deze 
Kamer niet verdient. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
Het wetsontwerp waarover wij straks 
gaan stemmen, houdt in - dat is al in 
het debat daarover naar voren 
gekomen - een grove aantasting van 
het recht van jongeren. Naar ons idee 
kan deze aantasting slechts worden 
tegengegaan door intrekking van het 
wetsontwerp. Het amendement van 
CDA/VVD zien wij niet anders dan als 
het uitdelen van een luchtballonnetje, 
goed om door te prikken en politiek 
gezien om te verhullen dat hier een 
zeer wezenlijk recht van jongeren 
wordt aangetast. 

Natuurlijk moet er een afweging 
worden gemaakt tussen de verbetering 
die ten opzichte van de vérgaande 
verslechtering wordt aangebracht. Wij 
hebben echter de afweging naar de 
andere kant uit laten vallen; wij zijn 
nl. van mening dat dit amendement 
een precedent schept als het gaat om 
de referteperiode die wordt verlengd 
van 130 dagen naar 2,5 jaar. Ook om 
die reden zullen wij tegen het amen-
dement stemmen. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! 
Ik wil een stemverklaring afleggen 
over het amendement-Kraaijeveld-
Wouters/Linschoten Wij hopen dat 
ons amendementzal worden aangeno-
men, maar dan nog zullen wij voor dit 
amendement van het CDA en de VVD 
stemmen, niet omdat wi j instemmen 
met de wijze waarop het amendement 
het nieuwe recht van WWV aan 23 jari-

gen toekent, maar in de afweging dat 
voor een kleine groep iets nog altijd 
beter is dan niets. 

In de totale afweging zal mijn fractie 
tegen het wetsontwerp stemmen, 
omdat het ook in geamendeerde 
vorm naar het oordeel van mijn 
fractie niet kan worden aanvaard. Het 
loopt vooruit op de stelselherziening, 
het is een wijziging van de referteperi-
ode, het legt een enorme druk op de 
uitvoeringsorganisatie en het geeft 
bijzonder veel minder rechten aan 
jongeren beneden een bepaalde 
leeftijd. Daarenboven zal vermoedelijk 
dan nog de bewijslast voor het eerst 
in de geschiedenis van de sociale 
zekerheid worden gelegd bij de 
betrokken uitkeringsgerechtigde. Het 
amendement zullen wi j dus steunen, 
maar het wetsontwerp nadrukkelijk 
afwijzen! 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Voorzit-
ter! De fractie van de EVP is tegen 
deze wetswijziging. Over het amende-
ment van het CDA en de VVD hebben 
wi j uitvoerig gesproken. Het lijkt een 
verzachting van de wetswijziging, 
maar een bepaalde groep jongeren 
blijft zich achteruit gesteld voelen, 
blijft zich onrechtvaardig behandeld 
voelen. Daarom zullen wij toch ook 
tegen dit amendement van het CDA 
en de VVD stemmen. 

Het sub-amendement-Ter Veld (stuk 
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PSP, de 
PPR, de EVP en de Centrumpartij voor 
dit sub-amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten (stuk nr. 10, II) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de EVP, de PSP en de 
Centrumpartij tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-
Kraaijeveld-Wouters en Linschoten 
(stuk nr. 10, II), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Van der Vlies en 
Schutte (stuk nr. 9) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, de PSP. de PvdA, de 
PPR, de CPN en D'66 voor dit amen-
dement hebben gestemd. 
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Voorzitter 

Het amendement-Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten (stuk nr. 10, III) wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de Centrumpartij tegen dit 
amendement heeft gestemd. 

Artikel II, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kraaijeveld-Wouters en Linschoten 
(stuk nr. 10, III), wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het amendement-Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten (stuk nr. 10, IV), 
strekkende tot het laten vervallen van 
artikel III, wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP, de Centrumpartij en 
de EVP tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel IV wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten (stuk nr. 10,1) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de EVP, de PSP en de 
Centrumpartij tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

De beweegreden, zoals zij is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Kraaijeveld-Wouters en Linscho-
ten (stuk nr. 10,1), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de 
PPR, de Centrumpartij en de EVP 
tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen achteraf over 
de onderwerpen, waarover zojuist is 
gestemd. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst merk ik iets op 
over de motie van de heer Van der 
Linden (17 600-XIII, nr. 82). De vraag 
is of de prijsvergelijking, waarop deze 
motie is gebaseerd, solide is. Er zijn 
andere prijsvergelijkingen, met name 
die van de Electricity Council, waaruit 
blijkt dat de aansluiting met de in het 
buitenland geldende prijzen - het gaat 
hierbij niet alleen om tarieven zoals in 
de motie is aangegeven - al is bereikt. 

Zolang niet ondubbelzinnig 
vaststaat dat de Nederlandse prijzen 
voor industrieel elektriciteitsverbruik 
nog steeds hoger zijn dan in het 
omringende buitenland, konden wi j 
niet voor deze motie stemmen. 
Vervolgens kom ik te spreken over de 
tweede motie van de heer Van der 
Linden (17600-XIII, nr. 83). Mijn fractie 
deelt de grondgedachte van deze 
motie; extra uitvoer van aardgas dient 
van geval tot geval te worden beoor-
deeld en te worden getoetst aan de 
aangegeven voorwaarden. Men name 
een bevredigende prijsindexatie 
moet gewaarborgd zijn. Daarnaast 
tekenen wi j aan dat ruiltransacties van 
gasuitvoer tegen stroominvoer, zoals 
die in de laatste ti jd van Belgische 
zijde zijn gesuggereerd, bij ons op 
onoverkomelijke bezwaren stuiten. 

De motie van mevrouw Lambers-
Hacquebard (17600-XIII, nr. 85) heeft 
betrekking op de tarieven voor gas en 
elektriciteit, maar kan vooralsnog 
alleen toegepast worden voor wat de 
gastarieven betreft. Met de strekking 
van de motie zijn wi j het eens. Wij 
maken hierbij echter de kanttekening 
dat de Regering over de elektriciteits-
tarieven geen of nog geen zeggen-
schap heeft. 

D 
Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik leg 
een stemverklaring af over de motie 
van de heer Van der Linden (17 600-XIII, 
nr. 82). Wij hebben vóór deze motie 
gestemd, maar wij hebben over deze 
motie wel een restrictieve opvatting. 
Wij hebben namelijk weliswaar tot 
uitdrukking willen brengen dat het 
ook aan het bedrijfsleven doorvertalen 
van kostenvoordelen ten gevolge van 
de dalende brandstofprijzen op zich 
zelf een gedachte is waartegen wij ons 
niet verzetten. 

Wij tekenen hierbij echter wel aan 
- dat is de wijze waarop wi j de motie 
opvatten - dat dit onverlet laat een 
aantal randvoorwaarden, onder meer 
voor overige tarieven. Ik denk daarbij 
aan het niet onevenredig benadelen 
van kleinverbruikers, het niet oproe-
pen van negatieve effecten op het 
gebied van energiebesparing en 
warmte-krachtkoppeling en dergelijke. 
Dat was ook het kader dat w i j hadden 
voorzien bij de Tarievennota waarom 
wij in onze eigen motie hadden 
gevraagd. 

D 
De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft voor de motie op stuk 17 600-XIII, 
nr. 84, gestemd, ondanks het feit dat 

in de tweede overweging een wat 
overtrokken verwachting bestaat voor 
de mogelijkheden die deze motie 
biedt voor de ketelbouw. 

Wij hebben tegen de motie op stuk 
nr. 86 gestemd, hoewel zij op zich zelf 
sympathiek is. Zij houdt namelijk een 
blanco cheque in op financieel 
gebied. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gemeend 
tegen de motie-Van der Linden 
(17 600-XIII, nr. 83) te moeten stern-
men, omdat wi j vooralsnog de export 
van aardgas tot het uiterste wil len 
beperken. Het gaat dan vooral om de 
voorraad in Slochteren. Ik sluit niet uit 
dat wi j misschien ooit nog aardgas 
wil len exporteren. Wij kunnen daarom 
meegaan met delen van de motie. Het 
principiële punt om vooralsnog geen 
uitspraken te doen over de export van 
aardgas heeft bij ons het zwaarst 
gewogen. 

Wij hebben tegen de motie-Lambers-
Hacquebard op stuk nr. 84 gestemd, 
omdat wi j menen dat de kansen voor 
de ketelbouw nauwelijks relevant zijn. 
Op zich zelf is de motie sympathiek, 
maar de economische aspecten 
worden bij voorbeeld niet bekeken. Bij 
stadsverwarming blijkt in toenemende 
mate dat de economische aspecten 
onderbelicht zijn geweest. 

Wij hebben ook tegen de motie-Lam-
bers-Hacquebard op stuk nr. 85 
gestemd. Wij vinden deze te centralis-
tisch. De lagere overheden hebben 
zeggenschap over de tariefstelling. 
Wij wil len hun die zeggenschap niet 
ontnemen. Wij wil len de uitwerking 
door de Regering van het CoCoNut-
rapport afwachten. 

Wij hebben tegen de motie-Van der 
Spek op stuk nr. 86 gestemd, hoewel 
wi j deze sympathiek vinden. Wij 
vinden haar echter overbodig omdat 
de Minister wel degelijk toezeggingen 
in deze geest heeft gedaan. Met hem 
zijn wij echter van mening dat hij niet 
te veel op details moet worden 
vastgelegd. 

Wij hebben ten slotte ook tegen de 
motie-Zijlstra op stuk nr. 87 gestemd. 
Wij zouden anders vooruit lopen op de 
discussie die zal plaatsvinden, nadat 
wi j de door de Regering voor de 
zomer toegezegde beleidsvoornemens 
ten aanzien van de aardgasinzet en 
het aardgasbeleid en de andere 
voornemens hebben gekregen. Wij 
delen wat dit betreft het standpunt 
van de Minister. 
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D 
De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Onze fractie heeft tegen 
de gewijzigde motie-Van Rossum 
gestemd. De in de motie bedoelde 
wijziging van de tekst van de planolo-
gische kernbeslissing onder hoofdstuk 
6.2.3. leek ons niet zinvol. Het gaat 
hier namelijk om het planologisch 
begrip 'verweving van functies' in 
gebieden met afwisselend landbouw-, 
natuur- en andere functies in kleine 
ruimtelijke eenheden, in zone C. De 
oorspronkelijke tekst strookt volgens 
mijn fractie veel beter met de bedoe-
lingen van de nota Landelijke gebie-
den. Die tekst had dan ook onze 
voorkeur. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de 
motie-Engwirda (17 600-XIII, nr. 106) 
gestemd. De strekking van die motie 
kwam ons op zich zelf wel sympathiek 
voor. Ook mijn fractie acht een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid van 
de afzonderlijke RSV-bedrijven 
gewenst. In die zin onderschrijven wi j 
dan ook de eerste overweging van de 
motie. 

Niettemin vinden wi j dat in de 
tweede overweging en het dictum te 
stellige uitspraken worden gedaan. 
Het debacle bij RSV, waaraan de 
indiener ongetwijfeld heeft gedacht, 
was immers niet zozeer te wijten aan 
de holding-structuur als wel aan de 
specifieke financiële afhankelijkheids-
relaties binnen het concern, in 
combinatie met een ernstig tekort 
schietend beleid van het management. 
Het gaat ons daarom te ver de 
holding-structuur als zodanig in dit 
verband bij voorbaat te veroordelen. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van de 
vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken het wetsontwerp Goedkeuring 
van de 29 maart 1982 te Brussel tot 
stand gekomen Overeenkomst tot 
oprichting van een Europese Stichting, 
met Regeling betreffende de instelling 
van een Voorbereidend Comité 
(17852). 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Verlaging van de 
vereiste leeftijd voor het lidmaatschap 
van provinciale staten en de gemeen-
teraad en opheffing van de beperkende 
bepalingen betreffende familiebetrek-
kingen tussen leden van provinciale 

staten onderscheidenlijk de gemeen-
teraad (17 427). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie is gelukkig met 
de verlaging van de leeftijd die vereist 
is voor het lidmaatschap van gemeen-
teraden en provinciale staten. Het is in 
onze ogen evident dat de mondigheid 
van de burger en zeker ook van 
jongere mensen de laatste decennia is 
toegenomen. Vooral door de ontwik-
keling van de media en door de 
betere toegankelijkheid van het 
onderwijs is de betrokkenheid van 
jongeren bij de maatschappij toegeno-
men. Dat is een uitstekende zaak. 

Wij delen geenszins de afhoudende 
benadering van sommigen, die blijkt 
uit het voorlopig verslag. Er is geen 
enkele reden om te vrezen, zoals bij 
voorbeeld de fractie van de SGP doet 
- ik zie dat de heer Van Rossum zich 
aangesproken voelt - dat jonge 
staten- of raadsleden alleen maar 
zullen fungeren als stemmentrekkers 
en dat zij na hun verkiezing als 
gedisciplineerde stemvolgers van hun 
fractie zullen optreden. 

Ik neem aan dat de heer Van 
Rossum deze bewoordingen zal 
herkennen. Er is dus geen enkele 
reden om die vrees te hebben. 
Integendeel, juist in de afgelopen 
periode is gebleken dat veel van de 
zeer jonge politici - of dat nu op 
plaatselijk dan wel op landelijk niveau 
was - uitstekend hebben gefunctio-
neerd. 

Wij hebben in het recente verleden 
voorbeelden gehad van raadsleden 
van 23 jaar, van burgemeesters van 
26 en 27 jaar, van senatoren onder de 
30 jaar en natuurlijk ook van leden 
van de Tweede Kamer van bij voor-
beeld 25 jaar. Dat waren in het 
algemeen waarlijk niet de slechtste 
volksvertegenwoordigers. 

Als de SGP-fractie dan zegt - ik 
citeer opnieuw de stukken - dat 
jongeren 'eerder de neiging hebben, 
uit eigenbelang of jongerenbelang te 
werk te gaan', dan is dat in mijn ogen 
een niet hard te maken stelling. Ik kan 
er evengoed tegenover stellen dat 
jongeren vaak erg idealistisch zijn en 
dat dit in een vertegenwoordigend 
lichaam helemaal geen kwade zaak is. 
Ik kan mij niet herinneren dat ik alleen 
het jongerenbelang op het oog had of 
slechts een gedisciplineerd stemvolger 
van de fractie was, toen ik 24 jaar was 
en tevens fractievoorzitter in een 
gemeenteraad. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Vindt de heer Wiebenga 
het geen verschil uitmaken of men 18 
jaar is dan wel 24? In de periode 
tussen 18 en 24 jaar gebeurt er 
immers heel wat aan de vorming van 
jonge mensen. 

De heer Wiebenga (VVD): Uit mijn 
verhaal zal wel gebleken zijn dat ik 
niet die mening ben toegedaan. Bij 
het selecteren van de kandidaten 
kijken de politieke partijen in het 
algemeen ook naar andere zaken dan 
alleen de leeftijd. Dikwijls blijkt dat 
degenen die toevallig jong, doch ook 
geselecteerd zijn en op de kieslijst 
komen, in het algemeen blijk hebben 
gegeven van een behoorlijk overwo-
gen oordeel. Ik kom echter nog terug 
op het punt van de selectiecriteria. 

Uit mijn inleiding zal in ieder geval 
onomstotelijk duidelijk zijn geworden 
dat mijn fractie er verheugd over is 
dat de leeftijd om tot lid van de 
gemeenteraad of van provinciale 
staten te worden benoemd, wordt 
verlaagd. Theoretisch - ik onderstreep 
dit woord, want het is geen standpunt 
van mijn fractie - is het zelfs denkbaar 
dat men nog verder gaat. Je zou je 
kunnen afvragen, of het uit democra-
tisch oogpunt niet beter is, überhaupt 
geen leeftijdsgrens voor het passief 
kiesrecht op te nemen in de wet of de 
Grondwet. De partijen zijn in beginsel 
mans genoeg, alsmede de kiezers 
daarna, om te bekijken of zij iemand 
wel of niet geschikt vinden als hun 
vertegenwoordiger. Er geldt ook geen 
wettelijke maximum-leefti jdsgrens, 
hoewel sommige partijen op dit punt 
toch iets hebben ondernomen. Alles 
afwegende vindt mijn fractie het niet 
onredelijk, de minimumleeft i jd voor 
het passief kiesrecht te koppelen aan 
de algemene meerderjarigheidsleef-
t i jd. 

Het zou immers wat vreemd zijn 
- dit is voor ons het doorslaggeven-
de a rgumen t - als iemand wel zitting 
kan hebben in vertegenwoordigende 
lichamen en hierin zijn bijdrage aan 
belangrijke beslissingen kan leveren, 
terwijl die persoon als wettelijk 
minderjarige onbekwaam zou zijn tot 
het verrichten van privaatrechtelijke 
handelingen, rechtshandelingen. Al 
met al vinden wij een koppeling aan de 
meerderjarigheidsleeftijd dus wel 
acceptabel. Ik spreek hierbij overigens 
de hoop uit, dat deze leeftijd zo 
spoedig mogelijk tot 18 jaar wordt 
teruggebracht. 

Wat dit betreft, betreur ik het dat de 
tussenstap naar de leeftijd van 21 
jaar, op dit moment immers nog de 
burgerrechtelijke meerderjarigheids-
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Wiebenga 

leeftijd, nodig is. Ik wil er bij de 
Regering dan ook krachtig op aandrin-
gen, te bevorderen dat de wetsontwer-
pen inzake de verlaging van de 
burgerrechtelijke meerderjarigheid en 
alles wat daarbij te pas komt zo 
spoedig mogelijk in werking treden. Ik 
vraag de Minister of hij een tijdschema 
voor de afhandeling van die wetsont-
werpen kan geven en of hij kan 
zeggen wanneer de resterende nota's 
naar aanleiding van de eindverslagen 
komen. 

Verder wi l ik nog de vraag stellen of 
er nog een middel voorhanden is om 
bij voorbeeld wetsontwerp 15 417 , 
inzake de wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de verlaging 
van de meerderjarige leeftijd eerder in 
werking te doen treden dan de beide 
andere desbetreffende wetsontwer-
pen, zoals ook de fractie van de Partij 
van de Arbeid bij mijn weten in de 
stukken suggereerde. Kan bij voor-
beeld in wetsontwerp 15417 een 
overgangsbepaling worden opgeno-
men, zodat op grond hiervan ook de 
leeftijdsverlaging voor het passief 
kiesrecht niet te lang behoeft te 
wachten? 

Wil de Minister bevorderen dat het 
wetsontwerp dat wij nu behandelen 
zo spoedig mogelijk wordt afgehan-
deld, ook in de Eerste Kamer, opdat 
het bij de tussentijdse raadsverkiezin-
gen die waarschijnlijk dit najaar zullen 
worden gehouden als gevolg van een 
aantal gemeentelijke herindelingen 
wellicht al van toepassing kan zijn? 
Hierbij denk ik aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Friesland, waarbij het om enkele 
tientallen gemeenten gaat. In onze 
ogen zou het in ieder geval plezierig 
zijn als hieraan ook kandidaten van 21 
jaar en ouder mee kunnen doen. Wil 
de Minister, voor zover het in zijn 
macht ligt, deze toezegging doen? 

Ik kom nu aan het onderdeel van 
het onderhavige wetsontwerp dat 
betrekking heeft op het opheffen van 
de verboden familiebetrekkingen. 
Men kan zich hierbij afvragen of dit 
onderdeel nu al moet worden meege-
nomen. Bij de verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd is er immers 
sprake van noodzaak, omdat de 
Grondwet op dit punt is gewijzigd. In 
dit geval is dit op zich zelf niet zo. Ook 
kan men zich afvragen of het onderdeel 
nu al moet worden meegenomen, 
omdat de Regering in verband met dit 
opheffen van de verboden familiebe-
trekkingen een curieuze en in mijn 
ogen zelfs onjuiste motivering 
gebruikt. In de memorie van toelichting 

en de andere stukken zegt de Regering 
immers het volgende. Ten eerste: de 
band tussen ouders en kinderen en 
die tussen echtgenoten is niet meer 
zo hiërarchisch als vroeger. Ten 
tweede: het gevaar van ongewenste 
beïnvloeding van raadsleden is ook 
aanwezig bij tal van andersoortige 
relaties, zoals de niet wettelijk geregel-
de samenlevingsvormen en die 
tussen werkgever en werknemer. 

Ik heb dus het idee, de vakliteratuur 
erop nalezend, dat deze motivering 
niet helemaal correct is. Het gaat 
immers niet om de ongewenste 
beïnvloeding van raadsleden, maar 
om de ongewenste beïnvloeding door 
familiecongsies van raadsleden, van 
het gemeentelijk beleid. Vooral 
vroeger was het mogelijk dat er drie 
mensen uit dezelfde familie in een 
kleine gemeenteraad zaten. Dit kon 
dan een ongewenste familiecongsi 
zijn. In de tijd van Thorbecke was een 
dergelijk verbod voor naaste verwan-
ten om tegelijk in de gemeenteraad 
of, mutatis mutandis, in de staten 
te zitten relevant. Het was toen nog 
niet zo lang geleden dat men voor het 
leven lid van de gemeenteraad was, 
dat men vaak in beslotenheid verga-
derde en dat het aantal kiesgerechtig-
den erg klein was, want er waren, 
zeker in de negentiende eeuw, in 
sommige gemeenten maar enkele 
tientallen burgers die aan de census-
bepalingen voldeden. In deze tijd van 
algemeen kiesrecht, van grote 
openbaarheid, en twee eeuwen na de 
regentenrepubliek is zo'n verbod 
echter een, ook in onze ogen, volstrekt 
achterhaalde zaak. 

Het is niet acherhaald omdat 
raadsleden niet meer beïnvloed 
zouden kunnen worden door hun 
relaties - ook hedendaagse raadsleden 
zullen allerlei soorten zakelijke en 
persoonlijke relaties kunnen hebben -
maar het is gewoon onwaarschijnlijk 
dat partners of familieleden samen, 
zittende in bij voorbeeld de gemeen-
teraad of de staten, een gemeente of 
provincie naar hun hand zouden 
kunnen zetten. Enige twijfel is mis-
schien mogelijk bij onze allerkleinste 
gemeenten, namelijk die met slechts 7 
raadsleden, en dat zijn er ongeveer 
100. 

Ook op dit punt rust een extra 
verantwoordelijkheid - dat is het 
verband met het eerste deel van dit 
wetsontwerp - op de politieke partijen 
bij het samenstellen van hun kandida-
tenlijsten. Wij wil len dat vertrouwen 
aan die politieke partijen graag 
schenken. Bovendien hebben wij 
ervan kennis genomen dat het, 
althans in de ogen van de Regering, 

de bedoeling is, het aantal raadsleden 
in die kleinere gemeenten van 7 op 9 
te brengen. De kans op problemen is 
dan nog weer kleiner. 

Ik wil nog even stilstaan bij een 
punt dat in de stukken door de fractie 
van het GPV is opgeroepen en wel de 
vraag waarom de verboden familiebe-
trekking tussen een griffier der staten 
en een Commissaris der Koningin en 
tussen de gemeentesecretaris en de 
burgemeester niet meteen is meege-
nomen. Wat dat betreft, betreur ik het 
dat de heer Schutte vandaag wegens 
ziekte afwezig is. Ik neem aan, dat hij 
anders vast en zeker het woord had 
gevoerd en dit punt onder onze 
aandacht zou hebben gebracht. Je 
kunt het feit dat dit niet hierin is 
meegenomen verdedigen door te 
zeggen dat het hier gaat om een 
wijziging van bepalingen voor 
gekozenen. Het gaat hierimmers om 
de verlaging van de passief kiesgerech-
tigde leeftijd en de verboden familie-
betrekkingen tussen raadsleden en 
statenleden. Aan de andere kant staat 
hiertegenover, dat wanneer je het 
begrip 'verboden familiebetrekkingen' 
als centrum van je denken neemt, het 
heel goed mogelijk zou zijn geweest 
ook de bepalingen over de familie-
betrekkingen tussen griffier en commis-
sarissen en tussen gemeentesecretaris 
en burgemeester mee te nemen. 

Vooral ook omdat de heer Schutte 
niet aanwezig is, heb ik mij vanmorgen 
nog eens over dit vraagstuk gebogen 
en ik heb inmiddels bij de griffie op 
dit punt een amendement ingediend. 
Een belangrijk punt om dit amende-
ment in te dienen, is het feit dat het in 
wezen geen omstreden zaak is. De 
ambtsvoorgangers van deze Minister 
hebben deze zaak reeds in hun eigen 
beleid ingebouwd door het te verwer-
ken in het concept-ontwerp herziening 
van de Gemeentewet. 

Een ander punt is, dat er een zeer 
nauw verband bestaat met de verbo-
den familiebetrekkingen tussen 
raadsleden en statenleden, die wij nu 
ook gaan opheffen en tevens - in mijn 
eigen afweging is dit het belangrijkste 
argument - is dit een goed stuk 
deregulering. Hierdoor vervallen weer 
twee oudtijdse bepalingen in de 
Gemeentewet en de Provinciewet en 
dat is belangrijk. Op dit punt zijn wi j 
het geheel eens met professor Oud 
die in zijn boek Gemeenterecht, deel 
1, heeft geschreven: 

'Ik voor mij zou geheel het voor-
schrift omtrent de verboden verwant-
schap liefst naar het 'Oudheidkundig 
museum van het gemeenterecht' zien 
verdwijnen.' Vandaar dat wi j dit 
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amendement, ook mede namens de 
leden Buikema en Patijn, hebben 
ingediend. 

Tot slot wi l ik nog een enkele 
concrete vraag aan de Minister 
stellen. Wil hij nog eens precies 
zeggen, wanneer in zijn ogen dit 
wetsontwerp in werking kan treden? 
Is hij bereid toe te zeggen, voorl ichting 
te plegen over het vervallen van deze 
bepalingen, vooral bij de eerstvolgen-
de algemene gemeenteraadsverkiezin-
gen en bij eventuele tussentijdse 
raadsverkiezingen, zodat daarover bij 
de partijen geen misverstand behoeft 
te bestaan? 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Uiteraard ben ik, evenals 
de heer Wiebenga, verheugd over dit 
wetsontwerp. Zo verheugd hoeven 
wi j echter ook weer niet te zijn, want 
alles is immers al geregeld bij de 
Grondwet. Daarin staat achttien jaar 
genoemd als de leeftijd waarop 
iedereen het recht krijgt zowel te 
kiezen als gekozen te worden. Wij 
hebben daarover toenterti jd uitvoerig 
gesproken. Er zijn toen voorstellen 
geweest van de kant van de fractie 
van de PSP de leeftijd te verlagen tot 
zestien jaar. Die zijn toen niet aange-
nomen. Wij zetten vandaag eigenlijk 
de puntjes op de i; wi j wijzigen in de 
wet hetgeen wij een aantal jaren 
geleden met elkaar hebben vastge-
steld, namelijk dat iedereen mag 
kiezen en gekozen mag worden als hij 
achttien jaar is. 

De heer Wiebenga is daarover zeer 
verheugd. Straks kan hij dan ook zijn 
kandidatenlijst vullen met degenen 
die vorig jaar, de opgeheven duimen 
van de heer Nijpels volgend, de VVD 
zijn binnengewandeld. 'Je bent jong 
en je wilt wat' en dus wi l je misschien 
ook wel eens op de kandidatenlijst 
van de VVD. Wij hebben ook veel 
jonge leden en zijn daarom net zo 
verheugd als de heer Wiebenga. 

Tachtig jaar geleden, op 13 oktober 
1903, sprak de Kamer ook over een 
wijziging van de Gemeentewet. Bij die 
gelegenheid werd een voorstel van de 
Regering aanvaard, waarin werd 
vastgesteld dat het recht tot lid van de 
gemeenteraad te worden verkozen, 
werd voorbehouden aan mannelijke 
Nederlanders. Het woord 'manneli jke' 
werd uitdrukkelijk door de Regering 
ingevoegd. De leeftijd was en bleef 23 
jaar. 

Als men dat debat nog eens 
naleest, ziet men dat er in de positie 
van de vrouw veel is veranderd. De 

toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, Abraham Kuyper, zou zich in 
zijn graf omdraaien als hij het huidige 
artikel 1 van de Grondwet zou lezen, 
dat discriminatie op grond van 
geslacht niet toestaat. Gelukkig is 
deze bepaling uit 1903 in 1917 uit de 
Gemeentewet geschrapt. 

De heer Leerling (RPF): Waarom zou 
Abraham Kuyper zich omdraaien in 
zijn graf? 

De heer Patijn (PvdA): Omdat hij het 
amendement tot invoeging van het 
woord 'mannelijke' bij leden der 
gemeenteraad als minister van 
Binnenlandse Zaken uitdrukkelijk 
voorstelde en verdedigde. 

De heer Leerling (RPF): De heer Patijn 
verwijst naar artikel 1.1 van de 
herziene Grondwet en zegt dan, dat 
Abraham Kuyper zich omgedraaid zou 
hebben in zijn graf. Die relatie begreep 
ik niet helemaal. 

De heer Patijn (PvdA): Hij was fel 
tegen het recht voor vrouwen om 
gekozen te worden. Vrouwelijke 
burgemeesters, vrouwelijkse raadsle-
den waren hem een gruwel. Dat kun 
je wel vinden, maar je mag het niet in 
de wet zetten. 

De heer Leerling (RPF): Dat zult u mij 
ook niet horen zeggen. Ik betwijfel of 
Abraham Kuyper zich zou omdraaien 
in zijn graf bij het lezen van artikel 1.1 
van de herziene Grondwet. Dat zou 
namelijk betekenen dat Abraham 
Kuyper vóór discriminatie was. Dat 
kan ik mij niet voorstellen. 

De heer Patijn (PvdA): Wij begrijpen 
natuurlijk van elkaar, mijnheer 
Leerling, dat het niet mijn bedoeling 
is geweest dat te zeggen. Ik heb het 
beeld geplaatst in de ti jd waarin het 
speelde. Abraham Kuyper was geen 
minister van Binnenlandse Zaken in 
1983. 

Wij zijn nu bezig een van de laatste 
elementen van gelijkberechtiging dat 
nog niet gerealiseerd was, in de 
Provincie- en Gemeentewet op te 
nemen, namelijk die tussen oudere en 
jongere kiezers en wel door middel 
van een verlaging van de leeftijdsgrens 
waarop men in de staten of raden 
gekozen kan worden. 

Het actief kiesrecht op achttienjarige 
leeftijd werd al in 1972 ingevoerd. Wij 
zijn er echter nog niet met het huidige 
wetsontwerp. De heer Wiebenga heeft 
daarover reeds uitvoerig gesproken. 
Immers, de verlaging van de leeftijd 
waarop men in Kamer, staten of raad 
gekozen kan worden is verbonden 
aan de wet, waarin over de hele lijn 
de leeftijd van de meerderjarigheid 

moet worden verlaagd. Nu moet men 
het woord 'wet' hier met een korreltje 
zout nemen. Het gaat niet om één 
wet, maar om een lange reeks van 
wetten die onderling samenhangen. 
Curiositeitshalve noem ik ze: het 
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, de 
Algemene Bijstandswet, de Wetboe-
ken van Strafrecht en Strafvordering 
en de Beginselenwet voor de Kinder-
bescherming. 

Wat dit allemaal met het passief 
kiesrecht te maken heeft, is niemand 
duidelijk. Het is nu eenmaal niet 
anders. Gelukkig merkt de Regering in 
de stukkenwisseling zonnig op, dat 
het moment waarop de verlaging van 
de leeftijd van de meerderjaardigheid 
een feit kan worden, niet lang hoeft 
uit te bli jven. Wij wachten overigens 
al sinds juli 1982 op de nota's naar 
aanleiding van de eindverslagen over 
deze wetsontwerpen. Op dit punt sluit 
ik mij aan bij de heer Wiebenga. 

Naar mijn oordeel dient het kabinet 
nog eens uiteen te zetten, op welk 
moment het denkt de algemene 
verlaging van de meerderjarigheid tot 
18 jaar te kunnen effectueren. Het 
gaat mij niet om een precieze dag. Het 
zou echter wel nuttig zijn te vernemen 
in welk jaar een en ander zijn beslag 
kan krijgen. Is het gegarandeerd dat 
vóór de kandidaatstelling voor de 
Kamer-, staten- en raadsverkiezingen 
die op dit moment voor 1986 zijn 
voorzien, het passief kiesrecht tot 18 
jaar is teruggebracht? 

Wat het schrappen van de bepalin-
gen in de Provincie- en de Gemeentewet 
ten aanzien van defamiliebetrekkingen 
betreft kan ik kort zijn. Mijn fractie 
gaat hiermee akkoord. Wij steunen, 
door onze handtekening, ook de 
uitbreiding die op voorstel van de 
heer Wiebenga hieraan wordt gege-
ven. Ik merk wel op dat door het 
onderbrengen van dit voorstel over 
de familiebetrekkingen in één wets-
ontwerp met de verlaging van de 
leeftijd voor het passief kiesrecht de 
mogelijkheid van vertraging bij 
toepassing van dit onderdeel niet is 
uitgesloten, nu eerst de algehele 
meerderjaardigheidsverlaging van 
kracht moet zijn geworden. 

Of moet ik de situatie wellicht zo 
zien dat de wet die wi j nu behandelen 
direct na aanvaarding door de 
Staten-Generaai in werking treedt en 
dat artikel III dan de verlaging van de 
leeftijd voor het passief kiesrecht 
verschuift? Als dit juist is, is artikel IV 
niet meer nodig! De wet treedt dan in 
werking, op grond van artikel II van de 
Wet algemene bepalingen, op de 
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twintigste dag na de dagtekening van 
het Staatsblad, waarin de wet is 
afgekondigd. Gaarne ontvang ik op dit 
punt een opheldering van de kant van 
de Regering. 

Ik wi js hierop, omdat het bij tussen-
tijdse vacatures in provinciale staten 
of in gemeenteraden nuttig zou 
kunnen zijn, als de beperkende 
bepalingen betreffende familiebetrek-
kingen tussen leden van staten en 
raden zouden zijn verdwenen. Mijn 
laatste vraag is daarom, of artikel IV in 
het wetsontwerp niet kan worden 
gemist. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Opnieuw spreken wij 
vandaag over een wetsontwerp dat 
voor een belangrijk deel voortvloeit 
uit de herziene Grondwet. De Grond-
wet verleent actief en passief kiesrecht 
aan alle meerderjarige Nederlanders. 
Zonder de discussie over de kiesge-
rechtigde leeftijd over te wil len doen, 
plaats ik wel enkele kanttekeningen bij 
de automatische koppeling die het 
wetsontwerp legt tussen meerderjarig-
heid en kiesrecht. Een zelfde koppeling 
wordt gesuggereerd tussen de 
kiesgerechtigde leeftijd voor deze 
Kamer en die voor staten en raden. 
Bovendien maken velen geen onder-
scheid tussen actief en passief 
kiesrecht. 

Voor verlening van actief kiesrecht 
vanaf de meerderjarigheid is veel te 
zeggen. Ook mijn fractie acht dit een 
logisch verband. Het verband tussen 
actief en passief kiesrecht is mijns 
inziens minder evident dan velen 
suggereren. Voor het kiezen van een 
vertegenwoordiger die de gewenste 
politiek in een bepaald college zal 
bevorderen, is minder inzicht en 
ervaring vereist dan voor het zelf 
dragen van die taak. Met name in 
provinciale staten en gemeenteraden 
moeten de leden over kwaliteiten van 
goede bestuurders beschikken. 

Ik heb dit element te weinig terug-
gevonden in het betoog van bij 
voorbeeld de heer Wiebenga. De 
organen die ik zojuist noemde, 
vormen de lagere overheden! Het zijn 
geen parlementen van waaruit, 
eventueel vri jbl i jvend, kan worden 
geageerd. Hoe zwaar tilt de Minister 
aan het wezenlijke onderscheid dat ik 
op dit punt heb gemaakt? 

De verantwoordeli jkheid voor de 
kwaliteit van het bestuur kan toch niet 
geheel bij de politieke partijen worden 
gelegd! Kan dit niet tot misstanden 
leiden in de praktijk? Mijn fractie staat 

er dan ook niet bij te juichen, dat de 
21-jarigen - binnenkort zullen het 
18-jarigen zijn! - deel uitmaken van 
deze colleges, daar deze jongeren de 
psychische volwassenheid in vele 
gevallen nog niet hebben bereikt. 

Dat is een nuchtere constatering. 
Moeten wi j deze jongeren ook niet 
beschermen tegen een te zware 
verantwoordelijkheid? Wij weten 
genoeg van alle beslissingen die in 
deze tijd ook door gemeenteraden en 
provinciale staten moeten worden 
genomen. Nu de Grondwet deze 
mogelijkheid echter opent, zal mijn 
fractie zich tegen dit onderdeel niet 
verzetten. 

Voor het tweede onderdeel ligt dat 
minder eenvoudig. Uit praktische 
overwegingen is aan de grondwette-
lijke verlaging van de kiesgerechtigde 
leeftijd ook opheffing van het verbod 
op familiebetrekking toegevoegd. 
Mijn fractie acht het een gevolg van 
een egocentrische mentaliteit dat 
scheidslijnen tussen politieke partijen 
ook dwars door families en zelfs door 
gezinnen en echtparen heen lopen. 

Juist het gezin, als bouwsteen van 
de samenleving, waarbinnen de leden 
elkaar stimuleren tot geestelijke groei, 
zou een toonbeeld moeten zijn van 
eensgezindheid, ook als het gaat om 
inrichting en bestuur van onze 
maatschappij. De praktijk is helaas 
totaal anders. De nadelen van het 
verbod voor bloed- en aanverwanten 
om in dezelfde staten of raad zitting te 
nemen, zijn groter geworden dan het 
belang dat ermee is gediend, namelijk 
het voorkomen van concentraties van 
invloed binnen één of enkele families, 
waarvan werd aangenomen dat zij 
eensgezind waren. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
dit betiteld als 'hiërarchische verhou-
dingen die uit de ti jd zijn'. Ik heb al 
eerder aangegeven dat ik die eendracht 
echter ook positief waardeer. Het 
sterkst mag die samenwerking 
verwacht worden binnen het wettelijk 
huwelijk. In de eerste plaats moet dat 
blijken uit het gezamenlijk dragen van 
verantwoordelijkheid voor de huishou-
ding en vooral voor het welzijn van de 
kinderen, zo die er zijn. 

Is de Minister het met mij eens dat 
dit evenzeer van groot belang is voor 
de maatschappij? Denk eens aan de 
desastreuze gevolgen van een 
ontwricht gezinsleven. Meermalen 
heb ik betoogd hoe essentieel de 
aandacht voor kinderen in menig 
opzicht is, ook voor de samenleving. 
Mijn fractie vindt het dan ook onge-
wenst dat beide ouders tegelijkertijd 
aan een staten- of raadsvergadering 
of een commissie daaruit deelnemen. 

Het tijdsbeslag van dit werk is zo 
omvangrijk geworden dat het onver-
mijdelijk is dat het gezin daaronder 
lijdt. In de schriftelijke voorbereiding 
is erop gewezen dat voor buitenechte-
lijke samenlevingsvormen deze 
beperking niet geldt. Nog afgezien 
van het feit dat alternatieve paren in 
veel mindere mate kinderen te 
verzorgen hebben, acht ik dit een 
illustratie van de waarborgen die het 
wettig huwelijk biedt. In het belang 
van de echtgenoten zelf en hun 
kinderen pleit ik ervoor dat dit verbod 
in stand blijft. 

Ten aanzien van de echtgenoten 
van burgemeesters en Commissaris-
sen van de Koningin, merk ik op dat 
deze functies ook voor de echtgenoten 
zoveel representatieve verplichtingen 
met zich brengen dat in het algemeen 
te weinig ti jd zal overblijven om het 
lidmaatschap op een verantwoorde 
wijze te kunnen vervullen. Hoe weegt 
de Minister dit argument? Deelt hij 
bovendien onze mening dat de 
cumulatie van inkomsten in deze 
gevallen ongewenste vormen aan-
neemt? Hoe zwaar schat de Minister 
deze verantwoordelijkheden? Is hij 
alsnog bereid het verbod voor 
gehuwden om in dezelfde organen 
zitting te nemen te handhaven? Of 
geldt ook op dit terrein het individuali-
seringscredo? 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Wee het land welks 
koning een kind is! Dat is een bekende 
uitspraak die wil zeggen dat voor het 
besturen een zekere leeftijd toch wel 
gewenst is. Dat heeft de heer Wiebenga 
inderdaad zeer goed uit onze bijdrage 
aan de stukken gelezen. Een zekere 
rijpheid is voor het besturen gewenst. 

