
67ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 132 leden, te 
weten: 

Van Agt, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, J . D. Blaauw, P. M. 
Blauw, De Boer, De Boois, Borgman, 
Braams, Brouwer, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, G. C. van Dam, Dees, 
Van Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, 
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, Hermsen, Hummel, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Knol, De Kok, Konings, Van der 
Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, 
Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, 
Lauxtermann, Leerling, Van der 
Linden, Linschoten, Lucassen-Stautte-
ner, Mateman, Van der Mei, Meijer, 
Metz, Mik, Moor, Müller-van Ast, 
Niessen, Nijhuis, Nij land, Nijpels, Van 
Noord, Nypels, Van Ooijen, Oomen-
Ruijten, Den Ouden-Dekkers, Patijn, 
Poppe, De Pree, Van Rey, Rienks, Van 
Rossum, Schartman, Schreuders, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stoffelen, Tazelaar, Terpstra, Van 
Thijn, Van den Toorn, Toussaint, 
Tripels, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Van der Vlies, Van 
Vli jmen, Voorhoeve, B. de Vries, K. G. 
de Vries, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel-
Tuinstra, Wiebenga, Wil lems, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Rietkerk, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Van Amelsvoort, 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken 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: 
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Hermes, wegens verblijf buitenslands, 
ook morgen; 

Salomons, wegens ziekte; 

Waalkens, Van den Bergh en Van der 
Doef, wegens bezigheden elders; 

Van der Vlies, wegens verplichtingen 
elders, alleen voor het eerste deel van 
de vergadering; 

Cornelissen en Dolman, wegens 
andere verplichtingen, alleen voor de 
avondvergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

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

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten, te stellen in 
handen van: 

de vaste Commissie voor Justit ie: 
het wetsontwerp Wijziging van de 
Wet tarieven in burgerlijke zaken 
(17838); 
het wetsontwerp Toepassing van de 
structuurregeling indien een naamloze 
of besloten vennootschap of dochter-
maatschappij daarvan vennote is van 
een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma (17845); 

de vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen: 
het wetsontwerp Wijziging van de 
Kleuteronderwijswet en van de 
Lager-onderwijswet 1920 met betrek-
king tot beroep in geval van ontslag 
en disciplinaire maatregelen (17821); 

de vaste Commissie voor Economische 
Zaken: 
het wetsontwerp Wijziging van de 
Wet investeringsrekening en van 
enkele belastingwetten (afschaffing 
investeringstoeslag voor grote 
projecten) (17 837); 

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 

Woensdag 13 april 1983 

Aanvang 13.00 uur 

de bijzondere commissie 14406 
(gehandicaptenbeleid): 
de nota Gehandicaptenvervoer 
(17 836). 

Ik deel aan de Kamer mede, dat de 
bijzondere commissie 16528 (aanvul-
lende regels inzake LPG) heden de 
heer Lansink tot haar voorzitter heeft 
gekozen. 

Regeling van werkzaamheden 

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

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag aan de Kamer 
verlof om uiterlijk morgen de Minister-
President te interpelleren over een al 
of niet genomen besluit in de Minis-
terraad van verleden week over de 
Voorjaarsnota met betrekking tot de 
korting op uitkeringen en het overleg 
over een korting op de salarissen van 
ambtenaren. 

Tertoelichting hiervan het volgende: 
Verleden week vrijdag heeft de 

Minister-President op de wekelijkse 
persconferentie mededelingen 
gedaan over besluiten die het kabinet 
zou hebben genomen inzake de 
Voorjaarsnota. Daarover is - zoals het 
in de pers wordt genoemd - gekrakeel 
ontstaan tussen de regeringsfracties. 
Dit zou op zichzelf geen aanleiding 
behoeven te zijn om de Regering te 
interpelleren, maar uitspraken van de 
Minister-President van maandagavond 
en van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van gisterenavond in de media, 
wekken op zijn minst het vermoeden 
van geheel tegenovergestelde uitleg 
van wat wel of niet besloten zou zijn. 
Daarmee wordt de eenheid van het 
regeringsbeleid, waarvoor de Minister-
President de verantwoordeli jkheid 
draagt, naar mijn oordeel ernstig 
geschaad. 

Ik voeg hieraan toe dat het niet om 
een bijzaak gaat. Het gaat onder 
andere om de vraag of de uitkeringen 
van 3 miljoen uitkeringstrekkers, 
waaronder 1,5 miljoen AOW-ers, per 1 
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Voorzitter 

oktober aanstaande met 2% zullen 
worden gekort. 

Ik vind dat de Kamer de gelegenheid 
moet hebben om daarover, nog 
voordat het kabinet tot een definitieve 
vaststelling van de Voorjaarsnota 
komt, uitspraken te doen. Ik wi l dus 
ook u. Voorzitter, vragen ermee 
rekening te houden, dat morgen 
stemmingen kunnen plaatsvinden. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb wel wat begrip voor 
het feit dat de heer Den Uyl de indruk 
heeft gekregen, dat er onduideli jkheid 
is ontstaan over het karakter van het 
besluit dat het kabinet met betrekking 
tot deze problematiek verleden week 
heeft genomen. 

Ik vraag mij echter af of het zinvol 
is, daarover morgen een interpellatie 
te houden, als wij weten dat de tekst 
van de Voorjaarsnota vrijdag in de 
Ministerraad wordt vastgesteld en 
dan onmiddelli jk aan de Kamer zal 
worden toegezonden. 

Het lijkt mij het verstandigst om die 
tekst, die ons zeer spoedig zal bereiken, 
af te wachten en daarna een discussie 
te hebben, die goed is voorbereid, 
over de gehele Voorjaarsnota. Ik 
begrijp best dat de heer Den Uyl on-
gerust is voor de 3 miljoen uitkerings-
trekkers. Als het gaat om de vraag, 
wat het karakter is van een beslissing 
die is genomen door het kabinet, 
weten wij toch allen als parlementa-
riërs dat het laatste oordeel over een 
dergelijk voornemen van het kabinet 
door de Kamer wordt gegeven. 
Uitkeringstrekkers zullen pas zekerheid 
hebben over hetgeen gaat gebeuren 
nadat de Kamer over de Voorjaarsnota 
heeft gediscussieerd. Het lijkt mij een 
heel slechte zaak om één element uit 
de Voorjaarsnota naar voren te 
trekken, voordat wij de tekst van dat 
stuk kennen, en daarover afzonderlijk 
in de Kamer te discussiëren. 

Ik zou er - ik zeg dit namens mijn 
fractie - niet wijs aan doen het 
verzoek van de heer Den Uyl te 
ondersteunen en ik doe dit dan ook 
niet. 

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is erg ongebruikelijk 
om, zo kort voor het verschijnen van 
de Voorjaarsnota - waarnaar iedereen, 
ook wi j , met bijzondere belangstelling 
uitziet - daarover te debatteren. Het 
gaat erom wat er is afgesproken. In de 
komende weken zal hiervoor alle 
ruimte bestaan in de Kamer. Wij 
wi l len de defintieve tekst van de 
Voorjaarsnota afwachten, in plaats 

van daarop al voorschotjes te nemen 
in een debat in de Kamer. Wij hebben 
er dus geen behoefte aan, morgen 
een debat te houden, in die zin zoals 
door de heer Den Uyl gevraagd. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind deze opmerkingen, 
zowel van de heer De Vries als van de 
heer Evenhuis, verbazingwekkend. 
Natuurlijk is het mij bekend dat het 
kabinet het voornemen heeft, morgen 
de Voorjaarsnota vast te stellen. Dat is 
nogmaals uitgesproken door de 
Minister-President, in antwoord op 
een vraag van mijn fractiegenoot de 
heer Meijer. De heer De Vries zegt dat 
wij daarop moeten wachten en dat wij 
niet één element uit het besluit, dat de 
vorige week door de Ministerraad is 
genomen, hier moeten behandelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
niet die één element eruit heeft 
gelicht! Dat zijn in eerste aanleg de 
heren De Vries en Evenhuis geweest. 
Ik ben bereid, dit te laten passeren. 
Dat is een verantwoordeli jkheid van 
regeringsfracties. Echter, de Minister-
President heeft zich in die discussie 
gemengd. Op een niet mis te verstane 
wijze heeft hij maandagavond 
daarover uitspraken gedaan en zijn 
interpretatie gegeven. 

De Ministervan Binnenlandse 
Zaken heeft gisterenavond daartegen-
over stelling genomen en de uitleg 
van de Minister-President heel 
nadrukkelijk gewraakt. Als dit niet zo 
is, zal ik de Minister-President de 
gelegenheid geven, dit toe te lichten. 
Dat is mede de strekking van de 
interpellatie die ik wil houden. Het kan 
echter niet zo zijn dat bij een dergelijke 
vertoning van verschil van uitleg de 
Kamer achterover leunt en zegt, dat zij 
wel zal zien wat er gebeurt. Het is een 
beslissend element. Het is begrijpelijk 
dat daarover verschillen van mening 
zijn tussen de regeringsfracties. Dat is 
niet erg. 