De heer Wiebenga gaf enkele 
voorbeelden van 23- en 24-jarigen. 
Daarmee hebben wij natuurlijk geen 
moeite. Daar zit de pijn dus niet. Wij 
hebben het nu echter over lagere 
leeftijden. Op universiteiten bestaan 
de besturen mede uit studenten en ik 
heb van hoogleraren wel eens 
vernomen dat dit dikwijls tot een 
onbestuurbare situatie leidt, omdat 
men eigenlijk de rijpheid voor het 
besturen nog niet heeft. Het is dus 
gevaarlijk om bij de algemene 
besturen een lijn te bewandelen die 
tot een leeftijd van 18 jaar leidt. 

Deze zaak is natuurlijk eerder en 
veel fundamenteler besproken bij de 
behandeling van de grondwetsherzie-
ning. Ook toen heeft onze woordvoer-
der de heer Abma zich duidelijk tegen 
de desbetreffende bepaling verzet. De 
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Minister zal zich dat ongetwijfeld 
herinneren. Wij weten dat dit nu in 
artikel 56 van de nieuwe Grondwet is 
geregeld. Het vandaag aan de orde 
zijnde wetsontwerp is natuurlijk niets 
anders dan een uitvloeisel van dit 
artikel. Wij waren toen tegen die 
grondwetswijziging en wij zijn dus 
ook tegen dit wetsontwerp; dat zal 
men begrijpen. 

In het wetsontwerp staat een 
algemene bepaling dat iemand met 
een leeftijd van 21 jaar handelingsbe-
voegd is en dus kan worden gekozen 
in de vertegenwoordigende lichamen. 
Wij staan hier niet voor te juichen, 
maar wij hebben hier wat minder 
bezwaar tegen. Men kan met een veel 
lagere leeftijd op een lijst worden 
geplaatst. Er was zelfs een geval van 
een kind van 1 jaar dat op een lijst 
werd geplaatst. Het kind was alleen 
niet verkiesbaar. 

Om de leeftijd van 21 naar 18 jaar te 
verlagen, moeten wij wachten op 
wetsontwerpen over de algemene 
bepalingen over de meerderjarigheid. 
Wij staan niet te trappelen van 
ongeduld, maar de desbetreffende 
wetsontwerpen zullen ongetwijfeld in 
de Kamer te zijner t i jd worden 
behandeld. 

Een ander punt dat in dit wets-
ontwerp wordt geregeld, zijn de 
familierelaties. Er is natuurlijk in de 
loop der jaren op dit punt heel wat 
veranderd. Wij hebben geen grote 
bezwaren tegen de wijziging van de 
Provinciewetop dit punt. De provincies 
zijn dermate grote lichamen dat er 
nauwelijks bezwaar is tegen het 
bestaan van familierelaties tussen 
leden van de provinciale staten. Wij 
kunnen dus instemmen met de 
schrapping van de desbetreffende 
artikelen van de Provinciewet. 

Wij hebben minder begrip voor de 
wijzigingen in de Gemeentewet. Wij 
zouden deze wijzigingen liever 
genuanceerder behandelen. Wanneer 
men over de grote steden spreekt, 
hebben wij geen bezwaar tegen 
schrapping van de bepalingen over 
familierelaties. Wij hebben er wel 
bezwaar tegen wanneer dit zou 
gelden voor de kleine gemeenten. Uit 
de stukken blijkt dat er nog ongeveer 
100 gemeenten zijn met minder dan 
3000 inwoners, dus met gemeentera-
den van zeven leden. De heer Wieben-
ga zegt dat men dit aan de politieke 
partijen moet overlaten. Ik heb veel 
begrip voor en ook nog wel enig 
vertrouwen in politieke partijen. In de 
kleine gemeenten functioneren de 
politieke partijen als zodanig echter 

dikwijls niet. Men heeft dan namelijk 
vaak partijen als Gemeentebelangen 
of andere kleine plaatselijke groepjes. 
Daarbij wil nogal eens insluipen dat 
allerlei kleine groepjes gezamenlijk 
een zekere familierelatie hebben. Ik 
weet dan niet of dit altijd goed 
functioneert. Ik heb dus op het punt 
van de kleine gemeenten bezwaar 
tegen de schrapping van de desbetref-
fende bepaling. 

De Minister is zeer tot onze spijt niet 
aan deze bezwaren tegemoetgekomen 
tijdens de schriftelijke behandeling. 
Hieraan kan namelijk straks het 
argument worden ontleend om te 
zeggen: de kleine gemeenten hebben 
geen bestuurskracht en daarom 
moeten wij ze opheffen. Dat zou 
natuurlijk de zaak precies op haar kop 
zetten. Men kan dan beter de bepaling 
handhaven, waardoor de bestuurs-
kracht ook wordt gegarandeerd. 
Wanneer namelijk aan deze wijziging 
een argument kan worden ontleend 
om kleine gemeenten op te heffen, 
schiet het mij een beetje in het 
verkeerde keelgat. 

Op het laatste moment is door de 
heer Wiebenga een amendement 
ingediend, zich beroepend op Ge-
meenterecht van Oud. In veel kleine 
gemeenten zijn burgemeester en 
secretaris dezelfde persoon. Je moet 
je afvragen hoe het dan met de 
beïnvloeding staat: of de burgemees-
ter de secretaris beïnvloedt of omge-
keerd. Als de voorgestelde bepaling 
wettelijk kan, is er weinig bezwaar 
tegen dat het gestelde betreffende 
burgemeester en secretaris wordt 
geschrapt. Het resultaat is natuurlijk 
wel, dat naast de schrapping van de 
artikelen 69 en 104 inzake commissaris 
en griffier en inzake burgemeester en 
secretaris ook het leeftijdscriterium 
gaat werken. Ik neem echter aan, dat 
het geen bezwaar zal zijn, aangezien 
wel nimmer een commissaris zal 
worden benoemd die jonger dan 21 
jaar is. Ik denk dat uit het amendement 
weinig bloed zal vloeien. In de 
stukken heeft de Minister overigens al 
duidelijk toegezegd, dat dit bij 
wijziging van de Gemeentewet zou 
worden meegenomen. Het loopt 
alleen maar vooruit op een wijziging 
die toch zou plaatsvinden. Het 
bespaart dus werk en komt de Kamer 
ten goede. 

D 
De heer Buikema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft de verlaging 
van de leeftijdsgrens voor het passief 
kiesrecht voor provinciale staten en 
gemeenteraden is het onderhavige 

wetsontwerp een direct gevolg van de 
herziening van de Grondwet. Volgens 
artikel 129 van de herziene Grondwet 
dient voor het lidmaatschap van 
provinciale staten respectievelijk de 
gemeenteraad te gelden dat men de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

Het wetsontwerp brengt dan ook 
het huidige leeftijdsvereiste voor het 
lidmaatschap van provinciale staten 
respectievelijk de gemeenteraden van 
25 respectievelijk 23 jaar terug naar 18 
jaar. Hierover is al uitvoerig gesproken 
bij de behandeling van de grondwets-
herziening. Die discussie is gevoerd. 
Voor ons is het duidelijk dat mensen 
die volwassen genoeg worden geacht 
te kiezen, wat voor burgers van 18 tot 
21 jaar al enige jaren geldt, ook in 
staat moeten worden geacht te 
worden verkozen. 

Een complicatie vormt de tussenfase 
voorzien in het betreffende additionele 
artikel van de herziene Grondwet, 
waardoor voorlopig nog voor het 
passief kiesrecht voor provinciale 
staten en gemeenteraden het vereiste 
zal gelden, dat men de leeftijd van 21 
jaar heeft bereikt. 

Wij zijn van mening dat die tussen-
fase niet te lang moet duren en dat in 
elk geval ti jdig voor de eerstvolgende 
verkiezingen voor provinciale staten 
en gemeenteraden de situatie zoals 
deze door de herziene Grondwet 
wordt beoogd, moet zijn gerealiseerd. 
Dit is rechtstreeks afhankelijk van de 
afronding van de behandeling van de 
drie wetsontwerpen die betrekking 
hebben op de verlaging van de 
meerderjarigheidsleeftijd van 21 naar 
18 jaar, alsmede van de inwerkingtre-
ding van de daarvoor nog nodige 
uitvoeringsmaatregelen. 

Gaarne vernemen wij of de Regering 
er kans toe ziet, een en ander zo tijdig 
te realiseren, dat voor de eerstvolgen-
de verkiezingen voor provinciale 
staten en gemeenteraden de door de 
herziene Grondwet beoogde situatie 
met betrekking tot het passief kiesrecht 
kan zijn gerealiseerd. Voor een groot 
deel heeft de Regering zulks in eigen 
hand, nu de schriftelijke voorbereiding 
van alle drie wetsontwerpen door de 
Tweede Kamer is voltooid. Bij wets-
ontwerp 15 974, de aanpassing van de 
Beginselenwet kinderbescherming, is 
het wachten nog op de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. 
Wanneer is die te verwachten? 

Verder is het wat alle drie wetsont-
werpen betreft belangrijk te weten 
hoeveel ti jd gemoeid is met de 
totstandkoming van de algemene 
maatregelen van bestuur. 
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Buikema 

Wat betreft de opheffing van de 
beperkende bepalingen met betrekking 
tot de familiebetrekkingen geeft de 
schriftelijke gedachtenwisseling ons 
geen aanleiding tot het maken van 
nadere opmerkingen. Het wetsontwerp 
heeft ook op dit onderdeel onze 
instemming. Wij achten het voorko-
men van cumulatie van functies en 
betrekkingen primair een verantwoor-
delijkheid van de kandiderende 
partijen. 

Een aantal zaken, die bij de schrifte-
lijke voorbereiding aan de orde is 
geweest, zal geregeld worden bij de 
herziening van de Gemeentewet. Dat 
geldt bij voorbeeld voor de onverenig-
baarheid van het raadslidmaatschap 
en het burgermeesterschap. Kan de 
Minister hier iets zeggen over de ti jd 
die dat nog in beslag zal nemen? Ik 
wijs erop dat het eindrapport van de 
werkgroep-herziening Gemeentewet 
er nu al tweeënhalf jaar ligt. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Met dit wetsontwerp is 
weer een stapje verder gezet in de 
richting van echt algemeen kiesrecht. 
Daarom beoordelen wi j het natuurlijk 
ook positief. Jongeren hebben met de 
politiek te maken omdat de politiek 
zich ook met jongeren bemoeit. Het 
gaat er daarbij niet om dat jongeren 
hun belangen moeten kunnen 
behartigen, maar het gaat om het 

erkennen van het feit dat waar de 
politiek zulke ingrijpende beslissingen 
voor jongeren neemt, zij daarin 
moeten kunnen meebeslissen. Ik denk 
aan de maatregelen die de meerder-
heid van deze Kamer zojuist heeft 
aangenomen om de uitkeringsrechten 
van de 18- tot 23-jarigen ernstig te 
beperken of zelfs af te schaffen. 

Op het gemeentelijk niveau - daar-
over spreken wij nu - denk ik in dit 
verband aan het al dan niet sluiten 
van jongerencentra of aan specifieke 
mogelijkheden voor uitingen van 
jongerencultuur. Zo is in de politieke 
besluitvorming de belangstelling voor 
popmuziek, bij voorbeeld door het 
beschikbaar stellen van oefenruimte, 
bijzonder gering. Dat heeft mijns 
inziens alles te maken met de geringe 
belangstelling voor die muziek van de 
kant van de politici en dat heeft, hoe 
jammer dan ook, wel degelijk met 
leeftijd te maken. 

De heer Patijn heeft zojuist al 
gerefereerd aan een amendement van 
mijn fractie bij de behandeling van de 
grondwetswijziging, dat de mogelijk-
heid wilde openen het passief en 
actief kiesrecht te verlagen tot 16 jaar. 
Die strijd hebben wij toen verloren; 
dat amendement is verworpen. Ik 
hoop dat de discussie daarover na de 
wijziging van de Grondwet en na de 
aanneming van dit wetsontwerp niet 
gesloten zal zijn. De heer Patijn heeft 
enkele voorbeelden aangehaald van 
discussies over het kiesrecht van 80 

jaar geleden. Ik wijs op mogelijke 
verlagingen van de kiesgerechtigde 
leeftijd in de toekomst. De PSP-jonge-
ren zijn al voor een kiesgerechtigde 
leeftijd van 14 jaar. Van die kant zal 
die discussie zeker gevoerd blijven 
worden. 

De kiesgerechtigde leeftijd hoeft 
niet per definitie gelijk te zijn aan de 
meeiderjarigheidsgrens. Er worden al 
jarenlang discussies gevoerd over de 
versterking van de rechtspositie van 
minderjarigen, waarbij bij verschillen-
de leeftijden onderde 18verschillende 
bevoegdheden passen. Bij de behan-
deling van de grondwetswijziging is 
door mijn fractie ook aangevoerd dat 
minderjarigheid en volksvertegen-
woordiging helemaal niet strijdig 
behoeven te zijn. 

Ik vraag mij nog steeds af waaruit 
die strijdigheid zou kunnen bestaan. 
Minderjarigheid is nooit een beletsel 
geweest voor het treden in militaire 
dienst. Zitting nemen in een gemeen-
teraad of in provinciale staten lijkt mij 
voor minderjarigen heel wat opbou-
wender dan doden. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de financiële afhankelijkheid in 
verband met de voorstellen tot 
verlaging van de meerderjarigheids-
grens. 18-tot 21-jarigen zullen nog 
financieel afhankelijk blijven van hun 
ouders. De discussies daarover zijn de 
redenen geweest voor het lange 
uitblijven van die feitelijke verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens. Ik 
ben het eens met de voorgaande 
sprekers die hebben benadrukt dat die 
verlaging er nu wel snel moet komen. 

Er zit nog een principiële kwestie 
aan. Hoe gaat dat straks als die 
verlaging van de meerderjarigheids-
grens een feit is en achttienjarigen in 
gemeenteraden en provinciale staten 
zitting kunnen nemen, maar dan wel 
financieel afhankelijk zijn van hun 
ouders? Een minderjarige zal in heel 
veel gemeenten niet kunnen leven 
van de vergoeding voor gemeente-
raadsleden. 

Voor de rest zal hij of zij afhankelijk 
blijven van de ouders. Die situatie zou 
zich kunnen voordoen en dat lijkt mij 
ongewenst. De mogelijkheden voor 
beïnvloeding en huiselijke politieke 
conflicten met financiële gevolgen 
voor de jongeren kunnen daardoor 
vergroot worden. Dat schept nieuwe 
familieverhoudingen - vandaag 
proberen wi j er een aantal af te 
schaffen - in relatie tot gemeenteraden 
en provinciale staten. Ik zou graag van 
de Minister horen hoe wi j dit princi-
piële probleem kunnen oplossen. 

ê 

Mevrouw Van Es (PSP) 
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D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Verschillende geachte 
afgevaardigden hebben erop gewezen, 
dat wi j vandaag een wetsontwerp 
behandelen dat een uitvloeisel is van 
de nieuwe Grondwet. Eigenlijk doen 
wi j dit voor de tweede keer. Enkele 
weken geleden hebben wi j de regeling 
van de verkiezing voor leden van de 
Eerste Kamer behandeld. Nu is de 
verlaging van de vereiste leeftijd voor 
het lidmaatschap van provinciale 
staten en gemeenteraad aan de orde. 
Het stemt tot voldoening dat alle 
afgevaardigden zich in grote lijnen 
met het wetsontwerp kunnen vereni-
gen. 

De heren Wiebenga en Patijn 
hebben zich zelfs verheugd getoond 
over het wetsontwerp. Ook mevrouw 
Van Es was zeer positief over het 
wetsontwerp. Met name de heer 
Wiebenga, maar ook mevrouw Van Es 
kunnen met recht spreken over het 
feit dat het goed is dat ook jongeren 
in onze volksvertegenwoordigingen 
actief bezig zijn. 

Wat de Tweede en de Eerste Kamer 
betreft, is het uitsluitend de Grondwet, 
waarin de leeftijd voor het passief 
kiesrecht wordt geregeld. Voor 
provinciale staten en gemeenteraden 
ligt dit wat anders. Hiervoor wordt de 
grondwettelijke leeftijdsgrens in de 
Provinciewet, respectievelijk de 
Gemeentewet, herhaald. Daarom is er 
nog een nadere wettelijke voorziening 
nodig om de grondwetswijziging op 
dit punt te effectueren; vandaar dit 
wetsontwerp. 

De voorgestelde regeling is eenvou-
dig en in feite rechtstreeks ontleend 
aan de desbetreffende grondwetsbe-
paling. In navolging van artikel 129, 
juncto artikel 56 van de nieuwe 
Grondwet, wordt in dit wetsontwerp 
bepaald, dat in de vereiste leeftijd 
voor het lidmaatschap van provinciale 
staten en gemeenteraad wordt 
voorzien door die op 18 jaar te 
brengen. Verder is er een overgangs-
bepaling waarin is bepaald dat de 
leeftijdsgrens 21 jaar blijft, zolang de 
verlaging van de leeftijd waarop men 
meerderjarig wordt, namelijk van 21 
naar 18, niet is tot stand gekomen. Ik 
wijs erop dat dit een overgangsbepa-
ling is, overeenkomstig additioneel 
artikel 27 van de nieuwe Grondwet. 
Deze overgangsbepaling is dus niet 
een vondst van dit wetsontwerp, 
maar deze komt rechtstreeks uit de 
Grondwet voort. 

Verschillende afgevaardigden 
hebben vragen gesteld over de 
wenselijkheid en het nut van deze 

grenzen. Het komt mi j voor, dat 
daarover destijds bij de discussie over 
de grondwetswijziging zeer uitvoerig 
is gesproken. Het lijkt mij daarom niet 
opportuun, op deze op zich zelf 
interessante bespiegelingen nu weer 
uitvoerig in te gaan. 

In de stukken is al ingegaan op de 
stand van zaken met betrekking tot 
wetsontwerp 15417 waarin de verla-
ging van de leeftijd waarop men 
meerderjarig wordt, wordt geregeld 
en de twee daarmee samenhangende 
wetsontwerpen. Hierover zijn verschil-
lende vragen gesteld. Ik heb van mijn 
ambtgenoot van Justitie vernomen, 
dat de nota's naar aanleiding van het 
eindverslag op deze wetsontwerpen 
binnenkort zullen worden uitgebracht. 

Men mag aannemen dat dit wets-
ontwerp en de daarmee samenhan-
gende voorstellen wat de Regering 
betreft spoedig een parlementaire 
behandeling zullen krijgen. Ik kan 
echter op dit punt geen garanties 
geven want de Regering heeft niet in 
de hand wat de volksvertegenwoordi-
ging aan deze en gene zijde van het 
Binnenhof zal beslissen. Het ligt in het 
voornemen van mijn collega van 
Justitie de uitvoeringsbeslissingen, 
die met de wetsontwerpen verband 
houden, zo snel mogelijk tot stand te 
doen komen wanneer de parlementai-
re behandeling is voltooid. 

Vervolgens wi l ik een enkele 
opmerking maken over de opheffing 
van beperkende bepalingen betreffen-
de de familiebetrekkingen tussen 
gemeenteraadsleden en statenleden 
onderling en tussen deze leden en de 
burgemeester respectievelijk de 
commissaris van de Koningin. Er is al 
uiteengezet dat deze voorschriften 
dateren uit een ti jd waarin de verhou-
ding tussen kinderen en ouders meer 
hiërarchisch was dan thans waardoor 
het gevaar van ongewenste beïnvloe-
ding aanwezig was. Voorts is gewezen 
op het feit dat met deze bepaling 
beoogd wordt het ontstaan van, zoals 
dat werd genoemd,'famil ieregeringen' 
te voorkomen. 

Naar de overtuiging van de Regering 
behoeft noch voor het een noch voor 
het ander thans meer te worden 
gevreesd. Ik wijs in dit verband ook 
op het feit dat het bestuur vandaag 
veel meer openbaar is. 

De heer Wiebenga vond het een 
wat curieuze motivering. Het feit dat 
ook andere relaties beïnvloeding 
kunnen teweegbrengen, kan volgens 
hem geen argument zijn, want het 
gaat niet om ongewenste beïnvloeding 
van raadsleden - dat kan altijd - maar 
om ongewenste beïnvloeding door 

raadsleden onderling. Ik meen dat het 
argument, dat in de memorie van 
toelichting is aangevoerd om deze 
bepaling te schrappen, dat ook andere 
relaties beïnvloeding mogelijk maken 
natuurlijk evenzeer kan slaan op het 
lidmaatschap van een gemeenteraad 
of provinciale staten. Ik meen derhalve 
dat dat argument in dit verband wel 
degelijk relevant is. Het is een argu-
ment ten overvloede. Als je moet 
vaststellen dat het niet doenlijk is, een 
dergelijke beïnvloeding wettelijk uit te 
sluiten, is dat een argument te meer 
om te bezien of je deze wettelijke 
bepaling niet kunt missen. 

Als tussen twee gekozen leden een 
familierelatie bestaat en beiden hun 
benoeming aannemen, beslist 
conform de huidige regeling het lot 
wie als lid wordt toegelaten. In de 
praktijk kan dat tot gevolg hebben dat 
iemand, die jarenlang verdienstelijk 
als raadslid of zelfs als wethouder 
heeft gefunctioneerd, het veld moet 
ruimen, ook al is hij of zij door de 
burgers gekozen. Ik ken dit soort 
situaties uit eigen ervaring. Ik ben van 
oordeel dat, als het gaat om gekozen 
organen, de wetgever zeer terughou-
dend moet zijn met het stellen van 
beperkingen. Het dienen primair de 
kiezers en de politieke partijen te zijn, 
die moeten oordelen over de vraag of 
een kandiaat voor het lidmaatschap in 
aanmerking kan komen. 

Voorzitter! Met instemming heb ik 
ervan kennis genomen dat de heer 
Wiebenga opmerkte dat men zich 
theoretisch zou kunnen afvragen of 
niet elke leeftijdsbeperking zou 
kunnen werden gemist, maar dat hij 
de koppeling aan de wettelijke 
meerderjarigheidsleeftijd toch wel 
aanvaardbaar vond. Ook hiervan zeg 
ik weer dat wij met dit wetsontwerp 
niet anders hebben gedaan dan 
hetgeen de Grondwet voorschrijft. Het 
komt mij voor, dat die op zich zelf 
interessante discussie over die 
theoretische mogelijkheid nu niet in 
den brede moet worden gevoerd. 

Mevrouw Van Es sprak in dit 
verband over grenzen van 16 jaar of 
14 jaar als mogelijkheid. Ik wi l daar nu 
geen uitspraak over doen, maar in 
algemene zin komt het mij voor dat 
dan eerder de theoretische mogelijk-
heid van de heer Wiebenga beter is 
en dat wij dan beter helemaal niets 
zouden kunnen regelen en het maar 
aan de politieke partijen zelf zouden 
moeten overlaten. 

De heer Wiebenga vond het jammer 
dat er een tussenstap moest worden 
gezet. Dat verdriet mij ook, maar wi j 
staan nu eenmaal voor deze realiteit. 
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Rietkerk 

De wetsontwerpen inzake verlaging 
van de wettelijke meerderjarigheids-
grens zijn nog niet aanvaard. Wij 
zullen op aanvaarding daarvan 
moeten wachten alvorens die tussen-
stap kan worden gedaan. Hij vroeg 
zich af, welk tijdschema mogelijk is. 
Zeer binnenkort zijn de nota's naar 
aanleiding van het eindverslag te 
verwachten. 

Het is dan aan de volksvertegen-
woordiging om mede te beslissen 
wanneer deze wetsontwerpen wet 
kunnen worden. De Regering zal er 
alles aan doen om dat zo snel mogelijk 
te doen zijn. Vanwege de samenhang 
die ook al in de stukken is besproken, 
is het om allerlei redenen niet gewenst 
en ook vri jwel onmogelijk om wets-
ontwerp 15 417 eerder apart te 
behandelen en af te werken. Het zou 
prettig zijn als dat kon, maar de 
samenhang is van dien aard - de 
argumenten zijn gewisseld - dat dit 
een bijzonder groot bezwaar zou zijn. 

Ik wi l graag bevorderen dat het 
onderhavige wetsontwerp snel naar 
de Eerste Kamer kan. Hoezeer het ook 
mede van die Eerste Kamer afhangt, 
het lijkt mij reëel om ervan uit te gaan 
dat de verlaging van de leeftijd voor 
het lidmaatschap tijdig in werking zal 
kunnen treden voor de gemeentelijke 
herindeling van Friesland en voor de 
gemeentewording van Almere. 

De heer Wiebenga vroeg of ik 
bereid ben de voorlichting aan 
politieke partijen e.d. over deze 
grensverlaging te verzorgen. Ik kan 
deze vraag bevestigend beantwoor-
den. 

De heer Wiebenga heeft een 
amendement ingediend, waarin wordt 
voorgesteld, het verbod van een 
familierelatie tussen gemeentesecreta-
ris en burgemeester alsmede tussen 
commissaris van de Koningin en 
griffier nu ook maar tegelijk te 
schrappen. In de stukken hebben wi j 
al uiteengezet dat de Regering daar 
materieel gezien geen enkele moeite 
mee zou hebben. Het kwam haar 
echter voor, dat dit beter bij de 
wijziging van de Gemeentewet kon 
worden meegenomen, omdat het in 
dit wetsontwerp gaat om gekozenen. 

Het zal nodig zijn - ik heb gemerkt 
dat de heer Wiebenga dat al heeft 
gedaan - om ook de considerans van 
dit wetsontwerp te wijzigen. Ik weet 
ook niet, juist nu deze considerans 
zich beperkt tot de woorden 'Provin-
ciewet en gemeentewet', of deze 
beide wetten door de geachte afge-
vaardigde al volledig zijn gecheckt op 
hun verdere aanpassing. 

Er wil namelijk nog wel eens 
verwezen worden naar bepaalde 
artikelen. In materieel opzicht heb ik 
geen moeite met dit amendement. 
Qua procedure leek het mij meer voor 
de hand te liggen, een en ander in de 
beschouwingen te betrekken bij de in 
voorbereiding zijnde wijziging van de 
gemeentewet en de Provinciewet. 

In antwoord op de vraag van de 
heer Patijn merk ik op dat ik t.a.v. de 
verlaging van de meerderjarigheids-
leeftijd voor 1986 geen garantie kan 
geven. Ik kan hem wel toezeggen dat 
alle mogelijke inspanningen zullen 
worden verricht om deze zaak voor 
1986 af te ronden. Op dit ogenblik heb 
ik geen enkele reden om aan te 
nemen dat dit niet ruimschoots zou 
kunnen gebeuren, gelet op hetgeen ik 
mede namens mijn collega van 
Justitie zojuist heb gezegd. 

De heer Patijn vroeg zich tevens af 
of artikel IV van dit wetsontwerp niet 
gemist kan worden. Als ik hem goed 
heb begrepen, stelde hij deze vraag om 
een snellere invoering van deze wet te 
bevorderen. De heer Patijn vreesde 
namelijk dat de kans zou ontstaan op 
vertraging van opheffing van dat 
verbod van familiebetrekkingen. Deze 
suggestie van de heer Patijn berust 
mijns inziens op een misverstand. 
Artikel IV is nodig om het gehele 
wetsontwerp zo snel mogelijk na de 
plaatsing in het Staatsblad, in werking 
te laten treden, zelfs binnen de 
normale termijn van 20 dagen indien 
dat nodig is. Dit geldt dus zowel voor 
de bepalingen inzake de familiebetrek-
kingen als voor de verlaging van de 
leeftijd naar 21 jaar. De verdere 
verlaging naar 18 jaar zal ingevolge 
artikel III moeten wachten totdat de 
verlaging van de meerderjarigheids-
grens is gerealiseerd. 

De heer Leerling wees erop dat er 
argumenten zijn aan te voeren om 
een onderscheid te maken tussen 
passief en actief kiesrecht. Hij vroeg 
mij of ik het ermee eens was dat met 
name voor het passief kiesrecht meer 
ervaring nodig is en dat men toch 
mag aannemen dat het mensen 
moeten zijn die ook goede bestuurders 
kunnen zijn. De heer Leerling stelde 
vervolgens dat die verantwoordelijk-
heid niet geheel bij de partijen zou 
mogen worden gelaten op het punt 
van de ervaring en de bestuurscapaci-
teiten. 

Hoezeer ik van mening ben dat 
gekozen volksvertegenwoordigers er 
baat bij hebben over ervaring en 
bestuurscapaciteiten te beschikken, 
moet ik toch zeggen dat dit niet het 
punt van discussie is. Naar mijn 

mening is de vraag van belang wie 
daarvoor de normen behoort aan te 
leggen. 

Dit is in beginsel een zaak van de 
kiezers en van de politieke partijen. 
Ook de heer Leerling zal toch niet 
durven stellen dat het ouder zijn dan 
18 of 21 jaar per definitie aanspraak 
geeft op de capaciteit die hij nodig 
vindt? Mag ik in de wet vanwege die 
argumentatie grenzen stellen in 
leeftijd als, ondanks het overschrijden 
van die leeftijd, er geen enkele 
garantie is dat de gekozene aan de 
kwaliteiten voldoet? Mijns inziens is 
de vraagstelling van de heer Leerling 
in dit kader geen juiste, hoe belangrijk 
ik het ook vind dat volksvertegenwoor-
digers bekwame mensen zijn. 

In dezelfde zin zou ik mij willen 
uitlaten over de vraag of gezinnen al 
dan niet eensgezind moeten zijn. In 
alle kringen, of dit nu kerkelijke 
kringen zijn of andere, komen situaties 
voor waarin echtelieden een politiek 
verschil van inzicht kunnen hebben en 
lid kunnen zijn van verschillende 
politieke partijen. Ik vind dat die 
eensgezindheid waarop de heer 
Leerling doelt beslist geen voorschrift 
mag zijn voor politiek gedrag. Integen-
deel, een en ander heeft met de 
burgerlijke vrijheid van de betrokkenen 
te maken. 

Er zijn natuurlijk veel problemen te 
bedenken, maar ik ben niet zo erg 
onder de indruk van dit probleem. Als 
ik mevrouw Van Es goed begrijp, ziet 
zij problemen, omdat een jongere die 
financieel afhankelijk is van zijn 
ouders, tot lid van een gemeenteraad 
wordt gekozen en onvoldoende 
inkomen krijgt uit het lidmaatschap 
van de gemeenteraad om daarvan te 
kunnen leven. Op die manier zou de 
jongere afhankelijk blijven van zijn 
ouders. 

De ouders zouden de jongere dan 
kunnen beïnvloeden. Dat kan inder-
daad, maar wi j hebben in dit wets-
ontwerp juist verschillende bepalingen 
geschrapt die verband hielden met 
beïnvloedingsmogelijkheden. Ik ben 
dan ook van mening dat wi j het risico 
dat door mevrouw Van Es is genoemd, 
maar moeten nemen in de door haar 
genoemde situatie. Ik heb sterk de 
indruk dat zij dat ook wel wi l aanvaar-
den, als zij moet kiezen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Nu de 
mogelijkheid bestaat dat het inderdaad 
problemen oplevert, verdient het 
misschien aanbeveling om te overwe-
gen, het mogelijk te maken dat de 
jongere die in een gemeenteraad of in 
provinciale staten zitting heeft en die 
dan niet in zijn onderhoud kan 
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Rietkerk 
voorzien, in afwijking van de regeling 
voor 18- tot 21-jarigen toch een 
beroep kan doen op de bijstand. 

Minister Rietkerk: Ik sluit niet uit dat 
dit mogelijk is, maar ik heb niet het 
gevoel dat dit verband houdt met het 
lidmaatschap van een gemeenteraad 
of provinciale staten. Het beroep op 
de bijstand kan in beginsel worden 
gedaan. Wanneer men een vergoeding 
ontvangt uit anderen hoofde, dan zal 
daarmee rekening worden gehouden 
bij de vraag om bijstand. Ik zie niet in 
dat de nu gecreëerde mogelijkheid 
van het vervullen van deze functie 
verandering brengt in de bestaande 
situatie. 

De heer Wiebenga (VVD): Inderdaad, 
ieder raadslid heeft immers op de een 
of andere manier een bron van 
inkomsten. 

De heer Leerling heeft gesteld dat 
hij het ongewenst vindt dat een 
echtpaar in één college zit. Ik vind dit 
echter geen zaak die de wetgever 
moet voorschri jven. Dit is een zaak 
die de echtelieden onder elkaar 
moeten uitmaken. Dat geldt evenzeer 
voor de mening van de heer Leerling 
dat wij eigenlijk ook de echtgenote van 
de burgemeester zouden moeten 
verbieden in de raad zitting te hebben. 

De heer Van Rossum kwam met de 
bekende uitspraak 'wee het land, 
welks koning een kind is'. Ook hem 
zou ik wil len antwoorden dat ik het in 
beginsel met die uitspraak eens ben, 
tenzij het om wonderkinderen gaat. 
Het is echter geen zaak van de 
wetgever op dit punt voorschriften te 
geven. In een verantwoorde democra-
tie moet dit nu juist aan partijen en 
aan kiezers worden overgelaten. 

Ik herhaal mijn argument in de 
richting van de heer Leerling dat het 
eisen van een leeftijdsgrens geenszins 
een garantie is. Wij kunnen natuurlijk 
opnieuw alle argumenten noemen, 
maar het staat in de Grondwet. De 
heer Van Rossum heeft zelfs volkomen 
consequent gesteld dat hij toen tegen 
was en dat hij nu ook tegen is. Ik zal 
mijn pogingen om hem tot een andere 
gedachte te brengen, dan ook beslist 
niet voortzetten. 

Hij heeft met betrekking tot die 
familierelatie gezegd dat dit nog 
eerder kan spelen in de heel kleine 
gemeenten dan in andere. Hij heeft er 
terecht op gewezen dat dit argument 
geenszins gebruikt zou mogen 
worden om tot opheffing van die 
kleine gemeenten te komen. De zaak 
zou inderdaad volstrekt op haar kop 
worden gezet, als wi j die argumenten 
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daarvoor zouden gebruiken. Op dat 
punt kan ik het dus met hem eens zijn. 

De heer Van Rossum kan het 
amendement van de heer Wiebenga 
steunen. Hij bezigde daarvoor het 
voor mij nog nieuwe argument, dat 
wi j al de combinatie van burgemeester 
en secretaris in één persoon kennen. 
Ik vind dit een vrij sterk argument. 

De heer Buikema heeft gesteld dat 
die wetteli jke meerderjarigheidsgrens 
t i jdig moet worden gerealiseerd, 
vooral omdat deze wet ti jdig tot stand 
moet komen. Ik heb niet de indruk dat 
er bezorgdheid behoeft te bestaan dat 
deze regeling niet voor de eerstkomen-
de reguliere verkiezingen van provin-
ciale staten en gemeenteraden tot 
stand is gekomen. Wij moeten echter 
nog wel met elkaar overleggen over 
de datum van de eerstvolgende 
verkiezingen van provinciale staten. 
De heer Buikema zal echter niet de 
bedoeling hebben gehad nu dit 
probleem aan te roeren. 

De heer Buikema heeft gevraagd 
hoeveel t i jd er nodig is voor de 
desbetreffende algemene maatregelen 
van bestuur. Ik kan daarop nu geen 
concreet antwoord geven. Ik heb al 
gezegd dat ik hierover contact heb 
gehad met mijn collega van Justitie. 
Van zijn zijde heb ik de toezegging 
gekregen dat met de grootst mogelijke 
spoed aan de uitwerking van de 
algemene maatregelen van bestuur zal 
worden gewerkt. 

Mevrouw Van Es heeft gezegd 
dat minderjarigheid en het zijn van 
volksvertegenwoordiger niet met 
elkaar strijdig behoeven te zijn. Op 
zich zelf heb ik met deze uitspraak niet 
zoveel moeite. Het komt mij echter 
inopportuun voor hierover nu een 
uitvoerige discussie te voeren. Er is 
een regeling in de Grondwet. In dit 
wetsontwerp wordt die uitgevoerd. 
Dat betekent dat op termijn de 
passieve grens op 18 jaar komt. 
Daarmee is toch een belangrijke stap 
gezet in het streven om jongeren op 
ruime wijze te laten participeren in het 
openbaar bestuur en in onze democra-
tie. 

Ik ga voorbij aan de opmerkingen 
van mevrouw Van Es over de jonge-
rencentra, omdat ik die niet geheel in 
verband kan brengen met dit wets-
ontwerp. 

Zij vroeg hoe het zat met de 
jongeren, die financieel van hun 
ouders afhankelijk zijn en die in de 
toekomst in de gemeenteraad kunnen 
worden gekozen. Deze zouden 
namelijk niet van hun vergoeding 
kunnen leven. Zij vroeg of daardoor 
geen andersoortige beïnvloedingsrela-
tie tot stand werd gebracht. 

Kiesgerechtigde leeftijd 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst reageer ik even 
op de opmerking van de heer Van 
Rossum over het koningskind. Ik 
dacht dat hij daarmee ook aangaf dat 
wij hier niet bezorgd hoeven te zijn 
over jonge raadsleden. Koningskind 
ben je immers bij vererving! Het 
raadslidmaatschap zul je altijd nog 
moeten zien te verwerven door 
gekozen te worden, ook als je erg 
jong bent. Ik zou bijna daartegenover 
wil lenstel len: zalig zijn de onwetenden 
en waarom zouden ook zij niet in de 
raad kunnen plaatsnemen, althans 
theoretisch? Ik merk dit echter slechts 
terzijde op. 

Naar aanleiding van hetgeen de 
Minister heeft gezegd zal ik nog even 
een kleine toelichting geven op mijn 
amendement. Ik doe dat in aanvulling 
op de toelichting die ik in eerste 
termijn heb gegeven. In navolging 
van de heer Van Rossum - die heeft 
geconstateerd dat de combinatie 
burgemeester-secretaris nu al mogelijk 
is - zou je inderdaad kunnen zeggen 
dat je a fortiori ook die verboden 
familiebetrekking tussen beiden moet 
schrappen. Daarbij geef ik overigens 
graag toe dat in het rapport 'De 
Gemeentewet herzien' juist de 
combinatie burgemeester-secretaris 
vervalt! Wij zullen wel zien of dit ook 
in het wetsontwerp tot herziening van 
de Gemeentewet komt te zitten. Ik 
neem aan dat de Minister deze zaak 
overigens op dit moment wel als 
argument kan accepteren, hetgeen hij 
ook heeft gedaan. 

Het volgende punt is dat de griffier 
niet in het rapport 'De Gemeentewet 
herzien' voorkomt. Juist op het punt 
van de verboden familiebetrekkingen 
van de griffier zou er dus een aparte 
wijziging van de Provinciewet nodig 
zijn dan wel een lacune blijven 
bestaan. Vandaar dat het erg handig 
is, nu meteen het punt van de griffier 
mee te nemen. 

Wat het punt van de griffier en de 
secretaris beiden betreft, wijs ik nog 
eens op de deregulering. Het deregu-
leringsaspectje blijkt ook uit het feit 
dat de considerans van het wets-
ontwerp nu eenvoudiger kan worden 
- wellicht word ik nu echter te 
detaillistisch - zoals de Minister 
misschien heeft gezien. 

Ten slotte heeft de Minister zich 
afgevraagd, of de heer Wiebenga wel 
de hele Provinciewet en de hele 
Gemeentewet heeft nagelopen om te 
kijken of er nog verwijzingen naar de 
desbetreffende artikelen in zitten. 
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Wiebenga 

Ik beken de Minister dat ik hiervoor 
altijd graag een beroep op zijn 
medewerkers doe, zoals gebruikelijk 
is. Wij hebben inmiddels afgesproken 
dat ik dit, mocht er nog een kleine 
lapsus zitten, voor de stemmingen op 
dinsdag zal aanpassen. Voor zover ik 
heb kunnen nagaan, is het amende-
ment in deze vorm technisch in ieder 
geval in orde. 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn beantwoording. Ik maak nog een 
opmerking over de inwerkingtreding 
van de regeling voor de verlaging van 
de meerderjarigheidsleeftijd tot 18 
jaar. De Minister heeft zeer uitdrukkelijk 
gezegd dat er wat hem betreft geen 
problemen zijn. Hij zegt dat het nu 
verder van de Staten-Generaal 
afhangt. Akkoord, wi j bepalen hierbij 
ons eigen tempo. Ik constateer dus 
dat er, ook gelet op het overleg dat de 
Minister met zijn ambtgenoot van 
Justitie heeft gevoerd, bij de Regering 
geen inhoudelijke of financiële 
bezwaren meer bestaan of zijn 
ontstaan, die een snelle inwerkingtre-
ding verhinderen. 

Een van de redenen waarom deze 
zaak al sinds 1978 loopt, is immers de 
regeling van de bijstandswet. Ik weet 
dat dit nu wel in de nota van wijzigin-
gen is geregeld. Mag ik aannemen dat 
de Minister met mij constateert, dat er 
geen inhoudelijke bezwaren van de 
kant van de Regering zijn en dat het 
tempo voor de totstandkoming van 
een regeling voor de verlaging van de 
meerderjarigheidsleeftijd in het 
Burgerlijk Wetboek en andere wetten 
nog uitsluitend afhangt van het tempo 
waarin de Staten-Generaal deze 
wetsontwerpen zullen afwerken? 

Ik geef verder een kleine illustratie 
van het nut van het wegvallen van de 
regeling voor de onverenigbaarheden, 
waarover ik in eerste termijn nog 
niets heb gezegd. Het is natuurlijk 
eigenlijk vrij gek, dat wij de situatie 
die wi j voor ons zelf in de Staten-Ge-
neraal wel toestonden ten aanzien 
van de verenigbaarheid van familiebe-
trekkingen, niet eerder hebben 
opgeheven voor provinciale staten en 
gemeenteraden. 

Ook in de Staten-Generaal hadden 
de familiebetrekkingen bepaald niet 
alleen betrekking op mensen met 
dezelfde politieke overtuiging die 
elkaar wederzijds beïnvloeden. Het 
bekendste voorbeeld hiervan betreft 
het echtpaar Schouwenaar-Franssen, 
van wie de heer Schouwenaar lid was 

van de Tweede Kamer voor de Partij 
van de Arbeid en mevrouw Schouwe-
naar-Franssen een zeer geacht 
bewindsvrouwe van de VVD en 
Eerste-Kamerlid voor die partij. 

Een recent voorbeeld is natuurlijk 
het huwelijk van twee van mijn 
fractiegenoten, waarover mijn fractie 
zich zozeer verheugd heeft. Dit zou in 
de gemeenteraad niet mogelijk zijn. 

De heer Wiebenga (VVD): Ik denk ook 
aan mevrouw Haas-Berger en haar 
broer. 

De heer Patijn (PvdA): Ja, ook haar 
broer is lid van deze Kamer geweest. 

Collega Dolman herinnerde mij 
zojuist aan een ander mooi voorbeeld. 
Het betreft hier vader en zoon Stuive-
ling. De vader was raadslid voor de 
Partij van de Arbeid in Hilversum. De 
zoon werd voor de PSP tot raadslid 
gekozen. Bij loting werd de zoon toen 
toegelaten en de vader ging er, na 
vele jaren, uit. 

Ik ben blij dat dit niet meer mogelijk 
is. Een ander voorbeeld betreft 
oud-Minister Rood en zijn vrouw, die 
tot verschillende politieke partijen 
behoorden. Hierbij ging het echter om 
een kabinet en een schaduwkabinet. 
Zoiets is noch in enige wet, noch in 
enige andere publieke bepaling 
verboden. 

De heer Wiebenga (VVD): Toen onze 
kamergenoot de heer Nijpels tot 
raadslid van Bergen op Zoom werd 
gekozen, zei de vader zijn plaats te 
zullen innemen. De zoon moest zich 
vri jwil l ig terugtrekken en pas als hij 
zou zijn afgestudeerd, zou de vader 
zich op zijn beurt vri jwil l ig terugtrekken 
om de plaats weer aan zijn zoon af te 
staan. 

De heer Patijn (PvdA): Die hielden 
kennelijk niet van loten, maar wel van 
het kansspel. 

De Minister heeft gezegd dat mijn 
suggestie om artikel IV te schrappen 
eigenlijk niet nodig was. Ik ben 
hierover zeer verheugd, aangezien hij 
er nog iets anders bij heeft gezegd. 

Mijn idee was, dat de Regering het 
in de hand heeft, zelf de wet in 
werking te laten treden. Wanneer je 
het betreffende artikel schrapt, heeft 
de Regering het niet meer in de hand, 
want dan treedt de wet automatisch 
in werking zodra zij in het Staatsblad 
staat. Ik noteer met vreugde, dat de 
Regering nu zegt: de Regering zal 
sneller dan de 20 dagen, die in de wet 
houdende algemene bepalingen zijn 
voorgeschreven, de wet in werking 
laten treden. 

De Minister zegt immers dat hij het 
binnen 20 dagen kan. In dat geval doe 
ik geen voorstel om artikel IV te 
schrappen. Ik constateer gewoon, dat 
zodra de wet in het Staatsblad 
verschijnt, tevens het Koninklijk 
besluit zal verschijnen waarbij de 
Minister bepaalt dat binnen 3 of 4 
dagen de wet in werking treedt. 
Uiteraard heb ik in die situatie geen 
behoefte aan een amendement. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoorden. In tweede termijn wi l 
ik nog een paar aspecten opnieuw 
onderli jnen. 

Mijn fractie juicht deregulering, 
waarvoor het kabinet zich wi l inzetten, 
van harte toe, vooral op die terreinen 
waar de overheid geen primaire 
verantwoordelijkheid heeft. Waar het 
gaat om het waarborgen van de 
kwaliteit van het lokale en het provin-
ciale bestuur, ligt dit naar de mening 
van mijn fractie principieel anders. 
Vandaar de opmerkingen die ik in 
eerste termijn heb gemaakt. De 
Minister heeft betoogd, dat de 
overheid terughoudend moet zijn als 
het om gekozen organen gaat. Dat 
riekt enigszins naar de gedachte van 
de volkssoevereiniteit. De Minister 
kan zich voorstellen, dat ik daar 
minder gelukkig mee ben, want ik ben 
een principeel tegenstander van de 
volkssoevereiniteit. Het gaat ook om 
het belang van de samenleving en 
van de burger die door dat bestuur, 
zowel lokaal als provinciaal, moet 
worden gediend. 

In onze parlementaire democratie 
- ik leg de nadruk op het woord 
'parlementaire' - ligt er voor Regering 
en parlement zeker een taak om het 
bestuur door de lagere overheden 
ordelijk en verantwoordelijk te doen 
verlopen. Nogmaals, ik wijs op het 
belang van de samenleving. 

De Minister heeft gezegd, dat de 
leeftijd per definitie geen waarborg 
voor de bestuurskwaliteit is. Dat mag 
waar zijn. Niet iedereen heeft op een 
bepaalde leeftijd plotseling bestuurs-
kwaliteiten. Er is toch een ondergrens. 
Niemand zou een kind van de lagere 
school in de staten wil len zetten. Dat 
is toch niet in het belang van het 
bestuur en van het kind zelf. In eerste 
termijn heb ik hierop nog eens de 
nadruk gelegd, want iemand op 
achttienjarige leeftijd mag je toch niet 
de zware taak op de schouders leggen 
om als bestuurder op te treden 

- lokaal maar ook provinciaal - met 
alle problemen die zich daarbij 
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Leerling 

voordoen. Ik vraag mij af, of politieke 
partijen en zeker de kiezers in staat 
zijn om dat voldoende te laten 
meewegen. Juist de plaatselijke 
belangen kunnen zo zwaar wegen dat 
het leeftijdsaspect als het ware 
ondersneeuwt. 

Ik kom nog even terug op de 
suggestie van collega Van Es. Zij 
merkte op dat jongeren gekozen 
moeten kunnen worden omdat 
besluiten ook hen raken. Die argumen-
tatie wijs ik van de hand. 

De Grondwet laat er geen misver-
stand over bestaan, dat volksvertegen-
woordigers het gehele volk vertegen-
woordigen en niet een bepaalde 
belangengroep. Dit laat dan ook geen 
ruimte voor belangenpolitiek, noch in 
het parlement, noch in raden en 
staten. De suggestie dat wanneer in 
dit parlement meer jongeren zitting 
zouden hebben, de afschaffing van de 
WWV voor 23-jarigen en jongeren 
minder kans van slagen had gehad, is 
volkomen verkeerd. 

Als alles tegen elkaar wordt afgewo-
gen, gaat het niet om een bepaalde 
categorie mensen maar om het 
algemeen belang dat wi j met elkaar 
proberen te dienen. Bovendien mag 
de Tweede Kamer niet worden 
vergeleken met de staten en de raden 
omdat het hier om bestuursorganen 
gaat en niet om een parlement, hoe 
wezenlijk het parlement op zich zelf 
ook is. 

Ik heb enige moeite met het 
amendement-Wiebenga c.s. Griffiers 
en gemeentesecretarissen hebben 
immers een puur ambtelijke status. 
Dit ligt voor de commissaris van de 
Koningin èn voor de burgemeester 
aanzienlijk genuanceerder. Ik denk 
hierbij bij voorbeeld aan de taken die 
zij hebben ten aanzien van de openbare 
orde en aan het feit dat zij een eigen 
status hebben. 

Misschien kan de Minister nogmaals 
op dit amendement terugkomen om 
ook mij over de streep te trekken. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan kort zijn met mijn 
antwoord in tweede termijn. 

Ik heb niet de indruk gezegd te 
hebben, dat ik zonder meer voorstan-
der van aanvaarding van het amende-
ment-Wiebenga en de zijnen was. Ik 
heb gezegd, dat ik met de inhoud van 
het amendement geen problemen 
heb, doch dat ik er de voorkeur aan 
geef, dit via de wijziging van de 
Gemeentewet te regelen. 

Het wetsontwerp dat wi j nu behan-
delen heeft immers betrekking op de 
gekozenen en de materie die de heer 
Wiebenga erbij betrokken heeft 
betreft benoemde bestuurders. 
Derhalve lijkt mij het moment van de 
wijziging van de Gemeentewet beter 
voor deze aanpassing, te meer daar ik 
niet de indruk heb dat deze problema-
tiek nu geweldig brandt. Dat neemt 
niet weg dat ik materieel met de 
effecten van dit amendement geen 
problemen heb. Ik weet niet of ik met 
deze woorden de heer Leerling nu een 
bepaalde kant heb uitgetrokken, maar 
dat is ten slotte zijn verantwoordelijk-
heid. 

De heer Wiebenga heeft gelijk als 
hij stelt dat in de voorgenomen 
wijziging van de gemeentewet ook de 
opheffing van de combinatie burge-
meester-secretaris voorzien is. Ik 
moet er echter wel aan toevoegen, 
dat dit niet gebeurd is vanwege de 
familierechtelijke betrekkingen, die in 
dit geval per definitie aanwezig zijn. 

Voorzitter, de heer Patijn heeft nog 
een enkel punt gestipuleerd en 
gevraagd of het juist is, dat er van de 
zijde van de Regering geen inhoudeli j-
ke bezwaren meer bestaan tegen de 
verlaging van de meerderjarigheids-
leeftijd. Dat is inderdaad het geval, 
anders had ik niet kunnen toezeggen 
dat de nota naar aanleiding van het 
eindverslag op korte termijn tegemoet 
gezien kan worden. 

Ik zal voorbijgaan aan de voorbeel-
den die de heer Patijn genoemd heeft 
in het verband van combinaties van 
familieleden in bepaalde vertegen-
woordigende organen. 

Naar aanleiding van artikel IV heb ik 
niet gezegd dat het per definitie 
sneller zal gebeuren. De heer Patijn 
heeft mijn woorden iets te zeer in die 
richting getrokken. Ik heb mijn tekst er 
nog eens op nagelezen. Ik heb gezegd 
dat het zelfs binnen de normale 
termijn van twint ig dagen kan, indien 
dat nodig is. Wij wachten maar af of 
het op dat moment nodig zal zijn. 

Het betoog van de heer Leerling 
begrijp ik toch niet helemaal. Hij stelt 
namelijk enerzijds dat dit soort 
voorschriften niet alleen een zaak is 
van betrokkenen of van partijen, maar 
dat de overheid ook de taak heeft de 
kwaliteit van het openbaar bestuur te 
waarborgen. Dat betekent dus in de 
visie van de heer Leerling dat die 
overheid ook met betrekking tot 
leeftijd en dergelijke grenzen zou 
moeten stellen met het oog op de 
bestuurskwaliteiten. Anderzijds zegt 
hij toe te geven, dat het stellen van 
een leeftijdsgrens geen waarborg 
voor bestuurskwaliteit is. 

Welnu, óf die overheid heeft de taak 
waarborgen te stellen - verplichtend 
voor te schrijven - öf zij heeft dat niet 
en moet dat in beginsel aan de 
politieke partijen overlaten. Ik kan zijn 
betoog op dit punt niet geheel delen. 
Ik blijf het standpunt huldigen dat, 
hoezeer ik het ook van belang vind 
dat het openbaar bestuur van goede 
kwaliteit is, het niet aan de overheid is 
dat met dit soort voorschriften zo zeer 
te begrenzen als wi j vroeger wel 
dachten dat nodig was. 

De heer Leerling (RPF): De Minister is 
er, zo heb ik uit zijn reactie in eerste 
termijn begrepen, een warm voorstan-
der van dat het bij de leeftijd van 18 
jaar blijft. Het mag niet verder verlaagd 
worden. Hiermee legt hij een onder-
grens. Waarom wordt het 18 jaar? 
Kan de leeftijdsgrens niet 21 jaar zijn? 
In mijn interruptie tijdens het betoog 
van de heer Wiebenga heb ik al 
gezegd, dat er in de leeftijdsperiode 
van 18 jaar tot 23 jaar nog heel wat 
belangrijks gebeurt aan de vorming 
van vele jongeren. Ik vraag mi j dan 
ook af, of van jongeren vanaf 18 jaar 
gevergd mag worden dat zij op 
bestuurlijk niveau de verantwoordelijk-
heid op hun schouders gelegd krijgen, 
die zij nu via deze wetswijziging 
kunnen krijgen. 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de grondwetsbepa-
lingen uit te voeren. De discussie 
hieromtrent kunnen wij opnieuw 
houden. Ik stel mij echter voor, dat 
niet te doen. Mijn kritiek was alleen 
gericht op de stelling van de heer 
Leerling, dat de overheid op dit punt 
moet zorgen dat er waarborgen voor 
bestuurskwaliteit komen. Anderzijds 
erkent hij dat die waarborgen 'buiten 
die leeftijdsgrens' niet zijn. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de in 
verband met dit wetsontwerp noodza-
kelijke stemmingen aanstaande 
dinsdag te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het ontwerp van rijkswet Wijziging 
van het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden betreffende de 
verkiezing van de vertegenwoordigen• 
de lichamen van de landen (17263, 
R1200). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 
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D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij gaan verder met de 
door ons met grote instemming 
aanvaarde herziene Grondwet. In dit 
geval is aan de orde een wijziging van 
een Statuut voor het Koninkrijk met 
betrekking tot de bepalingen voor het 
kiesrecht. Ik wil er niet te lang bij 
stilstaan. Ik heb slechts enkele 
opmerkingen. 

Het gaat hier om een toevoeging 
aan artikel 46 van het Statuut, die een 
uitbreiding in twee richtingen geeft. 
Wij hebben bij de Grondwet toegela-
ten, dat niet-Nederlanders mogen 
kiezen en verkiesbaar kunnen zijn bij 
gemeenteraden. Die mogeli jkheid 
wordt nu ook statutair geschapen. In 
de tweede plaats vervalt voor Neder-
landers het ingezetenschap als 
criterium bij kamerverkiezingen. 

Wij hebben door deze wijziging en 
de wijze waarop de Regering de 
desbetreffende statuutbepaling heeft 
aangepakt, wel een merkwaardig 
statuutartikel gekregen. Het zal in feite 
zo zijn - als deze wijziging is aanvaard — 
dat het eerste lid van het nieuwe 
artikel 46 betrekking heeft op de 
Nederlandse Antil len en dat het 
tweede lid betrekking heeft op 
Nederland. De bepalingen die in het 
huidige artikel 46 staan - straks 
vormen die het eerste lid - zijn 
eigenlijk volstrekt uitgehold door 
nieuwe situaties in de Grondwet 
gecreëerd. Die worden nu in het 
tweede lid vastgelegd. 

Van beperkingen die bij voorbeeld 
kunnen worden gesteld in het huidige 
artikel 46 is wat het Nederlandse 
kiesrecht betreft geen sprake. Dat is 
geen goede zaak. Het is in feite 
wetstechnisch merkwaardig dat een 
bepaling wordt gemaakt, waarbij de 
verschillende landen van het Koninkrijk 
zich aan verschillende artikelen 
moeten houden. 

Er is natuurlijk wel iets aan de hand. 
Bij de feitelijke uitvoering zie ik enkele 
problemen opduiken, met name waar 
het gaat om de invulling van het 
kiesrecht van Nederlanders die buiten 
Nederland wonen voor de Tweede-Ka-
merverkiezingen. Er ligt een wets-
ontwerp waarin dergelijke verkiezin-
gen mogelijk worden gemaakt via 
schriftelijke stemming. Deze stemming 
zal dan per brief plaatsvinden. In de 
loop van dit jaar zullen wi j dit wets-
ontwerp behandelen. Ik voorzie daar-
mee geen grote problemen. Wij 
spreken nu over een statutaire 
bepaling. 

De situatie moet men zich als volgt 
voorstellen. Toer de heer Wiegel als 

minister van Binnenlandse Zaken 
werd gevraagd, of hij bij het verlenen 
van kiesrecht aan Nederlanders die 
buiten Nederland woonachtig zijn, 
voor de verkiezingen van de Tweede 
Kamer beperkingen ziet, antwoordde 
hij dat het hem zeer goed mogelijk 
lijkt, dat bewoners van de Nederlandse 
Antil len die van Antilliaanse afkomst 
zijn geen kiesrecht krijgen voor de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Dan krijgen wi j de merkwaardige 
situatie, dat er op de Antil len twee 
groepen mensen wonen. De mensen 
van Antilliaanse afkomst krijgen geen 
kiesrecht. De Nederlanders die 
afkomstig zijn uit het Rijk in Europa 
krijgen wel kiesrecht voor de Tweede 
Kamer! 

Hoe zal het dan gaan met Antil l ianen 
die in Parijs of Brussel wonen? Moet 
er, omdat zij niet op de Antil len 
wonen, een regeling worden gemaakt 
dat geen kiesrecht voor de Tweede 
Kamer krijgen, omdat zij van Antil l iaan-
se afkomst zijn? Wij zijn er dus nog 
niet geheel uit. Wij kunnen ook niet 
voorzien dat aan alle 160.000 inwoners 
van de Nederlandse Anti l len, goed 
voor drie kamerzetels, het stemrecht 
voor de Tweede Kamer zal worden 
gegeven. Ik kan mij dat niet direct 
voorstellen, maar als het anders is, 
dan hoor ik het wel. Desondanks, de 
wijziging van het Statuut, zoals nu 
voorgesteld, is op zich zelf juist, 
omdat het niets anders is dan een 
consequentie van wat er is aanvaard 
bij de wijziging van de Grondwet. 

Ik heb nog één technische vraag. In 
de tekst wordt het recht voorgesteld 
vertegenwoordigende lichamen te 
kiezen en daarin gekozen te worden, 
mits daarbij tenminste de vereisten 
voor ingezetenen die tevens Nederlan-
der zijn, in acht worden genomen. Ik 
heb mij erover verbaasd dat men de 
term 'in acht nemen' gebruikt, terwijl 
de term in de Grondwet 'gelden' is. 
Het kan zijn dat exact hetzelfde wordt 
bedoeld, maar als dat zo is, waarom 
zegt men dan in Statuut en Grondwet 
niet hetzelfde? Het gaat om de laatste 
vier woorden van de voorgestelde 
tekst. Wil de Minister nog eens 
toelichten of hier niet gewoon de tekst 
van artikel 130 van de Grondwet zou 
moeten worden overgenomen? 

Wij nemen nu de belemmeringen 
weg in het Statuut voor niet-Nederlan-
ders om in Nederland deel uit te 
maken van gemeenteraden en deze 
ook te kiezen. Bij het opstellen van 
artikel 130 van de Grondwet hebben 
wij allen vastgesteld dat het een 
goede zaak zou zijn als dit tot stand 
zou kunnen komen ruimschoots voor 

de gemeenteraadsverkiezingen van 
1986. Met andere woorden: Hier in 
Nederland gevestigde buitenlanders 
zouden met ingang van 1986 het 
actief en passief kiesrecht voor de 
raden moeten krijgen. Wij kunnen nog 
praten over de daaraan verbonden 
criteria. Mijn dringende vraag aan de 
Minister is of hij iets kan meedelen 
over de stand van zaken met betrekking 
tot de voorbereiding van dat zeer 
belangrijke onderwerp. Wij en hij 
weten dat het buitengewoon veel 
voorbereidingsti jd, zowel bij de 
gemeenten als ter informatie van de 
betrokkenen, zal vergen om van dat 
kiesrecht, dat de betrokkenen ruim-
schoots toekomt, een succes te 
maken. 

D 
De heer De Kwaadsteniet (CDA): 
Voorzitter! De nieuwe Grondwet 
bevat ten aanzien van het kiesrecht 
twee nieuwe regelingen, namelijk A. 
de toekenning van actief kiesrecht 
voor de Tweede Kamer aan Nederlan-
ders die geen ingezetenen zijn en B. 
de toekenning van actief en passief 
kiesrecht voor de gemeenteraad aan 
ingezetenen die geen Nederlander 
zijn. Het eerste is te lezen in artikel 54, 
lid 1, van de Grondwet en het tweede 
in artikel 130. 

Alvorens beide bepalingen uit de 
Grondwet in werking kunnen treden, 
is wijziging nodig van artikel 46 van 
het Statuut. De gekozen methode is 
dat de huidige tekst van artikel 46 
wordt tot eerste lid en dat een tweede 
lid wordt toegevoegd. Dat nieuwe lid 
is een 'kan-bepaling'. Nederland en de 
Nederlandse Antil len kunnen er via 
hun constituties al dan niet gebruik 
van maken, zoals in de memorie van 
toelichting wordt gesteld. 

Het is interessant dat de nieuwe 
statuutbepaling ruimer is dan thans, 
gelet op de nieuwe Grondwet, nodig 
is. De wijziging beperkt zich immers 
voor groep A niet tot de Tweede 
Kamer en voor groep B niet tot de 
gemeenteraad. Het is opvallend dat 
dit tijdens de schriftelijke behandeling 
van geen van beide zijden naar voren 
is gebracht. Het lijkt een goede zaak 
om hier een ogenblik bij stil te staan. 
Is dit bewust gebeurd om te zijner ti jd 
niet opnieuw een statuutwijziging 
nodig te hebben wanneer de Grondwet 
alsnog aan groep A en/of groep B ook 
toekenning van het kiesrecht bij 
voorbeeld voor de provinciale staten 
zou wil len verlenen? 

De wijziging van het Statuut kan in 
Nederland plaatsvinden bij gewone 
meerderheid. In de Nederlandse 
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De Kwaadsteniet 

Antil len vindt de wijziging plaats bij 
landsverordening. Verwacht de 
Minister, gelet op de reacties tot dusver 
van Nederlands-Antilliaanse zijde, dat 
het ontwerp in één lezing met twee 
derden der uitgebrachte stemmen zal 
worden goedgekeurd? Dit is overigens 
uiteraard een zaak van het Nederlands-
Antilliaanse parlement. 

De vraag is gerezen hoe de artikelen 
54 en 130 zich verhouden tot artikel 4. 
Hier lijkt, mede met het oog op 
toekomstige meningsvorming, een 
nadere ministeriële reactie van 
betekenis. Artikel 4 blijkt in feite een 
beperking te ondergaan via artikel 54, 
althans wanneer het de mensen 
onder groep A betreft. Er kan tevens 
worden gesteld dat er iets als een 
beperking van het bepaalde in artikel 
4 optreedt wanneer artikel 130 wordt 
toegepast, althans wat de feitelijke 
invloed van 'iedere Nederlander' 
betreft op de samenstelling van de 
vertegenwoordigende lichamen via 
zijn stem. Ik heb overigens de neiging 
om hier niet van een beperking te 
spreken, maar van een verruiming. Dit 
ligt ook in de lijn van de ontwikkeling 
van het kiesrecht. 

Wij hebben in de memorie van 
antwoord met belangstelling het 
antwoord gelezen op onze enige 
vraag in het voorlopig verslag. Wij 
vroegen of de grondwetsherziening in 
de toekomst nog andere wijzigingen 
van het Statuut noodzakelijk zou 
kunnen maken. De Regering antwoord-
de dat dit niet noodzakelijk was. Wij 
hadden kennelijk beter moeten 
formuleren, bij voorbeeld: zijn andere 
wijzigingen nodig, gewenst of 
logisch? Gelukkig is de Regering zelf 
toch zo vriendelijk om aan haar 
ontkennende antwoord toe te voegen 
dat het haars inziens wel goed is om 
te gelegener tijd te bezien of een 
aanpassing van het tweede lid van 
artikel 24 van het Statuut opportuun 
is. Dat klinkt wel erg zwak. 

Nog zwakker is het slot van de 
laatste alinea van het desbetreffende 
antwoord: 

'Het lijkt ons juist bij de voorberei-
ding van de in artikel 5.2.1 (dat is 
artikel 91) voorgeschreven wet te 
bezien of in artikel 24 van het statuut 
de woorden 'door de Grondwet' 
vervangen moeten worden door 
'krachtens de Grondwet' dan wel of 
ter zake niets wordt gewijzigd en 
additioneel artikel A5.2.1 (dat is artikel 
XXI) zijn gelding blijft behouden'. Wij 
wil len graag weten wat de opvatting 
van de Minister is over het begrip 'te 
gelegener t i jd ' . Wij wensen evenzo te 

weten sinds wanneer additionele 
artikelen worden gemaakt om deze te 
laten bestaan. Onze opvattingen zijn: 
te gelegener t i jd is snel en additionele 
artikelen zijn er om opgeheven te 
worden. 

D 
De heer Schreuders (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De voorgestelde 
wijziging van het Statuut is na de 
grondwetsverandering met betrekking 
tot het kiesrecht een vanzelfsprekende 
aangelegenheid. De fractie van de 
CPN stemt er dan ook mee in en 
onderstreept het uitgangspunt dat de 
wijziging geen verplichting jegens de 
Antil len inhoudt om de eigen wetge-
ving te veranderen. Voor Nederland 
komt een verandering van de eigen 
wetgeving wel aan de orde en 
daarom zal mijn fractie enkele 
woorden wijden aan het voorstel. 

In de debatten over de grondwets-
wijziging inzake het opheffen van 
belemmeringen voor buitenlandse 
ingezetenen om deel te nemen aan 
gemeenteraadsverkiezingen is 
indertijd Zweden naar voren gebracht 
als een voorbeeld waar dit in de 
praktijk is geslaagd. 

Sindsdien is er nog een land 
bijgekomen waar buitenlanders mede 
het gemeentebestuur kunnen kiezen, 
namelijk Noorwegen. De volgende in 
deze rij zou ons land kunnen zijn en 
dat moet naar onze mening ook het 
geval zijn. Het algemeen kiesrecht is 
62 jaar geleden grondwetteli jk 
vastgelegd, namelijk in het jaar 
waarin het vrouwenkiesrecht in de 
Grondwet werd opgenomen. Het gaat 
nu om het kiezen op gemeentelijk 
niveau en op dat niveau zal het 
algemeen kiesrecht moeten worden 
uitgebreid. 

Het woord 'algemeen' duidt erop, 
dat niemand wordt uitgesloten van 
het kiesrecht, behoudens de gevallen 
die in artikel 54, lid 2, van de nieuwe 
Grondwet worden bedoeld. Voor 1922 
was er een decennialange kiesrecht-
strijd over de uitgeslotenen. Vrouwen 
waren bij voorbeeld uitgesloten, 
samen met onder curatele gestelden 
en 'onmondigen' - in de termen van 
die t i jd. En de vijfde stand, zoals Van 
Houten het in 1868 noemde, namelijk 
de vagebonden en de proletariërs. 

De tijden veranderen zo dat op een 
gegeven ogenblik, lang na de invoering 
van het algemeen kiesrecht, toch 
weer uitgeslotenen opdoemen die 
eigenlijk wel het kiesrecht zouden 
moeten hebben. Ik doel op de buiten-
landse ingezetenen. In ieder geval is 
er in deze Kamer een meerderheid 

voor, hun het kiesrecht te verlenen op 
het niveau van de gemeente. De 
eerstvolgende keer dat er weer 
gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden is in 1986. Dat duurt nog 
wel even, maar toch wil len wi j bij 
deze gelegenheid dringend aan de 
Minister vragen, zoals de heer Patijn 
het voor mij deed, hoe het nu staat 
met de wijziging van de Kieswet en de 
Gemeentewet, zonder welke de 
buitenlanders niet kunnen gaan 
stemmen. 

Wij hebben na de toezegging dat er 
een wijziging zou komen, gedaan in 
de tweede lezing van de grondwets-
herziening, weer een ander kabinet. 
Het past ons dus dit kabinet de vraag 
te stellen hoe voortvarend aan de 
wetswijzigingen wordt gewerkt. In 
welk stadium verkeert het geheel? Wij 
vragen het vooral omdat er voor 1986 
nog heel erg veel werk is te doen op 
het gebied van de voorl ichting aan de 
betrokken nieuwe kiezers. Het werk is 
er vanzelfsprekend voor de overheid 
maar ook voor de organisaties van de 
buitenlandse werknemers. Zij hebben 
behoefte aan duidelijkheid in een 
vroeg stadium. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Alvorens in te gaan op de 
meer concrete vragen van de geachte 
afgevaardigden wil ik een enkele 
algemene opmerking maken over dit 
wetsvoorstel. De wijziging van het 
Statuut voor het Koninkrijk die wi j nu 
behandelen mag gering van omvang 
zijn, haar belang voor ons land is er 
toch niet minder om. In ons land heeft 
gedurende een aantal jaren een 
ontwikkeling in het denken over het 
kiesrecht plaatsgevonden welke in de 
herziene Grondwet haar neerslag 
heeft gekregen. 

Enerzijds werd het niet langer als 
logisch ervaren dat voor het actief 
kiesrecht voor de leden van de 
Tweede Kamer het vereiste van het 
ingezetenschap juist zou zijn. Ander-
zijds won de gedachte veld dat voor 
het kiesrecht voor plaatselijke organen 
het bezit van de nationaliteit van het 
desbetreffende land minder wezenlijk 
is. Die gedachten hebben in de 
herziene Grondwet gestalte gekregen 
in die zin dat voor het actief kiesrecht 
voor de leden van de Tweede Kamer 
het vereiste van het ingezetenschap 
niet langer geldt en dat aan de 
wetgever de mogelijkheid wordt 
gegeven, het actief en passief kiesrecht 
voor gemeenteraden aan niet Neder-
landse ingezetenen te verlenen. 
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Rietkerk 

Het Statuut stamt uit een tijd waarin 
de vereisten van het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap wel als juist 
werden ervaren. Die vereisten zijn 
met zoveel woorden in artikel 46 
genoemd. Aangezien de Grondwet 
niet mag strijden met het Statuut 
konden de desbetreffende bepalingen, 
die zijn neergelegd in de artt. 54 en 
130, niet op 17 februari j l . in werking 
treden. Dit zou pas mogelijk zijn 
wanneer het onderhavige ontwerp 
wet is geworden. Eerst dan staat de 
weg open om door middel van 
wijziging van de Kieswet onze 
gedachten over het kiesrecht te 
realiseren. Ik heb er het volste 
vertrouwen in, dat dit bij de eerstvol-
gende kamer- en gemeenteraadsver-
kiezingen inderdaad het geval zal zijn. 

De heer Parijn merkt in dit kader op, 
dat er toch wel sprake is van een 
merkwaardig statuutsartikel, waarbij 
het eerste lid van artikel 46 betrekking 
zou hebben op de Antil len en het 
tweede op Nederland. Ik begrijp wat 
hij daarmee wi l zeggen. Ik heb er 
echter behoefte aan, op te merken dat 
het eerste lid van artikel 46 ook voor 
Nederland van toepassing blijft voor 
zover het betreft de bepaling dat de 
leeftijd niet hoger mag zijn dan 25 
jaar, het voorschrift van geheime en 
vrije verkiezingen en de bevoegdheid 
beperkingen te stellen indien de 
noodzaak daartoe blijkt. 

Artikel 46, tweede lid, richt zich tot 
de landen als zodanig. Daarom moet 
de term 'in acht genomen' worden 
gebruikt. De landen moeten dit bij 
hun wetgeving in acht nemen. In zo'n 
verband kun je niet de term 'gelden' 
gebruiken, want dat is een feitelijke 
constatering en geen actief gedrag. 

De heren Patijn en Schreuders 
hebben voorts nog enkele opmerkin-
gen gemaakt over het verstrekken van 
kiesrecht aan ingezetenen die niet de 
Nederlandse nationaliteit hebben en 
dan met name voor de verkiezing van 
de gemeenteraad. Dat wordt mogelijk 
als dit wetsontwerp wordt aanvaard. 
Ik bevorder alles wat erop gericht is 
om te bereiken dat inderdaad vóór de 
verkiezingen van 1986 dat kiesrecht is 
gerealiseerd. Ik ben daar actief mee 
bezig. Gisteren heb ik daaraan nog 
enkele besprekingen op het departe-
ment gewijd. Het beleid is erop 
gericht dat vóór 1986 te realiseren. Ik 
zie geen enkele reden waarom dat 
niet zou kunnen. 

Verder heeft de heer Patijn ook nog 
gesproken over het toekennen van het 
kiesrecht aan niet-ingezetenen en 
daarbij met name de problemen 

geschetst met de Nederlanders die op 
de Anti l len wonen. Wij zijn op dit 
ogenblik bezig dat zeer uitvoerig te 
bekijken. Zonder dat ik daarover een 
definitieve uitspraak doe, kan ik wel 
zeggen dat ik hem kan volgen in de 
gedachte dat het niet zo voor de hand 
ligt dat al degenen die nu op de 
Antil len wonen ook in Nederland 
stemrecht zouden hebben. Wij zijn al 
een eind op streek met onze studie 
daarover. Het komt mij voor dat het 
niet zo lang behoeft te duren voordat 
ik de Kamer ter zake voorstellen voor 
kan leggen. 

De heer De Kwaadsteniet heeft 
gelijk dat het voorgestelde tweede lid 
van artikel 46 van het Statuut ruimer 
is dan thans, gelet op de Grondwet, 
nodig zou zijn. In de stukken is dat 
niet voldoende sterk naar buiten 
gekomen. Bij de redactie van dat 
voorgestelde tweede lid is aangesloten 
bij de bestaande bepaling van artikel 
46, waarin gesproken wordt over 
vertegenwoordigende lichamen in het 
algemeen. Het Statuut leek en lijkt de 
Regering niet de plaats om in dit 
opzichtten aanzien van specifiek 
Nederlandse of Nederlands-Antilliaan-
se vertegenwoordigende lichamen 
regelingen te treffen. 

Daarbij is niet beoogd vooruit te 
lopen op eventuele nieuwe ontwikke-
lingen in het verlenen van kiesrecht. 
Uiteraard legt de voorgestelde 
redactie van het tweede lid aan de 
door de heer De Kwaadsteniet 
genoemde toekenning van het 
kiesrecht voor de provinciale staten 
niets in de weg. 

Hij heeft mij verder gevraagd of ik 
verwacht dat het ontwerp in tweede 
lezing met tweederde van het aantal 
uitgebrachte stemmen door de Staten 
van de Antil len zal worden goedge-
keurd. Zoals hijzelf al opmerkte, is dit 
een zaak van het Antilliaanse parle-
ment. Het blanco verslag dat de 
Staten hebben uitgebracht geeft mij 
geen aanleiding te verwachten dat dit 
niet het geval zou zijn. 

Hij heeft verder nog gevraagd hoe 
de artikelen 54 en 130 zich verhouden 
tot artikel 4 van de Grondwet. 

Hij merkte op dat artikel 4 in feite 
wordt beperkt via artikel 54, waar het 
betreft de toekenning van actief 
kiesrecht voor de Tweede Kamer aan 
Nederlanders die geen ingezetenen 
zijn. In artikel 4 wordt bepaald dat 
iedere Nederlander gelijkelijk het 
recht heeft, de leden van algemeen 
vertegenwoordigende organen te 
kiezen, alsmede tot lid van deze 
organen te worden verkozen, behou-
dens bij de wet gestelde beperkingen 

en uitzonderingen. Met betrekking tot 
het actief kiesrecht voor de Tweede 
Kamer wordt in artikel 54 een nadere 
invull ing gegeven aan het in artikel 4 
bepaalde en wel in deze zin, dat voor 
Nederlanders die geen ingezetenen 
zijn bij de wet uitzonderingen bepaald 
kunnen worden. Ook de heer Patijn 
sprak daarover. 

De in artikel 4 in het algemeen 
mogelijk gemaakte beperking c.q. 
uitzondering wordt in artikel 54 
toegespitst. Overigens is de feitelijke 
beperking door het vervallen van het 
vereiste van het ingezetenschap 
aanmerkelijk minder dan thans het 
geval is. 

De stelling dat er iets als een 
beperking van het bepaalde in artikel 
4 optreedt wanneer artikel 130 wordt 
toegepast, althans wat de feitelijke 
invloed betreft van 'iedere Nederlan-
der' via zijn stem op de samenstelling 
van vertegenwoordigende lichamen, 
lijkt mij toch juridisch niet juist. In het 
algemeen wordt met het toenemen 
van het aantal kiesgerechtigden, door 
welke oorzaak dan ook, de invloed 
van de stem van de individuele kiezer 
geringer. Wel ben ik het met de heer 
De Kwaadsteniet eens, dat in artikel 
130 eerder sprake is van een verrui-
ming van artikel 4 ten aanzien van de 
verkiezing in vertegenwoordigende 
lichamen, en wel in die zin dat de 
mogelijkheid wordt geopend, het 
kiesrecht aan niet-Nederlandse 
ingezetenen te verlenen. 

De heer De Kwaadsteniet is ingegaan 
op de noodzaak respectievelijk de 
wenselijkheid van een wijziging van 
artikel 24 van het Statuut in verband 
met artikel 91 van de herziene Grond-
wet. 

Naar aanleiding van desbetreffende 
opmerkingen in de memorie van 
antwoord wenste hij mijn opvatting in 
dit verband te weten over de term 'te 
gelegener t i jd ' en over de vraag of 
additionele artikelen er niet zijn, zo 
besloot hij zijn speech, om te worden 
opgeheven. In de memorie van 
antwoord is al gesteld dat bij de 
voorbereiding van de in artikel 91 
voorgeschreven wet moet worden 
bezien of in artikel 24 van het Statuut 
de woorden 'door de Grondwet' 
vervangen moeten worden door 
'krachtens de Grondwet', dan wel of 
ter zake niets wordt gewijzigd en het 
tweede lid van additioneel artikel XXI 
- dat was additioneel artikel A5.2.1 
- zijn gelding dus blijft behouden. De 
op een andere plaats in de memorie 
van antwoord gebezigde woorden 'te 
gelegener t i jd ' wijzen daarop. Zolang 
de wet ex artikel 91 niet tot stand is 
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Rietkerk 

gekomen, kan ook de hier bedoelde 
statuutswijziging niet worden gereali-
seerd. Daarom is dit punt bij deze 
statuutswijziging niet meegenomen. 

De voorbereiding van bedoeld 
wetsontwerp behoort in de eerste 
plaats tot de verantwoordeli jkheid van 
de Minister van Buitenlandse Zaken. 
Het is mij bekend, dat de ambtelijke 
voorbereiding in volle gang is. In het 
algemeen kan ik de opvatting van de 
geachte afgevaardigde delen dat 'te 
gelegener t i jd ' snel is, maar gedegen 
wetgeving heeft nu eenmaal enige t i jd 
nodig. Wat het karakter van de 
additionele bepalingen betreft, ben ik 
het met de geachte afgevaardigde 
eens dat additionele artikelen er in 
beginsel zijn om te worden opgeheven 
en niet om die te laten bestaan. 