Het zou erg en onaanvaardbaar zijn, 
als men aan een simpele parlementaire 
traditie, dat het de Kamer is die 
opheldering vraagt en die het recht 
heeft, te interpelleren, geen medewer-
king wi l verlenen. Ik kan mij dit niet 
voorstellen. Aan de orde is de eenheid 
van het regeringsbeleid en het besluit 
dat, naar de Minister-President heeft 
meegedeeld, vorige week door het 
kabinet is genomen. 

Ik persisteer bij mijn aanvraag en 
wi l eraan toevoegen dat ik het 
ongehoord zou vinden als regerings-
fracties de oppositie zouden beletten, 
de Regering over deze kwestie te 
interpelleren, op het moment dat de 
oppositie daarvoor uitkiest, hetgeen 

haar goed recht is, alvorens het 
kabinet hierover opnieuw beraad-
slaagt. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De eenheid van het 
regeringsbeleid zal, naar mijn vaste 
vertrouwen, blijken uit de tekst van de 
Voorjaarsnota wanneer zij aan de 
Kamer wordt gepresenteerd. Ik 
begrijp dat de Kamer in zeker opzicht 
juist door de mate van openbaarheid 
van bestuur die wi j zelf ook hebben 
gewenst, af en toe in een wat onge-
lukkige positie komt te verkeren als de 
Minister-President en de bewindslie-
den van een kabinet al uitspraken 
doen over een deel van het beleid ten 
aanzien waarvan de Kamer formeel 
nog niet de stukken heeft ontvangen. 
Ik blijf het dus een ongelukkige zaak 
vinden als de heer Den Uyl meent, dit 
element - in deze korte periode die 
nog resteert voordat wij over de tekst 
van de stukken beschikken - er 
specifiek uit te moeten lichten en 
hierover een interpellatie te moeten 
houden. Dit betekent niet dat, als de 
fractie van de Partij van de Arbeid bij 
dit verzoek persisteert, wij als CDA 
ons daartegen zullen verzetten. Wij 
achten echter een dergelijke interpel-
latie niet zinvol en wi j zullen ons dan 
ook nog bezinnen op de vraag of wi j 
het zinvol vinden, aan een dergelijke 
interpellatie deel te nemen. 

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De zinvolheid van een 
interpellatie mag in het geding 
worden gebracht. Mijns inziens is het 
weinig zinvol, morgen vrij uitvoerig 
over deze zaak te spreken, terwijl op 
zeer korte termijn - over een week of 
zo - hierover royaal kan worden 
gedebatteerd, ook wat de ti jd betreft. 
Wij achten dus het debat van morgen 
overbodig. Dit zal ook onze stellingna-
me zijn wanneer de Partij van de 
Arbeid het tot een stemming laat 
komen. Wij zullen ons echter niet 
tegen een interpellatie verzetten, 
wanneer de heer Den Uyl haar met 
alle geweld wenst. Dit is ook niet 
nodig. De overbodigheid hiervan blijkt 
echter uit het feit, dat het debat op 
zeer korte termijn in de Kamer kan 
plaatsvinden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wijs erop dat de oppositie 
- ik spreek alleen namens mijn 
fractie - zich met terughoudendheid 
heeft opgesteld jegens interpellaties 
en interventies in verband met de 
voorbereiding en vorming van het 
regeringsbeleid. Des te meer reden en 
recht meen ik te hebben - nu bewinds-
lieden van dit kabinet in een zo 
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Voorzitter 
essentiële en beslissende zaak elkaar, 
naar vrijwel ieders oordeel, zo 
duidelijk tegenspreken - opheldering 
te verkrijgen op een zodanig tijdstip, 
dat het kabinet daarmee wellicht zijn 
voordeel zou kunnen doen. 

Ik verontschuldig mij tegenover de 
heer De Vries voor het feit dat ik een 
ogenblik veronderstelde, dat zijn 
fractie niet zou willen meewerken aan 
het houden van een interpellatie. 
Gelet op de afkomst van de heer De 
Vries had ik beter kunnen weten. Nu 
ook dit misverstand uit de weg is 
geruimd, heb ik enige hoop dat wij 
morgen een interpellatie kunnen 
houden waarbij niet alleen de opposi-
tie, maar ook het kabinet en zelfs de 
regeringsfracties baat kunnen hebben. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het 
verzoek van de heer Den Uyl in te 
willigen en de interpellatie te houden 
in de vergadering van morgen, in de 
loop van de middag. 

Ik stel verder voor, de spreektijd 
hierbij vast te stellen als volgt: 

voor de interpellant in eerste en 
tweede termijn 10 minuten; voor de 
regeringsfracties - eventueel — elk 10 
minuten; voor de overige fracties elk 
5 minuten. 

Voorts stel ik voor, over eventueel 
in te dienen moties morgen onmiddel-
lijk na het debat te stemmen. 

Omdat ook het wetsontwerp inzake 
de werkloosheidsvoorziening morgen, 
indien mogelijk, moet worden 
afgehandeld, stel ik ten slotte voor, 
morgen te vergaderen tot uiterlijk 
23.00 uur. 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! U stelt nu voor een 
interpellatie spreektijden per fractie 
voor. Ik mag u erop wijzen dat dit 
hoogst ongebruikelijk is. Er zullen 
eventueel tussenkomende sprekers 
zijn. Ik verwacht niet dat in mijn 
fractie een grote aandrift bestaat om 
aan deze interpellatie deel te nemen; 
dat kan ik niet beoordelen. Dit is een 
zuiver procedurele opmerking. 

De Voorzitter: Het is de tweede keer 
dat ik dit voorstel. Het is één keer 
eerder gebeurd. 

De heer Joekes (VVD): Dan ben ik één 
keer te laat! 

De Voorzitter: Doet u een ander 
voorstel? 

De heer Joekes (VVD): Jazeker, 
namelijk eventueel tussenkomende 
sprekers de spreektijd te geven die u 
noemde. 

De Voorzitter: Dus 10 minuten? 

De heer Joekes (VVD): Neen, mijnheer 
de Voorzitter, de andere tijd die u 
noemde was, naar ik meen, 5 minuten. 

De Voorzitter: U wilt alle tussenko-
mende sprekers 5 minuten spreektijd 
geven? 

De heer Joekes (VVD): Ik heb mij daar 
niet op geconcentreerd, alleen maar 
op de spreektijd per fractie, die niet 
gebruikelijk is bij een interpellatie. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik ondersteun 
het voorstel van de heer Joekes 
graag! Ik kan mij best voorstellen dat 
meer dan één lid van de VVD-fractie 
het woord zou willen voeren! 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel vast dat de heer Den 
Uyl ook in dit opzicht niet goed heeft 
geluisterd! 

De Voorzitter: Ik stel vast dat al mijn 
voorstellen zijn aangenomen, met 
inachtneming van de amendering 
door de heer Joekes! 

Ik geef het woord aan de heer Van der 
Hek, die het heeft gevraagd. 

De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Als voorzitter van de 
vaste Commissie voor Economische 
Zaken en sprekend namens die 
commissie verzoek ik u, de brief van 
de Minister van Economische Zaken 
inzake de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde op de agenda van de Kamer 

te plaatsen, op een zodanig tijdstip 
dat wij daarover aan het begin van de 
volgende week kunnen debatteren, 
waarna wij in de loop van de volgende 
week over eventueel ingediende 
moties kunnen stemmen. 

De Voorzitter: Ik zal hieromtrent 
morgen een voorstel doen. 

Ik geef het woord aan de heer Van der 
Linden, die het heeft gevraagd. 

De heer Van der Linden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Namens de 
bijzondere commissie Perspectieven-
nota Zuid-Limburg verzoek ik u, het 
verslag van een mondeling overleg 
van 9 februari j . l . op de kameragenda 
te plaatsen, en wel voor 22 april a.s., 
wanneer een overleg tussen de 
Regering en het college van Gedepu-
teerde Staten van Limburg plaatsvindt. 

De Voorzitter: Ook hieromtrent zal ik 
morgen een voorstel doen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
verslagen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(17 658, nrs. 73 t/m 85). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Commissie voor de Verzoekschrif-
ten wordt besloten. 