Het is echter niet niets om voor een 
technische en niet noodzakelijke 
wijziging het gehele wetgevingsappa-
raat in beide delen van het Koninkrijk 
in werking te stellen. Overigens zal 
het Statuut op, naar ik verwacht, niet 
al te lange termijn toch gewijzigd 
moeten worden in verband met de 
status aparte van Aruba. Wijziging 
van artikel 25 zou dan kunnen worden 
meegenomen. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

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

De vergadering wordt van 16.55 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief van de Ministervan Economische 
Zaken over KMS-marinebouw 
(17600-XIII, nr. 113) en van de 
motie-Van der Doef over de scheeps-
nieuwbouw van de KMS (17 600-XIII, 
nr. 107). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Voorzit-
ter! Als ik de brief van 7 april van het 
kabinet over de KMS goed begrijp, 
mankeert het het kabinet niet aan het 
inzicht dat mogelijke exportorders van 
groot belang zijn, zowel voor de 
continuïteit van het bedrijf als voor de 
Nederlandse rijksbegroting voor zover 
de uitgaven op die begroting sterk 
afhankelijk zijn van de prijs die zo'n 
bedrijf kan aanbieden. Zo'n prijs is 
mede afhankelijk van de capaciteit. 

Het probleem lijkt mij te zijn dat het 
kabinet weinig geloof hecht aan de 
mogelijkheid dat op korte termijn op 
voldoende en aanvaardbare condities 
exportorders kunnen worden verwor-
ven. Ik denk dat wij in dit debat het 
kabinet moeten overtuigen van de 
wenselijkheid in elk geval dit bedrijf 
de mogelijkheid te geven voor de 
komende maanden de uitgebrachte 
offertes overeind te houden en de 
mogelijkheid te laten bestaan dat die 
offertes worden gehonoreerd met 
opdrachten. 

De verschillende offertes zijn geba-
seerd op scherpe kostencalculaties en 
op concurrerende levertijden. Dat zijn 
de twee meest bepalende elementen 
in de internationale concurrentie. Het 
staat vast dat het bedrijf de offertes 
moet herzien als een wijziging 
optreedt in de grondslag van die 
offertes: het uurtarief dat men heeft 
kunnen aanbieden. Een herziening 
van dat tarief betekent feitelijk dat 
men de offertes beter kan terugtrekken, 
want zo'n herziening heeft vérgaande 
consequenties. 

De capaciteit van 1.235.000 uur, 
waarvoor ik in de UCV heb gepleit, 
ontstaat na een reeds vérgaande en 
herhaalde afslanking. Het bedrijf heeft 
dan al verschillende afdelingen 
afgeslankt en is gekomen op een 
soort optimaal min imum. Een verla-
ging naar 1 miljoen uur brengt een 
uurtarief met zich dat ervoor zorgt dat 
de opdrachten belangrijk duurder 
worden. Uit informatie, die wi j van de 
onderneming hebben gekregen, blijkt 
dat dit in de buurt ligt van f7 min. a f 8 
min. per te leveren fregat. Dus alleen 
deze opdracht zou in de komende 
jaren een nadelig gevolg voor de 
begroting hebben van f70 min. a f80 
min. 

Nu is de vraag hoe moeilijk het 
verwerven van exportorders is. Ik kan 
niet ontkennen dat het moeilijk is op 
deze markt interessante orders te 
verwerven. 

Ik wijs erop, dat wi j het ons in de 
PvdA-fractie wellicht nog wat moeilij-
ker maken, omdat wi j nooit, ook niet 
in deze situatie, afstand doen van het 
hanteren van de criteria die vastliggen 
in de Nota wapenexportbeleid van het 
kabinet. Ik neem aan, dat dit voor de 
gehele Kamer geldt. 

Daarnaast hebben wi j de moeilijk-
heid van de extra financiering. Ik 
permitteer mij de opmerking, Voorzit-
ter, dat het kabinet in zijn brief van 7 
april op dat punt toch wel een over-
dreven voorstelling van zaken geeft. 

Als je nu nagaat tot welke extra 
inspanning dat in de afgelopen jaren 
en over een aantal orders dat je kan 
overzien, en die gaan om een bedrag 
van ca. 700 min., heeft geleid, dan 
gaat het om een extra bijdrage van 
ongeveer 23 min. als extra rentesubsi-
die. Feitelijk is dat zo'n 3%. Ik noem 
het niet niks, maar ik zeg ook niet dat 
dit onaanvaardbare inspanningen zijn. 
Bovendien is op vele opdrachten geen 
enkele extra subsidie gegeven, 
gewoon omdat dit niet nodig was. 

Daarenboven ontwikkelt de rente 
zich zodanig, dat de kans reëel is dat 
er minder extra bijdragen nodig zijn. 
Van dat 'duur kopen', waarvan in de 
brief gewag wordt gemaakt, is naar 
mijn gevoel geen sprake als vaststaat 
dat de uitvoering van exportopdractv 
ten ook gunstig is voor de rijksbegro-
ting. Ik heb daar al een aanduiding 
van gegeven. 

In de brief noemt het kabinet, in het 
bijzonder Minister Van Aardenne, het 
risico van onderbezetting Zeker, dat 
bestaat, maar dat moet dan worden 
afgewogen tegen het risico van een tè 
snelle afslanking, waardoor geen 
exportorders meer kunnen worden 
binnengehaald. Het is dus niet zo 
simpel; het vraagt om een afweging! 
Daarom meen ik, dat op dit moment 
nog niet besloten moet worden tot die 
afslanking tot 1 min. uur, maar ook 
niet tot een onbeperkte fixatie op dat 
aantal van 2.135.000, maar geclausu-
leerd voor 1983, hetgeen ik al in de 
UCV naar voren heb gebracht. 
Offertes mogen niet worden gewijzigd, 
er moet actief worden onderhandeld 
en dit jaar moet nog resultaat worden 
gemeld, zodat mogelijke opdrachten 
kunnen worden getoetst. 

Ik kom op de condities waarop naar 
ik hoop op korte termijn de surséance 
van betaling kan worden opgeheven. 
Ik ben de vaste overtuiging toegedaan 
dat het, mede op basis van hetgeen ik 
voorstel, wat ik al in een motie heb 
vastgelegd - een motie die ik overigens 
enigszins wi l wijzigen - mogelijk moet 
zijn om vóór 1 mei as. die surcéance 
van betaling beëindigd te krijgen. Ik 
hecht er echter buitengewoon aan, 
dat dit plaatsvindt zonder enig 
faillissement van het bedrijf of van 
onderdelen, maar op basis van een 
aandelenoverdracht van de vijf poten 
van deze onderneming, waardoor er 
een gemengd overheidsbedrijf 
ontstaat, een bedrijf van de rijksover-
heid en van de provincie Zeeland. Er 
is volgens mij niet eerder aanleiding 
geweest om dit zo nadrukkelijk onder 
de aandacht van de Minister te 
brengen, maar zo'n bijdrage van de 
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Van der Doef 
provincie Zeeland in de vorm van 50 
min. risicodragend kapitaal moet toch 
ook voor het kabinet een aanwijzing 
zijn en op zijn minst aanleiding om tot 
een zodanige uitvoering te komen dat 
aan de voorwaarden van de provincie 
wordt voldaan en het bedrijf in die 
structuur overeind kan blijven. 

Mijn laatste opmerking, als u, 
Voorzitter, mij die nog wilt toestaan.... 

De Voorzitter: U hebt uw vijf 
minuten spreektijd al gebruikt en wij 
hebben - niet zonder reden - vanavond 
nog een ander onderwerp af te 
handelen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Jawel, 
maar u bent ook een half uur eerder 
dan gepland met de vergadering 
begonnen Ik zal in ieder geval kort 
zijn. 

Mijn laatste opmerking betreft de 
mededeling van het kabinet in de 
brief dat er met enkele wijzigingen in 
met name de managementssfeer toch 
wel op basis van 1 min. uur valt te 
werken. Dat kan volgens mij beslist 
niet als dat zgn. 'hire and fire'-principe 
wordt toegepast; inhuren en wegstu-
ren. Vandaag mensen aannemen als 
je ze nodig hebt en daarna wegsturen. 
Dat werkt absoluut niet in zo'n bedrijf, 
gelet op de kwaliteit van de mensen 
- het hoogwaardige vakmanschap, de 
ervaring die nodig is - die het werk 
verrichten. Ik hecht er buitengewoon 
aan om hier te zeggen, dat dit principe, 
dat bij voorbeeld bepaalde onderzoek-
bureaus, zoals McKinsey, hanteren, in 
dit geval niet kan worden toegepast. 
Dit bedrijf moet de kans krijgen om 
wat mij betreft tot 1 januari te werken 
aan exportorders. Als er na die datum 
- dat kan ik het kabinet toegeven -
geen exportorders zijn verworven, zal 
een afslanking nodig zijn. Dat is ook 
de betekenis van de wijziging die ik in 
mijn motie wil aanbrengen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Van der Doef 
(17600-XIII, nr. 107) is in die zin 
gewijzigd, dat het dictum thans luidt: 
'spreekt uit, dat het overheidsbeleid 
voor het jaar 1983 van dit aantal uren 
dient uitte gaan,'. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 115 (17 600-XIII). 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De PSP is - en dat zal 
bekend zijn - tegenstander van het in 

stand houden en versterken van de 
militaire produktie en is voorstander 
van omschakeling van militaire naar 
civiele produktie. Militaire produktie 
immers vormt een onderdeel van de 
bewapeningswedloop en moet alleen 
al daarom worden afgewezen. Er zijn 
echter ook economische argumenten, 
zoals overtuigend in allerlei studies de 
laatste jaren is bewezen. Investeringen 
in militaire produktie leveren aanzien-
lijk minder arbeidsplaatsen op dan 
investeringen in de civiel-industriële 
produktie. Bovendien betekent 
militaire produktie dat mensen in hun 
werkgelegenheid rechtstreeks afhan-
kelijk worden van het maken van 
wapens. In feite is dit een immorele 
situatie waarin deze werknemers 
worden gedwongen, want de wapens 
die zij moeten maken, zullen zich op 
den duur tegen henzelf keren. 

Bij KMS doet zich deze situatie voor 
en zeker waar wij spreken over de 
scheepsnieuwbouw bij KMS. De KMS 
is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van militaire produktie. De discussie 
gaat er nu over of de capaciteit bij de 
marinebouw op 1 miljoen uur moet 
komen - hetgeen de Regering wil - of 
op 1.235 miljoen uur, zoals de KMS 
zelf wil en in de motie-Van der Doef 
wordt gevraagd. Daarbij worden wij 
bestookt met berekeningen omtrent 
de stijging van het manuurtarief bij 
afslanking tot 1 miljoen uur. 

Voor de PSP-fractie is deze discussie 
in feite niet zozeer als eerste aan de 
orde. Immers, de PSP is tegen de 
bouw van fregatten, of dat nu voor de 
Nederlandse marine is of voor de 
export. Bevordering van de export 
mag dan ook in onze ogen geen 
alternatief zijn. Maar anderzijds is ook 
voor ons het behoud van werkgelegen-
heid in Zeeland buitengewoon 
belangrijk. Het cruciale punt is echter 
dat, ook als er een afslanking tot 1 
miljoen uur optreedt, er nog ontzettend 
veel geld in gestoken moet worden en 
dat desondanks veel banen verdwij-
nen. 

De Regering spreekt in haar brief 
van 7 april over honderden miljoenen 
die erin moeten worden gestoken, 
met name door de vervroeging van 
de marineorders. Ik zou graag van de 
Minister een wat preciezere schatting 
van dat bedrag horen. Kan de Minister 
ook aangeven hoe hij denkt dat deze 
honderden miljoenen gefinancierd 
moeten worden? 

Volgens ons kun je met die honder-
den miljoenen heel wat zinvoller 
zaken doen dan nutteloze en ongewen-
ste fregatten bouwen. Je kunt er 
onzes inziens ook meer mensen mee 

aan het werk houden of krijgen. Daar 
kan en moet de bestaande know-how 
en produktiecapaciteit bij KMS - en ik 
praat dan over het geheel van de KMS 
en als belangrijkste onderdeel 
daarvan de marinebouw-bij ingescha-
keld worden. 

Ik wil in dit verband bij voorbeeld 
wijzen op studies zoals ten aanzien 
van Vickers Naval Shipbuilding om te 
komen juist in de scheepsnieuwbouw 
tot conversie en de ideeën over natte 
technologie waarop de produktie zich 
kan richten. Ik noem het opwekken 
van getijden-energie, golfslagenenergie, 
energie uit temperatuurverschillen in 
de oceanen etcetera. Andere mogelijk-
heden zijn het bouwen van onderzee-
boten voor oceanografisch onderzoek 
en verdere offshore-apparatuur. In het 
verleden is het bouwen van veerboten 
genoemd als een gedeeltelijk alterna-
tief voor de bestaande produktie. 
Tevens denk ik aan meer landgerichte 
alternatieven, waarvoor een zware 
metaaltechnologie geschikt is, zoals 
produktie van rollend materieel. Ik 
mis in de discussie dit soort alterna-
tieven. Er is zelfs geen onderzoek naar 
de mogelijkheden daarvan verricht in 
alle gepresenteerde plannen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dien een 
motie in om in deze zin voorwaarden 
aan de Nederlandse overheidssteun 
te stellen, ook als dat steun betreft in 
indirecte vorm, zoals bij de aan de 
orde zijnde orders voor de fregatten. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Willems 
en Van der Spek wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de afhankelijkheid 
van KMS van militaire produktie 
ongewenst is, zowel vanuit vredespo-
litieke overwegingen als vanuit 
economische en lange-termijn-werk-
gelegenheidsoverwegingen; 

derhalve van mening, dat steunverle-
ning aan KMS gepaard dient te gaan 
met het ontwikkelen van een plan 
voor het omzetten van militaire in 
civiele produktie; 

verzoekt de Regering, te bevorderen 
dat een dergelijk plan wordt opgesteld 
en haar steunverlening aan KMS 
daarop te richten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 116 (17600-XIII). 
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D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik wi l niet verhelen dat de 
brief van de Minister mijn fractie in 
problemen brengt. De heer Van der 
Doef sprak over interessante orders. 
Wij zijn ons er zeer van bewust dat 
Nederland alti jd erg hoog heeft 
gestaan op de lijst van landen die 
wapens en een andere militaire 
produktie exporteren. Wat ons betreft 
moet die hoge plaats worden terugge-
drongen. In die terugdringing zouden 
wij hoogstens qua ti jd een fasering 
kunnen aanbrengen en kunnen 
leveren aan bondgenoten, hoewel wi j 
dan het aspect van de mensenrechten 
erbij moeten betrekken. 

Ik denk bij voorbeeld aan Turkije. 
Ik ben het er dus mee eens dat een 
bedrijf als de KMS voorlopig zou 
moeten drijven op Nederlandse 
militaire orders en 'eventuele andere 
orders'. Mijn fractie blijft achter dit 
standpunt staan. Het is ook mijn 
fractie die het vorige jaar, bij de 
behandeling van de begroting van 
Economische Zaken, de conversie in 
een motie aan de orde heeft gesteld. 
Zij heeft de Regering om een studie 
gevraagd naar de mogelijkheden van 
omschakeling van de Nederlandse 
militaire industrie op civiele produktie. 
Ik realiseer mij best dat dit een zaak 
van langere termijn is. Ik vind het dan 
ook erg moeilijk om op dit moment 
concreet een aantal arbeidsplaatsen 
daarvan afhankelijk te maken. 

De Schelde heeft de laatste jaren 
behoorlijk gefunctioneerd. Als wi j nu 
teruggaan naar 1 miljoen uren, 
versmallen wi j dan de basis voor zo'n 
behoorlijk functionerend bedrijf niet 
te veel? Kan dat bedrijf dan nog op de 
markt opereren? Is het bedrijf dan nog 
flexibel genoeg om inderdaad die 
'diverse andere orders' u i t te breiden? 
Wat betekenen die 'diverse andere 
orders', die in de brief van de Minister 
worden genoemd, precies? Hoe groot 
zijn die? Welk deel van het geheel 
maken zij uit? Welke zijn de mogelijk-
heden voor de toekomst, gesteld dat 
het bedrijf zo flexibel mogelijk 
functioneert en zo goed mogelijk 
wordt gerund? 

Ook ik heb gedacht aan de moge-
lijkheid van voorwaarden voor 
verdere Nederlandse steun, zoals de 
heer Wil lems formuleerde. Ik wi l 
echter eerst een antwoord op mijn 
twee vragen, voordat ik mij een 
definitief oordeel over de brief en 
over de motie-Van der Doef vorm. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag spreken wi j in het 
bijzonder over de vraag wat er met de 
andere tak van de scheepsbouw van 
het RSV-concern moet gebeuren, te 
weten de KMS. Reeds bij vorige 
discussies is van onze kant steeds de 
nadruk gelegd op de noodzaak de 
KMS zoveel mogelijk als eenheid te 
laten voortbestaan. Wij vinden dat, al 
is het niet met zoveel woorden 
gezegd, toch wel terug in de beleids-
voornemens van het kabinet. Als ik 
mij daarin vergis, krijg ik graag een 
nadere toelichting. Uit het feit dat de 
overheid 1 miljoen manuren wi l 
garanderen om de defensiebouw 
veilig te stellen, zou ook kunnen 
worden afgeleid dat de civiele 
onderdelen maar moeten zien rond te 
komen. Aan de andere kant is ook 
geen beslissing genomen over de 
grote-ketelbouw. 

Met alle respect voor de beslissingen 
van de vorige keer vinden wij wel , dat 
de bestaande vooruitzichten met 
betrekking tot orders uit die sector 
voor de KMS moeilijk kunnen worden 
overgeheveld naar Hengelo. Nochtans 
lijkt ons de conclusie gerechtvaardigd 
dat evenals bij de RDM ook hier de 
civiele afdelingen bij de reddingsope-
ratie kunnen worden ondergebracht. 
Wij zullen het op prijs stellen als de 
Minister hieromtrent duidelijkheid 
verschaft. 

De Minister heeft laten weten 
ernaar te streven binnen de grenzen 
van het financieel haalbare een 
marinebouwcapaciteit in stand te 
houden. Zie de brief van 7 april 1983. 
In dat kader komt bij ons wel de vraag 
op hoe een en ander concreet gestalte 
heeft gekregen in de Voorjaarsnota. 
Daarin is voor 1983 255 miljoen extra 
gevoteerd voor de defensieorders bij 
RSV. Hoe is dat precies verdeeld? De 
nota zelf geeft daarin eigenlijk onvol-
doende inzicht. 

Vooral komt hier ter sprake het 
verband tussen het voor de KMS ten 
behoeve van de continuïteit bestemde 
bedrag - wij nemen aan dat dit 
betrekking heeft op de zogenaamde 
M-fregatten - en de van meet af aan 
gestelde capaciteitsgarantie van 1 
mil joen manuren. Wij vragen om een 
nadere uitleg ter zake. 

Vele stukken hebben ons bereikt 
van de zijde van de KMS - ook de nu 
aan de orde zijnde motie van de heer 
Van der Doef handelt daarover - die 
met keur van onzes inziens steekhou-
dende argumenten beklemtonen dat 
ter wille van een goede bedrijfsgang 

een vermindering tot 1.235.000 uur 
het enige alternatief is om de moeilijke 
tijden en jaren zo goed mogelijk door 
te komen. Dan is daarin ook al 
verwerkt een sterke ingreep in de 
omvang van de centrale afdelingen, 
zodat de vertaling naar 1 miljoen 
manuren moet luiden: een verhoging 
van 10 tot 14% van het directe 
manuurtarief. Stapt het kabinet niet 
wat te gemakkelijk heen over dit 
gegeven, nu in de brief wordt gesteld 
dat volgens de projectgroep de 
uurtarieven via adequate maatregelen 
nagenoeg gelijk zullen kunnen 
blijven? Onze fractie kreeg de indruk 
dat dit niet het geval kan zijn. Dat is 
een reden te meer om nadere uitleg te 
ontvangen. 

Het urenverschil van 235.000 hangt 
onzes inziens samen met de visie op 
de exportmogeli jkheden. Zit er 
eigenlijk geen tegenspraak in de 
zojuist genoemde brief, waar op de 
eerste bladzijde wordt betoogd dat 
export slechts dank zij aanzienlijke 
steun van de overheid kan worden 
gerealiseerd? Tussen haakjes, geldt 
dat ook voor de KMS? Daar is toch 
alleen maar sprake geweest van 
zogenaamde rentesubsidie, die in 
verband met de lagere rente van 
vandaag ook niet meer veel zal 
kunnen voorstellen? 

Al met al is de export geen eenvou-
dige zaak, stelt de Minister op blz. 1 
van de brief. Op blz. 2 wordt echter 
vooral het aantrekken van exportor-
ders genoemd om de financiering van 
de defensieorders te verlichten. Dan is 
er naar mijn mening alle reden, het 
volle gewicht juist op het verwerven 
van zulke orders te werpen. Of moet 
ik uit de garantie van 1 mil joen uur 
aflezen dat daarmede in feite de 
activiteiten om zulke exportorders te 
verwerven, worden gecoupeerd? De 
KMS drijft alleen op de marineorders 
en daarmee uit. Een rechte onderne-
mer zou zo'n situatie niet moeten 
wil len. 

Onze fractie vraagt dan ook, of het 
mede vanuit deze gezichtshoek niet 
meer voor de hand ligt, althans enige 
ti jdsruimte te scheppen, opdat het 
bedrijf na het beëindigen van de 
surséance - en dat moet zo spoedig 
mogelijk gebeuren - de t i jd krijgt om 
zijn verwachtingen ten opzichte van 
het verkrijgen van opdrachten elders, 
waar te maken. Een voorlopige 
verlaging tot 1.235.000 uur voor bij 
voorbeeld 1 jaar zou daartoe mogelijk-
heden kunnen bieden. Welke kosten 
kunnen hieraan maximaal zijn 
verbonden, aannemende dat ook bij 1 
miljoen uur in dit eerste jaar een 
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Van Dis 

zekere onderbezetting moet worden 
aanvaard? 

Onze fractie wacht met belangstel-
ling het antwoord van de bewindsman 
af. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Van meet af aan is gekoerst 
op instandhouding van de KMS als 
geheel, dat wil zeggen als zelfstandige 
eenheid, bestaande uit vijf poten. Er is 
in deze Kamer uitvoerig gedebatteerd 
over het waarom: de samenhang 
tussen de vijf poten die tot optimale 
bedrijfsvoering leidde, het uitstekende 
eindprodukt waardoor de KMS tot 
voor kort prima bedrijfsresultaten 
haalde en een goede orderportefeuille 
had. Dat wi l zeggen dat er zonder het 
RSV-debacle voldoende reserves 
zouden zijn geweest om de huidige 
problemen op te vangen en als bedrijf 
zelf de meest wenselijke oplossing te 
kiezen. 

Nu is de KMS door de RSV-ramp 
onder curatele komen te staan. Een 
capabele leiding, die gewoonli jk in 
overleg met het personeel tot een 
verstandige bedrijfsvoering komt, 
wordt nu geforceerd om te werken 
binnen marges die worden bepaald 
door Haagse boekhoudmachines in 
plaats van bedrijfsbelangen. 

De Minister heeft in zijn wijsheid 
besloten dat 1 miljoen uren voldoende 
is voor de KMS-marinebouw om voor 
de Nederlandse marine aan de 
opdrachten te kunnen voldoen. En 
dus is het daarmee basta, althans dat 
lijkt zo. 

De 235.000 uren die de KMS 
daarboven nodig acht, zijn franje en 
zouden te duur zijn voor de overheid. 
De voorstellen van de KMS zijn echter 
uiteraard in eerste instantie niet 
gebaseerd op het uitgangspunt hoe 
het zo goedkoop mogelijk kan worden 
gemaakt voor Economische Zaken, 
maar op het uitgangspunt hoe een 
gezonde bedrijfsvoering kan worden 
gegarandeerd. Dit wil zeggen dat het 
bedrijf kwalitatief goed werk in een 
korte tijd tegen concurrende uurtarie-
ven kan produceren, ook op lange 
termijn niet alleen overlevingskansen, 
maar ook toekomstperspectieven 
heeft en zo de economische betekenis 
voor de andere poten van KMS en 
voor de regio waar maakt. 

De flexibiliteit die voor zo'n bedrijfs-
voering nodig is, vereist een marge. 
De technische details zijn in extenso 
voorgerekend door KMS. Dat met 
meer mensen lagere uurtarieven 
worden bereikt, zou de Minister als 

muziek in de oren moeten klinken, 
want het komt ook de Nederlandse 
schatkist ten goede. Bovenal, wil het 
bedrijf niet met huid en haar aan 
marineorders, dus oorlogsindustrie, 
overgeleverd zijn, dan moet er een 
marge zijn voor andere, dus civiele 
orders. Het hoogwaardige produkt dat 
voor marinedoeleinden ontwikkeld en 
geproduceerd wordt, kan ook voor 
vredelievende doeleinden toepasbaar 
worden gemaakt. 

De Minister, die bij andere gelegen-
heden heeft gezegd dat de Nederland-
se industrie geen sociale werkplaats 
moet worden (of woorden van gelijke 
strekking), zal een werf niet volledig 
van Nederlandse marineorders, dus 
overheidsorders moeten laten 
afhangen, maar de kans geven, haar 
eigen produkten te ontwikkelen om 
haar positie op de markt te verbeteren. 
Dit is een offensieve aanpak, waarbij 
werkgelegenheid en industriële 
ontwikkeling kunnen samengaan. Dat 
daartoe opheffing van de surséance 
van betaling zonder faillissement op 
korte termijn nodig is, behoeft geen 
toelichting. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb tijdens de uitgebreide 
commissievergadering van 28 maart 
jongstleden aan de Minister van 
Economische Zaken ad interim 
gevraagd, de berekeningen van KMS 
voor 1,235 miljoen manuren van 
commentaar te voorzien en tevens 
een onderbouwing te verstrekken van 
het door Economische Zaken gehan-
teerde cijfer van 1 miljoen manuren 
als capaciteit. In de brief van 7 april 
heeft dezelfde Minister van Economi-
sche Zaken ad interim deze nadere 
onderbouwing verstrekt. Ik ben 
hiervoor erkentelijk, maar ik zeg er 
meteen bij dat ik de onderbouwing 
niet overtuigend vind, om de volgende 
redenen. 

De eerste is dat aan het belangrijkste 
verschilpunt, namelijk inzake de 
gevolgen voor de tarieven van een 
afslanking tot een capaciteit van 1 
miljoen manuren, in de brief slechts 
één zin wordt gewijd. Volstaan wordt 
met de mededeling dat berekeningen 
ter zake van de projectgroep RSV 
aangeven dat na adequate maatrege-
len in de overheidssfeer - ik neem 
aan dat hier bedoeld wordt de 
overheadsfeer - alsmede in de 
managementsfeer de prijs per schip 
nagenoeg gelijk zou kunnen blijven. 

De tweede is dat het verwerven van 
exportorders volgens de brief niet 
eenvoudig is. Gesuggereerd wordt 

dat dit net als in het verleden slechts 
mogelijk zal zijn met aanzienlijk steun 
van de zijde van de overheid, vooral 
op het gebied van de nafinanciering. 
Voor zover mij bekend was er uitslui-
tend sprake van nafinanciering met 
rentesubsidies - anderen hebben het 
al gememoreerd - in het geval van 
twee Griekse exportorders. Bij export 
van schepen naarTaiwanen Indonesië, 
ook marineschepen, was dit bij 
voorbeeld niet het geval. Bovendien is 
de nafinanciering minder belangrijk 
geworden wegens de rentedaling die 
de laatste tijd is opgetreden. 

Verder is de kwestie van de tarieven 
bij een capaciteit van 1 miljoen 
manuren ten opzichte van de door 
KMS noodzakelijk geachte min imum-
capaciteit van 1,235 miljoen manuren 
essentieel. Van de kant van KMS 
wordt met grote stelligheid beweerd 
dat bij verdere afslanking tot 1 
miljoen manuren een verhoging van 
tarieven met 10% tot 14% optreedt. In 
de brief van Economische Zaken 
wordt dit ontkend, maar deze ontken-
ning wordt niet onderbouwd. Ik 
betreur dit. 

Volgens de gegevens van KMS zou 
de verhoging van de tarieven in de 
komende jaren een extra kostenpost 
van ruim f92 min. voor KMS gaan 
veroorzaken. 

De heer Van der Doef (PvdA): Voor de 
rijksbegroting! 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat was mijn volgende zin, 
namelijk dat die kostenpost van f92 
min. voornamelijk voor rekening van 
de overheid komt, omdat het gaat om 
marineschepen die door de overheid 
zijn besteld. Ik wil er dan ook bij de 
Minister met grote klem op aandringen 
om de reductie van de capaciteit in elk 
geval niet onmiddelli jk door te voeren 
maar dit slechts op termijn te doen. 
Wanneer bij voorbeeld over ruim een 
jaar blijkt dat geen exportorders 
kunnen worden verworven, kan die 
capaciteit altijd nog worden afgeslankt 
tot 1 min. uur. 

In dat verband hebben wi j een telex 
ontvangen van de heer Bout, oud-di-
rectievoorzitter van de KMS. Daarin 
wordt voorgesteld, de capaciteit voor 
de marinebouw in het komende jaar 
geleidelijk af te slanken volgens het 
nu volgende schema: 

tot 1,2 min. uur in de periode tot 1 
september; 

tot 1,15 min. uur tot 31 december; 
tot 1,1 min. uur tot 1 mei 1984 en 

daarna in vier maanden tijd tot 1 min. 
uur. 
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Engwirda 

Dit lijkt mij een uiterst redelijk 
voorstel en ik verzoek de Minister met 
klem, op constructieve wijze hierop in 
te spelen. Wanneer er in die periode 
toch exportorders worden behaald, 
kan de capaciteit naar boven worden 
bijgesteld tot de 1,235 min. uur uit het 
KMS-plan. Wil de Minister op dat plan 
inspelen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wat zijn, ten 
slotte, de plannen van de Minister 
met de KMS? Hardnekkige geruchten 
doen de ronde, dat de Minister op een 
faillissement zou aansturen, althans 
het departement, maar de Minister is 
hierop aanspreekbaar. Mijn fractie zou 
dit buitengewoon betreuren. Naar 
onze mening zou dit grote nadelen 
opleveren voor de acquisitie en ook 
voor de huidige orders van de KMS. 
Kan de Minister ons verzekeren dat hij 
dit niet zal doen? Natuurlijk is het 
nodig, voor het voortbestaan van 
KMS, dat het bedrijf zo snel mogelijk 
uit de huidige situatie, waarin sursé-
ance van de betaling is gevraagd, 
komt. Naar mijn gevoel moet dit wel 
in een gezonde situatie gebeuren en 
niet via een faillissement. Wat zijn de 
plannen van de Minister op dit punt? 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanaf het eerste mondelin-
ge overleg dat wi j over RSV hebben 
gevoerd en in het bijzonder over de 
Schelde, is door ons de nadruk gelegd 
op het belang van de export. Kapitaal-
goederenindustrie in Nederland kan 
vri jwel niet zonder deze export. Het 
gaat om het accent op het industriële 
potentieel, de uitbouw daarvan en 
tevens om het draagvlak voor de 
ondernemingen. Ook voor de binnen-
landse afnemers - in dit geval de 
Koninklijke Marine - zou een succes-
volle export van belang zijn. 

Ik heb dit ook naar voren gebracht 
in de UCV van eind maart toen de 
Minister van Economische Zaken ad 
interim optrad. Dit probleem doet zich 
nu zeer in concreto voor bij de 
afslanking van de KMS-marinebouw, 
die overigens al in ruime mate is 
afgeslankt. 

Uit het antwoord van de Minister op 
de motie-Van der Doef blijkt, dat de 
Minister 1 min. uren wil garanderen. 
Hij meent dat de capaciteit niet kan 
worden afgestemd op een aantal 
exportorders naast die van de Konink-
lijke Marine. Met andere woorden, de 
Minister stelt: vogels in de lucht tellen 
niet mee, gezien de onzekerheden van 
exportorders in de militaire sfeer. Wij 
zijn het volkomen eens met de 

Minister dat er geen volstrekt oncalcu-
leerbare risico's mogen worden 
gelopen en wi j zijn het ook eens met 
de opmerking dat er reeds aanzienlijke 
financiële consequenties door de 
overheid moeten worden gedragen 
om de eigen orders binnen te krijgen. 
Echter, wat er aan kansen ligt, moet 
worden uitgebuit. 

Daarom zijn wi j tegen de ongeclau-
suleerde motie-Van der Doef zoals die 
indertijd is ingediend, die namelijk 
uitziet op 1.235.000 permanente 
manuren. Dat leidt tot een ongedekte 
cheque. Het gaat er nu wel precies 
om, vast te stellen of en zo ja, wanneer 
tot afslanking of tot aanpassing aan 
markt omstandigheden moet worden 
overgegaan. 

Er zijn nu enige exportcontracten in 
voorbereiding. Die vinden zich in een 
tamelijk ver gevorderd stadium. Wij 
mogen werkelijk hopen dat zij slagen. 
De prijs is gebaseerd op 1.235.000 
miljoen manuren. De Minister stelt 
weliswaar in zijn brief, dat een zeer 
aanzienlijke inspanning tot het 
verkrijgen van exportorders moet 
worden gedaan, maar de basis 
daarvoor in termen van prijs, levertijd 
en kwaliteit moet in onze visie niet 
worden aangetast. 

Wij gaan ervan uit - ik heb dat 
reeds eerder gezegd - dat de Minister 
zelf en ook de Minister-President zich 
tot het uiterste zullen inspannen 
contracten te realiseren, in het 
bijzonder die welke op het ogenblik in 
de lijn liggen. 

De Minister stelt in de brief dat met 
betrekking tot de consequenties voor 
de kostprijs van de schepen van een 
capaciteit van 1 miljoen in plaats van 
ruim 1,2 miljoen uren, opgemerkt zij, 
dat berekeningen ter zake van de 
projectgroep RSV aangaven dat na 
adequate maatregelen in de over-
heidssfeer alsmede in de manage-
mentsfeer de prijs per schip nagenoeg 
gelijk zou kunnen blijven. Dit wordt 
echter niet onderbouwd. Sprekers 
voor mij hebben dit al onderstreept. 

Wij blijven dan ook bij de opvatting, 
dat er een geclausuleerde afslanking 
moet komen, als er geen exportkansen 
blijken te zijn. Wij zijn van mening dat 
per 1 mei niet zonder meer 235.000 
manuren moeten worden afgeschre-
ven, maar dat met de afwikkeling 
hiervan moet worden gewacht tot 
hierover in de loop van dit jaar meer 
duidelijkheid ontstaat. Mocht die 
duidelijkheid in positieve zin er per 1 
januari 1984 nog niet zijn, dan zit er 
niets anders op dan per die datum het 
voorziene afslankingsproces in te 
zetten. 

Wat de organisatie van KMS in 
meer algemene zin betreft, heb ik er 
reeds in voorgaande overleggen op 
gewezen, dat het niet aangaat bij de 
ontvlechting van RSV ook de interne 
structuur van KMS geheel of gedeel-
telijk op de helling te zetten. De 
Minister kwalificeerde trouwens zelf 
in een eerder overleg een dergelijke 
ontwikkeling als 'wonderli jk'. Wellicht 
moeten er aanpassingen komen 
- geen enkele ondernemingsstructuur 
is er voor de eeuwigheid, gelukkig 
niet - maar dan wel in enige rust, niet 
met overhaaste stappen en zeker niet 
met het uitspreken van een faillisse-
ment. 

Hoewel geruchten ons daarover 
bereiken, is er op dit ogenblik geen 
aanleiding ver gaande wijzigingen in 
de structuur van KMS te realiseren. 
Vandaar dat ik mede namens collega 
Jacobse de eer heb u deze motie voor 
te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
lersel en Jacobse wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een beëindiging 
van de surséance van betaling bij de 
KMS op de kortst mogelijke termijn 
gewenst is; 

overwegende, dat het bij deze 
afronding van groot belang is dat de 
vooruitzichten van KMS op middellan-
ge termijn nauwgezet worden meege-
wogen; 

spreekt als haar oordeel uit, dat de 
huidige, interne structuur van KMS bij 
de besluitvorming over de beëindiging 
van de surséance niet wordt aangetast, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 117 (17 600-XIII). 

D 
De heer Jacobse (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vijf minuten spreektijd 
voor een Nederlands bedrijf met een 
wereldreputatie is niet veel. Het geeft 
mij niettemin de gelegenheid toch 
even op die internationale reputatie te 
wijzen. 

Het is waarachtig niet de eerste 
keer, dat er problemen van een 
Nederlands bedrijf in deze Kamer 
worden besproken. Het is echter wel 
de eerste keer - denk ik - dat er in dit 
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Jacobse 

Huis wordt gesproken over een bedrijf 
dat in een lange reeks van jaren heeft 
getoond, dat het goed kan worden 
geleid en rendabel kan opereren. 

Alleen al het feit dat de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde in een 
beperkt aantal jaren f480 miljoen 
heeft zien wegvloeien naar een 
concern, duidt erop dat het niet gaat 
om een noodli jdend bedrijf, dat het in 
de afgelopen zo moeilijk heeft gehad 
of gekregen. 

Hiermee moeten wi j in hoge mate 
rekening houden. Als dan consequent 
wordt doorgeredeneerd, ligt het in de 
rede om aan te sluiten bij hetgeen 
collega Van lersel zojuist heeft 
gezegd. Hij heeft gezegd dat wi j er in 
vredesnaam voor moeten zorgen, dat 
dit bedrijf zo snel mogelijk uit de 
belastende situatie van surséance van 
betaling komt. Het volstaat dan niet 
met alleen te zeggen dat de surséance 
beëindigd moet worden. Dat is 
duidelijk. Ook de wijze waarop de 
surséance wordt beëindigd, zal van 
belang zijn. 

Er zijn twee condities, namelijk 
geen faill issement en geen aantasting 
van de structuur van het bedrijf. 
Hiertoe is naar de mening van de 
fractie van de VVD geen enkele 
aanleiding. Er moet zeker geen 
structuur voor alle eeuwigheid zijn. 
Wel moet er een structuur zijn, 
waarvan is gebleken in de afgelopen 
jaren - ik ben geneigd om te zeggen 
'in de afgelopen decennia'! - dat deze 
uitstekend functioneert en tot rendabe-
le resultaten aanleiding geeft. 

Een goed geleid bedrijf moet 
logischerwijs zo snel mogelijk uit de 
situatie van surséance komen. Wij 
komen dan bij het punt dat centraal 
staat in deze discussie, namelijk de 
kwestie van het aantal manuren. Dit 
hangt ten nauwste samen met de 
toekomstkansen van het bedrijf in 
kwestie. Wij hebben deze zaak. op tafel 
gehad tijdens een uitgebreide commis-
sievergadering in deze zaal. Er lag toen 
een motie van collega Van der Doef op 
tafel. Hierin stond dat de lijn van De 
Schelde zou moeten worden gevolgd 
en dat het aantal manuren zou moeten 
worden gezet op 1.235.000. 

Op dat ogenblik heb ik gezegd dat ik 
de tegenargumenten van de zijde van 
het departement en de bewindvoer-
ders niet had en dat ik het dus niet 
redelijk vond om mijn oordeel 
daaromtrent uit te spreken. Mij is 
toegezegd dat de onderbouwing van 
de 1 min. zou komen. In feite is deze 
goeddeels achterwege gebleven. Het 
staat keihard overeind dat de becijfe-

ringen die door de mensen van De 
Schelde zijn gemaakt eigenlijk op 
geen enkele wijze, noch van de zijde 
van de bewindvoerders, noch van 
andere zijde, zijn ondergraven. 

Logischerwijs breng ik dan nog-
maals de vraag naar voren, waarom 
wij het in ondoorgrondeli jke wijsheid 
beter zouden moeten weten dan de 
mensen van het bedrijf, die in de 
afgelopen jaren steeds hebben 
getoond dat zij wel degelijk kunnen 
rekenen en dat zij wel degelijk weten 
waarover het gaat. De argumentatie 
van De Schelde is dus overeind 
gebleven. Dit heeft mij aanleiding 
gegeven om de Kamer een motie 
voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Jacobse 
en Van lersel wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat handhaven van 
concurrerende uurtarieven, alsmede 
de kwaliteit en de levertijd van het 
grootste belang zijn voor de Koninklijke 
Marine en een adequate personeelsbe-
zetting bij de KMS vragen; 

overwegende, dat de scheepsnieuw-
bouw van de KMS reële kansen op 
het verwerven van exportorders dient 
te behouden en daartoe concurrerend 
moet zijn met betrekking tot prijs, 
kwaliteit en leverti jd; 

overwegende, dat het in dit verband 
voor de commerciële geloofwaardig-
heid, nationaal en internationaal, van 
deze sector van KMS van groot 
belang is, dat een eventueel noodza-
kelijke afslanking daarin niet te 
schoksgewijs plaats zal v inden; 

spreekt uit, dat het beleid dient uit te 
gaan van een capaciteit in deze sector 
van 1.235.000 manuren over 1983 en 
dat vanaf 1 januari 1984, indien en 
voorzover tussentijds exportorders 
voor scheepsnieuwbouw blijken te 
zijn uitgebleven, een daarop afge-
stemd afslankingsproces dient plaats 
te vinden, dat per 1 juli 1984 dient te 
zijn afgerond, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 118 (17 600-XIII). 