P 

De heer Den Uyl (PvdA) 
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Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Gemeentelijke herindeling van 
Friesland (16824) 

en van de motie-Schutte over 
Nederlandse gemeentenamen in 
Friesland (16824, nr. 19). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Gemeentelijke herindeling 
is uitdrukkelijk gericht op de toekomst. 
Wij zijn zelfs zo vermetel dat wij 
pretenderen daarbij zo'n 25 jaar 
vooruit te zien. Ik ben de heer Schutte 
dankbaar dat hij niet alleen naar de 
toekomst heeft gekeken, maar dat 
uitdrukkelijk heeft gedaan vanuit een 
historisch perspectief. Anderen 
hebben dat in mindere mate ook 
gedaan. 

De heer Schutte heeft daarbij nog 
eens onderstreept dat gemeentegren-
zen zeker in Friesland vaak in het 
voetspoor van de geschiedenis lopen. 
Wie aan dergelijke grenzen komt, 
raakt dan ook dikwijls aan de wortels 
van de samenleving binnen zo'n 
gemeente, die vaak een eeuwenoude 
historie heeft. Hij raakt daarmee de 
culturele en sociale identiteit van zo'n 
gemeenschap. Doet hij dit niet met 
voldoende eerbied en zorgvuldigheid 
- daarover hebben ook andere 
afgevaardigden gesproken - dan is de 
reactie vaak heftig. 

Dat is ook niet verbazingwekkend. 
Het eigene is ons allen nu eenmaal 
dierbaar. Hoe meer wij onze wereld 
normaliseren en standaardiseren, hoe 
dierbaarder ons die elementen zijn 
waaraan wij het gevoel ontlenen dat 
wij niet allemaal over dezelfde kam 
geschoren zijn. 

Ik ben dan ook het provinciaal 
bestuur van Friesland buitengewoon 
erkentelijk voor de grote toewijding 
en het vele geduld waarmee men de 
operatie heeft omringd, een feit, 
waarvan eigenlijk alle sprekers 
gisteren gewag hebben gemaakt. Die 
zorgvuldigheid heeft mede ertoe 
geleid dat met de voorbereiding van 
dit wetsontwerp zeer lange tijd is 
heengegaan. Maar nu is het dan 
zover; de wetgever dient zich erover 
uit te spreken. Men ziet ook reikhalzend 
naar de beslissing uit. 

De heer Mateman heeft gevraagd of 
het in de stukken aangegeven tijdpad 
nog wel haalbaar is. Ook anderen 
hebben daarover gesproken en 
daarnaar gevraagd. Mijn antwoord 
daarop moet zijn, dat dit uiteraard 

mede afhankelijk is van de medewer-
king van de Eerste Kamer en, voor 
zover het de behandeling van dit 
wetsontwerp thans betreft, van deze 
Kamer. Ik vertrouw echter graag erop, 
dat van die zijde alles in het werk zal 
worden gesteld om plaatsing van de 
wet in het Staatsblad voor het 
komende zomerreces mogelijk te 
maken. Dan kan het tijdpad ook 
worden gevolgd. 

Terecht hebben verschillende 
sprekers erop gewezen dat gemeente-
lijke herindeling niet op zich zelf moet 
worden beschouwd, maar onderdeel 
dient uit te maken van een bredere 
bestuurlijke conceptie. Bij de behande-
ling van de begroting van Binnenland-
se Zaken in deze Kamer heb ik dit 
verband ook aangegeven. Dit is nu 
niet het ogenblik om uitvoerig van 
gedachten te wisselen over de 
bestuurlijke organisatie, maar ik wil 
naar aanleiding van een aantal vragen 
toch nog enkele opmerkingen daarover 
maken. 

Zoals ik bij de begrotingsbehande-
ling uiteen heb gezet, heeft het 
kabinet besloten om, behalve in het 
geval van de provincie Zuid-Holland, 
niet langer te streven naar provinciale 
schaalverkleining. Wij willen overeen-
komstig het regeerakkoord de oplos-
sing van de regionale problematiek in 
de eerste plaats zoeken in interge-
meentelijke samenwerking. De 
gedachte van de zogenaamde regiona-
le doe-provincies, die niet alleen de 
ordenende maar ook uitvoerende 
taken regionaal voor hun rekening 
zouden nemen, is daarbij verlaten. 
Veel meer dan vroeger komt daardoor 
de nadruk bij de bestuurlijke organisa-
tie te liggen op de gemeenten, hetzij 
als zodanig, hetzij als subject van 
gemeentelijke samenwerking. 

Dat betekent, dat in de visie van het 
kabinet, de komende jaren veel meer 
van de gemeenten gevergd zal 
worden dan indien zij hadden kunnen 
schuilen onder de paraplu van een 
provincie-nieuwe-stijl, die hen een 
deel van het werk uit handen zou 
hebben genomen. 

Mijn voorgangers meenden dat, 
ondanks de provinciale schaalverklei-
ning en een nieuwe stijl voor de 
verkleinde provincies, gemeentelijke 
herindeling nodig was. Het zal u niet 
verbazen dat in het bestuurlijke 
perspectief, zoals mij dat voor ogen 
staat, deze noodzaak nog groter is. 

Ik hoop, Voorzitter, binnenkort met 
de Kamer ten principale hierover te 
kunnen spreken aan de hand van een 
brief over de bestuurlijke organisatie 
en een nota van wijziging op het 
wetsontwerp Nieuwe bepalingen met 

betrekking tot gemeenschappelijke 
regelingen, die ik de Kamer voor het 
einde van deze maand hoop toe te 
sturen. 

De heren Mateman en Jacobse 
hebben in ditzelfde verband de 
decentralisatie genoemd. Ook ik ben 
van mening dat er een duidelijke 
relatie bestaat tussen beleid inzake de 
gemeentelijke herindeling en het 
streven van opeenvolgende kabinetten 
naar decentralisatie van rijkstaken 
naar gemeenten en provincies. Beide 
zijn echter langdurige processen, 
waarvan niet of nauwelijks kan 
worden aangegeven wanneer zij 
zullen zijn voltooid. Bovendien staan 
zij in een enigszins kip-ei-achtige 
verhouding tot elkaar. Enerzijds maakt 
decentralisatie gemeentelijke herinde-
ling nodig, anderzijds kan die decen-
tralisatie pas behoorlijk tot stand 
komen als het merendeel van de 
gemeenten daartoe voldoende 
krachtig is. 

Het heeft weinig zin te proberen die 
beide processen in serie te schakelen. 
Beide zijn zij op gang en beide zullen 
nog geruime tijd moeten worden 
doorgezet. Parallel geschakeld zullen 
zij elkaar kunnen versterken en 
mogelijk ook versnellen. 

Voorzitter, de heer Schutte vroeg 
naar de gevolgen voor de gemeente-
lijke herindeling van het streven van 
dit kabinet naar een zorgzame 
samenleving in plaats van een 
verdere uitbouw van de verzorgings-
staat. Ik moet de heer Schutte in 
beginsel gelijk gegeven, dat een 
zekere terugtred van de overheid in 
het algemeen ook een weerslag zal 
hebben op het gemeentelijke vlak. Ik 
zie niet in, dat een minder intensieve 
bemoeiing met een aantal zaken ook 
per se zou betekenen, dat die zaken 
dan op een kleinere schaal kunnen 
worden afgedaan. Het komt mij nog 
eerder voor dat, naarmate de gemeen-
telijke zorg globaler van karakter is, zij 
zich over een groter gebied kan 
uitstrekken. 

De heer Schutte (GPV): De Minister 
zegt, dat er meer van de gemeenten 
zal worden gevraagd. In algemeenheid 
begrijp ik dat wel. Kan de Minister dit 
echter concretiseren? Het is moeilijk 
om hier in algemene termen te 
spreken. Wij hebben natuurlijk altijd al 
gesproken over decentralisatie, 
waarbij de vraag was of het voldoende 
was. Wat bedoelt de Minister wanneer 
hij zegt, dat er de komende tijd meer 
gevraagd wordt van de gemeenten, 
omdat er geen provincies-nieuwe-stijl 
komen. 
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Minister Rietkerk: Ik heb dit met 
name ook in verband met de decen-
tralisatie gebracht. De heer Schutte 
weet, dat de decentralisatie ten doel 
heeft meer taken van het Rijk naar 
provincies en gemeenten over te 
dragen. Dit impliceert dat daarvoor 
een meer autonome verantwoordelijk-
heid van de gemeenten wordt 
gevraagd. De mogelijkheid van 
decentralisatie wordt natuurlijk mede 
bepaald door de mogelijkheden die 
de gemeenten aan wie die verantwoor-
delijkheid wordt overgedragen 
hebben om die verantwoordelijkheid 
dan ook te dragen. 