De heer Jacobse (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal ook de Minister 
opvallen dat de in deze motie vervatte 
gedachten niet geheel orgineel zijn. 

Zij l iggen in het verlengde van wat in 
feite het compromisvoorstel is van de 
heer Bout. Hij is een oudondervoorzit-
ter van de raad van bestuur van RSV 
en oud-voorzitter van de raad van 
bestuur van de Koninklijke Maatschap-
pij De Schelde. 

Deze man heeft zich, gepensioneerd 
zijnde, beschikbaar verklaard om ook 
persoonlijk mee te werken aan het 
ontwikkelen van reële toekomstkansen 
van dit op zich zelf zeer gezonde 
bedrijf. Ik hoop van harte dat de 
Kamer zich met deze motie kan 
verenigen. Ik hoop bovendien dat het 
kabinet deze gedachte ruimhartig zal 
overnemen! 

D 
Minister Van Aardenne: Voorzitter! 
Het is goed om even in te gaan op de 
voorgeschiedenis, ook omdat me-
vrouw Eshuis zei dat er zonder de 
deconfiture van RSV helemaal niets 
aan de hand zou zijn. Ik ben het 
daarmee niet geheel eens; de proble-
men zouden dan van een andere aard 
geweest zijn. Er zou een gat vallen in 
het orderbestand van De Schelde in 
de loop van dit jaar. Dat komt omdat 
de Nederlandse Marine na de stroom 
die nu wordt afgewerkt, geen opvol-
gende orders zou plaatsen. In de 
defensieplanning was dat niet 
voorzien omdat Defensie binnen het 
beperkte budget, ondanks de groei 
van 2%, ook nog andere taken heeft 
te vervullen. 

Het was het beleid van De Schelde 
om te trachten dat gat te vullen met 
exportorders. Ook zonder de deconfi-
ture van RSV en ook indien De 
Schelde in een eerder stadium veel 
losser was komen te staan van het 
concern, zouden wi j geconfronteerd 
worden met de vraag wat er met de 
capaciteit van De Schelde moest 
gebeuren. Wellicht zou er een discussie 
zijn ontstaan over de vraag of de 
defensieplanning zou moeten worden 
gewijzigd. 

Een punt van discussie is in hoeverre 
vroeger al bij het verwerven van 
exportorders de overheidssteun een 
rol heeft gespeeld. Een der sprekers 
noemde de Taiwan-order. Dat heeft 
niets met De Schelde te maken, dus 
dat onderwerp kunnen wi j schrappen. 
Wel hebben wi j de Griekenland-order 
gehad en daarna heeft de mogelijkheid 
gespeeld van het Portugal-project. 

Daarover wordt al jaren gesproken. 
Dat zou een mooie order zijn die het 
gat zou hebben kunnen vullen. Die 
order zou echter niet alleen kosten 
een 3%-rentesubsidie, maar ook een 
aanmerkelijk bedrag van ten minste 
60 min. dollar a fonds perdu. Dit 
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bedrag zou nodig zijn om de orders te 
verwerven. Dat is niet niks. De 
onderhandelingen zijn niet geslaagd 
en men weet dat dit project voorlopig 
is verschoven. 

Ik wi l daarmee aangeven dat het 
kopen van exportorders op het gebied 
van marineschepen zeker geen 
goedkope zaak is. Men heeft niet 
alleen de rentesubsidie, men heeft 
ook nog de afdekking van de financie-
ring van eventuele polissen. Desalniet-
temin kunnen zich interessante orders 
voordoen. Het is altijd het beleid van 
de Regering om daaraan binnen 
zekere grenzen mee te werken. 

Dit betreft dus een schets van de 
situatie, nog afgezien van de RSV-pro-
blematiek. De rentabiliteit van het 
bedrijf zou hoe dan ook onder druk 
zijn gekomen. Onderbezetting of het 
kopen van exportorders door het 
bedrijf - men verlaagt dan de prijzen -
zou ongetwijfeld de mogelijkheden tot 
het maken van winst hebben verkleind. 
Dat is ook niet de grootste ramp, 
maar ik wi l dat hier toch even vaststel-
len. 

Ik kom nu over de positie van de 
Regering te spreken ten opzichte van 
het bedrijf als geheel. Ik plaats dit nu 
wel in het licht van de RSV-deconfiture 
en van de door de Regering uitgespro-
ken wens om het bedrijf De Schelde 
te verzelfstandigen. Deze wens wordt 
door de Kamer onderschreven, 
althans zo heb ik het begrepen. De 
Schelde bestaat niet alleen uit een 
marinewerf, maar ook uit een heleboel 
andere, onderling verbonden activitei-
ten. Ik heb daarom al eerder gezegd 
dat het niet de bedoeling is om dat 
bedrijf op te splitsen. 

Het is juist de bedoeling om het 
bedrijf bij elkaar te houden. Wanneer 
men naar de bezetting van het civiele 
deel en van het marine-deel kijkt, is 
het duidelijk dat men bij het marine-
deel in eerste instantie afhankelijk is 
van overheidsorders c.q. overheids-
steun bij het verwerven van exportor-
ders. Ik heb zoeven over de order uit 
Portugal gesproken. 

De marine heeft nu ingeschat wat 
de grootte van het bedrijf zou zijn 
wanneer de marine voor een continue 
stroom orders zou zorgen. Deze 
orders gelden uiteraard niet voor het 
cieviele gedeelte; dat speelt daarbij 
geen rol De marine heeft ook gekeken 
op welke voorwaarden dit kan worden 
gerealiseerd. 

Het is namelijk ook duidelijk dat de 
marine zich zelf tekort zou doen 
wanneer de inschatting gepaard zou 
gaan met een sterke prijsverhoging. 

Hierbij kwamen op een gegeven 
ogenblik twee meningen tegenover 
elkaar te staan. Men kan natuurlijk wel 
zeggen: de Minister heeft in zijn 
wijsheid besloten. De Minister heeft 
echter in zijn wijsheid helemaal niets 
besloten, nog afgezien van de vraag 
of hij die wijsheid bezit. Ik laat dit 
verder aan mevrouw Eshuis over. 

Door de deskundigen van de 
marine is gesteld dat het naar voren 
halen van het marineprogramma kan 
worden uitgevoerd met 1 min. uren. 
Dit zou dan voor dezelfde prijs 
kunnen. De deskundigen van De 
Schelde zeggen echter dat dit niet 
klopt. Men heeft hiervoor meer uren 
nodig, anders wordt het duurder. Ik 
denk dat men deze kwestie kan 
oplossen, want het is in wezen een 
technisch probleem. Het gaat de 
Regering erom dat het aantal uren zo 
wordt bepaald dat er door de marine 
tegen een redelijke prijs een continue 
orderstroom kan worden ingebracht. 
Dit is de garantie waartoe de Regering 
bereid is, hetgeen overigens wel 
enige middelen kost. De heer Wil lems 
en anderen hebben hiernaar gevraagd. 

Het is naar mijn mening goed om 
inzicht te geven in de kwestie van de 
middelen. De hele problematiek van 
de Schelde, althans van de defensie-
bouw van de RSV, zal ongeveer f 1,35 
mld. kosten. Dit is een enorme 
inspanning. Van dit bedrag bestaat 
f490 min. uit de kosten voor de 
voltooi ing van de orders. Een deel 
van deze orders zit bij de RDM-poot 
en een deel zit bij De Schelde. 

Ik gebruik niet het woord RDM-de-
fensie, maar men begrijpt wat ik 
bedoel. Wij hoeven hierover nu niet 
te praten; het gaat over de in handen 
zijnde orders en die moeten klaar. Met 
het naar voren halen van de orders is 
een kleine f850 min. gemoeid. 

Dat bedrag moet grotendeels 
worden gespreid over de jaren 1984, 
1985 en 1986. Een klein deel komt 
terecht in 1983. Het bedrag moet 
worden opgebracht door Defensie, 
Economische Zaken en andere 
departementen. Wat de laatste betreft 
verwijs ik naar de Voorjaarsnota. Ik 
acht het een redelijke afspraak, 
waarmee De Schelde de kans wordt 
gegeven te blijven bestaan. Een 
bedrag als f845 min. gaat hier naar ik 
aanneem niet vaak over de tafel. 

Het Departement van Defensie 
moet zich een bijzonder zware 
inspanning getroosten. De bewindslie-
den van dat departement breken zich 
thans het hoofd over de vraag, hoe 
die moet worden ingepast in het 
defensieprogramma en hoe het 

programma eventueel moet worden 
gewijzigd, met behoud van de 
bondgenootschappelijke verplichtin-
gen. Dat is geen gemakkelijke taak. 
Lukt het exportorders te verwerven 
dan behoeft, zo heb ik met de bewinds-
lieden van Defensie afgesproken, het 
naar voren halen niet te geschieden in 
de mate die nu is afgesproken. Het 
gat dat er dit jaar toch is kan daarmee 
wellicht nog enigszins worden 
opgevuld. De defensie-inspanning 
komt mogelijk niet zo zwaar onder 
druk te staan als het lukt export-orders 
binnen te halen. 

Het verwerven van exportorders en 
het naar voren halen van de Defensie-
orders zijn in wezen complementair. 
Moeten de Defensie-orders naar 
voren worden gehaald, dan heeft 
Economische Zaken geen mogelijkhe-
den meer om exportgelden in te 
zetten voor De Schelde, omdat die 
opgaan aan de compensatie voor het 
defensiebudget, dat immers zwaar 
wordt belast. Defensie mag dan het 
belangrijkste deel bijdragen, voor 
Economische Zaken is het toch ook 
altijd nog f180 min. in enkele jaren. 
Het zou mooier zijn als wi j de f 180 
min. meteen konden inzetten voor 
export. 

De orders van Defensie moeten dan 
naar achteren worden geschoven. Het 
is een van beide. Zou het kabinet 
beide doen, dan zou de financiële last 
te zwaar worden. Het betekent een 
extra ombuiging van enige honderden 
miljoenen. Ik zie die niet zo gauw 
gerealiseerd worden. Ik herhaal dat de 
basis wordt gevormd door het feit dat 
een dekking is aangegeven voor het 
naar voren halen van de Defensie-or-
ders, zij het een heel moeilijke, voor 
het geval het niet lukt exportorders te 
verwerven. De inspanning blijft 
evenwel gericht op het verkrijgen van 
dergelijke orders. 

Ik neem aan met deze algemene 
schets al een aantal vragen te hebben 
beantwoord. 

De heer Van der Doef, die een 
pleidooi voerde voor export, heeft 
terecht opgemerkt dat de criteria voor 
het wapenexportbeleid moeten 
worden gehandhaafd. Zoals hij zelf al 
aangaf, betekent dit een verzwaring 
van de taakstelling. Juist de landen 
waaraan wij niet wil len leveren omdat 
zij bezig zijn met het voeren van 
oorlog of iets dergelijks, betalen het 
best. De landen die bestellingen 
plaatsen alleen om hun defensie op 
peil te houden veranderen nog wel 
eens van gedachten. Het gebeurt in 
Nederland ook. Dan verschuift een 
order achter de horizon. 
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De heer Willems wijst militaire 
produktie af. Voor hem komt eigen 
militaire produktie noch export van 
militair materieel aan de orde. Hij wil 
de militaire capaciteit alsnog opvoeren 
voor civiele orders. Zijns inziens zou 
met het beschikbare bedrag toch wel 
iets moeten kunnen worden gedaan. 
Dat betekent dat het bedrag niet aan 
andere bedrijven beschikbaar wordt 
gesteld, zodat het via concurrentiever-
valsing leidt tot uitstoot van arbeid. 

De heer Willems noemde de 
OTEC-installaties voor energiewinning 
uit temperatuurverschillen in de 
oceaan. Een andere onderneming in 
Nederland is daarmee ver gevorderd 
en opereert daarmee op de wereld-
markt. Als De Schelde, die nooit iets 
op dit terrein heeft gedaan, met 
overheidsgeld dergelijke apparatuur 
zou gaan bouwen, zou de ontwikkeling 
bij de andere onderneming worden 
afgebroken. 

Dat betekent daar problemen en 
werkloosheid. Op een dergelijke 
manier wenst de Regering geen 
moeilijkheden te verschuiven. Het 
naar voren halen van die civiele 
orders met overheidsgeld is je reinste 
concurrentievervalsing en dat komt 
dus niet in aanmerking. Zo is het 
evenmin de bedoeling blijvende steun 
te geven aan het civiele deel van De 
Schelde. Wij geven De Schelde nu 
een startmogelijkheid, omdat RSV is 
omgevallen en het bedrijf moet 
kunnen doorgaan. Het civiele deel 
moet dan vervolgens zelf vooruit 
kunnen komen. Dat kan ook. Terecht 
is erop gewezen dat men altijd 
rendabel gewerkt heeft, dus daar zijn 
niet zo veel problemen. 

Ik wil straks nog even wat zeggen 
over de ketelbouw; vanmiddag in de 
Eerste Kamer heb ik daarover ook al 
wat gezegd. 

Bij de militaire orders ligt het 
natuurlijk anders. Militaire orders kan 
men alleen verkrijgen als men een 
basisproduktie in het eigen land heeft. 
Als Nederland geen militaire orders 
plaatste, zou het onmogelijk zijn voor 
het bedrijf om export te bedrijven. Het 
eerste dat men zou vragen zou zijn: 
hoe zit het in je eigen land? Omdat bij 
die marinebouw dus eigen militaire 
orders, dan wel belangrijke export-
steun een grote rol spelen, is daarbij 
sprake van een apart circuit. Daar is 
geen concurrentievervalsing. Daarom 
is de overheid wel in voor het in stand 
houden van een bepaalde capaciteit 
bij De Schelde. 

Mevrouw Beckers heeft gevraagd 
naar de mogelijkheid van andere 

orders. De Schelde dacht daarbij aan 
een veerboot. Wat betekent dat echter 
voor de werf Heusden, die wi j zojuist 
verzelfstandigd hebben? Wat betekent 
dat voor de werf De Merwede? Zo'n 
boot kan maar op één plaats worden 
gebouwd. Bij de taakverdeling binnen 
de scheepsbouw in Nederland met de 
daarbij behorende inkrimpingen, 
moderniseringen en investeringen, is 
De Schelde aangewezen als de 
marinewerf bij uitstek, met een 
overloop naar Wilton, maar die 
moeten wij nu maar vergeten. Bij de 
RDM zouden onderzeeboten en 
dergelijke worden gebouwd. Het 
bouwen van onderzeeboten vereist 
overigens een hele aparte technologie. 
Ook de onderzeeboten voor vreedzaam 
gebruik van de heer Willems zouden 
wel bij de RDM gebouwd kunnen 
worden, maar niet bij De Schelde. 

Als wi j dus met overheidsmiddelen 
orders van andere werven naar De 
Schelde zouden brengen, om marine-
orders uit te stoten, dan kun je je 
afvragen waarmee je bezig bent. Het 
marinedeel moet op zich zelf door 
orders van de overheid aan de gang 
worden gehouden. Het beste is als die 
orders vervangen kunnen worden 
door exportinspanningen, maar als 
dat niet mogelijk is moet er een 
continue stroom overheidsorders zijn. 

Overigens, zoals men het nu bekijkt, 
zal de onderbezetting dit jaar altijd 
nog zo'n 350 000 uren bedragen. Dat 
is een enorm aantal. Dat betekent wel 
dat het probleem zich op zeer korte 
termijn gaat voordoen. Ik zeg dit heel 
duidelijk, omdat ervoor is gepleit juist 
dit jaar met een groter aantal uren te 
werken, terwij l er dus al sprake van 
onderbezetting is. Dat lijkt mij niet 
helemaal logisch. Ik laat hier maar 
even buiten dat reorganisaties, 
afslankingsoperaties bij de KMS nu al 
heel moeilijk l iggen, hoewel ik met 
verschillende sprekers van oordeel 
ben dat een structuur niet voor de 
eeuwigheid bestaat en dat men zelfs 
continu bezig moet blijven met 
reorganiseren, omdat de omstandig-
heden zich steeds wijzigen en een 
goed management daarop inspeelt. 

Omdat wi j dit jaar dus toch al met 
een overcapaciteit zitten, lijkt het mij 
beter dit jaar de capaciteit terug te 
brengen tot de basiscapaciteit van de 
marinebouw. Volgens de marine is 
dat 1 miljoen uren en volgens De 
Schelde 1,235 miljoen uren. Laten de 
technici die twee getallen nu eens 
naast elkaar leggen en eerst onderling 
daarover overeenstemming bereiken. 
Voor mij is het criterium de basisbe-
zetting die nodig is. 

De heer Van der Doef (PvdA): De heer 
Jacobse heeft al opgemerkt, dat er 
tijdens de UCV aarzeling bij de Kamer 
was of die opvatting voldoende 
gefundeerd was. De Minister heeft 
sindsdien ten minste 14 dagen ti jd 
gehad om tot helderheid te komen. 
Nu zegt hij dat het zo goed zou zijn als 
de deskundigen eens bij elkaar gingen 
zitten. Waar hebben wi j nu een 
Minister van Economische Zaken 
voor? Die is er toch op zijn minst om 
die deskundigheid te mobiliseren en 
het resultaat daarvan, well icht niet de 
laatste wijsheid maar op zijn minst 
enige wijsheid, op tafel te brengen? Ik 
snap zijn opmerking absoluut niet. 

Vervolgens vraag ik mij af of het 
wel terecht is dat de Minister de 
Koninklijke Marine als autoriteit 
opvoert. Zou het niet beter zijn, te 
spreken van het Ministerie van 
Defensie? 

Minister Van Aardenne: Dat is 
inderdaad juister. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het 
onderscheid is niet onbelangrijk. 

Minister Van Aardenne: Ik heb te 
maken met de Minister van Defensie 
en diens departement. Het gaat om 
marine-orders; vandaar dat ik over de 
Koninklijke Marine sprak. Het is echter 
juister, over het Departement van 
Defensie te spreken. 

Welnu, dat houdt vol dat een 
miljoen voldoende is. Dat betekent, 
dat het niet duurder wordt. Het is ook 
helemaal niet in het belang van het 
departement, dat het duurder wordt. 
Het zou weer f 92 min. extra moeten 
ophoesten. Dat vindt het niet leuk, 
want het krijgt daarvoor geen exogene 
compensatie. 

Met andere woorden, het Ministerie 
van Defensie neemt een ander 
standpunt in dan de mensen van De 
Schelde. Ik kan mij best voorstellen, 
dat de mensen van De Schelde 
proberen een zo groot mogelijk 
bedrijf te handhaven, waarbij met 
name de overhead een rol speelt. Ik 
wi l volstrekt duidelijk maken, dat de 
Regering op het standpunt staat dat 
er geen mogelijkheid is om meer te 
doen dan met een continue stroom 
van marine-orders zal corresponderen. 

Een mogelijkheid is bij voorbeeld 
nog inbesteding van uitbesteed werk. 
De Schelde zou dingen kunnen gaan 
doen die zij vroeger niet deed. 
Daardoor zou een groter aantal uren 
nodig kunnen zijn, bij een zelfde 
continue stroom orders. Men moet 
dan natuurlijk wel beseffen dat dit 
werk elders vandaan gehaald wordt. 
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Als het bedrijf echter voor dezelfde 
prijs blijft werken, is dat de verantwoor-
delijkheid van dat bedrijf. 

Waar hier echter overheidsgelden, 
gemeenschapsmiddelen, worden 
ingezet, vind ik dat niet de mensen 
van De Schelde het laatste woord 
moeten hebben, maar die van 
Defensie. Wat dat betreft houd ik vast 
aan de minimumgrens, zij het dat ik 
nog niet kan vaststellen of die werkelijk 
één mil joen is. Misschien is het 1,45 
min. net zo exact als de 1,235 min. 
Men moet dat nu wel heel snel 
bekijken. De berichten die ik tot nu toe 
echter heb gekregen luiden, dat het 
voor een miljoen kan. 

De heer Van der Doef (PvdA): Die één 
mil joen is niet zo vreemd, want die 
kwam al voor in de voorstellen van de 
projectgroep. Er is dus wat dat betreft 
niets nieuws onder de zon. Het ging 
er echter om, in de fase daarna, toen 
er echt een oordeel moest worden 
geveld, onder andere ook de deskun-
digheid, waaraan de Minister zo'n 
behoefte heeft, van de Koninklijke 
Marine in te brengen. Welnu, ik ken 
geen enkele woordvoerder uit 
marinekringen die meent, dat op dit 
moment niet geprobeerd zou moeten 
worden met 1,235 min. te werken. 

Ik ken wel woordvoerders van 
Defensie die zeggen dat het maar met 
één miljoen moet worden geprobeerd. 
Het onderscheid van Marine versus 
Departement van Defensie lijkt mij in 
dit geval van belang, met het oog op 
de deskundigheid van de Koninklijke 
Marine. Ik heb tot nu toe ervaren dat 
juist in die kring de opvatting leeft, 
dat moet worden geprobeerd met het 
criterium van ruim 1,2 min uren toch 
exportorders te verwerven, ten bate 
van de begroting van Defensie. De 
Minister heeft niet kunnen weerleggen 
dat de M-fregatten ruim 70 min. 
duurder worden. Hij hoopt dat het 
anders uitpakt, maar hij heeft er geen 
enkel argument voor kunnen aanvoe-
ren. 

Minister Van Aardenne: De heer Van 
der Doef heeft geen enkel argument 
kunnen aanvoeren waarom zij wel 
duurder worden. Als dat zo was, zou 
Defensie dat zeker naar voren brengen, 
want Defensie zou dat geld moeten 
opbrengen. Het moet al zoveel 
opbrengen. Dat het niet met die 
mededeling komt wijst er maar al te 
zeer op, dat het niet duurder behoeft 
te worden. 

Ingaande op het eerste deel van uw 
lange interruptie wil ik opmerken dat 
ik te maken heb met de Minister van 

Defensie. Als u meent dat binnen het 
Departement van Defensie verschil 
van mening bestaat, moet u dat 
voorleggen aan de Minister van 
Defensie en niet aan mij . Als de 
Minister van Defensie mij zegt dat het 
standpunt van Defensie 1 min. uur is, 
dan is dat voor mi j het standpunt 
waarmee ik te rekenen heb. Het kan 
ook zo zijn dat twee afdelingen van 
Economische Zaken verschillend over 
een bepaalde zaak denken, maar op 
het moment dat ik in de Kamer een 
verklaring afleg, kan men mij daaraan 
houden en dan doen de meningen 
van de twee afdelingen niet meer 
ter zake. 

De heer Van der Doef (PvdA): Dan 
moet u niet zeggen dat de deskundi-
gen nodig eens bij elkaar moeten 
gaan zitten. Dat is dan kennelijk niet 
voldoende gebeurd en dat is uw 
verantwoordeli jkheid! 

Minister Van Aardenne: Natuurlijk is 
het in het belang van De Schelde, met 
een hoog urental te komen, maar daar 
staat tegenover dat de deskundigen 
van Defensie ervan overtuigd zijn dat 
dat niet nodig is en dat het ook niet 
meer gaat kosten. Overigens circuleert 
er van de kant van De Schelde een 
aantal van 1,1 min. uren en dat is 
natuurlijk al wat minder. Het begint 
erop te lijken dat men aan het middelen 
is. 

Wellicht moet dan ook eens gekeken 
worden naar het plan om werk niet 
meer uit te besteden. Dat zou mis-
schien kunnen bijdragen aan een 
oplossing van de overhead-problema-
tiek. Ik wi l er overigens nog wel op 
wijzen dat het afslanken van de 
overhead altijd wat moeilijker is dan 
het afslanken van het directe perso-
neel. In Nederland worden wi j vaak 
geconfronteerd met bedrijven waar 
de orderstroom te klein wordt in 
verhouding tot de overhead. Die 
bedrijven zie je dan ook vaak daarna 
een koprol maken. Daarom adviseer ik 
De Schelde, ook de overhead af te 
slanken, hoe vervelend dat ook moge 
zijn. Er moet nu eenmaal een bepaalde 
verhouding worden gehandhaafd. 

De heer Engwirda (D'66): De Minister 
zegt dat de deskundigen van Defensie 
overtuigd zijn. Hoe verklaart hij dan 
dat de marine accountantsdienst 
morgen in Vlissingen een tweede 
gesprek heeft met De Schelde? Men is 
het kennelijk toch nog niet met elkaar 
eens. 

Minister Van Aardenne: Men doet een 
poging, het wél met elkaar eens te 
worden. Men moet elkaar proberen te 

vinden op technisch niveau, hetgeen 
van het grootste belang is. 

De heer Engwirda (D'66): Dan zijn ze 
kennelijk toch nog niet overtuigd. 

Minister Van Aardenne: Maar daarom 
mag men toch nog wel een tweede 
gesprek voeren? Ik heb al gezegd dat 
ik het oordeel niet vel en dat ik op dit 
moment te maken heb met de 1 min. 
uren. Ik wi l echter wat af van dit 
cijferfetisjisme. Het gaat er de Regering 
om dat de capaciteit van De Schelde 
wordt afgestemd op de mogelijke 
continue stroom van marine-orders. 
Daar moet geen export-kop op komen 
want dan gaat er een gedeelte marine 
uit! Als je daarvan uitgaat, is het een 
technisch probleem of het nu 1 min. 
uren, 1,2 min. uren of iets dergelijks 
is. Dat zal dan wel blijken. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik 
begrijp nu dat de Minister de absoluut-
heid van het getal van 1 min. uren 
loslaat. Daarbij is het punt van 
uitsluitend Nederlandse opdrachten 
een aparte zaak. De laatste weken was 
elk voorstel van meer dan 1 min. 
uren onbespreekbaar en dat heeft 
ieder ambtelijk overleg gefrustreerd. 
Als de Minister dat loslaat, vind ik 
dat een belangrijk gevolg van dit 
debat. Op de exportmogelijkheden 
komen wi j dan straks nog wel terug, 
maar het eerste zou ik graag door de 
Minister bevestigd zien. 

Minister Van Aardenne: Ik citeer dan 
maar even de brief van de Minister 
van Economische Zaken a.i.: 

'De overheid is dan ook van mening 
dat het afstemmen van de capaciteit 
van de S-marinebouw op de behoefte 
van de Koninklijke Marine met 
daarenboven een zekere hoeveelheid 
exportorders ongewenst is in verband 
met het feit dat het hier gaat om 
orders die gekocht moeten worden 
alsook in verband met onzekerheden 
verbonden aan het verwerven van 
exportorders in de militaire sfeer. De 
KMS onderschrijft dat de behoefte 
van de Koninklijke Marine aan 
bouwcapaciteit rond de 1 min. uren 
beloopt'. 

Dit is dus de brief van 7 april en die 
gaf op dat moment de stand van 
zaken weer. Als nadere berekeningen 
uitwijzen dat dit iets gewijzigd moet 
worden, ben ik best bereid om 
daarover te praten, maar het voortouw 
ligt bij Defensie. Ik stel vast - dat is 
het principe - dat het gaat om een 
aantal uren dat correspondeert met 
de basisorderstroom van de marine, 
want dat wenst de Regering te 
garanderen. Daar heeft zij een enorm 
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bedrag voor uitgetrokken. Het gaat 
niet aan, dat bedrag nog te verhogen. 
Dat zou nl. betekenen dat wi j alleen 
maar geconfronteerd zullen worden 
met extra inspanningen. Ik doel dan 
niet op onderbezetting. 

Als u zegt 'laat die mensen maar 
zitten, ook als er geen orders komen, 
want dat kost niet zoveel', dan lijkt mij 
dat volstrekt onjuist. Dat zou grote 
onzekerheid geven en het bedrijf weet 
dan bovendien niet hoe het moet 
calculeren. Neen, het gaat erom dat 
men moet kunnen zeggen dat bepaalde 
orders zeker zijn. Die kosten geld, 
maar dat geld kan eventueel ook 
worden gebruikt voor exportorders en 
dan schuiven die zekere orders naar 
achteren. Dat zwaluwstaarten van 
export en marine-opdrachten blijft de 
essentie van het regeringsbesluit en 
daar wil de Regering dan ook aan 
vasthouden. Het bedrag van 1 min. is 
dermate rond, dat het wel duidelijk is 
dat het nooit exact klopt. In de praktijk 
zal erop terug moeten worden 
gekomen. 

Als wordt bepleit om het nog een 
jaar aan te zien, dan zou er dat jaar 
een enorme onderbezetting zijn en 
dat vind ik niet logisch. Wij kunnen 
dan beter nu tot dat lagere niveau 
afslanken. Dan nog hebben wi j 
mensen over; de exportorders en de 
marine-orders zijn er ook nog niet. Als 
het nu lukt om orders te krijgen tegen 
bepaalde calculaties die ook naar mijn 
mening gehandhaafd moeten worden, 
kan men beter de zaak weer wat op 
gaan bouwen. Het is veel beter om te 
verminderen in een tijd van onderbe-
zetting - anders zou men toch op 
grote schaal tot werktijdverkorting 
over moeten gaan - en om, als blijkt 
dat het kan, na 1 januari wat uit te 
bouwen. Ik zie dus de zin van het dit 
jaar handhaven op een hoger cijfer 
alleen om de kat uit de boom te kijken 
niet in, want de mensen hebben op 
zich geen werk en komen dan alleen 
maar ten laste van het budget. 

De heer Van lersel (CDA): Maar, 
Voorzitter, ik heb toch steeds de 
indruk gehad dat het in wezen gaat 
om een verschil van inschatting 
tussen de Kamer en de Minister van 
de exportkanstn. 

Minister Van Aardenne: Neen, daar 
gaat het niet om; als de exportkansen 
groot zijn, worden de marine-orders 
niet naar voren gehaald. Ik heb dat 
toch duidelijk genoeg uiteengezet. Dat 
geld wordt dan besteed om exportor-
ders te kopen en is dan niet meer 
beschikbaar om marine-orders naar 

voren te halen. Het is of het een of het 
ander en niet en/en. Het zou mooi zijn 
als inderdaad exportorders werden 
verkregen, want het naar voren halen 
van de marine-orders is om allerlei 
redenen - om redenen van defensie, 
van defensieplanning, van bondge-
nootschappelijke afspraken enz. - niet 
zo gewenst, maar wi j doen het tóch 
om De Schelde kansen te geven. 
Prioriteit heeft dus het binnenhalen 
van exportorders, maar lukt dat niet, 
dan garandeert de Regering, met alle 
pijn die dat kost, dat de marine-orders 
naar voren worden gehaald. Dat 
begrenst zich dan tot het bedrag van 
de continue stroom, dus volgens 
Defensie 1 min.! 

De heer Van lersel (CDA): Wat doet u 
dan met het argument dat door de 
KMS steeds naar voren wordt ge-
bracht, nl. dat wanneer nu tot afslan-
king zou worden overgegaan en de 
orders in oktober binnen zouden 
komen, die orders toch niet komen, 
omdat dan de prijs ineens 10 of 15% 
hoger is? Wat zegt u dan? 

Minister Van Aardenne: Dat komt, 
omdat volgens de berekeningen van 
De Schelde steeds blijkt dat het 
duurder wordt. Ik vraag mij af, of dat 
werkelijk zo is. Dat zou alleen maar zo 
zijn als men de overhead-kosten te 
hoog houdt. Als die overhead kleiner 
wordt, behoeft de uurprijs niet zo te 
stijgen. Daar draait het om en op 
basis daarvan is ook Defensie ervan 
overtuigd dat het niet meer zal 
behoeven te kosten als het 1 min. 
uren zouden zijn. 

Nogmaals: als het voor Defensie 
nog meer gaat kosten, dan zal men 
dat niet wil len. Een bedrag van 100 
miljoen is zeer hoog en Defensie zou 
dat moeten betalen. Men is er daar 
echter van overtuigd, dat het niet 
hoeft. De meningen staan echter 
tegenover elkaar. Ik verlang van De 
Schelde - en dit bedrijf wordt met een 
groter bedrag gesteund dan welhaast 
ooit voor een bedrijf besteed is - dat 
er alles aan wordt gedaan om tot een 
zo zuinig mogelijke opzet te komen. Ik 
las daarnet een brief voor, waarin dit 
door De Schelde wordt ondersteund. 
Deze brief heeft de directie van de 
KMS gekregen, maar men heeft 
hierop ten opzichte van de bewind-
voerders c.q. het ministerie niet 
gereageerd, hetgeen opvallend is. 

De heer Van der Doef merkte op dat 
het een gemengd bedrijf moet gaan 
worden van het Rijk en de provincie 
Zeeland van vijf poten. Ik heb al 
eerder gezegd dat het niet mijn ideaal 
is om daar een gemengd of een 

gemengd staats/provinciaal bedrijf 
van te maken. Ik weet ook niet of het 
bedrag dat Zeeland ter beschikking 
stelt, in de vorm van aandelen 
beschikbaar komt. Er is toegezegd dat 
ze beschikbaar worden gesteld 
- overigens van de PZEM - maar daar 
zitten misschien nog wat haken en 
ogen aan. Wij moeten daar echter nu 
niet over spreken. Hoe het zij: ik denk 
dat het wenselijk is als de aandelen 
van De Schelde weer worden geprivati-
seerd en dat de overheid alleen als 
belangrijke opdrachtgever en rol kan 
spelen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Wie 
worden dan de aandeelhouders? 

Minister Van Aardenne: Dat weet ik 
niet. Voorlopig zal het een stichting 
zijn waarin de overheid een stem 
heeft. Wij gaan echter zoeken naar 
aandeelhouders. Bij een rendabel 
bedrijf is dat heel wel mogelijk. 

De heer Van der Doef zei dat je, 
wanneer je zo laag zit met die 1 
miljoen en je wat meer krijgt, alleen 
met een hire/fire-principe kunt 
werken, hetgeen in dat soort bedrijven 
geen resultaat afwerpt. Over het 
algemeen ligt dat niet zo zwaar. Het is 
natuurlijk geen bouwbedrijf waar het 
hire/fire-principe heel normaal is. Het 
is een industrieel bedrijf. Succesrijke 
bedrijven - bij voorbeeld in de 
offshore- moeten echter ook soms 
ineens een paar honderd man 
aantrekken. Misschien halen zij die 
van de arbeidsmarkt met een kort-ter-
mijnverband vandaan. 

De heer Van der Doef (PvdA): Spaanse 
lassers of zo. 

Minister Van Aardenne: Geen Spaanse 
lassers, want dan moet je over een 
vergunning beschikken, maar mis-
schien kunnen ze wel uit de EG-landen 
komen. Er zijn gevallen bekend 
waarin Engelse lassers hierheen 
komen. Na gedane arbeid vertrekt 
men weer. Dat is het hire/fire-principe. 
Het gaat hierbij om gezonde bedrijven 
en die vormen het draagvlak van onze 
economie. Daardoor verkrijgt men 
indirect werkgelegenheid voor de 
toekomst. Wanneer verstarring 
optreedt, zal het eindresultaat zijn dat 
er in dit land helemaal geen industriële 
activiteiten meer zijn. Toegespitst op 
de Schelde echter moeten wi j dit niet 
zo absoluut zien. Wanneer zich een 
mogelijkheid voordoet, dan is de 
Zeeuwse arbeidsmarkt beslist nog wel 
in staat mensen te leveren. Natuurlijk 
zou het mij een lief ding waard zijn als 
met behoud van de minimale marine-
capaciteit - afgestemd op de Neder-
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landse marine en het verkrijgen van 
export in de plaats daarvan om de 
Nederlandse defensie niet te zwaar te 
belasten - het civiele deel van De 
Schelde zich verder kan ontplooien. 
Wellicht bestaan daar kansen voor en 
dat mag een uitdaging zijn voor het 
management van De Schelde. 

De heer Van Dis sprak over de 
ketelbouw. Hij merkte op dat geen 
orders naar Hengelo overgeheveld 
mogen worden. 

Wij zullen binnenkort waarschijnlijk 
wei een debat over de ketelbouw 
hebben. Binnen afzienbare ti jd zal ik, 
naar aanleiding van de vragen van de 
vaste Commissie, een brief schrijven 
waarin de problematiek uiteen wordt 
gezet. Ik heb echter al vaker gezegd 
dat het probleem niet is dat de 
conceptie van mijn ambtsvoorganger 
niet deugde. In de situatie van toen 
deugde zijn conceptie wel. De situatie 
is echter gewijzigd. Als er op een 
gegeven moment geen order meer is, 
behoeven wij ook geen zwaartepunt 
te leggen. 

Nu gaat het erom - dat is mij 
vandaag in de Eerste Kamer ook 
gezegd-dat men in Hengelo vasthoudt 
aan iets dat men ziet als een belofte. 
De praktijk is echter dat die belofte 
niet meer een zodanige zwaarte kan 
hebben, omdat een aantal orders is 
weggevallen. Hetzelfde geldt voor De 
Schelde. Denk aan Borssele voor De 
Schelde en Buggenum voor Hengelo. 
De Maasvlakte is dan het strijdpunt. 
De Maasvlakte alleen zal echter altijd 
leiden tot een mindere bezetting in de 
totale ketelbouw. Er moet dus verder 
worden geschoven. De oplossing kan 
alleen bereikt worden in samenwer-
king tussen de twee bedrijven. Ik acht 
dit essentieel voor de oplossing. Als 
het nu niet tot samenwerking komt, 
wordt het inderdaad heel moeilijk. Het 
moet nu komen tot samenwerking en 
spreiding en bovendien tot onderlinge 
uitwisseling van activiteiten die in de 
werkplaatsen worden ondernomen. 

De heer Jacobse (VVD): Wanneer zal 
die notitie over de grote ketelbouw de 
Kamer bereiken? Ons was toegezegd 
dat deze ons voor het Paasreces zou 
bereiken. Ik begrijp dat er compliceren-
de factoren zijn. 

Minister Van Aardenne: Ik wi l voldoen 
aan de wens van de vaste Commissie 
om binnen veertien dagen - laten wi j 
zeggen eind volgende week - een 
brief te sturen. In de Eerste Kamer 
heb ik al gezegd dat die geen decisief 
standpunt zal bevatten. Daarin zullen 
echter wel de problemen uiteen 

worden gezet. Op zich zelf is dat heel 
nuttig. Daarbij bestaat ook de moge-
lijkheid van inspraak voor mensen uit 
de sector van de ketelbouw in dit 
land. 

Ik heb al gesproken over de Voor-
jaarsnota. Ik zal overigens in een brief 
over de RSV nog een zorgvuldige 
financiële uiteenzetting geven, want ik 
kan mij voorstellen dat de cijfers zo 
langzamerhand iedereen doen 
duizelen. 

De heer Engwirda heeft een opmer-
king gemaakt, die later ook door de 
heer Van lersel is gemaakt. De heer 
Van lersel heeft zelfs met de heer 
Jacobse een motie ingediend. Er werd 
namelijk gevraagd of wij niet op een 
faill issement aansturen. Ik stuur niet 
op een faillissement aan. Iedereen, 
ook ik, is het erover eens dat wi j zo 
snel mogelijk uit de situatie van 
surséance moeten komen. Dan gaat 
het alleen nog om een zakelijke 
afweging van de beste startkansen. 

Dan gaat het erom of wi j een 
activatransactie of een aandelentrans-
actie moeten verrichten. Als het een 
activatransactie wordt, wordt het een 
nieuwe Schelde. Dan wordt het een 
Biesbosch-constructie, waarbij het 
oude deel, de dan loze vennootschap, 
in faill issement, komt. Soms is dit 
voordeliger. Het behoeft het niet te 
zijn. Het wordt een zeer zakelijke 
afweging. Ik weet op dit moment niet 
hoe die zal uitvallen. Op dit moment 
wijst het iets in de richting van een 
aandelentransactie. Er valt echter nog 
geen definitieve keuze te maken. 

Ik wi l er echter voor waken om er 
een hard punt van te maken. Ik ben 
van mening dat het in wezen geen 
verschil maakt. Het faill issement van 
het omhulsel volgt later. Het lijkt 
ongeveer op een libel die uit zijn huid 
kruipt. Het gaat natuurlijk om de libel. 
Het is dan niet zo relevant of het 
bedrijf is losgemaakt van de RSV via 
een aandelentransactie of dat het is 
losgemaakt via een activatransactie, 
ook niet voor de naam naar buiten. In 
beide gevallen is er een eigen leiding 
en een eigen raad van commissarissen. 
Ik wi l dit zakelijk bezien, maar ik wi l in 
ieder geval niet een faill issement van 
het bedrijf in zijn huidige vorm. 

De heer Jacobse bracht nog de 
internationale reputatie naar voren. 
Die opmerkingen waren juist. 

Hiermee heb ik alle opmerkingen 
beantwoord, zij het sommige gedeel-
telijk impliciet, zodat ik ten slotte kan 
ingaan op de moties. De moties van 
de heer Van der Doef en van de heren 
Jacobse en Van lersel liggen niet zo 
verschrikkelijk ver uit elkaar. Het 

verschil tussen beide moties is 
eigenlijk maar gering. 

Ik merk hierover op dat ik mij wil 
losmaken van precieze cijfers. Het 
gaat erom, de capaciteit van De 
Schelde zodanig te maken dat een 
continue stroom van marineorders 
kan worden afgeleverd, uiteraard voor 
een redelijke prijs. Daarin moet ten 
slotte het Ministerie van Defensie het 
beslissende woord spreken, daarbij 
de kans gevende dat het bedrijf de 
zaak daar nog eens bepleit. 

Ik heb al duidelijk gemaakt dat ik 
aanvaarding van de motie van de 
heren Willems en Van der Spek 
ontraad, want ik zie daarin alleen 
maar grote concurrentievervalsing, 
waardoor andere bedrijven in ons 
land in moeilijkheden komen. Ook dat 
betekent weer gevaar voor de werkge-
legenheid. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
ti jd in tweede termijn te bepalen op 2 
minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): 

Mijnheer de Voorzitter! Detegenstel-
ling in het debat is duidelijk; je stemt 
de capaciteit af op de voortdurende 
stroom van orders van de Koninklijke 
Marine of je geeft De Schelde voor 
beperkte ti jd qua uren nog de moge-
lijkheid om reëel exportorders binnen 
te halen. Wanneer je het laatste in de 
ti jd afgrendelt, dan kun je zo nodig 
later in een afslanking voorzien. Ik ben 
niet overtuigd door de argumentatie 
van de Minister dat deze laatste 
mogelijkheid niet de meest wenselijke 
is en ook niet het meest het nationale 
belang impliceert, zowel voor de 
rijksbegroting als voor de continuïteit 
van de onderneming. In die zin heb ik 
dan ook geen enkele reden om mijn 
motie in te trekken. 

Die reden zou alleen gevonden 
kunnen worden in de aanwezigheid 
van een nieuwe motie van de leden 
Jacobse en Van lersel. Wanneer ik de 
overtuiging had dat de bestaande 
motie werd ingetrokken, dan zou ik nu 
al mededelen dat mijn motie ten 
behoeve van de motie van de heren 
Jacobse en Van lersel wordt ingetrok-
ken. Men begrijpt echter dat ik wat dat 
betreft graag nog een nader woord 
verneem van beide collega's. 

Mijn laatste opmerking gaat over 
hetgeen de Minister heeft gezegd 
over de KMS en over de daar noodza-
kelijke afslanking. Het was alsof de 
Minister nog bezig was om opmerkin-
gen te maken in een fase, voorafgaan-
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de aan het debat dat nu wordt 
gehouden. Hij deed alsof er bij de 
KMS in de overheadsfeer nog geen 
enorme afslankingen hebben plaatsge-
vonden en er geen verdere afslankin-
gen in de personele sfeer in de 
planning zitten. De onderneming 
heeft niet met de armen over elkaar 
zitten wachten. Integendeel, de 
onderneming heeft al vele honderden 
arbeidsplaatsen verloren zien gaan. 

De huidige veronderstelling is een 
teruggang van de capaciteit van 1,5 
miljoen uur naar 1.235.000 uur. Daarin 
zitten ook tal van plaatsen in de 
overheadsfeer begrepen. Laten wi j 
niet een verkeerde voorstell ing van 
zaken geven. De onderneming is 
gehouden aan een grote inspanning 
en zij moet zich ervan bewust zijn 
welke bijdrage de gemeenschap in 
haar totaliteit levert om te komen tot 
een overleven van de onderneming. 
Het bedrijf moet reële kansen krijgen 
op het verwerven van exportorders en 
andere mogelijkheden. Om die reden 
hoop ik dat de Kamer bereid is, de 
Minister enigermate in die richting te 
sturen. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft ons 
geantwoord dat het de overheid, de 
gemeenschap, zo'n f845 miljoen gaat 
kosten om de marineorders naar 
voren te halen, en dat gerekend over 
een periode van een paar jaar. Dat 
geld zal overigens gedeeltelijk ten 
koste gaan van bezuinigingen bij 
andere departementen en dus ook 
van werkgelegenheid aldaar, ais wi j 
het dan toch over concurrentieverval-
sing hebben! 

Dit bedrag voor ongeveer 1000 
werknemers over de jaren 1984 tot en 
met 1986 lijkt mij te berekenen als 
steun van 250.000 tot 300.000 gulden 
per arbeidsplaats. Ik ben ervan 
overtuigd, zoals ik in eerste termijn al 
heb aangegeven, dat voor een 
dergelijk bedrag ook activiteiten voor 
niet-militaire produktie kunnen 
worden begonnen die geen bestaande 
arbeidsplaatsen verdringen. Dit 
laatste staat centraal in de tegenwer-
ping van de Minister, maar ik acht 
deze niet juist. 

De overheid kan orders plaatsen 
voor research en voor import-vervan-
gende activiteiten. Zoals door mij 
genoemd in eerste termi jn, kan zij ook 
stimuleren dat nieuwe produkten 
worden ontwikkeld waarvoor andere 
bedrijven tot nu toe geen initiatieven 
hebben genomen, bij voorbeeld 

wegens het ontbreken van fatsoenlijk 
management, kennis of de nodige 
middelen. Het begrip ' innovatie' zal 
toch ook deze Minister nog steeds 
aanspreken? 

Het argument van concurrentiever-
valsing dat de Minister noemt, houdt 
in dat geen enkele overheidsinjectie 
meer mogelijk is voor conversie, het 
omzetten van militaire naar civiele 
produktie, terwij l het bewijsbaar is dat 
zij tot meer in plaats van minder 
werkgelegenheid leidt. Onze motie 
vraagt om het onderzoek hiernaar met 
grote kracht ter hand te nemen en als 
voorwaarde voor de verlening van 
steun te stellen. Het onderzoek zal 
moeten uitwijzen of de Minister of 
onze fractie gelijk heeft. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister betwijfelde in 
zijn antwoord of hij zelf de opperste 
wijsheid bezit. Ik weet in ieder geval 
zeker dat hij niet altijd goed luistert en 
voor de zoveelste keer heeft hij mij 
verkeerd geciteerd. Ik kom hierop 
terug, omdat het nogal vaak voorkomt 
en de Minister dit als aanleiding 
gebruikt om historische schetsen te 
geven. Ik heb de indruk dat hiermee 
het betoog van de CPN tot een soort 
simplisme wordt gemaakt. Ik meen 
dat de Minister de CPN er niet voor 
nodig heeft om dit soort verhalen af 
te steken. 

Ik heb niet beweerd dat er niets met 
de KMS aan de hand zou zijn geweest, 
maar dat het bedrijf zonder de 
RSV-affaire zelf besluiten had kunnen 
nemen voor het oplossen van proble-
men die er konden zijn geweest. 
Daarom kom ik terug op de marge in 
uren die er moet zijn om tot andere, 
civiele produktie te komen. Dit 
behoort normaal tot de competentie 
van een bedrijf. Als er ruimte wordt 
gezocht om met Nederlandse marine-
orders het bedrijf overeind te houden 
en er een marge wordt ingebouwd 
voor het geval er export komt, kan de 
marge er volgens mij ook zijn voor 
het ontwikkelen van andere orders. 
Een bloeiend bedrijfsleven met 
nieuwe impulsen is toch datgene wat 
ook de Minister verlangt? 

Ik sluit mij aan bij de opmerkingen 
van de PSP over concurrentieverval-
sing en het ten koste gaan van werk-
gelegenheid elders. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister had gelijk, 
toen hij zei dat nafinanciering voor de 
orders van Taiwan en Indonesië in het 

geval van KMS niet aan de orde is 
geweest. Ik stel hiertegenover dat ook 
voor civiele orders de overheid in een 
aantal gevallen financiële faciliteiten 
ter beschikking heeft gesteld. Dit moet 
toch tegen elkaar worden afgewogen. 

Het betoog van de Minister komt 
erop neer dat er meteen moet worden 
afgeslankt tot 1 miljoen manuren en 
dat, als het beter gaat, later eventueel 
kan worden opgebouwd. Ik meen dat 
dit te simpel gezien is. Het gaat om 
veel ervaring en kennis bij het bedrijf. 
Als er nu mensen weggaan en andere 
banen zoekken, bouwt het bedrijf de 
oude kennis niet gemakkelijk weer op. 

Het tweede argument is dat door de 
afslanking de tarieven omhoog gaan. 
De Minister heeft zijn opvatting niet 
nader onderbouwd, maar slechts 
verwezen naar de opvatting van 
Defensie. Ik heb bij interruptie al erop 
gewezen dat het gesprek hierover 
kennelijk nog niet is afgelopen. Het 
gevaar van tariefverhoging is dus 
levensgroot. 

Over de kwestie faillissement of niet 
heeft de Minister gezegd, dat het hem 
om de beste startpositie gaat. Ik vraag 
mij af hoe ik dit moet interpreteren. Is 
dat de beste startpositie voor de 
onderneming - ik ben er dan van 
overtuigd dat faillissement een zeer 
slechte weg zou zijn - of is het de 
beste startpositie voor het Rijk, zodat 
het zo min mogelijk kost? Als ik de 
woorden van de Minister interpreteer, 
neig ik tot de laatste indruk. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Sprekend over de motie 
van collega Jacobse en mijzelf, 
maakte de Minister zich los van 
precieze cijfers. Het is toch spijtig dat 
er niet meer op tafel heeft gelegen 
dan alleen het briefje dat hedenavond 
op de agenda stond. 

De meest essentiële stelling van de 
Minister was naar mijn mening, dat 
de capaciteit moet worden terugge-
bracht tot de basiscapaciteit van de 
marine en dat Defensie daarbij een 
beslissend woord heeft. Ik wi l buiten 
de technische argumentatie bli jven, 
zoals de Minister uiteindelijk ook heeft 
gedaan, en alleen herhalen dat het mij 
er van het begin af aan om gegaan is 
dat het overleven van de KMS, 
althans waar het de marine betreft, 
alleen op termijn mogelijk is wanneer 
ook met grote inzet van alle krachten 
de export wordt onderschreven. 

Niet alleen de prijs is hiervoor 
belangrijk maar evenzeer de levertijd 
en de kwaliteit van het personeel, 
zoals ook in de motie is genoemd. De 
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Van lersel 

Minister heeft over deze aspecten niet 
gesproken. Welnu, dat was de inzet 
van deze motie en wij wil len dat met 
ons voorstel onderstrepen. 

Over de motie van collega Jacobse 
en mijzelf betreffende de surséance 
heeft de Minister gezegd, dat activa-
transactie hetzelfde effect heeft als 
aandelentransactie. Ik hoop dat dit 
juist is. De Minister stuurt overigens 
niet aan op een faillissement. Ik 
herhaal dat de motie twee punten tot 
doel heeft. In de eerste plaats rust 
houden bij de herziening van de 
structuur van de KMS en in de tweede 
plaats het volgen van een zodanige 
weg, dat het internationale prestige, 
de mogelijkheid van verkrijgen van 
nieuwe orders en het verkrijgen van 
vervolgorders in potentie zo goed 
mogelijk overeind blijven. De motie is 
erop gericht om een zo optimaal 
mogelijke uitgangspositie te bereiken 
voor de toekomst, voor - zoals.de  
Minister in een eerder mondeling 
overleg zei - het bereiken van een 
pragmatisch opt imum. 

D 
De heer Jacobse (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
door hem gegeven antwoorden. Ik wi l 
er nog een compliment aan toevoegen. 
Twee maanden geleden zaten èn 
RDM èn De Schelde aan te kijken 
tegen een gat in het orderbestand 
voor de marinepoten van twee a drie 
jaar. Het feit dat het kabinet erin is 
geslaagd om dit gat op te vullen, 
verdient naar mijn smaak een compli-
ment. Wanneer de Minister onder-
streept dat Defensie daarmee in hoge 
mate zijn bijdrage heeft geleverd aan 
het voortbestaan van deze takken van 
bedrijvigheid, wil ik dat met genoegen 
onderstrepen. 

Ik kom tegelijk bij één van de 
kernpunten van de discussie op dit 
ogenblik. Is het de verantwoordelijk-
heid van Defensie om te bepalen dat 
bij De Schelde die 1 min. manuren 
volstaat? Dat is juist. Wij weten dat de 
discussie hierover nog gaande is en 
dat hiervan kan worden afgeweken. 
De Minister heeft dit ook gezegd. 
Daarna en daarnaast komt naar mijn 
smaak een verantwoordelijkheid voor 
het Departement van Economische 
Zaken en die betreft de toekomstkan-
sen van een bedrijf van internationale 
allure als De Schelde is en van de 
internationale betekenis, die De 
Schelde heeft. 

Kijkend naar het resterende verschil 
- wi j spreken immers voortdurend 
over het verschil tussen 1 miljoen en 

1.235.00 manuren - vraag ik wat dit 
financieel uitmaakt. De fractie van de 
VVD dient, zoals bekend, zelden 
wijzigingsvoorstellen in zonder 
daaraan een prijskaartje te hangen. 
Welnu, het prijsverschil bedraagt in 
het allerongunstige geval, waarin 
geen enkele opdracht loskomt, f2,4 
miljoen. Wanneer wi j dat bedrag 
projecteren tegen de kosten van 
bepaalde opdrachten en tegen het 
door de provincie Zeeland in het 
vooruitzicht gestelde bedrag van f50 
mil joen, mag dat het breekpunt niet 
zijn. 

De Minister heeft terecht geconsta-
teerd dat de motie-Van der Doef en 
onze motie op elkaar lijken. Het 
verschil zit echter in het feit dat de 
motie-Van der Doef ongeclausuleerd 
is en daardoor enigszins polariseert. 
Ik zou er de voorkeur aan geven als de 
heer Van der Doef zijn motie ten 
faveure van de onze zou terugnemen. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat de heer Van 
der Doef zich vergist als hij een 
verschil constateert tussen mijn 
standpunt en het zijne over de 
wenselijkheid om exportorders aan te 
trekken. Ik heb juist onderstreept dat 
dit de eerste prioriteit heeft, maar dat 
de Regering een vangnet heeft 
ingebouwd, een vangnet om, wanneer 
het aantrekken van die orders niet 
lukt, de marine-orders naar voren te 
halen. Ik zeg nogmaals, dat dit in 
beide gevallen betekent, dat in de 
loop van het tweede halfjaar van 1983 
er een aanmerkelijke leegloop gaat 
optreden. Er zal op grote schaal 
werktijdverkorting moeten worden 
aangevraagd, hoeveel uren wi j ook 
voor de marinebouw inschatten. 

Het is de opzet van de Regering het 
hedrijf te steunen bij het verkrijgen 
van exportorders en daarvoor reële 
mogelijkheden aan te boren. 

Op de opmerking van de heer Van 
der Doef, dat er in de overheadsfeer 
reeds zoveel is afgeslankt, zeg ik dat 
het hier ten slotte om een aantal uren 
gaat, dat gebaseerd is op het produk-
tieve getal. Als de kostprijs per 
produktief uur zo zwaar omhoog gaat, 
kan de verklaring daarvoor voor een 
belangrijk deel alleen maar liggen in 
overheaduren. Ik doe dan ook een 
beroep op De Schelde eens te kijken 
of die berekening inderdaad wel tot 
het uiterste is uitgevlooid. Ik heb 
aanleiding te vermoeden dat dit niet 
zo is. Ik kom daarop nog terug. 

De heer Willems heeft zijn stelling 
herhaald. Aan mijn antwoord daarop 

in eerste termijn heb ik eigenlijks niets 
toe te voegen. 

Ik heb mevrouw Eshuis wel degelijk 
goed beluisterd, ook al heb ik haar 
misschien enigszins verkort geïnter-
preteerd. Zij zegt nu dat als er geen 
RSV-debacle geweest was, men zelf 
besluiten had kunnen nemen. Dan 
waren die besluiten echter toch 
genomen, net zoals dat ook bij de 
civiele scheepsbouw gaat, doordat 
men zegt: 'wij hebben een enorm gat, 
help ons met het kopen van exportor-
ders! ' Ik ben daartoe tot op zekere 
hoogte ook bereid. Ik vind dat een 
heel reële zaak. 

Ik zeg alleen dat, wanneer er geen 
RSV-deconfiture geweest was en De 
Schelde apart had gestaan, dat gat 
ook gevallen was. Dat gat had 
ongetwijfeld de resultaten gedrukt, de 
rentabiliteit gedrukt. Dat was allemaal 
gebeurd, omdat men op een gegeven 
moment de Portugal-order niet heeft 
binnen kunnen halen, ondanks de 
enorme subsidie die daarbij was 
toegezegd. Ook een los van de RSV 
slaande Schelde zou ons met proble-
men hebben geconfronteerd, proble-
men die misschien wel de vorm 
zouden hebben aangenomen van een 
afslankingsoperatie. Het heeft dus niet 
direct met RSV te maken. 

De heer Engwirda heeft gelijk als hij 
stelt, dat wi j voor civiele orders ook 
financiële faciliteiten geven. Overigens 
is voorzien in een afbouw daarvan. Ik 
denk echter wel dat wi j ons moeten 
beraden of wi j die afbouw niet in een 
meer geleidelijk tempo moeten laten 
verlopen, gezien de ontwikkeling op 
de wereldscheepsbouwmarkt. 

Ik wijs er wel op dat in de kostprijs 
van marineschepen erg veel import 
zit. De toegevoegde waarde van 
civiele schepen is waarschijnlijk hoger 
dan van marineschepen. Aan de 
andere kant hebben marineschepen 
een erg belangrijke know-how-compo-
nent. 

De heer Engwirda zegt dat het 
afslanken tot 1 min. en het daarna 
weer opbouwen toch niet helemaal 
logisch is. Het zou inderdaad niet 
logisch zijn als er nu nog veel werk 
was en als dus zou kunnen worden 
gezegd dat men volgend jaar op een 
lager niveau moet doorgaan. Dan zou 
ik natuurlijk zeggen dat nu geen 
mensen moeten worden ontslaan. 
Hierdoor zou de levertijd langer 
worden. Dan zou de tijd moeten 
worden gebruikt om te bezien hoe 
een en ander volgend jaar plaats 
moet vinden. Het is echter zo, dat er 
in het komende halfjaar een groot 
overschot is aan manuren. Ik vraag 
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Van Aardenne 

mij dan af, of het niet verstandiger is 
om niet over te gaan tot een extra 
werkti jdverkorting, maar om nu direct 
met het defensiecijfer verder te gaan. 

De tarieven vormen natuurlijk een 
belangrijk punt. De defensieberekenin-
gen waren 1 min. Het is interessant 
om eraan te herinneren dat pas vorige 
week vrijdag - dat is dus niet zo lang 
geleden; de brief is al veel langer 
geleden door de minister ad interim 
verstuurd! - van de kant van De 
Schelde de variant naar voren is 
gebracht van 1,1 min. manuren. 
Daarbij werd de opmerking gemaakt 
dat wi j ons vergissen in onze bereke-
ningen. Op basis van onze eigen 
uitgangspunten zouden wi j moeten 
komen aan 1,1 min. manuren. Hierover 
is te praten. Als het aantoonbaar is 
dat de uitkomst op basis van de 
continue stroom van defensieorders 
1,1 min. moet zijn, moeten wij nog 
eens met elkaar praten. Dit overleg is 
nog gaande. Een overleg met Defensie 
is begonnen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit verschil signaleer ik 
niet in de Kamer. Het gaat niet over 
de beoordeling wat nodig is ten 
behoeve van de continue stroom van 
marine-orders. De uitkomst kan 1 min. 
en kan ook 1,1 min. zijn! Dit moet 
echter op deskundige wijze worden 
vastgesteld. Dan resteert de beoorde-
ling ten aanzien van de vraag, of het 
verantwoord is voor dit jaar de 
capaciteit op ruim 1,2 min. manuren 
te behouden ten behoeve van moge-
lijke exportorders. Dit onderscheid in 
problematiek zou ik graag gehand-
haafd en opgelost zien. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Als de deskundigen menen 
dat het 1,1 min. of nog lager moet 
zijn, betekent dit in ieder geval al een 
verkleining van het verschil. Dat is 
duidelijk. 

Wij hopen dat wi j exportorders 
krijgen. Immers, dit vermindert de 
problematiek met de defensie. Het is 
dus iii ons belang en in het belang 
van de KMS. Als het lukt om exportor-
ders te krijgen, zullen deze echter pas 
komen na een periode van leegloop. 
Al worden zulke orders morgen 
geboekt, dan nog zal er altijd een 
proces van voorbereiding aan vooraf-
gaan. Dit houdt in dat er in het tweede 
halfjaar een leegloop is. Het is dan 
niet verstandig om te zeggen dat 
gedurende dit jaar een extra leegloop 
in stand moet worden gehouden en 
dat volgend jaar op een lager niveau 
moet worden afgebouwd. Als het lukt 

om exportorders te krijgen, zal het 
naar voren schuiven van marine-or-
ders in mindere mate plaatsvinden. 
Dit was in wezen alleen de vangnet-
constructie. 

De heer Engwirda heeft gesproken 
over 'de beste startpositie'. Hij is 
teruggekomen op hetgeen is gezegd 
over een faill issement en heeft daarbij 
de vraag gesteld of een en ander gold 
voor de onderneming of voor het Rijk. 
Voor het Rijk is het de eindpositie en 
voor de onderneming is het de 
startpositie! Dit kan in materieel 
opzicht opgaan. Het is niet onbelang-
rijk om te kijken naar de beginbalans. 
Ook immateriële factoren kunnen 
hierbij een rol spelen. 

Ik heb het gevoel dat door de 
afschuw van het woord 'faillissement' 
op een gegeven ogenblik immateriële 
factoren een rol spelen. Dit kan de 
aangewezen weg zijn. Mijn voorkeur 
gaat echter uit naar de andere 
oplossing. Ik wi l het echter zakelijk 
bekijken en dus de argumenten naast 
elkaar zetten. Als het tot een Biesbos-
constructie komt, kan men heel wel 
met dit bedrijf, dat internationaal 
bekend is, doorgaan. Dan vindt een 
activatransactie plaats. Pas later volgt 
het faillissement van de lege huls. Dat 
duurt dus veel langer. 

Datfeit krijgt dan ookgeen publiciteit 
meer, want het bedrijf gaat door. De 
juridische vorm is niet essentieel, het 
gaat om het bedrijf zelf. Wij moeten 
bekijken of het materieel werkelijk dat 
verschil maakt, want een aandelentrans-
actie is eenvoudiger en brengt 
minder werk met zich. Dat zijn dan 
ook weer voordelen. Het gaat dus om 
de startpositie van de onderneming. 

De heer Van lersel heb ik al gezegd 
dat de 1.000.000 uren nu door De 
Schelde worden gesteld op 1,1. Dat 
moet worden onderzocht; daarop 
heeft men recht. Als men daaruit 
komt, ligt de zaak op een ander 
niveau. De Regering wil daarover 
geen onduideli jkheid laten bestaan. 
Zij houdt vast dat haar inspanning 
begrensd is door de urencapaciteit die 
correspondeert met die van het 
vangnet, namelijk het naar voren 
halen van marineorders als het niet 
lukt om exportorders te krijgen. 

Ik ben het eens met de motie over 
de huidige interne structuur. Ik ben 
van mening dat wi j daartoe moeten 
overgaan, nadat De Schelde verzelf-
standigd is. Er moet wel iets gebeuren, 
maar wi j moeten geen extra belasting 
creëren. Ik versta een afslanking daar 
niet onder. De juridische vorm moet 
zakelijk beoordeeld worden. 

De heer Jacobse heeft tot mijn 
genoegen gewezen op de inspanning 
die ook de Minister van Defensie 
levert. Ik wi l dat hier onderstrepen. 
Van die kant wordt een enorme 
inspanning geleverd. Er is hier geen 
bewindsman van Defensie aanwezig. 
Des te gemakkelijker kan ik de 
waardering voor die inspanning 
uitspreken. Ik ben dit dus met de heer 
Jacobse eens. Ik ben van mening dat 
Defensie dan ook het recht heeft om 
haar argumenten gewogen te krijgen 
in verband met die f 1 min. of iets 
meer. De Kamer moet haar oordeel 
niet alleen op de cijfers van De 
Schelde baseren. De discussie is nog 
gaande; het precieze aantal komt er 
dus nog uit. Nogmaals, de uitgangspo-
sitie heb ik inmiddels geschetst. 

De heer Jacobse heeft gezegd dat 
het verschil tussen het in dienst 
houden en het niet in dienst houden 
van die mensen maximaal f2,4 min. 
bedraagt. Eerlijk gezegd ben ik het 
daarmee niet eens. Het gaat om 
235.000 uren. Dat is per jaar toch zo'n 
150 man. Volgens mij komen wi j dan 
op een bedrag van f 12,5 min. Dat is 
ook niet het grootste bedrag, maar 
het gaat mij in dit geval om het 
principe. Het zou ook anders zijn als 
er nu nog voldoende orders onderhan-
den waren; wij moeten natuurlijk niet 
mensen uit het werk halen zodat het 
werk dan langer duurt. Maar dat is niet 
het geval; er komt al onderbezetting. 

Ik ben ervan overtuigd dat als er dit 
- jaar een nog grotere onderbezetting 

plaatsvindt, de problemen bij een 
afslanking volgend jaar groter worden 
en de kostprijs omhoog gaat. Men 
zegt nu wel dat de kostprijs omhoog 
gaat bij afslanking, maar bij onderbe-
zetting gaat de kostprijs pas heel goed 
omhoog. Dat leert de ervaring bij bij 
voorbeeld Simon Stevin. Dit zijn 
allemaal argumenten die mij ertoe 
brengen te zeggen dat als het cijfer 
eenmaal is vastgesteld - daar moet 
men gezamenlijk uit kunnen komen -
wij ons daaraan moeten houden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
moties te stemmen morgen bij het 
begin van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over de tweede Planperiode 
PNL (13969, nr. 78). 

De beraadslaging wordt geopend. 
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D 
De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is slechts 
een kort debat; op 30 mei zullen wi j in 
een uitgebreide commissievergade-
ring nader met de Regering overleg 
plegen over het PNL-beleid. Sommi-
gen twijfelen over de continuering 
van het regionaal beleid. Bij deze 
gelegenheid wi l ik reeds kenbaar 
maken dat de CDA-fractie de uitgangs-
punten en de kern van het regionaal 
beleid in het kader van de bezuinigin-
gen onaangetast wi l laten. 

Het PNL-beleid vormt een wezenlijk 
onderdeel van dat regionale beleid. 
Het gaat nu in dit debat om de 
continuering van een regionaal 
beleidsinstrument dat niet zonder 
succes is toegepast. Regionale 
ontwikkelingsprogramma's behoren 
tot de instrumenten die de afgelopen 
periode met succes zijn toegepast. 
Men mag ze dan ook niet halfweg 
afbreken. 

Wij zijn niet zonder zorg en wijzen 
de Minister dan ook op zijn speciale 
verantwoordeli jkheid als eerstverant-
woordeli jke voor het regionale beleid. 
Het regeerakkoord laat op dat punt 
geen misverstand bestaan. Hierin 
staat namelijk: 

'Het regionale beleid blijft gericht 
op het versterken van de regionale 
component in het economische 
structuurbeleid ten behoeve van die 
gebieden die duidelijk een achterstand 
vertonen. Dit betekent tevens dat het 
beleid, zoals dat conform het ISP en 
de PNL wordt gevoerd, er in de 
komende periode op gericht zal 
blijven om daar de regionale werkloos-
heidscomponent weg te werken. De 
diverse departementen dienen bij hun 
activiteiten rekening te houden met 
de belangen van deze regio's en met 
eerder gemaakte afspraken'. 

Wij erkennen dat de situatie in de 
andere delen van het land ernstig is 
verslechterd. Dat is ook tot uitdrukking 
gekomen in onze bijdrage aan de 
behandeling van de begroting voor 
1983. De fractie van het CDA heeft 
toen voor deze gebieden een extra 
bedrag bepleit van zo'n f20 min. Dat 
bedrag is ook aangewend. Niettemin 
zijn wi j van mening dat de doelstellin-
gen van het PNL- en ISP-beleid ook 
onder de huidige moeilijke economi-
sche omstandigheden overeind 
moeten blijven. Dit leidt mij tot een 
paar vragen. Wil de Minister nog eens 
aangeven dat ook daar de prioriteit 
ligt? Hoe denkt de Minister de regio-
nale werkloosheidscomponent, zoals 
ook tijdens het mondeling overleg 
door hem is betoogd, weg te werken 

wanneer hieraan geen continuering 
van het PNL- en ISP-beleid en nako-
ming van de gemaakte afspraak ten 
grondslag liggen? 

Er is alle reden om het PNL-gebied 
een bijzondere positie te blijven 
geven. In de eerste plaats heeft de 
overheid hier een bijzondere verant-
woordeli jkheid, vooral als gevolg van 
de mijnsluit ing. Deze sluiting is 
gepaard gegaan met de belofte dat er 
vervangend werk zou komen. Ik 
begrijp heel goed dat de economische 
wind tegen heeft gezeten, maar 
niettemin blijft de bijzondere verant-
woordeli jkheid van de overheid voor 
dat gebied bestaan. 

In de tweede plaats verkeert het 
gebied sinds een jaar of vijftien in een 
ernstig verslechterde situatie. Boven-
dien dient de tweede generatie 
werklozen zich in vrij geruime mate 
aan. 

In de derde plaats is de aard van de 
werkloosheid beduidend anders. Ik 
wijs op het grote aantal pendelaars, 
op de verhouding tussen actieven en 
niet-actieven en op het boven het 
landelijke gemiddelde liggende 
percentage jeugdwerklozen. 

In de vierde plaats hebben wij in het 
verleden in deze Kamer mede bewerk-
stelligd dat er een vervroegde-uittre-
dingsregeling voor ex-mijnwerkers is 
gekomen als bijzondere regeling en 
naar ons oordeel als 'personeelssluit-
stuk' van de mijnsluiting. Deze 
regeling loopt op 31 december 1983 
af. Dit is een van de punten waarop 
wi j de nadruk leggen, omdat wi j van 
mening zijn dat de Regering dient te 
komen met een nieuwe regeling voor 
de ex-mijnwerkers. Deze regeling 
moet ook voor de sociale partners 
aanvaardbaar zijn. Wij gaan ervan uit 
dat dit gebeurt, omdat dit een vorm 
van ereschuld aan deze streek is. 
Tegelijkertijd heeft zo'n regeling het 
effect dat een aantal van honderden 
jeugdigen weer aan de slag kan. 

De eerste pijler onder de perspectie-
vennota was dus de VUT-regeling 
voor ex-mijnwerkers. De tweede pijler 
is het academisch ziekenhuis. De 
fractie van het CDA dringt aan op een 
spoedige positieve besluitvorming op 
dat punt onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat een sober ziekenhuis 
wordt gerealiseerd dat vooral is 
gericht op de eerstelijnszorg. Wij 
blijven uitgaan van de geraamde 
behoefte van 700 bedden, een 
investering van zo'n f400 min. De 
fractie van het CDA bepleit een 
investeringsschema voor een periode 
van maximaal tien jaar dat is gericht 
op een beddental van 700 inclusief de 

extra voorzieningen. In dat schema 
moeten de bijdragen van WVC en 
Onderwijs en Wetenschappen worden 
vastgelegd. 

Ik kom nu te spreken over de 
uitbreiding van de capaciteit aan 
open-hartoperaties. De fractie van het 
CDA kiest voor een uitbreiding van de 
capaciteit door toewijzing van een 
aantal open-hartoperaties aan het 
Academisch Ziekenhuis te Maastricht 
onder voorwaarde van de handhaving 
van het al eerder genoemde beddental 
van 700 en van een verantwoord 
tarief. Dit laatste houdt gelijke kosten 
als elders in. 

Wij wensen te onderstrepen dat de 
overeenstemming tussen Regering en 
provinciaal bestuur voor het vertrou-
wen van de regio in de Haagse 
politiek van het grootste belang is. 
Een vertrouwensbreuk mag niet 
ontstaan. Daarvoor is het nodig dat 
ten minste een aanvaardbare regeling 
voor de vervroegde uittreding van 
ex-mijnwerkers overeengekomen 
wordt. Tevens dient voor de geloof-
waardigheid in de politieke besluitvor-
ming nog dit jaar de schop in de 
grond te worden gezet voor de nieuw-
bouw van het academisch ziekenhuis. 

Er moet een einde komen aan de 
jarenlange onzekerheid en de steeds 
hernieuwde aanpassingseisen, in 
neerwaartse richting wel te verstaan. 
De geschiedenis is door het ziekenhuis 
in een dik boekwerk/Feitelijk redelijk' 
getiteld, vastgelegd. Langer uitstel is 
naar ons gevoel onduldbaar. Vrijdag 
moet het kabinet het groene licht 
geven voor de definitieve start. Beide 
zijn in grote mate bepalend voor het 
al of niet continueren van het PNL-be-
leid. Op dat punt vragen wij de Kamer 
graag om een uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Linden, Wöltgens en Van Rey wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het regionale 
ontwikkelingsprogramma zoals het 
PNL-beleid een belangrijk instrument 
vormt gericht op het versterken van 
de economische structuur van die 
regio en het wegwerken van de daar 
bestaande regionale werkloosheids-
component; 

constaterende, dat in de betreffende 
regio sprake is van een relatief grote 
structurele werkloosheid gedurende 
zeer vele jaren; 
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Voorzitter 

van mening, dat ook onder de huidige 
moeilijke economische situatie de 
doelstelling en afspraken in het kader 
van het PNL-beleid zoveel mogelijk 
gehandhaafd dienen te bli jven; 

van mening, dat daarbij de nieuwbouw 
van het academisch ziekenhuis en een 
regeling voor vervroegde uittreding 
ten behoeve van de ex-mijnwerkers 
van wezenlijk belang zijn; 

verzoekt de Regering, in het overleg 
met het provinciaal bestuur van 
Limburg de regionale prioriteitstelling 
tot uitdrukking te brengen en daarbij 
zeer in het bijzonder zorg te dragen 
voor een snelle start van de nieuw-
bouw van het academisch ziekenhuis 
Maastricht, zodat de toegezegde 
bouw dit jaar daadwerkelijk beginnen 
moet, en een aanvaardbare regeling 
voor de vervroegde uittreding 
ex-mijnwerkers te treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 79 (13969). 

De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
mijn conclusies. Naar de mening van 
de CDA-fractie moet het regionaal 
beleid ook in moeilijke tijden overeind 
blijven. De VUT voor de ex-mijnwer-
kers zien wi j als een ereschuld. De 
schop voor het nieuwe academisch 
ziekenhuis moet nog dit jaar in de 
grond. 

Tot slot verzoek ik de Minister zich 
in te zetten voor het Wider Instituut, 
dat een belangrijk aantal structurele 
arbeidsplaatsen kan creëren en dat 
tevens een versterking inhoudt voor 
de uitbouw van de universiteit. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Gezondheids-
zorg en economie hebben veel met 
elkaar te maken, niet alleen in de 
uitleg die de heer Van der Linden 
eraan geeft maar ook in andere zin: 
beheersing van de uitgaven voor de 
gezondheidszorg is van groot belang 
voor de beheersing van de collectieve 
uitgaven in het algemeen. 

Er is nog een ander punt. Bij de 
nieuwe medische faculteit in Maas-
tricht ging het oorspronkelijk om 
vernieuwing van de gezondheidszorg, 
met name regionalisatie en een 
sterkere eerste-lijnszorg. Dat beteken-
de: onderwijs- en onderzoeksmogelijk-
heden verbonden aan verschillende 
instellingen van gezondheidszorg en 
welzijnszorg. 

Er kwam een medisch regionaal 
centrum om voor de faculteit samen-
werking met de regionale instellingen 
mogelijk te maken. Dat was een heel 
hoopgevend begin, ook gezien vanuit 
het oogpunt van de beheersing van 
de kosten van de gezondheidszorg. 
Het is gebleven bij een begin. Faculteit, 
bestuur ziekenhuis en gemeente 
beten zich steeds meer vast in de 
nieuwbouw van een full-dressed 
academisch ziekenhuis. De functie 
van het medisch regionaal centrum 
werd daarmee eigenlijk meteen al 
weer uitgehold en de gedachte van 
regionale academisering vergeten. 

De Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen heeft op een gegeven 
moment gevraagd aan Limburg, een 
totaalbeeld van de academisering van 
Zuid-Limburg op tafel te leggen. Dat 
is gebeurd maar zonder overleg met 
het regionaal centrum en met instel-
lingen. Er kwam een commissie-Sikkel 
om de academisering van de eerste-
lijnszorg en de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg voor te bereiden. 
Die commissie had goede ideeën. Er 
kwam een beddenreductieplan 
gezondheidszorg dat het ziekenhuis 
Maastricht intact liet. Daarvoor 
moesten echter andere ziekenhuizen 
verdwijnen of inkrimpen. 

Het is naar het gevoel van mijn 
fractie ti jd dat wij eens goed gaan 
nadenken. Ik stel drie dingen vast. In 
de eerste plaats constateer ik, dat het 
resultaat van nieuwbouw zoals 
bedoeld door de heer Van der Linden 
en anderen een groot klassiek acade-
misch ziekenhuis zal zijn. Dat ligt op 
zich al niet in de lijn van de beoogde 
vernieuwing van de gezondheidszorg. 
Zoals de heer Deetman het in een 
brief aan de ziekenhuizen zegt: een 
primaire gerichtheid op extra-murale 
gezondheidszorg vraagt andere 
klinische voorzieningen dan topspeci-
alistische. 

Die nieuwbouw is bovendien zo 
duur - er wordt gesproken over 400 
mil joen, maar ik schat een mogelijke 
uitloop tot 800 miljoen - dat voor 
versterking van de eerstelijns gezond-
heidszorg en AGGZ geen geld meer 
over zal blijven. 

Een heel nieuw ziekenhuis betekent 
een enorme kapitaalvernietiging. 
Annadal heeft nog geen tien jaar lang 
een toren van 300 bedden en heeft 
twee jaar geleden 8 nieuwe operatie-
zalen gekregen, kosten 50 mil joen. 

Mijn conclusie: als wi j dit doorzetten 
wordt dit een enorme gemiste kans. 
Die kans zou zijn dat Limburg een 
belangrijke bijdrage levert aan de 
vernieuwing van de gezondheidszorg, 

die ons land hard nodig heeft. Mijn 
fractie is dus niet vóór een nieuwbouw-
academisch ziekenhuis met 705 
bedden, maar voor vernieuwbouw 
van Annadal tot 590 bedden, gericht 
op een beperkt aantal specialismen 
ten bate van de opleiding van huisart-
sen. De kosten daarvan zullen onge-
veer 150 miljoen bedragen. 

Als de gedachten van het kabinet 
die richting zouden uitgaan, zou ik 
daar uiterst tevreden mee zijn. Ik doe 
dan wel een dringend beroep op het 
kabinet de financiële mogelijkheden 
te scheppen voor academisering van 
de eerstelijns-gezondheidszorg en van 
de RIAGGS, de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg. 

Het moet mij nog van het hart dat ik 
vanavond eigenlijk een beetje met 
mijn oren sta te klapperen. De 
fracties, die het hier keer op keer 
hebben over de versterking van de 
eerstelijns-gezondheidszorg, over 
vernieuwing van de gezondheidszorg 
in het algemeen, pleiten nu, wel via 
andere woordvoerders, voor een 
uiterst duur nieuw academisch 
ziekenhuis dat de vernieuwingspogin-
gen, die er in Limburg ook wel 
degelijk zijn, van het begin af aan 
onmogelijk zal maken. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Hier heb je 
dan zo'n andere woordvoerder, 
mijnheer de Voorzitter! 