De heer Schutte (GPV): Moet ik 
hieruit afleiden, mijnheer de Voorzitter, 
dat de decentralisatievoorstellen van 
dit kabinet meer zullen inhouden voor 
de gemeenten dan in het verleden het 
geval was? Decentralisatie was 
immers ook een beleidsonderdeel van 
voorgaande kabinetten, toen de 
provincie nieuwe stijl ook nog in het 
gezichtsveld was? 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat heb ik dus in verband 
gebracht met het besluit van dit 
kabinet die regionale doe-provincie 
niet door te laten gaan, waarbij een 
aantal duidelijk uitvoerende taken die 
nu des gemeentes zijn voor een deel 
naar het provinciale niveau werden 
verheven. Als je daarvan afstapt, ligt 
het voor de hand dat tegenover die 
visie gezien de gemeentelijke taken in 
mijn conceptie zwaarder zijn. . 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat de Minister de 
zaak nu toch iets te eenvoudig 
voorstelt. Als taken inderdaad niet 
gaan naar de nieuwe doe-provincies 
op kleinere schaal, dan gaan zij naar 
de gemeenten. De gemeenten kunnen 
er twee dingen mee doen. Zij kunnen 
de taken zelf uitvoeren - daarvan gaat 
de Minister uit - en zij kunnen ze in 
gemeenschappelijk verband uitvoeren 
en dat betekent dat er mogelijkheden 
voor samenwerking moeten komen. 

Ik vind dat aspect dus niet overtui-
gend. De Minister zou mij wel overtui-
gen als hij zegt dat hij wil decentrali-
seren van het Rijk naar de provincies 
en van de provincies naar de gemeen-
ten en dat hij dan grotere gemeenten 
nodig heeft. Tegen een dergelijk 
betoog zou ik ' ja' moeten zeggen. Ik 
zie nu echter geen concrete aanzetten 
daartoe. 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil ingaan op die 
concrete aanzetten. De heer Mateman 

weet dat wi j deze zomer met een 
decentralisatienota hopen te komen. 
Ik moet hem dus vragen nog even 
geduld te betrachten. De heer Mate-
man zegt dat de zaak ingewikkelder is 
en dat hierbij beide processen een rol 
spelen. Ik verwijs in dit verband alleen 
maar naar hetgeen ik zo juist heb 
gezegd: het is het één en het ander. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit 
verband is verder ook de deregulering 
ter sprake gebracht. Daarover wil ik 
opmerken, dat voor een deel daarvan 
eveneens geldt dat naarmate de 
regelgeving minder gedetailleerd is, 
zij gemakkelijker voor een groter 
gebied kan gelden. Daarbij komt 
echter dat het uitdrukkelijk de bedoe-
ling van het kabinet is ook te deregu-
leren op het traject tussen Rijk en 
gemeente. Daardoor zal de gemeente-
lijke beleidsvrijheid worden vergroot 
en dat stelt op zich zelf weer zwaardere 
eisen aan de bestuurskracht van die 
gemeenten. 

Inmiddels zou uit een enkele 
bijdrage aan deze discussie kunnen 
worden afgeleid, dat hier en daar de 
vraag leeft of wij met de gemeentelijke 
herindeling wel op de goede weg zijn. 
Uit hetgeen ik hiervoor al zei, blijkt dat 
er geen misverstand over kan bestaan 
dat ik gemeentelijke herindeling blijf 
beschouwen als een doeltreffend 
middel om tot verbetering van de 
bestuurlijke organisatie te komen. 

Mevrouw Wessel heeft mij gevraagd 
of ik mij achter de standpunten stel 
die ter zake zowel door minister 
Wiegel als door minister Rood zijn 
verwoord. Voor zover ik dat al niet bij 
de vri j recente begrotingsbehandeling 
heb laten blijken, wil ik dat hier nog 
wel een keer nader verduidelijken. 
Daarbij splits ik mijn reactie in 
tweeën. Ik kan dat gemakkelijk doen 
onder verwijzing naar beide voorgan-
gers. 

Wanneer er immers van de stand-
punten van minister Wiegel wordt 
gesproken, lijkt het mi j duidelijk dat 
hierbij vooral gedacht wordt aan de 
criteria voor gemeentelijke herindeling 
die hij in zijn brief van 16 oktober 
1978 heeft neergelegd. Ook van 
andere zijde is mij hiernaar gevraagd. 
De heer Mateman deed dat in het 
verlengde van de eigen, Friese, 
criteria. De heer Jacobse heeft in dit 
verband de visie van zijn fractie 
gegeven op het criterium kern en 
omgeving. Maar, in vrijwel elke 
bijdrage is met name het draagvlak-
criterium op de korrel genomen. 
Evenals mijn voorganger, heb ik er 
geen geheim van gemaakt dat ik dat 
criterium van 10.000 inwoners als een 

goed uitgangspunt beschouw bij de 
beoordeling van wat in het algemeen 
als een ondergrens van een toereikend 
draagvlak mag worden geacht. Dat 
houdt al in, dat de 10.000-inwoners-
grens geenszins onder alle omstandig-
heden als een minimum wordt gehan-
teerd. 

Het nu aan de orde zijnde herinde-
lingsvoorstel vormt hiervan een 
duidelijke illustratie. Als de norm van 
10.000 inwoners als valbijl was 
gehanteerd, had dit plan er heel wat 
anders uitgezien. Nog daar gelaten 
dat het ook bij dit getal om een ruwe 
benadering gaat, kan ik mij omstandig-
heden voorstellen die het wenselijk 
maken met een geringer inwonertal 
genoegen te nemen en dat dit dan 
een reële zaak zou zijn. 

Ook in dit plan zijn daarvan voorbeel-
den, evenals in andere plannen die bij 
de Staten-Generaal aanhangig zijn. Ik 
zie dat getal van 10.000 meer als een 
richtsnoer en ik zou dat in het bijzonder 
wil len hanteren als een soort scharnier-
punt, ook voor de motivering: 
beneden de 10.000 inwoners dient 
duidelijk op tafel te komen waarom in 
zo'n geval beter met een kleiner 
aantal inwoners kan worden volstaan. 
Een reden hiertoe kan bij voorbeeld 
zijn dat er geen bevredigende moge-
lijkheid tot samenvoeging is. Er 
kunnen echter ook andere factoren 
een rol spelen en daarbij wil ik 
bepaald niet te dogmatisch zijn. 

Dit wil niet zeggen dat dan ook wel 
met een lager gesteld uitgangspunt 
als criterium kan worden volstaan, 
zoals de heer Lankhorst suggereerde. 
Hij wilde de grens bij 6.000 inwoners 
leggen. Dit ligt mij wel wat ver af van 
de norm die toch niet helemaal uit de 
blauwe hemel is geplukt, maar die 
wel degelijk verband houdt met de 
ervaringsgegevens omtrent de 
verhouding tussen de meest voorko-
mende gemeentelijke taken en het 
gemeentelijk draagvlak. 

Bij de naam van Minister Rood zal 
in het verband van de gemeentelijke 
herindeling vooral gedacht worden 
aan zijn notitie over de relatie tussen 
onderzoek en het desbetreffende 
regeringsbeleid naar aanleiding van 
de motie-Mateman. Ook hierover heb 
ik tijdens de begrotingsbehandeling al 
mijn zienswijze gegeven. Ik herhaal 
echter dat ik sterk geneigd ben die 
bewindsman bij te vallen waar hij 
omtrent de effectiviteit van een 
onderzoek op het onderhavige terrein 
nogal wat scepticisme aan de dag 
heeft gelegd. 

Ik voeg hier overigens aan toe dat 
dit niet wil zeggen dat ik niet bereid 
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ben het gevraagde onderzoek te laten 
verrichten. Ik wil dan echter wel graag 
weten wat ik van zo'n onderzoek mag 
verwachten, waarop het onderzoek 
het beste gericht kan worden om het 
grootste rendement voor het beleid te 
mogen verwachten. Ik kan hierover 
meedelen dat van het departement uit 
op dit ogenblik onderzoekinstellingen 
worden benaderd om te zien hoe wij 
de zaak kunnen aanpakken en wat de 
mogelijkheden zijn. Ik hoop de Kamer 
nader op de hoogte te stellen van de 
resultaten van die aanpak. 

De heerHennekam (CDA): De Minister 
zegt dat de grens van 10.000 niet 
dogmatisch is. Deze wordt echter 
intussen door hem, evenals door zijn 
voorgangers, zo vaak genoemd dat 
deze toch bijna die dogmatische rol 
gaat vervullen. Is hij het met mij eens 
dat tot dusverre nog niet een fractie 
van een bewijs is geleverd voor de 
stelling dat gemeenten die onder die 
norm zitten, minder bestuurskrachtig 
zouden zijn? Als die grens toch een 
zwaar accent krijgt, waartoe moet dit 
dan leiden in de gedachten van de 
bewindsman? 

Ik wijs hem erop dat er van de 
huidige 780 gemeenten meer dan 400 
beneden de 10.000 zitten. Van de 131 
Brabantse gemeenten zitten er 
ongeveer 100 beneden de 10.000-
norm. Betekent de opvatting van de 
Minister dat de norm van 10.000 
heilig is en dat wij daar alleen in 
bepaalde gevallen van af kunnen 
wijken of is die door het herhaaldelijk 
noemen vrij hard en dogmatisch? 

Minister Rietkerk: Voorzitter! Zoals ik 
al gezegd heb, gaat het bij gemeente-
lijke herindelingen om het uitzetten 
van beleid dat gericht is op de 
komende 25 jaar. Daarbij moeten wij 
streven naar het versterken van de 
bestuurskracht van gemeenten. Ik kan 
mij niet voorstellen dat de heer 
Hennekam wil zeggen dat alle gemeen-
ten in Nederland voldoende bestuurs-
kracht hebben om ook toekomstige 
taken, zeker in het kader van decentra-
lisatie en verdere versterking van 
gemeentelijke bevoegdheden, te 
verrichten. 

De heer Hennekam (CDA): Dit geldt 
ook voor de gemeenten met meer dan 
300.000 inwoners. 

Minister Rietkerk: Die gemeenten 
hebben in het algemeen op dat punt 
de bestuurskracht wel, althans de 
potentie daartoe. De heer Hennekam 
stelt dat het criterium van 10.000 
nauwelijks bewezen heeft een reëel 
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criterium te zijn. Ik moet dan opmerken 
dat daarover de afgelopen jaren 
bijzonder veel gesproken is. Natuurlijk 
kun je dat niet precies met een 
meetlat aangeven. Het gaat er echter 
meer om - dit is in de discussies over 
de bestuurlijke verhoudingen een 
reëel punt - dat wij een ijkpunt, een 
richtsnoer hebben van waaruit wij 
gaan werken. 

Wij moeten een grensaantal 
hebben. Daarboven laten wij de 
gemeenten buiten de herindelingen. 
Daaronder gaan wij bezien in welke 
mate herindelingen nuttig of nodig 
zijn. Het gaat om een richtsnoer, 
waarlangs wij beslist niet dogmatisch 
moeten werken, maar waarlangs wij 
toch wel tot een aantal volgens die 
aanpak zinnige aanbevelingen en 
voorstellen kunnen komen. 

De heer Hennekam (CDA): Voorzitter! 
Ik schat de Minister in als een realist. 
Ik neem dus aan dat het met de 
dogmatiek, gelet op de concrete 
voorstellen, best mee zal vallen. Ik wil 
hem er toch op wijzen dat alleen al 
door het bebruik van het woord 
'criterium' of 'ijkpunt' voorbij wordt 
gegaan aan het feit dat elke gemeente 
in het land een eigen plaats inneemt 
die volstrekt ingekleurd kan zijn door 
de situering in de regio. 

De gemiddelde gemeente in de 
Randstad, dichtbij de grote stad 
gelegen, is volstrekt anders dan de 
gemiddelde plattelandsgemeente. Het 
hanteren van de norm van 10.000 
inwoners gaat volledig voorbij aan de 
unieke plaats die gelukkig elke 
gemeente in dit land inneemt. 
Gelukkig wordt de gemiddelde 
gemeente in ons land, ook die met 
minder dan 10.000 inwoners, goed 
bestuurd. Ik denk dat de Minister deze 
constatering zal onderschrijven. 

Minister Rietkerk: In dit kader wil ik 
de heer Hennekam wijzen op een 
discussie die hierover enige tijd 
geleden in de Kamercommissie heeft 
plaatsgevonden. Hij doet wat denigre-
rend over opmerkingen, richtlijnen, 
uitgangspunten en dergelijke. Juist 
de Kamer heeft dit soort criteria 
gebruikt om te voorkomen dat de 
Minister met de norm van 10.000 
inwoners een te dogmatische benade-
ring zou kiezen. 

De heer Leerling (RPF): Ook ik heb in 
mijn interventie naar voren gebracht 
dat voor mij een grens van 5000 tot 
6000 inwoners alleszins redelijk is. 
Daarbij heb ik een uitspraak van 
Thorbecke uit de vorige eeuw aange-
haald, die zei dat een gemeente 2000 
tot 3000 inwoners moet hebben om 
goed te kunnen functioneren. 

Friesland 

In de afgelopen anderhalve eeuw is 
gebleken dat gemeenten die net 
boven die grens zitten, goed hebben 
gefunctioneerd. Moeten wij daaruit 
niet concluderen dat de norm van 
10.000 inwoners toch enigszins moet 
worden gerelativeerd? Uit alle voorstel-
len blijkt telkens weer dat die norm 
erg zwaar weegt. Daarom is ook in het 
debat over de begroting van Binnen-
landse Zaken naar voren gebracht dat 
deze norm feitelijk moet worden 
vergeten. Zij kan wellicht marginaal 
worden meegewogen, maar uitgegaan 
moet worden van een norm van 
hooguit 6000 inwoners, omdat die 
alleszins redelijk is. Als dat gebeurt, 
zal erg veel pijn worden weggenomen. 

Minister Rietkerk: Ik heb al gezegd 
dat dit mij voor een algemeen 
uitgangspunt beslist te ver gaat. Ik 
wijs er overigens op - dit debat zou 
immers dat karakter kunnen krijgen -
dat de norm van 10.000 inwoners 
voor mij niet dé norm is voor de 
gemeentelijke herindeling. 

Er zijn veel andere criteria, die bij 
deze materie moeten worden betrok-
ken. Als een getalscriterium moet 
worden gegeven, is de norm van 
10.000 inwoners echter een uitgangs-
punt. Van daaruit kan worden bezien 
welke gemeenten in de beschouwing 
moeten worden betrokken. 

Dit wetsontwerp heeft als uitgangs-
punt dat alle gemeenten met meer 
dan 10.000 inwoners in beginsel 
buiten beschouwing worden gelaten. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat dit het 
enige criterium zou zijn. Ik hecht er 
echter aan hier nog eens te zeggen, 
hoe relativerend een en ander moet 
worden benaderd, omdat anders aan 
een belangrijk aantal van deze zo 
uitvoerig besproken, overwogen en 
bediscussieerde voorstellen de 
grondslag zou ontvallen. Ik kan mij 
niet voorstellen dat de Kamer de 
materie nog eens wil behandelen. Wij 
zullen hierop overigens nog wel 
terugkomen. 

De heer Mateman (CDA): Ik vind ook 
dat hier niet de indruk mag ontstaan 
dat de Minister in de hoek wordt 
gedrongen van een consequent 
verdediger van de getallen om die 
getallen. Ik heb juist begrepen dat hij 
in de Friese situatie een flexibele 
toepassing voorstaat. Daarvoor prijs 
ik hem. Hij is nog een stap verder 
gegaan door te zeggen dat hij in het 
algemeen, los van de Friese situatie, 
het getalscriterium nog eens wil 
bekijken, zoals de Kamer heeft 
gevraagd. Ik ben daar erg gelukkig 
mee. 
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Minister Rietkerk: De gemeenten op 
de Waddeneilanden zijn niet in dit 
plan betrokken. De heer Van Rossum 
heeft gevraagd of, gelet op de 
inwonertallen van de meeste van deze 
gemeenten, niet van een inconsequen-
tie moet worden gesproken. Het lijkt 
mij dat hier duidelijk sprake is van 
fysiek-geografische redenen, die het 
middel van gemeentelijke herindeling 
doen falen. Voor zover nodig dient 
hier naar andere middelen ter verster-
king van de bestuurskracht te worden 
omgezien. 

Hetgeen ik hiervoor heb gezegd 
over het draagvlakcriterium geldt 
evenzeer voor de andere criteria. 
Alleen al omdat verscheidene van die 
criteria tot uiteenlopende uitkomsten 
kunnen leiden, past daarbij een 
genuanceerde benadering. Het nodale 
indelingscriterium, dat in het Friese 
voorstel is aangegeven met het 
principe van kern en omgeving en 
waartegen de heer Jacobse meende 
zich te moeten afzetten, komt mij in 
principe voor als een goed vertrekpunt 
voor gemeentelijke herindeling. 

Is immers niet een van de duidelijke 
doeleinden van deze operatie het 
bestuurlijk bijeenbrengen van wat 
maatschappelijk al is samengegroeid? 
De angst van het platteland voor 
overschaduwing door de stad komt 
mij in menig geval nogal als een 
hersenschim voor, vooral als ik zie om 
welk soort steden het in sommige 
gevallen gaat. Ik kan mij anderzijds 
heel goed situaties voorstellen 
waarbij een zonale samenvoeging een 
betere oplossing vormt wanneer er 
inderdaad gevaar dreigt voor over-
heersing van een landelijk geheel 
door een stedelijke agglomeratie. Dat 
zijn elementen die men in concreto 
moet afwegen. 