Bij mijn weten is het de eerste keer 
dat de Kamer tussentijds aan de bel 
trekt, nog voordat het perspectieven-
nota-overleg tussen de Regering en 
het college van gedeputeerde staten 
is afgerond. Het is al een teken 
genoeg van het guur wordende 
klimaat, waarin het regionale beleid 
langzaam maar zeker is komen te 
verkeren, dat wi j in een dergelijke 
situatie terecht zijn gekomen. 

Ik behoef alleen maar te refereren 
aan de uitspraken van de collega van 
Minister van Aardenne, Minister De 
Koning in, nota bene, Coevorden over 
het opnieuw rangschikken van de 
prioriteiten in het regionale beleid om 
duidelijk te maken dat het niet 
toevallig is dat wij op dit moment in 
deze situatie verkeren. 

In dat proces wordt het regionale 
beleid meer en meer in het defensief 
gedrongen. Dat leidt ertoe dat wi j ons 
vanavond in feite beperken tot twee 
onderwerpen die al sinds 1977 vaste 
onderdelen waren van de toezeggin-
gen aan het herstructureringsgebied 
Limburg. In de concept-Perspectieven-
nota, uitgebracht door de huidige 
Minister-President in de tijd dat hij 
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nog minister van Economische Zaken 
was, staat al, als een van de hoekstenen 
van het beleid, het academisch 
ziekenhuis. 

De andere hoeksteen is de vervroeg-
de uittreding in een of andere vorm, 
voor oud-mijnwerkers, later toege-
spitst in een motie-Bremen. Dit zijn 
dus toezeggingen die al van 1977 
dateren en nu moeten wij als Kamer 
al blij zijn als de Regering zo vriendelijk 
is aan deze toezeggingen tegemoet te 
komen. Zoveel stappen hebben wi j al 
teruggezet in onze voornemens met 
dat herstructuuringsgebied. Het heet 
niet voor niets herstructureringsge-
bied, want het was de bedoeling het 
echt te herstructureren. Het was niet 
de bedoeling dat wi j gedwongen 
zouden worden voortdurend terug te 
komen op de toezeggingen van drie a 
vier verschillende kabinetten met zeer 
verschillende samenstellingen. Door 
dit kabinet dreigen die toezeggingen 
onderuit gehaald te worden. 

De problematiek van het gebied is 
natuurlijk veel breder. Ik hoef daarover 
nu niet uit te weiden; daar krijgen wi j 
nog wel de gelegenheid voor. Wat 
gebeurt er, bij voorbeeld, met de 
arbeidsmarktmaatregelen? Het vorig 
jaar is door de toenmalige minister 
van Sociale Zaken met veel moeite 
aan zijn collega van Financiën een 
gigantisch bedrag voor arbeidsmarkt-
maatregelen ontfutseld. Ik durf te 
wedden dat deze Regering daar niet 
aan kan t ippen, maar ik zou blij zijn 
als de Minister van Economische 
Zaken dat wi l ontzenuwen. 

Met veel kabaal is vorig jaar gezegd 
tegen de heer Van Dam dat hij meer 
woningen in de regio moest bouwen 
en dat hij iets moest doen aan de 
contingentering voor de Randstad. Er 
kwamen toen 5000 woningen extra en 
een meer dan evenredig deel daarvan 
ging naar Limburg. Wat gebeurt er 
echter met het bouwprogramma voor 
dit jaar? Er zijn ook werkloze bouwvak-
kers daar. Zij maken zelfs een heel 
groot gedeelte uit van de werkloosheid 
in dat gebied. 

Nogmaals, over al deze zaken 
praten wi j niet op dit moment. Wij 
hebben ons al tot twee zaken laten 
terugdringen en als die niet waar 
worden gemaakt, zal ieder geloof in 
toezeggingen uit Den Haag niet alleen 
bij de mensen in de regio, maar bij 
iedereen die het beleid objectief 
bekijkt, komen te vervallen. 

Het vorig jaar is in het overleg met 
het kabinet Van Agt II duidelijk de 
financiële ruimte voor het academisch 
ziekenhuis ingevuld. Van tevoren 
waren al wel toezeggingen gedaan. 

Het vorig jaar is die financiële ruimte 
in de meerjarenraming gecreëerd. 
Daarbij werd de toezegging gedaan 
dat dat jaar, dus het vorig jaar, de 
eerste schop in de grond zou gaan. 
Intussen is, na de verkiezingen, de 
ene vertragingsactie na de andere 
opgezet. 

De ene nieuwe eis is na de andere 
gekomen. Dat is geculmineerd in een 
misvatting die helaas ook door 
mevrouw Beckers wordt gedeeld en is 
uitgesproken door Minister Deetman. 
Een ziekenhuis met een basisfilosofie 
moet kennelijk een basis-ziekenhuis 
zijn. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. 
Dan behoefje helemaal geen nieuw 
ziekenhuis te maken. Het gaat er 
natuurlijk om dat zo'n ziekenhuis 
volwaardige academische functies 
voor een medische faculteit kan 
hebben. Als die medische faculteit nu 
een of andere willekeurige medische 
faculteit in Nederland was, zou dat 
misschien nog een discussie waard 
zijn, al zou mijn collega Wallage mij 
daar misschien kwaad op aankijken. De 
hele universiteit staat of valt echter 
met de medische faculteit. Als die niet 
kan draaien en het ziekenhuis dat daar 
onlosmakkelijk bij hoort niet tot stand 
komt, betekent dat - de term is van 
iemand anders - een echte 'leeuwardis-
ering', met alle excuses aan Leeuwar-
den, van de mogelijkheden die de 
universiteit van Limburg zou kunnen 
hebben. 

Minister Van Aardenne: Is ' leeuwardi -
sering' een Fries woord? Ik ken het 
niet. 

De heer Wöltgens (PvdA): Misschien 
kan de heer Van Aardenne bij zijn 
vroegere collega Wiegel informeren 
in hoeverre het een Fries woord is, als 
de heer Wiegel tenminste tot nu toe 
de kans heeft gehad om zich het Fries 
eigen te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! De vervroeg-
de uittreding van oud-mijnwerkers is 
gebaseerd op een uitspraak van de 
Kamer, een motie-Bremen, waaronder 
overigens ook de handtekening van 
de Partij van de Arbeid stond. Die 
motie is nooit volledig uitgevoerd. In 
de motie stond dat naarmate men er 
niet in slaagde de doelstelling van het 
beleid waar te maken, de omvang van 
de regeling zodanig zou worden 
uitgebreid, dat meer mensen eronder 
konden vallen. Dat is nooit gebeurd, 
maar afgezien daarvan is één ding 
zeker. 

De heer Van der Linden heeft 
terecht gezegd dat het laten verval-
len van de regeling een klap in het 
gezicht is van de regio, niet alleen 
vanwege de bindingen met de 

oud-mijnwerkers en al hetgeen dies 
meer zij, maar ook vanwege het effect 
op de voortdurende afbraak van 
werkgelegenheid, helaas ook bij DSM. 
Die zou op een nog min of meer 
sociaal aanvaardbare manier moeten 
verlopen, dus de regeling mag niet 
zodanig worden bijgesteld, dat zij 
volstrekt onaantrekkelijk wordt voor 
de mensen die er rechten op zouden 
kunnen doen gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! Vermoedelijk 
door een misverstand, doordat men 
de Voorjaarsnota niet goed heeft 
begrepen, is de indruk ontstaan dat er 
de komende jaren gekort zal worden 
op ISP en PNL. Ik neem aan dat de 
Minister dit even kan rechtzetten, 
door mee te delen dat dit de komende 
vier jaar zeker niet het geval zal zijn. 
Misschien kan hij in dat verband iets 
meer zeggen over het overleg dat hij 
in Brussel voert over het regionale 
beleid en de voortdurende onzekerheid 
over de regionale premiëring. 

D 
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens het mondeling 
overleg op 9 februari j l . heb ik gezegd, 
dat ik mij feitelijk niet wil mengen in 
de procedure die de Minister wilde 
volgen om samen met gedeputeerde 
staten van Limburg tot invull ing van 
de tweede planperiode te komen. 
Men zou zich dan ook kunnen afvragen 
of het wel zinvol is, een aantal dagen 
voor het eindoverleg tussen kabinet 
en G.S. in debat te gaan met de 
coördinerend Minister. Toch was de 
bijzondere Commissie Perspectieven-
nota Zuid-Limburg unaniem in haar 
verzoek, dit debat voor 22 april 
aanstaande te houden. De fractie van 
de VVD heeft dat verzoek niet alleen 
gesteund om aan te geven hoeveel 
belang zij hecht aan het gesprek van 
vrijdag aanstaande. 

De onrust over het wel of niet 
doorgaan van de bouw van het 
academisch ziekenhuis is echter erg 
groot. Indien die niet doorgaat, wordt 
dat uiteraard gevolgd door de afbraak 
van de medische faculteit. De heer 
Wöltgens heeft er al op gewezen dat 
daarmee het fundament en de 
hoeksteen van de perspectievennota 
en de huidige en toekomstige werkge-
legenheid worden afgebroken. Dat is 
teleurstellend maar ook onverteerbaar. 
Ik pleit er dan ook voor dat de minis-
teriële commissie, die de taak heeft 
toe te zien op de bezuinigingen in het 
regionale beleid, zoveel mogelijk het 
herstructureringsgebied ontziet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat het 
overbodig is, te zeggen dat het 
college van Gedeputeerde Staten zijn 
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huiswerk inzake de beddenreductie al 
heeft gemaakt en dat daarin rekening 
is gehouden met een nieuw acade-
misch ziekenhuis met 705 bedden, 
uiteraard gebaseerd op de 3,7 promil-
le-norm. Hedenmorgen heb ik in het 
dagblad De Limburger gelezen dat het 
kabinet afgelopen vrijdag heeft 
besloten de nieuwbouw van het 
academisch ziekenhuis gewoon te 
laten doorgaan. Dat is een plezierig 
geluid, maar ik wi l nu graag precies 
van de Minister vernemen welk 
besluit er afgelopen vrijdag is geno-
men. 

De door mij mede ondertekende 
motie geeft aan dat er dit jaar daad-
werkelijk begonnen moet worden met 
de nieuwbouw van het academisch 
ziekenhuis en dan op basis van de 
thans ingediende plannen. Ik zeg dat 
met nadruk omdat in de brief van 25 
maart j l . van Minister Deetman aan de 
Minister van Economische Zaken 
onder punt 2 staat, dat de nieuwbouw 
vertraagd zou zijn doordat de voorbe-
reidingsplannen niet t i jdig klaar 
waren. Over die uitleg is de nodige 
irritatie ontstaan. 

In verband met de nieuwbouw wi l 
ik ook herinneren aan de motie-Dees 
waarin de wens tot uitdrukking werd 
gebracht dat tot nieuwbouw moest 
worden overgegaan. 

Voorzitter! Vijf minuten spreektijd 
weerhouden mij ervan inhoudelijk op 
deze materie in te gaan. Overigens 
vertrouw ik erop dat de coördinerend 
minister en het college van Gedepu-
teerde Staten er alles aan zullen doen 
om aanstaande vrijdag tot definitieve 
afspraken te komen die dan ook 
worden nagekomen. 

Heeft de ministeriële commissie 
reeds een advies uitgebracht? Zo ja, 
heeft dat advies dan een rol gespeeld 
bij de onderhandelingen op 25 maart 
jongstleden? 

Mijnheer de Voorzitter! U zult zich 
afvragen waarom het herstructure-
ringsgebied toch steeds zo'n bijzon-
dere positie inneemt. De argumenten 
daarvoor zijn nog altijd keihard 
aanwezig. Ik noem er twee. De 
verantwoordelijkheid voor de sluiting 
van de mijnen en het opheffen van de 
gevolgen daarvan blijft liggen bij de 
nationale overheid. Het ging uiteinde-
lijk om 45.000 directe arbeidsplaatsen 
en om 25.000 indirecte arbeidsplaat-
sen. Het tweede argument betreft het 
volgende. 

De langdurige acherstandssituatie 
vanaf het midden der 60'er jaren 
dreigt uit te groeien tot een werkloos-
heid naar de derde generatie. Dat 

komt op geen enkele andere plaats in 
Nederland voor. Misschien is het 
goed dat ook Minister De Koning deze 
twee argumenten nog eens onder 
ogen krijgt en dat hem duidelijk wordt 
gemaakt waarom die bijzondere 
positie gehandhaafd moet worden. 
Het was naar mijn mening niet erg 
tactisch bij de opening van een 
arbeidsbureau in Coevorden een 
dergelijke toekomstvisie op het 
regionale beleid te geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
belangrijk de Minister twee zaken mee 
te geven die van zeer groot belang 
zijn bij het gesprek dat aanstaande 
vrijdag zal worden gevoerd. Dat 
betreft allereerst de verlenging van de 
vervroegde uittreding oud mijnwerkers 
- zie ook de ingediende motie en 
hetgeen vorige sprekers hebben 
gezegd - en de overname van de weg 
Maastricht-Meersen-Heerlen. Dat 
laatste zou een flinke verlichting voor 
de provinciale begroting betekenen 
en daardoor zouden weer veel andere 
werken kunnen worden aangevangen. 
Hier is sprake van een prachtig 
voorbeeld van een multiplier-effect. 

Ik heb begrepen dat het produktivi-
teitscentrum Horeca een rapport heeft 
uitgebracht aan de gemeente Maas-
tricht betreffende de realisatie van het 
horeca-gebeuren in het MEC-plan. Wil 
de Minister bij de gemeente Maastricht 
dat rapport opvragen en het aan de 
Kamer toesturen? 

Voorzitter! Ik wens de Minister 
aanstaande vrijdag veel succes en ik 
vertrouw erop dat er dan spijkers met 
koppen zullen worden geslagen. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zouden over dit 
onderwerp zeer kort kunnen zijn. 
Beloofd is beloofd en daaraan dient 
vastgehouden te worden. Helaas 
zorgden uitlatingen van enkele 
bewindslieden voor onrust en daarom 
is het nodig dat wi j een nadere uitleg 
vragen. Onze fractie is van mening 
dat de doelstelling van de tweede 
planperiode moet worden gehand-
haafd. De regionale achterstand in het 
PNL-gebied is naast de conjuncturele 
werkloosheid te zeer gekleurd door de 
structurele werkloosheid, mede 
veroorzaakt door overheidsingrijpen. 

Dezelfde redenering is ook op te 
bouwen ten aanzien van de rijksuni-
versiteit te Limburg en in het bijzonder 
het academisch ziekenhuis. Ook 
hierover zijn in het verleden kamerbre-
de moties en toezeggingen van de 
Regering te vinden; eind 1983 
beginnen met de nieuwbouw. Het 

gaat niet aan, de in ons land unieke 
opleiding tot arts te Maastricht op 
basis van de ons zeer aansprekende 
basisfilosofie te beperken. Aan het 
volume van de voor de academisering 
te besteden middelen, aan de bouw-
stroom voor de academische gezond-
heidszorg en de opleiding te Maastricht 
houden wi j onverkort vast. 

Invulling daarvan is een andere 
zaak. In onze ogen moeten er geen 
superspecialisaties komen, geen 
academische mastodonten met een 
overmaat aan operatiekamers al dan 
niet met neonatologie, hartchirurgie, 
niertransplantaties, kinderoncologie, 
kinderchirurgie enz., enz. Deze zaken 
zijn voor de huisartsenopleiding niet 
relevant. Hoogstens komen zij aan de 
orde in een afweging van het regionale 
voorzieningenniveau. 

Noodzakelijk is in onze ogen een 
'teaching hospital' met toegepast 
klinisch-wetenschappelijk onderzoek, 
veel extra poliklinische voorzieningen, 
uitbouw van diagnostische centra, 
regionale centra, voorzieningen ten 
behoeve van de academisering van 
de eerstelijn enz., genoeg zaken om 
de toegezegde middelen, inclusief 
bouwstroom en de daaraan gekoppel-
de werkgelegenheid, adequaat te 
besteden. In dat opzicht zijn de 
opmerkingen van Minister Deetman 
over de koppeling van de ontwikkeling 
van Maastricht aan de basisfilosofie 
zeer toe te juichen, maar voor een 
goede artsopleiding is het aanwezig 
zijn van basisspecialismen, eventueel 
plus longartsen en cardiologen, een 
conditio sine qua non. Deze zaken zijn 
niet volledig te scheiden; hoe moet 
het anders met de verdere integratie 
van de eerste en de tweede lijn? 

Dit impliceert een snelle realisatie 
van een sober academisch ziekenhuis. 
Of dat kan door ombouw van Annadal, 
plus beddenhuis, plus chirurgische 
vleugel lijkt op praktische gronden de 
vraag die ik van hieruit niet kan 
overzien. De opvang moet mede 
worden gezien in het kader van de 
provinciale planning. Het is beter om 
hierover nu geen concrete uitspraken 
te doen. Onze conclusie is dat ook het 
totaal volume aan middelen voor het 
academisch ziekenhuis Maastricht 
moet worden geëffectueerd, zij het, in 
verband met de basisfilosofie, op een 
specifieke wijze ingevuld. 

Onze opstelling ten aanzien van de 
motie zal worden bepaald door het 
verdere verloop van dit debat. Wij 
betreuren het, dat de koppeling aan 
de basisfilosofie hierin niet voorkomt. 
Bedoelende indieners met de woorden 
'de toegezegde bouw' een ziekenhuis 
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op basis van deze basisfilosofie, of 
denken zij dan aan een groot acade-
misch ziekenhuis en b.v. de Westerpro-
grammering? 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Voorzitter! De 
invloed van de diverse regeringen op 
de ontwikkelingen van en in Limburg 
is steeds groot en nadrukkelijk 
aanwezig geweest. Het was regerings-
beleid dat verantwoordelijk was voor 
het grootste werkloosheidspercentage 
van ons land toen abrupt de mijnen 
dichtgingen, waardoor de economi-
sche nood onmiddell i jk structureel 
werd en het was regeringsbeleid dat 
verantwoordelijk was voor een 
program van vervangende werkgele-
genheid dat, behalve dan in de 
overheidssfeer, nog geen daverend 
succes is geworden. Integendeel, bij 
de DSM dreigen wéér arbeidsplaatsen 
te verdwijnen. 

Is ook de Regering verantwoordelijk 
voor de PNL en voor de gelden die 
daarvoor nodig zijn. Dat ook in andere 
delen van ons land grote noodsituaties 
zijn, is voor ons geen reden om de 
financiële hulp aan het Noorden en 
het Zuiden van het land te verminde-
ren. Vermindering van PNL-gelden 
ten behoeve van b.v. Twente lost daar 
de structurele werkloosheid niet zo 
snel op, maar versterkt die in Limburg 
wél. 

Wij vragen ons af, of aanwending 
van overheidsgelden in een pretpark 
of het Maastrichts Europacentrum in 
verhouding bevredigende arbeids-
plaatsen oplevert en of dergelijke 
grootschalige projecten niet tè grote 
financiële risico's met zich brengen. 
Wat het MEC betreft, wordt er gespro-
ken over een tekort van f50 tot f 100 
min. Onze dringende vraag is, of 
tekorten van deze particuliere projec-
ten, die naar ons idee nauwelijks 
bijdragen aan de taakstelling van 8000 
tot 9000 arbeidsplaatsen in de 
particuliere sector, kunnen worden 
verhaald op de overheid. 

Naar onze mening is werkgelegen-
heid - of dat nu in Twente, de Rand-
stad, Limburg of de restvan Nederland 
is - gebaat met een andersoortig 
beleid. Vergroting van de woningbouw 
zou in alle delen van ons land goed 
zijn voor de werkgelegenheid, maar in 
Limburg zou dit in elk geval goed zijn 
voor de dakpannenindustrie, steenfa-
brieken en fabrieken die sanitaire 
voorzieningen produceren. Dat zijn de 
basisindustrieën voor Limburg. 
Uitvoering van regeringsvoornemens 
ten aanzien van de woningbouw, die 

nu in de Voorjaarsnota staan, zou de 
oorzaak kunnen worden van een 
enorm aantal sluitingen plus een 
grotere werkloosheid in deze sector. 

In plaats van een beperking van de 
steun in het kader van de PNL, wil len 
wij pleiten voor een uitbreiding van 
het PNL-gebied tot het midden en het 
noorden van Limburg. Daar is de 
werkloosheid de afgelopen jaren tot 
het peil van de oostelijke mijnstreek 
opgelopen en ook daar wonen enorm 
veel jonge mensen die met werkloos-
heid worden bedreigd. Graag horen 
wi j hierover het standpunt van de 
Minister. 

Ten slotte een vraag over de bouw 
van het academisch ziekenhuis die 
volgens de antwoorden van de 
Minister, gegeven op vragen gesteld 
in de vergadering van de bijzondere 
commissie, niet eerder dan eind 1983 
zou kunnen starten. Is het juist dat 
zowel het college van gedeputeerde 
staten als de directie van het ziekenhuis 
van mening zijn dat onmiddell i jk met 
de bouw begonnen moet worden? 
Waar zit dan dat verschil van mening 
precies en wat is het standpunt van 
de Minister hierover? 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het aardig om met 
de laatste vraag van mevrouw Eshuis 
te beginnen. Deze Minister kan 
daarover niet direct een standpunt 
kenbaar maken. Ik wil dit toelichten. 
Dit heeft namelijk ook betrekking op 
een groot aantal zaken dat naar voren 
is gebracht door de verschillende 
sprekers. Ik wil nog eens wijzen op de 
functie van een coördinerend minister. 

Een coördinerend minister zorgt 
ervoor dat de verschillende beleidsin-
spanningen van zijn collega's, 
waarvoor zij zelf de verantwoordelijk-
heid dragen en die zij zelf in de Kamer 
verdedigen, gecoördineerd naar 
voren worden gebracht. De ministerië-
le commissie functioneert als onder-
raad van de Ministerraad waar de 
verschillende zaken zorgvuldig 
tegenover elkaar worden afgewogen. 
De discussie in de ministeriële 
commissie is in wezen niet besluitvor-
mend, althans niet definitief besluitvor-
mend. 

Daarna worden de voorlopige 
besluiten van de ministeriële commis-
sie onderworpen aan een discussie in 
de ministerraad waar de andere 
collega's bij aanwezig zijn. Daarna 
worden de besluiten eventueel 
vastgesteld. 

Bij ISP- en PNL-gebieden is sprake 
van een andere dimensie. Met beide 

gebieden zijn afspraken gemaakt met 
de regionale bestuurders. In het ene 
geval betreft dit het provinciale 
bestuur van Limburg en in het andere 
geval de bestuurscommissie voor het 
Noorden des Lands. Die afspraken 
moeten worden geëvalueerd c.q. 
opnieuw uitgezet voor komende 
perioden. 

Dat betekent dat in wezen onderhan-
delingen plaatsvinden binnen het 
kader van dat beleid, waarbij men 
tracht tot conclusies te komen 
omtrent het te voeren regionale 
beleid. De argumenten van de 
provinciale besturen die misschien 
het accent anders wil len leggen, 
worden ook gewogen. Dat beraad 
wordt voorgezeten door de coördine-
rend minister, maar hij is niet degene 
die daar bij uitsluiting de onderhande-
lingen voert. 

Elke minister zet tegenover de 
provinciale besturen het beleid uiteen 
waarmee hij of zij denkt dat het 
regionale beleid het beste kan worden 
gediend. Aan het eind van een 
dergelijke bespreking kan men dan 
zeggen dat het vastligt. 

Ik heb de procedurele kant wat 
uitvoerig uiteengezet. Ik ben het 
namelijk eens met de heer Wöltgens 
dat het eigenlijk de eerste keer is, dat 
wij discussiëren in de situatie dat de 
onderhandelingen gaande zijn. Het is 
wel vaker gebeurd dat wij in één avond 
de agenda niet konden afwerken. Het 
is ook wel gebeurd dat het wel lukte, 
maar dan was het om twee uur 
'snachts.Op zich is dat nooit verstandig. 

Ook u, Voorzitter, houdt de hand 
aan het sluitingstijdstip van 23.00 uur. 
Het is vaak beter om dan een volgende 
afspraak te maken, die dan meestal 
niet meteen de volgende dag kan 
plaatsvinden. 

De heer Wöltgens heeft in het 
mondeling overleg van 9 februari 
gezegd, dat in dit overleg nog geen 
sprake kan zijn van enige toetsing van 
beleidsvorming met betrekking tot de 
tweede planperiode voor 2uid-Lim-
burg, omdat de Minister nog gesprek-
ken zal voeren met het provinciaal 
bestuur. 

Hij heeft daarin gelijk. Die situatie is 
op dit moment in wezen nog niet 
gewijzigd. Die gesprekken zijn aan de 
gang. Het is duidelijk dat de ministe-
riële commissie en de Ministerraad 
intussen ook evaluerend bezig zijn. 
Het provinciaal bestuur zal dat ook 
doen in de vergaderingen van 
gedeputeerde staten. Ik zit daar echter 
niet bij, dus ik weet dat niet zeker. 
Hopelijk kunnen wi j dan aanstaande 
vrijdag tot een afrondende bespreking 
komen. 
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Het is ook duidelijk dat ik in dit 
stadium niet vooruit kan lopen op de 
conclusies, omdat het gesprek nog 
moet worden gevoerd. Ik kan ook niet 
de voorlopige standpunten in de 
Ministerraad hier uiteenzetten. Deze 
zijn namelijk nog onderworpen aan 
dat laatste gesprek. Daarna kunnen zij 
nog worden gewijzigd. Het beleid is 
nu dus nog in beweging. Daar komt 
nog bij dat de coördinerend Minister 
het beleid van zijn ambtgenoten niet 
inhoudelijk verdedigt. 

De Kamer weet dat. In de plenaire 
debatten en in de toen nog openbare 
commissievergaderingen over het ISP 
en PNL, zijn steeds een groot aantal 
bewindslieden door de Kamer 
aangesproken op hun beleidsterrein. 
Zo moet het ook zijn. Als er dan 
opmerkingen zijn gemaakt die liggen 
op het terrein van andere bewindslie-
den, kan ik niet anders doen dan die 
collega's daarover verslag uitbrengen. 
Ik zal dat ook doen. Dat is ook de zin 
van dit debat. 

Ik kan echter niet in discussie gaan 
over een eerstelijns-ziekenhuis of 
andere ideeën. Ik weet daarvan niet 
genoeg en als ik er al genoeg van af 
zou weten, is het toch niet mijn 
verantwoordeli jkheid. De Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen en de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur zullen daarover 
hun mening moeten geven. Zij zullen 
dat zeker doen in de UCV die op 30 
mei in dit huis zal plaatsvinden. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik begrijp 
dat de Minister zegt dat wi j dat 
overleg moeten afwachten. Hij wil 
toch echter niet beweren dat alles nog 
mogelijk is, in de zin dat er helemaal 
geen nieuwbouw voor een academisch 
ziekenhuis komt of dat er helemaal 
geen verlenging komt van de uittre-
dingsregeling voor oud-mijnwerkers 
enzovoort? Wat dat betreft zou hij in 
elk geval op dit moment het gebied 
moeten kunnen geruststellen. 

Minister Van Aardenne: De heer 
Wöltgens probeert me nu uit mijn tent 
te lokken. Dat is echter zijn goed 
recht. Men weet in het gebied best 
dat het gesprek niet wordt gevoerd in 
de zin dat niets mogelijk is. Dan 
zouden wi j het gesprek niet behoeven 
te voeren. Dan zouden wi j ook een 
telex naar Maastricht kunnen sturen. 
Ik wil hierop echter niet verder 
ingaan. 

Ik wil nog wel ingaan op een aantal 
concrete vragen die daarop niet direct 
betrekking hebben. 

Ik zal een dergelijke vraag noemen, 
namelijk de vraag van de heer 
Wöltgens wat de betekenis van de 
Voorjaarsnota is. Ik wi l graag antwoord 
geven op die vraag. De boekingen in 
de Voorjaarsnota vormen een boek-
houdkundige zaak. Er is een verschil-
lend kasritme tussen het Ministerie 
van Economische Zaken en de andere 
ministeries waarnaar de bedragen 
moeten worden overgeboekt. De ISP-
en PNL-gelden staan geparkeerd bij 
EZ en zij moeten dan worden overge-
boekt. Daarbij spelen allerlei techni-
sche en financiële zaken een rol. 
Inhoudelijk betekenen de boekingen 
echter niets. Ik hoop dat ik de heer 
Wöltgens daarmee gerustgesteld heb. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ook voor 
de komende vier jaar? 

Minister Van Aardenne: Het kasritme 
loopt van jaar tot jaar een beetje 
uiteen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het totale 
bedrag is ook voor de komende vier 
jaar conform de toezeggingen in het 
beleid vastgelegd? 

Minister Van Aardenne: Uit de 
Voorjaarsnota volgt in ieder geval niet 
dat het anders is. Anders zou de heer 
Wöltgens ook moeten vaststellen dat 
het nooit hoger kan worden, maar dat 
zal de heer Wöltgens ook niet wi l len, 
neem ik aan. In deze Voorjaarsnota is 
echter uitgegaan van het voorgelegde 
bedrag. Dat antwoord kan ik nu 
geven, want dit punt is helemaal geen 
onderwerp van discussie. 

De heer Van der Linden zei dat de 
uitgangspunten van het regionaal 
beleid onaangetast moeten blijven. Hij 
citeerde op dat punt het regeerakkoord. 
Ik onderschrijf uiteraard het regeerak-
koord. Als coördinerend Minister acht 
ik het ook mijn plicht, mijn collega's 
steeds te wijzen op hetgeen in het 
regeerakkoord staat. Dat is duidelijk. 

De heer Van der Linden spreekt in 
de motie over 'zoveel mogelijk'. De 
collega's die bepaalde uitspraken 
doen die in deze Kamer in discussie 
komen, zullen dat wel degelijk in de 
gaten houden. Het lijkt mij echter 
onjuist, inhoudelijk de uitspraken van 
bij voorbeeld collega De Koning hier 
in discussie te brengen. Hij zou mij 
kunnen verwijten dat ik de zaak niet 
voldoende beheers om de precieze 
accenten te kunnen leggen. Ik kan 
natuurlijk wel in het algemeen zeggen 
dat hij met een groeiende problematiek 
wordt geconfronteerd. Ook hij 
onderschrijft evenwel het belang van 
maatregelen in de gebieden met een 
hoog werkloosheidspercentage. Daar 

hoort het PNL-gebied zonder twijfel 
toe, al is het niet meer de koploper. 
Voor het PNL-gebied is dat natuurlijk 
gelukkig, maar voor andere gebieden 
is dat niet het geval. Het PNL-gebied 
is dus niet meer de koploper. Integen-
deel, het is heel duidelijk door andere 
gebieden gepasseerd. 

De bijzondere verantwoordeli jkheid 
komt tot uitdrukking in het PNL- en 
ISP-kader. Zoals ik al ti jdens het debat 
over de begroting van Economische 
Zaken heb gezegd, wi l ik ook een 
gebied als Twente heel uitdrukkelijk 
als een bijzonder gebied 'oormerken'. 
Dat behoeft echter bij dit debat niet in 
essentie aan de orde te komen. 

De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zijn de uitlatingen die op 
dit punt door de heer De Koning zijn 
gedaan, tevoren doorgesproken met 
deze Minister? Hadden die uitlatingen 
zijn instemming? Zij raakten immers 
rechtstreeks zijn coördinerende 
bevoegdheden voor het regionaal 
beleid. 

Minister Van Aardenne: Als de heer 
Wallage dat per se wil weten, dan kan 
ik wel zeggen dat de uitspraken van 
collega De Koning inderdaad onder-
werp van discussie zijn geweest in de 
ministeriële commissie. Het ging er 
niet om dat hij die uitspraken zou 
doen, maar er is wel over deze zaak 
gesproken. Er is gesproken over de 
afweging tussen de verschillende 
gebieden. Ik ben van oordeel dat het 
meer gaat om de heroverweging van 
enkele posten en dat er moet worden 
gekeken naar de behoeften. Ik zeg 
echter nogmaals dat ik hierover niet 
in discussie wil treden, want collega 
De Koning kan dat veel beter zelf 
doen. Hij kan aangeven waarom hij 
bepaalde dingen in een gebied wi l 
verschuiven of waarom hij tussen 
bepaalde posten wi l schuiven. Ik zal 
mij daar op dit moment niet in 
mengen. 

De heer Van der Linden (CDA): De 
Minister heeft terecht verwezen naar 
het regeerakkoord. Daarin staan de 
twee gebieden met name genoemd. 
Er staat ook in dat het beleid erop 
gericht is, de structurele werkloos-
heidscomponent weg te werken. 
Wanneer de Minister zo'n passieve 
houding aanneemt ten aanzien van 
het regionaal beleid - het is geen 
actieve houding, want de Minister 
zegt dat het eigenlijk om de bevoegd-
heden van anderen gaat en dat hij 
maar een beetje coördineert - vraag 
ik mij af, wie eigenlijk verantwoordeli jk 
is voor dat deel van het regeerakkoord. 
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Minister Van Aardenne: Dat is het 
kabinet. Het kabinet is verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van het regeer-
akkoord. 

De heer Van der Linden (CDA): De 
eerstverantwoordelijke bewindsman 
is toch de Minister van Economische 
Zaken? Het regionaal beleid valt 
immers onder het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Minister Van Aardenne: Dat is een 
misverstand. De nota's worden 
ondertekend dooreen aantal ministers. 
Ik herinner mij dat de laatste is 
ondertekend door de Minister van 
Economische Zaken. Hij is bij voor-
beeld verantwoordelijk voor de 
industriepremiëring, de IPR en 
dergelijke en verder door de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- d e naam is immers Nota regionaal 
sociaal-economisch beleid - en ook 
ondertekend door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en die van het 
toenmalige ministerie van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, in 
verband met de spreiding en de 
ruimtelijke aspecten. De nota is dus 
een gezamenlijke actie. 

De Minister van Economische 
Zaken is de eerste ondertekenaar en 
hij coördineert, omdat het economi-
sche element in de nota het sterkste 
is. Hij zou echter onjuist handelen, als 
hij bij voorbeeld in discussie gaat 
over de wijze waarop het academische 
ziekenhuis van Maastricht precies 
moet worden opgetuigd, met alle 
argumenten van eerste lijn of juist 
superspecialisten. Dit is zijn verant-
woordeli jkheid niet, want dan zou hij 
een superminister zijn. 

Het gaat ook niet om een project. 
Dit misverstand bestond bij iemand in 
de Eerste Kamer. Bij een project is het 
anders. Een coördinerende minister 
coördineert niet een beetje. Deze 
functie is beperkt. Een coördinerende 
minister is in de Kamer in wezen 
alleen aanspreekbaar op zijn eigen 
deel, uiteraard, en op de procedure en 
de wijze waarop hij het overleg 
voorbereidt en voert. Hij moet ervoor 
zorgen dat het overleg kan worden 
gevoerd. Hij moet afspraken maken 
en collega's bij elkaar brengen. Op 
deze wijze organiseert hij de zaak. 
Daarop is hij dan ook aanspreekbaar. 

De heer Van der Linden (CDA): U bent 
de eerstverantwoordelijke. Dit komt 
ook tot uitdrukking in de begroting 
van Economische Zaken. 

Minister Van Aardenne: Neen, de 
heer Wöltgens heeft terecht opgemerkt 

dat het academisch ziekenhuis in 
Maastricht niet op de begroting van 
Economische Zaken staat. Als de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen om hem regarderende 
redenen bij voorbeeld van de bouw 
van het ziekenhuis afziet, omdat hij 
moet bezuinigen, zal de coördinerende 
minister een vergadering van de 
ministeriële commissie bij elkaar 
roepen om hierover te discussiëren. 
De eindverantwoordeli jkheid voor dit 
besluit ligt echter bij de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen. Hij 
moet het besluit in de Kamer verdedi-
gen, niet de Ministervan Economische 
Zaken. 

De heer Van der Linden (CDA): Dit 
begrijp ik. Ik bestrijd het ook niet. Ik 
zeg slechts dat de eindverantwoorde-
lijkheid voor het wegwerken van de 
regionale component bij de coördine-
rende bewindsman ligt. Het is meer 
dan coördinatie; het is ook actief de 
collega's aansporen tot uitvoering en 
het nakomen van beloften. Ik vind dat 
de Minister zich juist hierin te passief 
opstelt. 

Minister Van Aardenne: Dat weet u 
niet, want u bent er niet bij. 

De heer Van der Linden (CDA): Bij dit 
debat? 

Minister Van Aardenne: Hier in het 
debat geef ik duidelijk de verantwoor-
delijkheden aan. Ik zeg nog eens dat 
de direct verantwoordelijke de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is. Vaak worden de 
woorden 'en Werkgelegenheid' 
ingeslikt, omdat de naam zo lang is. 
Hij is degene die directe zorg heeft 
voor de regionale werkloosheidsconv 
ponent. 

Ik voeg hieraan toe dat het samenstel 
van maatregelen dat het hem mogelijk 
moet maken, het beleid voor de 
arbeidsmarkt te voeren zoals het kan 
worden gevoerd, een zaak van het 
kabinet is. In dat geval wordt de zaak 
gecoördineerd door de coördinerende 
minister. De Ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid kan er 
natuurlijk niets aan doen, als de 
Minister van Economische Zaken een 
bedrijf IPR-premie weigert, waardoor 
het zich niet kan vestigen. Dan gaat 
het werkloosheidscijfer niet naar 
beneden, onder verantwoordelijkheid 
van de Minister van Economische 
Zaken. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft de verantwoor-
delijkheid voor de maatregelen voor 
de arbeidsmarkt. De Minister van 
Economische Zaken kan niet tegen 

hem zeggen dat hij het fout doet en 
dat hij meer geld op bepaalde posten 
moet zetten dat ergens anders vanaf 
moet worden gehaald. Dan zal de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid terecht zeggen dat 
hij hiervoor verantwoordelijk is, dat 
hij verantwoording aan de Kamer 
aflegt en dat de Minister van Econo-
mische Zaken hiermee niets te maken 
heeft. De laatste kan natuurlijk wel de 
zaak in bespreking brengen in de 
Ministerraad. Het is dus de eigen 
verantwoordelijkheid van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, tenzij de Ministerraad hem 
opdraagt, het anders te doen. Het is 
bekend dat dit in het Nederlandse 
staatsbestel hoogst uitzonderlijk is. 

De heer Wallage (PvdA): Dit is een 
interessante beschouwing van de 
Minister. Houdt deze in dat hij ook 
geen verantwoordelijkheid draagt, als 
de coördinatie van het regionale 
beleid niet goed is, bij voorbeeld als 
toezeggingen niet worden nageko-
men? Het is toch een taak van coördi-
natie om ervoor te zorgen dat de 
toezegging wordt nagekomen? Dat is 
dan toch de verantwoordelijkheid van 
deze Minister? 

Minister Van Aardenne: Ik geef dit 
toe. Het is echter niet zijn verantwoor-
delijkheid, indien er geen gelden op 
de begroting staan, omdat een vorig 
kabinet deze er niet op gebracht heeft, 
dus loze toezeggingen heeft gedaan, 
dan uit zijn eigen begroting middelen 
beschikbaarte stellen, die hij overigens 
niet heeft om op een andere begroting 
te zetten. 

De heer Wallage (PvdA): Ik begrijp dat 
dit een theoretisch voorbeeld is. 

Minister Van Aardenne: Het is een 
probleem waar wij mee te maken 
hebben. 

Dat geldt niet voor het academisch 
ziekenhuis, maar er kunnen zaken zijn 
die weliswaar zijn toegezegd maar 
waarvoor geen geld op de begroting 
is gebracht. De coördinerend minister 
mag dan zeggen dat hieraan het een 
en ander moet worden gedaan. Het 
hangt van de mate af waarin de 
andere bewindspersoon de Minister-
raad kan overtuigen dat het echt 
onmogelijk is daarin verschuivingen 
aan te brengen. Die bewindspersoon 
is voorde eigen begroting verantwoor-
delijk. Men kan niet tegen de coördi-
nerend minister zeggen dat er een 
post uit de begroting gehaald moet 
worden - bij voorbeeld van RSV - die 
vervolgens bij het regionaal beleid 
wordt gebracht. Zo gaat dat niet. 
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De heer Wallage (PvdA): In de liberale 
visie van het coördinerend minister-
schap past in wezen - zo begrijp ik -
dat als collega's hun toezeggingen 
niet nakomen er een aparte verant-
woordeli jkheid voor de coördinerend 
minister is om te trachten het kabinet 
ervan te overtuigen die toezegging 
wel waar te maken. 