Ook van de zonale samenvoeging 
biedt het wetsvoorstel goede voorbeel-
den. In de Friese situatie moet het 
uitgesloten worden geacht dat het 
principe van de nodale indeling tot 
het uiterste wordt toegepast. Dat is 
dan ook niet gebeurd. Ik vind echter 
dat het te ver gaat om daarmee dat 
uitgangspunt, dat beginsel, zonder 
meer prijs te geven. 

De heer Rienks betreurt het dat het 
Friese herindelingsplan niet in het 
licht van een voorstel voor de gemeen-
telijke indeling van de Waddenzee kan 
worden geplaatst. De provincie 
Friesland heeft deze twee zaken altijd 
strikt gescheiden gehouden. Ofschoon 
ik zelf deze kwestie wat genuanceerder 
zou willen benaderen, moet ik de 
provincie in zoverre bijvallen, dat de 

herindeling op het vasteland naar 
mijn opvatting in de eerste plaats op 
haar eigen merites moet worden 
beoordeeld. Anderzijds zal ik niet 
ontkennen dat er tussen deze beide 
zekere raakvlakken zijn. Toch heb ik 
niet de indruk dat de belangen van de 
Waddenzee, waarvan in dit kader 
sprake zou kunnen zijn, van zo 
eminente betekenis zijn dat daarvoor 
dit plan moet worden gewijzigd. 

Ik vraag mij daarom af of deze 
discussie op dit punt niet wat acade-
misch is. Intussen is het geen opzet 
dat een voorstel voor de gemeentelijke 
indeling van de Waddenzee niet 
gelijktijdig met dit plan in deze 
vergadering kan worden besproken. 
Zoals de Staatssecretaris bij interruptie 
al heeft laten weten, wacht de Regering 
nog op een nader gevraagd advies 
van één van onze provincies. Zodra dat 
ontvangen is, hoopt de Regering zo 
spoedig mogelijk met een voorstel 
daarover te komen. 

De heer Schutte heeft gevraagd of 
het vierde lid van artikel 18 niet dient 
te vervallen nu de daarin genoemde 
datum van 1 april 1982 inmiddels 
ruimschoots is gepasseerd. In strikte 
zin is een dergelijke wijziging niet 
dringend nodig, omdat de betrokken 
bepaling al geen enkel effect meer 
kan hebben. Ik geef de heer Schutte 
toe dat het, omdat daarvoor nog 
gelegenheid is, fraaier is, deze 
bepaling die haar zin verloren heeft, 
uit het wetsontwerp te verwijderen. Ik 
kan dat niet ontkennen en daarom 
bied ik de Kamer bij dezen een 
daartoe strekkende derde nota van 
wijziging aan. 

Ik maak vervolgens enkele opmer-
kingen over de naamgeving. Daaraan 
is nogal uitvoerig aandacht geschon-
ken. Verschillende afgevaardigden 
hebben stilgestaan bij de kwestie van 
de naamgeving. Tot mijn genoegen 
heb ik geconstateerd dat in brede lijn 
de door mij bij de tweede nota van 
wijziging in artikel 48 aangebrachte 
veranderingen positief zijn ervaren. 

De heer Mateman heeft laten weten 
dat zijn fractie van oordeel is dat 
Friese gemeentenamen tot de reële 
mogelijkheden moeten behoren. Hij 
vindt het huidige artikel 48 een 
duidelijke verbetering. Met de Rege-
ring is hij van oordeel dat de naamge-
ving van de gemeenten een gemeen-
telijke aangelegenheid is en behoort 
te zijn. Hij is dan ook met de Regering 
van mening dat de thans door de 
wetgever vastgestelde nieuwe 
gemeentenamen gewijzigd moeten 
kunnen worden door de raden van de 
nieuwe gemeenten, indien zij zulks 
wenselijk oordelen. 

Uitgaande van de visie dat de 
naamgeving van gemeenten een 
lokale aangelegenheid is, waarover de 
raden van de nieuwe gemeenten zich 
moeten kunnen uitspreken, voelt zijn 
fractie niet voor de door het provinciale 
bestuur van Friesland gedane sugges-
tie om een drietal gemeenten thans 
een Friestalige gemeentenaam te 
geven. Ook het kabinet heeft deze 
suggestie afgewezen. Een amende-
ment van de Partij van de Arbeid 
heeft hierop betrekking. 

Ook mevrouw Wessel acht het 
thans voorgestelde artikel 48 een 
duidelijke verbetering, maar zij 
plaatst, anders dan de heer Mateman, 
enkele duidelijke vraagtekens bij deze 
bepaling. Zij wijst erop dat de Regering 
blijkens de nota naar aanleiding van 
het eindverslag van oordeel is dat de 
Nederlandse wetgever Nederlandse 
gemeenten Nederlandstalige namen 
behoort te geven. Er wordt echter ook 
opgemerkt dat de naamgeving van 
gemeenten primair een zaak van de 
gemeente zelf behoort te zijn. 

De nieuwe gemeente krijgt dan ook 
de bevoegdheden om de bij de 
herindelingswet vastgestelde naam te 
wijzigen en desgewenst een Friese 
gemeentenaam vast te stellen. De 
Regering acht zich evenwel niet 
geroepen namen vast te stellen die 
niet passen in het Nederlandse 
klank- en spellingssysteem. De woord-
voerster van D'66 acht dit inconse-
quent en spreekt in dit verband van 
een vreemde omweg. Ik kan het 
daarin dus niet met haar eens zijn. 

Als de gemeenten een andere naam 
wensen, dan dient hun daartoe de 
bevoegdheid te worden gegeven. De 
verantwoordelijkheid daarvoor berust 
dan echter ook daar waar die behoort 
te zijn, namelijk bij de gemeenten. Ik 
zie daar dus geen inconsequentie in. 

Mevrouw Wessel heeft verder nog 
de suggestie gedaan om thans in de 
herindelingswet nog geen namen vast 
te stellen voor de nieuwe gemeenten, 
maar dat in een later stadium te doen, 
nadat de gemeenten zich daarover 
hebben kunnen uitlaten. Zoals ik 
zojuist al heb betoogd, valt er niet aan 
te ontkomen dat de wetgever zich bij 
herindelingen ook over de naamgeving 
uitlaat. Nieuwe gemeenten zonder 
naam zijn echt ondenkbaar. Ik kan de 
suggestie van mevrouw Wessel 
dan ook niet volgen. 

De heer Van Rossum heeft gevraagd 
of eventuele raadsbesluiten tot 
Friestalige gemeentenamen tot 
gevolg zouden hebben dat bij voor-
beeld wetten waarin nog de Neder-
landse namen voorkomen, dienen te 
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worden aangepast. Dat zal in beginsel 
nodig zijn. Daarom is de procedure 
van dat jaar voorgesteld. Dit geeft 
overigens al aan dat men met naams-
wijzigingen goed doet de nodige 
terughoudendheid te betrachten. De 
heer Jacobse heeft zich ook in die 
geest uitgelaten. 

De heer Schutte is van oordeel dat 
het, juist gelet op de tweetalige 
situatie in Friesland, gewenst is 
duidelijk te maken dat de gemeenten 
wier namen worden vastgesteld of 
gewijzigd in ieder geval onder een 
Nederlandse naam bekend moeten 
staan. Hij zou weinig moeite hebben 
met een raadsbesluit om naast de 
Nederlandse naam ook een Friese in 
te voeren en te hanteren. 

Hij heeft daartoe een motie inge-
diend. Zoals ik al heb opgemerkt, is 
de naamgeving van gemeenten in 
beginsel een zaak van de gemeenten 
zelf. Wensen zij een Friese naam als 
officiële gemeentenaam dan dienen 
zij daartoe de mogelijkheid te krijgen. 
Ik vind niet dat de Nederlandse 
wetgever daartoe is geroepen. In het 
voorstel van de heer Schutte zouden 
zij die mogelijkheid niet krijgen. Zij 
zouden weliswaar kunnen besluiten 
tot een Friese gemeentenaam, maar 
die naam zou - als ik hem goed 
begrijp - nooit de officiële gemeente-
naam kunnen zijn. 

De officiële naam is en blijft de bij 
wet vastgestelde naam. De eventueel 
door de raad vast te stellen Friese 
gemeentenaam zou dan niet meer 
dan een symboolfunctie vervullen. 
Dat lijkt mij minder wenselijk. Ik wijs 
de heer Schutte erop dat het provinci-
aal bestuur van Friesland zich in het 
verleden meermalen heeft uitgespro-
ken voor een eentalige gemeentenaam 
boven een tweetalige. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zeker niet gedacht 
aan een symboolfunctie voor een 
Friese naam naast een Nederlandse. 
Ik heb gezegd dat er door de gemeen-
teraad een tweede naam of een naam 
in een andere taalvorm kan worden 
vastgesteld. 

De gemeente heeft de volle vrijheid 
om naar verkiezing een of beide 
namen te gebruiken. Alleen moet het 
wel vaststaan, dat in het gehele 
Nederlandse taalgebied - hiervoor 
draagt de wetgever verantwoordelijk-
heid - elke gemeente, zeker wanneer 
de naam wordt vastgesteld, kenbaar 
is aan een Nederlandstalige naam. 

Minister Rietkerk: Daarmee sluit 
mijnheer Schutte de mogelijkheid van 
een Friese naam geheel uit! 

De heer Schutte (GPV): Nee, ik sluit 
alleen maar uit wat Minister Wiegel in 
zijn oorspronkelijke voorstel ook wilde 
uitsluiten, namelijk dat de Nederlandse 
wetgever een andere naam zou 
vaststellen dan een Nederlandstalige. 
Ik sluit ook uit dat een gemeenteraad 
het besluit van de Nederlandse 
wetgever ongedaan zou maken. Er 
kan wel iets aan worden toegevoegd, 
waardoor men binnen het Friese 
gebied volledige vrijheid en gelijkwaar-
digheid kan krijgen. 

Minister Rietkerk: Ik dacht dat in het 
voorstel van de heer Schutte de 
mogelijkheid van een niet in het 
Nederlandse klank- en spellingssys-
teem passende naam was uitgesloten. 

De heer Schutte (GPV): Die mogelijk-
heid is ook in de gedachtengang van 
de Minister uitgesloten, want hij heeft 
zelf gezegd dat het een norm is voor 
het beleid van de Regering. Die 
opmerking heb ik ook in eerste 
termijn gemaakt. Ik meen dat daar 
een inconsequentie in zit en wel in die 
zin dat naar mijn gevoel die benadering 
geen recht doet aan de gelijkwaardig-
heid van de Friese taal. 

Minister Rietkerk: Die benadering laat 
ik voor rekening van de heer Schutte. 
Ik heb daarbij reeds kritische kantteke-
ningen gemaakt. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
wil even een kleine aanvulling geven. 
De Minister zegt, dat het provinciaal 
bestuur van Friesland zijn voorkeur 
heeft uitgesproken voor een eenduidig 
taalgebruik. Dat is volstrekt juist. In de 
bijlage bij de memorie van toelichting 
staat dit ook heel duidelijk. Het is 
misschien wel goed om op te merken, 
dat het bestuur daarbij de voorkeur 
geeft aan de Friese taal en niet, zoals 
de Regering suggereert, aan de 
Nederlandse taal. Ik denk dat dit een 
essentiële toevoeging is. 

De Minister is niet ingegaan op mijn 
vraag, op welk wetsartikel de 
uitspraak berust - deze uitspraak is bij 
herhaling gedaan-dat de Nederlandse 
wetgever verplicht is om de namen in 
de Nederlandse taal te zetten. Ik wi l 
nog graag antwoord op deze vraag 
hebben. 

Minister Rietkerk: Als antwoord op 
die vraag heb ik gezegd, dat de 
Regering zich bij het maken van 
wetsontwerpen niet geroepen acht 
om namen vast te stellen die niet in 
het Nederlandse klank- en spellings-
systeem passen. In de nota van 
wijziging ben ik in die zin verder 
gegaan dan mijn voorgangers, juist 
omdat wij bij de herziening van de 

Gemeentewet overwegen om de 
naamgeving van gemeenten aan de 
gemeenten over te laten en omdat wi j 
in dit wetsontwerp die mogelijkheid 
voor deze herindeling als het ware bij 
voorrang hebben wil len opnemen. 

Het komt mij voor dat het - moet 
hiervoor wel een wettelijke regeling 
bestaan? - normaal is dat in ons land 
nationale wetten in de Nederlandse 
taal worden opgesteld. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
constateer dat de uitspraak dus niet 
op een wetsartikel berust. Dat is heel 
duidelijk. De Kamer, dus de Nederland-
se samenleving, heeft wel het stand-
punt verwoord dat het Nederlands en 
het Fries gelijkwaardig zijn. Hoe ziet 
de Minister, met het oog op die 
uitspraak, zijn niet op een wetsartikel 
gebaseerde mening dat hij verplicht 
is, ondanks die uitspraak, de namen in 
de Nederlandse taal te stellen? 

Minister Rietkerk: Wanneer mevrouw 
Wessel mijn mening in verband 
brengt met de wettelijke verplichting, 
geef ik toe dat dit niet zo ligt, want 
anders zou ik de ruimte voor de 
gemeenten in Friesland niet hebben 
kunnen scheppen. Ik heb alleen 
gezegd dat ik mij daartoe niet geroepen 
acht. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister zegt terecht 
dat een aantal Friese gemeenten op 
dit moment een uitgesproken mening 
hebben en een aantal andere niet. 
Zelfs als wi j de mening van mevrouw 
Wessel zouden wil len volgen en 
vandaag allemaal Friese namen 
zouden geven, welke zouden wi j dan 
moeten geven? Een aantal gemeenten 
heeft dit nog helemaal niet overwogen. 
Technisch kunnen wij niet anders 
doen dan wat wi j nu wi l len. De 
Minister bouwt alleen maar de 
mogelijkheid in dat gemeenten, na 
een nadere studie, met een andere 
suggestie komen. Hij stelt zich heel 
welwil lend op! Wat wil len wij waarach-
tig nog meer dan hij nu al doet? 

De Voorzitter: Willen de leden een 
onderlinge discussie uitstellen tot de 
tweede termijn? Zoals men weet, 
hebben wij een krap tijdsschema. 

De Minister Rietkerk: De heer Rienks 
heeft de voorgestelde regeling niet 
wenselijk geacht. Allereerst niet 
omdat Friestalige gemeentenamen 
volgens hem niet moeilijker hanteer-
baar zouden zijn dan sommige thans 
geldende namen van andere gemeen-
ten. In de tweede plaats acht hij die 
regeling niet wenselijk omdat die zou 
betekenen dat in een periode van een 
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jaar de betrokken gemeenten twee-
maal voor een naamswijziging 
zouden kunnen worden geplaatst met 
alle daaraan verbonden kosten en 
problemen. 

Hij voelt dus meer voor het voorstel 
van het provinciaal bestuur om een 
drietal gemeenten een Friestalige 
naam mee te geven. Na hetgeen ik 
hierover al heb gezegd, zal het 
duidelijk zijn, dat ik aanvaarding van 
dit voorstel moet afraden 

De heer Rienks heeft verder ge-
vraagd om de principiële uitspraak 
over de vraag wie er nu bevoegd 
moet worden geacht om gemeentena-
men vast te stellen en te wijzigen. Wat 
dit betreft, verwijs ik naar de memorie 
van toelichting waarin op blz. 33 op 
deze vraag uitvoerig wordt ingegaan. 
Ik heb daar nu niet veel meer aan toe 
te voegen. Het is een feit dat de 
geleerden het er niet helemaal over 
eens zijn, maar het is in ieder geval de 
bedoeling om in de nieuwe Gemeen-
tewet vast te leggen dat raden van 
gemeenten die bevoegdheid gaan 
krijgen. Het thans voorgestelde artikel 
48 loopt, zoals ik zoeven al zei, daar 
feitelijk op vooruit. 

Voorzitter! Veel sprekers hebben de 
aandacht gevestigd op het bijzondere 
karakter van dit plan. Zo hebben de 
heren Mateman en Schutte gewezen 
op de omvang van het voorstel in 
territoriale zin. Het is inderdaad voor 
het eerst in de geschiedenis van de 
gemeentelijke herindeling dat in 
beginsel voor het grondgebied van 
een gehele provincie in één samenhan-
gend plan een reorganisatie van de 
gemeentelijke herindeling wordt 
voorgesteld, in beginsel omdat het 
provinciaal bestuur van Friesland ook 
van meet af aan heeft gesteld, dat 
gemeenten die aan bepaalde normen 
voldeden niet bij de herindeling zullen 
worden betrokken. 

Zo is een groot deel van de gemeen-
ten in het oosten van de provincie 
buiten het plan gebleven Ik heb het al 
gehad over de Waddeneilandengebie-
den. Hoe dan ook, het huidige plan is 
in territoriaal opzicht het grootste uit 
de geschiedenis van de gemeentelijke 
herindeling. Het ziet ernaar uit, dat 
Friesland dit landelijke record voorlo-
pig zal blijven houden. Ik wi l dit 
gedenkwaardige feit graag even 
memoreren voordat ik verder inga op 
opmerkingen die over verschillende 
onderdelen zijn gemaakt. 