Minister Van Aardenne: Uiteraard is 
dat de taak die bij de coördinatie past. 
Het is ook de taak van de coördinerend 
minister om het overleg met de regio 
voor te zitten en te trachten dit tot een 
goed einde te brengen. Nogmaals, dit 
doet niet af aan de verantwoordelijk-
heid van de andere ministers voor het 
beleid op zich zelf. Een coördinerend 
minister is op dat beperkte terrein een 
primus inter pares, maar de anderen 
verliezen hun verantwoordelijkheid 
niet. Er vindt geen overdracht van 
delen - als ze maar regionaal zijn -
plaats naar een aparte begroting van 
de coördinerend minister. De begro-
ting blijft de verantwoordelijkheid van 
de betreffende bewindspersoon. 

De heer Van der Linden heeft dit 
wat toegespitst op de VVU en het 
academisch ziekenhuis. Ook de heer 
Wöltgens heeft over de VVU gespro-
ken. De VVU-regeling wordt niet 
gekapt, zij is afgelopen. De discussie 
gaat om de vraag of zij moet worden 
verlengd. Ik hoop dat hierover vrijdag 
een conclusie wordt bereikt. Deze 
feitelijke mededeling kan ik hier doen. 

Over het academisch ziekenhuis 
heb ik al het een en ander gezegd. Ik 
ga niet in op de inhoudelijke discussie. 
Ook tegenover het provinciaal bestuur 
zou ik het onjuist vinden wanneer ik 
hier bepaalde uitspraken deed. 
Uiteraard heb ik goed geluisterd en ik 
zal aan mijn collega's in de Minister-
raad - de ministeriële commissie 
komt niet meer bijeen - verslag 
uitbrengen. Het is dan aan de Minis-
terraad, onder voorzitterschap van de 
Minister-President, om een voorlopig 
besluit te nemen, vervolgens een 
discussie aan te gaan met het provin-
ciaal bestuur en ten slotte het eindbe-
sluit te fiatteren. 

In ieder geval heb ik kennisgenomen 
van hetgeen de heer Van der Linden 
in zijn motie heeft gesteld en van 
hetgeen hij hieraan heeft toegevoegd. 
Hij heeft hier immers meer gezegd 
dan wat hij in de motie schrijft. Ik 
weet niet of ik het feit dat niet alles in 
de motie staat, anders moet wegen. 
Natuurlijk is dat niet onbelangrijk. In 
de motie vraagt hij om nieuwbouw in 
dit jaar. Hier heeft hij er inhoudelijke 
zaken als beddeniallen en open-
hartchirurgie aan toegevoegd. 

De heer Wallage (PvdA): Wilt u dat er 
graag in hebben? 

Minister Van Aardenne: Als coördine-
rend minister hoor ik natuurlijk graag 
hoe de Kamer erover denkt. Als wij nu 
toch een debat hebben, moet je dat 
meenemen. Van het Wide-instituut 
neem ik kennis. Ik zou haast in de 
verleiding komen hierover iets te 
zeggen, maar ik wi l die verleiding 
weerstaan. 

Mevrouw Beckers heeft een andere 
opvatting over het academisch 
ziekenhuis. Ook daarvan neem ik 
kennis en ik zal deze opvatting 
overbrengen. Tegen die ti jd weten wij 
misschien hoe de meerderheid van de 
Kamer erover denkt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De 
stem van de heer Deetman telt toch 
ook! 

Minister Van Aardenne: Ik heb steeds 
betoogd, dat de stem van de heer 
Deetman wel degelijk telde en dat hij 
zijn standpunt zeker in de Kamer zal 
komen verdedigen. Ik breng alleen de 
mening van de Kamer over. 

Het is een functie die de coördine-
rend minister terecht op zich kan 
nemen na een dergelijk debat. Dan 
gaat de Ministerraad, waarin uiteraard 
de stem van de eerstverantwoorde-
lijke minister op dat punt zeer zwaar 
telt, daarover discussiëren. Daarna 
gaan wij praten met het provinciaal 
bestuur (dat zal hij dan ook doen 
onder mijn voorzitterschap) en zal een 
conclusie bereikt worden; welke dat is, 
moeten wij nog zien. 

Naar aanleiding van de opmerkingen 
van de heer Wöltgens heb ik reeds 
gezegd, dat het de eerste keer is dat 
er tussentijds aan de bel wordt 
getrokken. Dat maakt het mij moeilijk 
er inhoudelijk iets over te zeggen. 
Zelfs voor die onderwerpen waarvan 
ik best iets zou kunnen zeggen omdat 
ik er genoeg van afweet, kan ik niets 
zeggen omdat wij nog niet tot een 
eindconclusie zijn gekomen. Wanneer 
je weet dat een collega na het overleg 
een bepaalde stelling definitief heeft 
ingenomen, is het natuurlijk iets 
anders. Dan kun je die stelling nog 
eens herhalen en eventueel trachten 
te verdedigen, maar zover zijn wi j nog 
niet. 

Het bouwprogramma is een zaak 
voor de Staatssecretaris van VROM. 

Over 'Brussel' heb ik net een brief 
aan de commissie geschreven. Ik ben 
met Brussel nog altijd niet helemaal 
rond; zij zijn nog niet ver genoeg op 
enkele duidelijke wensen ingegaan. Ik 
denk wel, dat wij er heel binnenkort 
uit komen. Dan krijgt de Kamer 
meteen bericht. Natuurlijk heeft de 

Kamer dan de mogelijkheid daarover 
het nodige te zeggen. 

De heer Van Rey heeft er terecht op 
gewezen, dat dit debat plaatsvindt 
midden tussen de gesprekken met 
GS. Dat is natuurlijk een beetje gek, 
vandaar dat ik ook niet zoveel zeg. 
Zijn opmerkingen heb ik genoteerd. 
Hij vraagt bovendien nog naar een 
rapport van de horeca voor het 
MEC-plan. Ik zal dat rapport opvragen. 
Het staat echter niet op de agenda 
voor de vergadering van aanstaande 
vrijdag en is ook niet door het provin-
ciaal bestuur opgebracht. 

Ook de weg Maastricht-Meersen 
Heerlen is nog in discussie en behoort 
tot het beleidsterrein van mijn collega 
van Verkeer en Waterstaat. 

Op de opmerkingen van de heer 
Mik over het academisch ziekenhuis 
zal ik niet ingaan. Ik kan daarover niet 
met verstand spreken; dat moet 
Minister Deetman doen. 

Mevrouw Eshuis zegt dat de 
Regering verantwoordelijk is voor de 
mijnsluit ingen en dus ook voor het 
PNL. Het betreft een besluit van een 
kabinet dat lang geleden regeerde. Ik 
ben van mening dat wanneer het 
toenmalige kabinet, waarin de heer 
Den Uyl ministervan Economische 
Zaken was, dat besluit niet genomen 
had, wi j op dit moment met een 
enorme financiële last op onze nek 
zouden zitten. Verantwoordelijkheid is 
natuurlijk altijd begrensd. Als het 
overmacht is - ik denk dat de mi jn-
sluitingen toch wel overmacht waren 
- vind ik eigenlijk niet dat je alle 
verantwoordeli jkheid kunt afschuiven 
op de Regering. 

let anders is, dat de Regering 
gehouden is, voor gebieden die door 
een dergelijke ramp getroffen worden 
het nodige te doen. Vandaar het 
PNL-beleid. Als u kijkt naar de ontwik-
keling van de regionale componenten, 
ziet u in Limburg inderdaad een 
ontwikkeling in positieve zin optreden. 

Wanneer een provincie een pretpark 
of iets dergelijks opvoert - het stond 
niet op de agenda, dat wil ik wel even 
zeggen - en daarover wi l praten, is 
het niet aan de Regering te zeggen 
dat zij dat niet wi l . Iets anders is of de 
Regering zegt: 'Wij zien dat niet zo 
zitten, doen jullie dat zelf maar. 
Daarvoor wil len wij geen middelen 
beschikbaar stellen? Dan komt er een 
discussie. Hier kan niet van tevoren 
worden gezegd dat een pretpark geen 
goede oplossing is. Immers, het is 
een gesprek tussen twee organen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
ti jd in tweede termijn vast te stellen 
op twee minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 
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D 
De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij dat 
de Minister zijn verantwoordeli jkheid 
voor het regionaal beleid actiever ziet 
dan aanvankelijk het geval was, door 
ervoor te zorgen dat de beloften 
worden nagekomen. Ik heb nog 
enkele vragen. 

Het betreft in de eerste plaats de 
VVU. Ik vraag de Minister mee te 
wegen dat gedwongen ontslagen een 
geweldig negatief psychologisch 
effect teweegbrengen. Een en ander 
zou in de orde van grootte van de 
sluiting van een kleine mijn zijn. 

In de tweede plaats heeft de 
Minister gevraagd of de tekst van 
mijn motie anders moet worden 
gelezen dan zoals die op papier staat. 
Ik verwijs naar de beperking met 
betrekking tot de lengte van een 
motie die u, mijnheer de Voorzitter, 
heeft opgelegd. Ik wijs erop dat in de 
motie staat dat de schop dit jaar de 
grond in moet. Dit betekent dat alle 
plannen niet meer overhoop kunnen 
worden gehaald. Op dit punt is 
voortvarendheid gewenst. 

In de derde plaats wil ik de Minister 
de vraag voorleggen, of bij het niet 
doorgaan van de VVU en van de 
nieuwbouw van het academisch 
ziekenhuis überhaupt nog sprake kan 
zijn van een PNL-beleid, dat de moeite 
waard is om uit te voeren. Het beleid 
moet gericht zijn op het wegwerken 
van de regionale werkloosheidscom-
ponent. 

In de vierde plaats merk ik op dat de 
motie zeer nadrukkelijk moet worden 
gezien als een aansporing aan het 
adres van de Minister van Economi-
sche Zaken, die verantwoordelijk is 
voor het regionaal beleid. De motie is 
tevens een signaal voor de Regering. 
Ik neem aan dat de Minister hierbij 
ook hetgeen in de Kamer aan de orde 
is geweest, zal betrekken. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag wi l ik 
meer duidelijkheid over de motie die 
voor ons ligt. Ik ga ermee akkoord dat 
de gelden voor de academisering van 
Zuid-Limburg zoveel mogelijk gehand-
haafd moeten bli jven, maar wél dat 
de academisering haar oorspronkelijke 
bedoeling moet behouden. Dit houdt 
een vernieuwende gezondheidszorg 
in, waarbij onderwijs en onderzoek 
niet zijn geconcentreerd in één groot 
ziekenhuis, geheel gericht op klinische 
gezondheidszorg met super-specialis-
men, maar waarbi j onderwijs en 
onderzoek gekoppeld worden aan een 
ziekenhuis en een aantal andere 

gezondheidszorginstellingen. Zo'n 
gezondheidszorg is sterker gericht op 
de eerste l i jn. 

De heer Van der Linden legt de 
relatie met de werkgelegenheid. Hij 
praat daarbij over de nieuwbouw van 
het academisch ziekenhuis. Als hij 
met de nieuwbouw van het acade-
misch ziekenhuis bedoelt wat ik denk 
dat hij bedoelt - hij sprak zojuist over 
400 min. gulden, maar ik denk dat het 
bedrag voor de bouw van zo'n 
super-ziekenhuis hoger zal zijn - is de 
relatie met de werkgelegenheid vals. 
De werkgelegenheid voor zo'n nieuw 
ziekenhuis gaat immers ten koste van 
de werkgelegenheid in de eerstelijns-
zorg. Dat is heel duidelijk! Ik wil graag 
weten wat de ondertekenaars van 
deze motie bedoelen met 'de nieuw-
bouw van het academisch ziekenhuis'. 
Pas dan kan ikdaarovergoed oordelen! 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In de goede oude tijd 
probeerden sterke ministers altijd 
zoveel mogelijk bevoegdheden te 
krijgen. In een ti jd van bezuinigen is 
dit helemaal omgedraaid. Zij zeggen 
dan allemaal 'na u! '. Plotseling is het 
coördineren eigenlijk min of meer het 
bij elkaar vegen van wat er zoal aan 
individuele, ministeriële verantwoor-
delijkheden nog te vinden is! 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Als de heer Wöltgens bij 
de eerstvolgende behandeling van de 
Miljoenennota een voorstel wi l doen 
om alle posten betrekking hebbende 
op effecten ten aanzien van het 
regionaal beleid, over te hevelen naar 
de minister van het regionaal beleid 
- dit is dan geen coördinerend 
minister meer - zullen de bevoegdhe-
den ook werkelijk geconcentreerd zijn. 

Bij mijn weten is dat voorstel nooit 
gedaan. Het heeft er dus niets mee te 
maken of een minister die bevoegdhe-
den naar zich toe wi l trekken. Het is 
duidelijk vastgesteld dat die bevoegd-
heden thuishoren waar zij op dit 
moment liggen. Als de Kamer dat wi l 
veranderen, dan moeten de begro-
tingsposten inderdaad worden 
overgeheveld en dan vindt de afwe-
ging op een andere wijze plaats, 
namelijk door de Minister zelf. 

De heer Wöltgens (PvdA): Er is hier al 
drie of vier keer kamerbreed een 
motie aangenomen, waarin staat dat 
in elk geval de coördinerende minister 
de regionale effecten van de diverse 
begrotingen moet toetsen en daarop 
zijn beleid moet afstemmen. Het 
beleid waarover wi j het hebben, heet 
niet voor niets integraal. 

MinisterVan Aardenne: Wij moeten 
deze zaak zuiver houden. Natuurlijk 
kan de coördinerend minister toetsen. 
Hij kan zeggen dat een maatregel die 
of die gevolgen heeft. De verantwoor-
delijke voor het beleid blijft echter 
degene die de begrotingspost op zijn 
of haar begroting heeft. Die persoon 
kan en wordt ook door de Kamer 
aangesproken. Die verdedigt zijn of 
haar begroting en niet een andere 
minister die toevallig coördinerend is. 

Als men dat wi l doen, dan komt 
men op een gegeven moment in het 
Engelse Systeem terecht, waar de 
Prime Minister over alles gaat. Dat ligt 
anders. Zo is het in Nederland niet 
georganiseerd. Als wi j dat niet zuiver 
houden, raken wij echt op een hellend 
vlak. Elke coördinerend minister mag 
worden aangesproken op zijn coördi-
natie, maar niet op het inhoudelijke 
beleid. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik wi l 
Minister Van Aardenne confronteren 
met een uitspraak van het kamerlid 
Van Aardenne tegen zijn voorganger 
Terlouw: 'U hebt niet alleen een 
mond om voor de regio op te komen, 
maar ook een vuist'. Ik zie nu de 
vinger, maar de vuist van de Minister 
heb ik de hele avond gemist. 

Minister Van Aardenne: Die vuist 
krijgt u te zien! Dat is het coördinerend 
gebaar, waarbij het pleidooi voor het 
beleid wordt gevoerd. Het aanspreken 
gebeurt ten slotte op de begrotings-
posten van de minister zelf. Men kan 
dus hoogstens zeggen dat hij het niet 
goed gecoördineerd heeft, dat hij die 
vuist niet heeft gebruikt. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wij zullen 
zien hoe hij zijn vuist heeft gebruikt bij 
het debat over de evaluatie van de 
gesprekken die met de colleges van 
GS zijn gevoerd. Ik vind dat de 
Minister een wat paradoxale positie 
inneemt in dit debat. Enerzijds zegt 
hi j : 'Kijk, je moet mij niet houden aan 
dingen waarvan ik niets weet, respec-
tievelijk waarop ik niet rechtstreeks 
invloed kan uitoefenen'. Anderzijds 
zegt de Minister we l : 

'Kijk eens, als ik de motie zo lees, 
dan staat er niets in over open-hart-
chirurgie, dus dat is kennelijk niet de 
wens van de Kamer'. Omdat de motie 
kennelijk nog niet precies genoeg is 
ingevuld, zit de Minister hier voortdu-
rend pogingen te ondernemen om de 
motie ui t te kleden. Daar is de Minister 
sterk in. Alt i jd als hij dreigt geconfron-
teerd te worden met kamermeerderhe-
den die wellicht later moeilijkheden 
kunnen opleveren, slaagt hij erin om 
ons volstrekt uit te kleden. Daarmee 
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Wöltgens 

complimenteer ik de Minister; het is 
een beetje vervelend voor ons. 

De belangrijkste inhoudelijke 
opmerking over de motie die de 
Minister heeft gemaakt is: 'Er staat 
zoveel mogelijk'. Voor mensen die 
anders praten dan de Minister, voor 
mij bij voorbeeld, betekent 'zoveel 
mogelijk' 'maximaal ' . De Minister 
spreekt het heel anders uit in de trant 
van 'we zien wel wat mogelijk is en 
dan kunnen wi j daarover natuurlijk 
altijd nog redetwisten'. Zo is de 
Minister voortdurend bezig om 
datgene wat hier door woordvoerders 
en indieners van moties als toelichting 
is gegeven, volstrekt uit te kleden, 
zoals hij zijn eigen bevoegdheden 
dreigde uit te kleden. 

Ik hoop dat de Minister, afgezien 
van zijn eigen wat naar zichzelf, 
'toegeredeneerde' interpretatie van 
datgene wat hier vandaag is gezegd, 
de tekst van dit debat nog eens wil 
nalezen en de tekst van de motie dan 
als boodschap beschouwt die hij in het 
overleg moet overbrengen. 

D 
De heer Van Rey (VVD): Voorzitter! Ik 
wi l de Minister bedanken voor de 
antwoorden. Hij zei letterlijk: 'Het 
beleid is nog in beweging'. Dat zei hij 
als coördinerend minister. Ik heb erbij 
geschreven: 'Dat is maar goed ook'. 

De Minister heeft niet geantwoord 
op mijn vraag of hij mijn opvatting 
deelt dat de ministeriële commissie 
het PNL-gebied zoveel mogelijk dient 
te ontzien. De discussie over de eerste 
verantwoordelijkheid voor het 
regionaal beleid doet daaraan niets af. 
Ik heb niet voor niets in eerste termijn 
de argumenten 'keihard' genoemd. 

De Minister is ook niet ingegaan op 
mijn vraag wat precies het kabinets-
besluit van vrijdag jongstleden is 
geweest. Wij hebben daarover 
vanmorgen van alles kunnen lezen. Ik 
heb toch goed begrepen dat de 
afspraken die vrijdag aanstaande uit 
de bus zullen rollen, voor de coördi-
nerend minister aanleiding zullen zijn 
om in de toekomst erop toe te zien 
dat de toegezegde bedragen daadwer-
kelijk op de begroting van zijn collega's 
geboekt zullen worden? Dit moet in 
ieder geval gebeuren om teleurstellin-
gen die er nu zijn te voorkomen. De 
fractie van de VVD ziet de motie-Van 
der Linden c.s. als een bijzondere 
aansporing voor de bewindslieden 
Deetman en Van der Reijden. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat de Minister 
niet kan ingaan op de inhoudelijke 
zaken ten aanzien van het academisch 
ziekenhuis. Ik hoop toch dat mijn 
opmerkingen over de basisfilosofie bij 
de bewindsman van Onderwijs en 
Wetenschappen en de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid een positieve 
attitude zullen ontmoeten. Wij kunnen 
dat echter op dit moment niet overzien. 
Ik wi l hierop nu niet verder ingaan. 

Ik wi l wel graag weten hoe de 
Minister tegenover de motie-Van der 
Linden c.s. staat. Ik ben ook benieuwd 
naar zijn exegese van datgene wat in 
de motie over de nieuwbouw staat. 
Betekent dit in zijn optiek een groot 
academisch ziekenhuis met plaats 
voor verschillende superspecialismen, 
bij voorbeeld de hartchirurgie of 
betekent het een sober academisch 
ziekenhuis op grond van de basisfilo-
sofie, dus veel poliklinieken, regionale 
centra en academisering van de 
eerste lijn en dergelijke? 

De heer Lansink (CDA): Ik wil de heer 
Mik een vraag stellen over een 
tikkeltje inhoudelijke aard. De Minister 
hoeft er dus niet op in te gaan. De 
heer Mik sprak van superspecialismen, 
bij voorbeeld hartchirurgie. Wanneer 
ik kijk naar de wijze waarop hartchi-
rurgie in ons land wordt bedreven, 
denk ik dat men dit niet mag opvatten 
als een superspecialisme zoals dat 
hier en daar in academische ziekenhui-
zen functioneert. De hartchirurgie 
wordt overigens heel goed bedreven. 
Ik wijs in dit verband naar De Klokken-
berg. 

De heer Mik (D'66): Ik heb hartchirurgie 
voorlopig nog in die categorie 
ingedeeld. Men kan hierover van 
mening verschillen. De heer Lansink 
was bij mijn eerste termijn kennelijk 
niet aanwezig, want toen heb ik een 
hele rij van dit soort specialismen 
opgenoemd. 

De heer Lansink (CDA): Ik kan niet 
overal bij aanwezig zijn. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Linden 
heeft vier vragen gesteld. De eerste 
was of ik rekening houd met het 
psychologische effect van het niet 
doorgaan van de VVU-regeling. Ik doe 
dat uiteraard. Men moet altijd met dit 
soort zaken rekening houden. Ik ga 
niet verder, want dat lijkt mij niet in 
de lijn van wat ik zoeven heb gezegd. 

De heer Van der Linden en anderen 
hebben over de motie gesproken. 
Men heeft gevraagd of men na het 
niet doorgaan van de VVU-regeling 
nog PNL-beleid kan voeren. Ik zal 
hierover niets zeggen, want het 
PNL-beleid is een gezamenlijk beleid 
en daar heeft men twee partners voor 
nodig. Ik kan mij er dus niet alleen 
over uit laten. 

Ten slotte zei de heer Van der 
Linden dat zijn motie een aansporing 
is voor de Minister van Economische 
Zaken. Een motie over het academisch 
ziekenhuis kan voor deze Minister 
alleen maar een aansporing zijn om 
zijn collega met kracht op de regionale 
belangen te wijzen. Mevrouw Beckers 
zegt echter dat de regionale belangen 
misschien een andere vorm van 
ziekenhuis vereisen. Deze afweging 
moet dus niet de Minister van EZ 
maken. Hij moet kijken hoe het 
regionale belang wordt gediend, maar 
niet hoe dit speciaal uitpakt. In de 
motie zelf staat overigens niet dat zij 
een aansporing is voor de Minister 
van EZ, maar daarin wordt de Regering 
om iets verzocht. 

Mevrouw Beckers vroeg informatie 
bij de heer Van der Linden. Eigenlijk 
deed de heer Mik dat ook, maar hij 
vroeg ook hoe ik tegenover de motie 
sta. De motie is door drie leden 
ondertekend. Ik kan met enige 
waarschijnlijkheid aannemen dat de 
motie dooreen kamermeerderheid zal 
worden ondersteund. Ik wacht dit nog 
af, maar het zit erin. De motie richt 
zich alleen tot de Regering, terwijl er 
een proces van formulering van beleid 
aan de gang is in de Ministerraad en 
in overleg met het provinciaal bestuur. 
Dat is toch een wat vreemde functie, 
want het betekent dat ook ten opzichte 
van de andere partner iets wordt 
gedaan. Misschien ligt het in dit geval 
in de lijn van hetgeen de andere 
partner wil maar het omgekeerde had 
zich ook kunnen voordoen. Het is niet 
juist dat de Kamer ten opzichte van 
een van de twee onderhandelingspart-
ners een uitspraak doet waardoor de 
andere in wezen ook wordt gebonden. 
Dat is het bezwaar tegen een tussen-
tijdse uitspraak. Het is iets anders dan 
hetgeen ik van de heer Wöltgens 
citeerde uit het verslag van het 
mondeling overleg. 

Gezien het stadium van de bespre-
kingen ga ik geenszins inhoudelijk in 
op de punten die aan de orde zijn. Ik 
geef wel concrete informatie, bij 
voorbeeld als wordt gevraagd wat de 
Voorjaarsnota betekent. Dergelijke 
vragen kun je meteen beantwoorden. 
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Van Aardenne 

Ik ga niet inhoudelijk op de punten 
van de agenda in. De kameruitspraak 
is een feit. De Regering en wellicht 
ook gedeputeerde staten van Limburg 
zullen die laten meewegen. Dat zullen 
wij dan wel zien. 

De heer Mik vraagt wat de motie 
voor het ziekenhuis betekent. 

De heer Dees (VVD): De Minister 
suggereert een beetje, dat de andere 
partner er anders over zou kunnen 
denken. Zijn de problemen voor hem 
weg als gedeputeerde staten van 
Limburg zich in het komende gesprek 
volledig achter de motie van de 
Kamer scharen? 

Minister Van Aardenne: Ik heb gezegd 
dat er twee partijen zijn en dat de 
motie misschien wel erg in de lijn van 
de opvattingen van de tweede partij 
ligt. Desniettemin wordt met de motie 
geïntervenieerd in een gesprek dat 
nog aan de gang is. Principieel vind ik 
dat niet helemaal juist. Wie ben ik 
echter om dat te zeggen. Ik adviseer 
slechts. Wordt de motie aangenomen, 
dan is zij voor de verschillende 
partijen een feit, dat zal worden 
meegewogen. 

Mevrouw Beckers wi l duidelijkheid 
over de motie en de heer Mik vraagt 
hoe ik ertegen aankijk. Daarom heb ik 
aan de heer Van der Linden gevraagd 
wat hij ermee bedoelt. De snelle start 
is heel duidelijk. Uit de motie wordt 
mij echter niet duidelijk of het een 
eerste-lijnsziekenhuis is dan wel een 
dat meer omvat. De heer Wöltgens 
noemt dat misschien actieve strip-tea-
se van mij . Dat zij zo. Ik lees het er 
echt niet in. 

Ik denk dat de heer Van der Linden 
dat moet verduidelijken. Hij heeft dat 
ook gedaan maar voor mevrouw 
Beckerswas het kennelijk niet voldoen-
de. Hetzelfde geldt well icht voor de 
heer Mik. 

De heer Wöltgens (PvdA): De Minister 
stelt een interessant punt aan de orde. 
De bedoeling van het indienen en 
aanvaarden van een motie is niet het 
bedrukken van een stuk papier. Je kunt 
dan ook niet zeggen dat een motie die 
is ingediend een feit vormt en dat je 
haar well icht zult laten meewegen. Een 
motie is een kameruitspraak waarbij de 
Regering uitdrukkelijk wordt uitgeno-
digd, te doen wat de motie vraagt. Wat 
je van de Regering kunt vragen is uit te 
spreken of zij bereid is de motie uit te 
voeren. Dat zouden wij nu nog van de 
Minister kunnen horen. De Kamer kan 
zich beraden over de vraag of zij aan 
een 'neen' van de Minister consequen-
ties verbindt. 

Minister Van Aardenne: Het eerste zal 
de heer Wöltgens niet van mij horen 
omdat de motie zich ook tot andere 
bewindslieden richt. Ik moet eerst met 
hen overleg plegen. Zou de motie 
duidelijk op het terrein van Economi-
sche Zaken liggen, dan zou de Kamer 
het aan mij kunnen vragen. Ik weet 
dan nog niet, of het zuiver zou zijn het 
standpunt over de motie midden in de 
onderhandelingen naar voren te 
brengen. De onderhavige motie ligt 
heel duidelijk op het terrein van 
collega-bewindslieden. De Kamer 
mag dan van mij niet verwachten dat 
ik zonder overleg met hen te hebben 
gepleegd ga zeggen wat wi j ermee 
doen. Ik heb alleen gezegd dat wij de 
motie zullen laten meewegen. Dat is 
altijd zo. ' Dat functioneert', heet het 
dan. 

Wat betekent nieuwbouw, met een 
basisfilosofie? Dat is een vraag die de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen in het kader van zijn plan 
voor de medische opleidingen in dit 
land en van de taakverdeling in eerste 
instantie moet beantwoorden. 

Dat kan ik zo ook niet. Ik lees in de 
motie dat zo snel mogelijk - volgens 
de heer Van der Linden nog dit jaar -
met nieuwbouw moet worden gestart. 
Er staat echter niet in welke vorm dat 
dan precies moet gebeuren. Het 
antwoord daarop moet mede gegeven 
worden door de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Toch vind 
ik het - dat moet mij echt van het 
hart - een beetje onbegrijpelijk wat de 
Minister nu doet. Als wi j bij de motie 
precies de tekening geleverd hadden, 
had de Minister gezegd: wat zit ik dan 
nog te onderhandelen als alles al zo 
precies vaststaat? Er is nu nog een 
zekere onderhandelingsmarge voor 
de Regering ingebouwd. Dit houdt 
niet in dat alles wat er niet in staat er 
ook niet behoeft te komen, want die 
interpretatie dreigt de Minister nu ook 
te geven. De Minister moet ons nu 
echter niet verwijten dat die tekeningen 
er niet bij geleverd zijn. Overigens, die 
tekeningen zijn er. 

Minister Van Aardenne: Ik verwijt 
niemand iets, maar de heer Mik had 
mij wat gevraagd en daar heb ik 
antwoord op gegeven. Ik stel vast dat 
uit deze interruptie van de heer 
Wöltgens duidelijk wordt dat er nog 
een zekere rek zit in de motie. Als wij 
nu maar beginnen met die nieuwbouw, 
dan kan die motie toch wel worden 
uitgevoerd. Ik ga daar nu niet verder 
op in. Ik heb al eerder gezegd dat ik 
dit debat, wat de volgorde in de tijd 
betreft, niet op zijn plaats acht. 

Ik zeg nogmaals dat ik na afloop 
van de onderhandelingen ook meer 
kan zeggen over het terrein van 
collega's. Als coördinerend minister 
kan ik dan de exacte verdediging 
overlaten aan de collega, maar ik kan 
dan wel de opvatting van het kabinet 
weergeven. Op dit moment kan ik dat 
niet. Het kabinetsbesluit, dat een 
voorlopige stell ingname is, wordt niet 
gepubliceerd, anders was het inmid-
dels wel bekend geworden. 

Zoals men weet is de besluitenlijst 
van de Ministerraad geheim. Daarom 
zeg ik er nu ook niets over. Pas als het 
overleg met Limburg is afgesloten, is 
er sprake van een volmaakt kabinets-
besluit, dat getoetst is aan de opvatting 
van de partner. Ik hoop dat dat vrijdag 
het geval kan zijn, want een derde 
ronde lijkt mij niet zo wenselijk. Als 
wi j er dan uit zijn gekomen, of als er, 
misschien, een verschilpunt is 
gebleven, wordt dat dan bekend-
gemaakt. 

De heer Van Rey meent dat de 
ministeriële commissie het PNL-ge-
bied toch zo veel mogelijk moet 
ontzien. De ministeriële commissie 
houdt zich aan het regeerakkoord en 
daar staat dat in. Zij heeft natuurlijk 
ook andere gebieden, maar het 
PNL-beleid is door het kabinet 
onderschreven. Wij hebben dan ook 
de besprekingen met Limburg niet 
afgezegd. Wij wil len in die lijn door-
gaan. 

Wil de Minister erop toezien, zo 
vroeg de heer Van Rey, dat de 
afspraken ook inderdaad op de 
begroting komen? Hierop kan ik we! 
antwoord geven. Dit is een zuiver 
procedurele kwestie, die de coördine-
rend minister aangaat. Wij hebben in 
de ministeriële commissie afgespro-
ken dat als wi j nu afspraken maken 
het geld daarvoor dan ook op de 
begroting wordt gebracht. Anders 
maken wi j die afspraken niet. Wij 
wil len niet in de fout van vroeger 
vervallen toen weleens wat werd 
afgesproken zonder dat het geld er 
bleek te zijn. Later blijkt dan dat je 
geen boter bij de vis hebt geleverd. 
Dat wensen wij niet te doen. Dat ligt 
vast in de notulen van de ministeriële 
commissie. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
moties te stemmen morgenmiddag 
bij de aanvang van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.54 uur. 
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Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van een voorstel van wet tot 
naturalisatie van Ang, Thiam Béng en 
26 anderen (17 848). 

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

2. de volgende brieven: 
een, van de Ministers van Buiten-

landse Zaken en van Defensie, ten 
geleide van de nota Chemische 
wapens (17 858). 

een, van de Staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, ten geleide van 
het Verslag EEG en Euratom over 
1982(17855); 

een, van de Minister van Justit ie, 
over hulpverlening aan minderjarigen 
(16518, nr. 7); 

een, van de Ministervan Binnenland-
se Zaken, ten geleide van een tussen-
tijdse evaluatie kindercrèches O&W 
en WVC(17 600-XV, nr. 90); 

twee, van de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 

een, over radio-actief afval op het 
KEMA-terrein(15435, nr. 8); 

een, over het rapport van de 
commissie HVRA (17600-XI, nr. 98); 

een, van de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van de Staatssecreta-
ris van Economische Zaken, de heer 
Van Zeil, over distributieplanologisch 
onderzoek (17857); 

een, van de Enquêtecommissie 
RSV, over de duur en de kosten van 
het onderzoek (17 817, nr. 5); 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
ten geleide van het Verslag over 1982 
(17847). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. de volgende brieven: 
twee, van de Minister van Buiten-

landse Zaken, over wijziging en 
aanvulling van Overeenkomsten; 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van het 
rapport van de commissie Taxibeveili-
g ing; 

een, van de Ministers van Economi-
sche Zaken en van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
ten geleide van het jaarverslag 
selectieve investeringsheffing 1982; 

een, van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van een literatuurlijst; 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over het Besluit eigen-bijdrageregeling 
Bijzondere Ziektekostenverzekering 
1983; 

een, van de Staatssecretarissen van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
en van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, over wijziging in en eventueel 
van het stelsel van ziektekostenverze-
keringen. 

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

4. de volgende adressen: 
een, van M. J. Vos te Valkenburg 

(Z.H.), met betrekking tot zijn pensioen-
grondslag; 

een, van de erven van P. C. Vaar-
kamp-Schakenraad te Zaandam, met 
betrekking tot de belastingen; 

een, van H. Poort te Veendam, met 
betrekking tot een visum voor zijn 
aanstaande Poolse vrouw in verband 
met zijn huwelijk; 

een, van G. L. Tanja te Menaldum, 
met betrekking tot een eindexamen; 

een, van Irene Ho Tham te Rotter-
dam, met betrekking tot een bijstands-
uitkering; 

een, van A. P. Groot te Helmond, 
met betrekking tot een tegemoetko-
ming in de kosten bij ziekenvervoer; 

een, van H. J. A. Doljé te Amstelveen, 
met betrekking tot de verkeerde 
schrijfwijze van zijn naam door de 
PTT. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
sch riften; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van B. W. Postema, over de 

herindeling van Friesland; 
een, van M. Mantel-Groeneveld, 

over bezuinigingen op onder andere 
AOW; 

het jaarverslag 1982 van de Neder-
landse Investeringsbank voor Ontwik-
kelingslanden N.V.; 

het jaarverslag 1982 van de Natio-
nale Investeringsbank N.V.; 

een, van de ABVA/KABO, over het 
toekennen van een overlevingspen-
sioen; 

een, van het Delfts woonlastenover-
leg, over woonlasten; 

een, van de Provincie Noord-Hol-
land, ten geleide van de folder 
'zwemwater in Noord-Holland 1983'; 

het economisch jaarverslag 1982 
van de Samenwerkende Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in Limburg; 

een, van het gemeentebestuur van 
Driebruggen, over provinciale/ge-
meentelijke herindeling; 

het jaarverslag 1982 van het 
Koninklijk Verbond van Grafische 
Ondernemers; 

een, van mevrouw A. Witte-Klein, 
over AOW'ers met een klein pensioen; 

drie, van het gemeentebestuur van 
Leeuwarden, te weten: 

een, over de vestiging van weten-
schappelijk onderwijs te Leeuwarden; 

een, over de reconstructie van 
rijksweg 9; 

een, over de herindeling van 
Friesland; 

een, van het gemeentebestuur van 
Benschop, over gemeentelijke 
herindeling van het westelijk deel 
provincie Utrecht; 

een, van J. E. Nater, over het 
inkomensafhankelijk maken van 
allerlei sociale premies; 

een, van het gemeentebestuur van 
Boskoop, over de ongunstige ontwik-
keling van de gemeentefinanciën; 

een, van het 'gemeentebestuur' van 
Schilderswijk, ten geleide van een 
persbericht en een uitnodiging; 

een, van E. Peree, over de zesvoudi-
ge moord in Delft; 

een, van de Kring van Hoofdcommis-
sarissen en de Algemeen Inspecteur 
van het Korps Rijkspolitie, over de 
Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten; 

een, van J. van Wijck, over wijziging 
van de Gemeentewet; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gemert, over een hoog tekort aan 
woningen in deze gemeente; 

een, van de Stichting Jeugdwerk, 
over het uitzettingsbeleid vreemdelin-
gen; 

een, van de vluchtelingen organisa-
tie Suriname, over de ontwikkelingen 
in Suriname; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wünseradiel, over het SHF in Leeuwar-
den; 

een, van de Stichting behoud kleine 
gemeenten, over de herindeling van 
Friesland; 

een, van het bestuur van het 
Gewest Twente, over de splitsing van 
Overijssel. 

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

Noot 1 (zie blz. 3513) Noot 2 (zie blz. 3615) 

De Commissie voor het onderzoek 
van de Geloofsbrieven met bijbehoren-
de stukken heeft de eer het volgende 
te rapporteren. 

In handen van de commissie is 
gesteld, een geloofsbrief. 

Verder zijn in haar handen gesteld 
de volgende missives van de Voorzitter 
van het Centraal Stembureau: 

1°. een, d.d. 18 april 1983 ten 
geleide van een afschrift van zijn 
besluit van die datum, waarbij in de 
vacature ontstaan door het ontslag 
van de heer A. A. van der Louw, 
wordt benoemd verklaard tot lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
de heer M. J. de Visser te Rotterdam; 

2°. een, d.d. 18 april 1983 houdende 
mededeling, dat de heer M. J. de 
Visser te Rotterdam hem heeft 
bericht, dat hij zijn benoeming 
aanneemt. 

Het is onze commissie gebleken, 
dat de benoemd-verklaring terecht 
geschiedt is. 

Uit de omstandigheid, dat benoemde 
reeds eerder lid der Kamer is geweest, 
blijkt, dat hij de vereiste leeftijd heeft 
bereikt. Voorts blijkt uit de geloofsbrief 
van de benoemde, dat hij geen 
betrekkingen bekleedt welke onver-
enigbaar zijn met het lidmaatschap der 
Kamer, terwijl aan de commissie ten 
aanzien van hem niet is gebleken van 
enige omstandigheid, welke zijn 
Nederlanderschap in twijfel zou 
moeten doen trekken, noch van enige 
omstandigheid, ten gevolge waarvan 
hij op grond van artikel 54 der 
Grondwet van de verkiesbaarheid 
ontzet zou zijn. 

De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen, hem als lid der Kamer 
toe te laten nadat hij de voorgeschre-
ven eden (verklaring en beloften) zal 
hebben afgelegd. 

De vragen van het lid Lankhorst 
luiden: 

1 
Hoeveel van de in beginsel goedge-

keurde proefprojecten beroepskwalifi-
cerende educatieve activiteiten 
(BKE-projecten) zijn per 1 april 1983 
met de zogenaamde nulfase begon-
nen? 

2 
Wat is de reden, dat uw verwachting, 

dat op 1 april 1983 17 proefprojecten 
daadwerkelijk zouden beginnen niet is 
uitgekomen1? 

3 
Welke maatregelen hebt u getroffen 

of bent u van plan te treffen om een 
snel en doeltreffend begin van alle 22 
BKE-proefprojecten te bewerkstelli-
gen? 

4 
Hoeveel cursisten kunnen op de 

verschillende CVV's het onderdeel 
praktijkscholing vervullen? 

5 
Bent u bereid ook streekscholen, als 

ze de deskundigheid en het materiaal 
daarvoor in huis hebben, de praktijk-
component te laten vervullen? 

6 
Wilt u verzekeren, dat alle gelden 

die dit jaar voor de BKE-projecten zijn 
uitgetrokken in elk geval ten goede 
komen aan de beroepsscholing van 
de doelgroepen vrouwen, werklozen 
en culture minderheden? 

1 Zie Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1982-1983, blz. 2999. 
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