Ik kom dan allereerst bij Leeuwarden. 
In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is uitvoerig stilgestaan bij 
de gemeentlijke indeling van het 

Groene Ster-gebied. Daarin is de 
samenhang benadrukt tussen dat 
recreatiegebied en het natuurgebied. 
Een scheiding tussen de recreatiefunc-
tie èn de natuurfunctie is, gelet op dat 
samenhangende karakter, toch wel 
erg moeili jk aan te brengen. Ik meen 
dan ook, dat het alleszins wenselijk is, 
die samenhang ook in bestuurlijk 
opzicht te vertalen. Ik merk hierbij nog 
op, dat de gemeente Leeuwarden 
naar mi jn overtuiging niet alleen in 
staat, maar ook bereid is, om het 
karakter van het natuurgebied van de 
Groene Ster te waarborgen. 

Over de gemeenten Franekeradeel 
en het Bildt zijn ook vele opmerkingen 
gemaakt. Over met name de gemeen-
telijke herindeling van Barradeel is in 
de loop der jaren een uitvoerige 
discussie geweest. Het provinciaal 
bestuur van Friesland heeft zich van 
het begin af op het standpunt gesteld, 
dat het grondgebied van deze gemeen-
ten, met uitzondering van de dorpen 
Wijnaldum en Minnertsga, ingedeeld 
moet worden bij de nieuwe gemeente 
met Franeker als hoofdkern. Dit 
standpunt is ingegeven door de 
maatschappelijke en bestuurlijke 
samenhangen. 

Tijdens de vergaderingen van 
provinciale staten werd een motie 
ingediend, waarin werd voorgesteld, 
de gemeenten Barradeel en het Bildt 
samen te voegen. Dit voorstel is toen 
met overgrote meerderheid verwor-
pen. Ook tijdens de statenvergadering 
van 30 januari 1980 is een motie met 
dezelfde strekking ingediend, maar 
ook deze werd verworpen. In de 
memorie van toelichting, de memorie 
van antwoord en de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is 
uitgebreid op de positie van de 
gemeente Barradeel ingegaan. 

Wij mogen nu wel als vaststaand 
aannemen - de heer Mateman wees 
daar terecht op - dat de inwoners van 
Barradeel de voorkeur hebben voor 
indeling bij de nieuwe gemeente 
Franekeradeel, maar de besturen van 
beide gemeenten denken er anders 
over. Het gemeentebestuur van 
Barradeel zou het liefst zelfstandig 
wil len blijven. Dat laatste zou echter 
een duidelijke inbreuk zijn op de 
systematiek die aan dit wetsontwerp 
ten grondslag ligt. 

Suggesties in de richting van hand-
having vaneen zelfstandige gemeente, 
wijs ik dan ook af. 

Moeilijker vind ik a. een combinatie 
met het Bildt en b. een samenvoeging 
met Franeker en Franekeradeel. Gelet 
echter.... 

De heer Jacobse (VVD): Kan de 
Minister nog even zeggen hoe hij 
komt aan die voorkeur van de bevol-
king van Barradeel voor samenvoeging 
met Franeker? 

Minister Rietkerk: Die gegevens staan 
ons ter beschikking. Wij hebben 
daaruit kunnen opmaken dat de 
meerderheid van de inwoners van 
Barradeel daar de voorkeur aan geeft. 
Ik moet u zeggen dat dit uit allerlei 
gegevens is afgeleid. Ik verwijs ook 
naar het feit dat daarover in de 
afgelopen jaren vele malen is gespro-
ken. Het is wel juist dat besturen van 
de beide gemeenten daar anders over 
denken. 

De heer Jacobse (VVD): Dat laatste is 
inderdaad juist, maar dat eerste 
berust waarschijnlijk op wat ik 
noemde 'die anonieme onderzoekin-
gen, enquêtes, enzovoorts'. De 
bronnen die u noemt, zijn nogal vaag. 

Minister Rietkerk: U wilt toch ook niet 
zeggen dat ze de andere richting op 
duiden? 

De heer Jacobse (VVD): Dan zou ik 
mij aan dezelfde fout schuldig maken 
en dat doe ik uiteraard niet. 

Minister Rietkerk: Ik zei al dat - want 
hier liggen de zaken niet zwart/wit 
- die keuze tussen een combinatie 
met het Bildt of een samenvoeging 
met Franeker en Franekeradeel 
moeilijker is. Gelet op de behandeling 
door provinciale staten in 1977 en 
1981, gelet op het feit dat zowel de 
Kamer als het kabinet menen dat bij 
een dergelijke uitvoerige voorberei-
ding terughoudendheid moet worden 
betracht in het opnieuw aanbrengen 
van wijzigingen, gelet op de maat-
schappelijke samenhang in het gebied 
en, slotte, gelet op voorkeur voor 
herindeling die ik meen te hebben 
kunnen vaststellen bij de bevolking, 
blijf ik de voorkeur geven aan het 
voorstel van het provinciale bestuur 
van Friesland. 

Ik vind ook dat de argumenten die 
gisteren zijn aangevoerd mij niet tot 
een keuze voor samenvoeging met 
het Bildt hebben genoopt. 

Dan de gemeente Dongeradeel. Van 
verschillende kanten is mij gevraagd 
waarom ik blijf vasthouden aan een 
samenvoeging van Oostdongeradeel, 
Westdongeradeel en Dokkum. Een 
combinatie van Oostdongeradeel en 
Westdongeradeel, zonder Dokkum, 
zou toch resulteren in een gemeente 
die ruimschoots tegen haar taak is 
opgewassen, aldus verschillende 
afgevaardigden. De heer Mateman 
stelde zelfs dat, als de beide platte-
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landsgemeenten eerder met hun 
voorstel tot samenvoeging zouden 
zijn gekomen, het provinciale bestuur 
van Friesland dit zeker zou hebben 
overgenomen. 

Ik moet op dit punt de geachte 
afgevaardigde erop wijzen dat al in 
1977 een voorstel in die richting door 
provinciale staten van Friesland is 
verworpen. Ook in 1980 is in de staten 
van Friesland uitvoerig gedebatteerd 
over de combinatie Oostdongeradeel 
en Westdongeradeel. Met 41 tegen 
10 stemmen verwierpen provinciale 
staten toen die mogelijkheid. 

De heer Mateman (CDA): Provinciale 
staten hadden volkomen gelijk. Op 
dat ogenblik was het idee zeer 
prematuur en werd voor een deel nog 
gedragen door de gedachte dat de 
gehele herindeling buiten de deur kon 
worden gehouden. Na 1980 bleek dat 
dit niet het geval was en toen heeft 
men de handen ineengeslagen, 
waardoor ik nu vind dat de Staten-Ge-
neraal geroepen zijn, de huidige 
situatie integraal te beoordelen. Uit 
historisch oogpunt hebt u uiteraard 
gelijk. Hetzelfde verhaal geldt ove-
rigens ten aanzien van Barradeel en 
het Bildt, zoals u weet. 

Minister Rietkerk: Jawel, maar ik ging 
in op de opmerking dat als beide 
plattelandsgemeenten eerder met hun 
voorstel waren gekomen, de provincie 
Friesland dat zeker zou hebben 
overgenomen. Tot twee maal toe in 
het verleden is over deze zaak uitvoerig 
gesproken. Provinciale staten hebben 
met een zeer duidelijk standpunt die 
mogelijkheid afgewezen. 

De heer Mateman (CDA): U hebt 
gelijk, maar ik wil even zeggen wat ik 
daarmee heb bedoeld. Het uitgangs-
punt van het wetsontwerp, van 
gedeputeerde en provinciale staten 
van Friesland was dat gemeenten van 
10.000 inwoners eigenlijk buiten de 
hele operatie blijven. Had men in 
Oost- en Westdongeradeel de tekenen 
der tijd eerder begrepen, dan had 
men de handen ineengeslagen, 
Dan was men er buiten gebleven. 

Minister Rietkerk: Dat is niet gebeurd. 
Ik vind de argumentatie dat als wij dit 
hadden gehad, dat wellicht niet 
gebeurd zou zijn niet zo sterk om nu 
af te wijken van hetgeen op tafel ligt. 
Dat is voorgesteld op grond van de 
uitvoerige besluitvorming die daarover 
in Friesland heeft plaatsgevonden. 

Het onderhavige voorstel is geheel 
in overeenstemming met de stand-
puntbepaling en met de uitgangspun-

ten, die in algemene zin aan deze 
herindelingsvoorstellen ten grondslag 
liggen. Ook het feit dat sommige 
dorpen van de gemeente Dantumadeel 
niet zijn ingedeeld bij de nieuwe 
gemeente Dongeradeel, is daarme in 
overeenstemming. De gemeente 
Dantumadeel heeft immers veel meer 
dan 10.000 inwoners. 

Daarom is zij buiten de herindeling 
gebleven. In de nota naar aanleiding 
van heteindverslag hebikdeargumen-
ten voor samenvoeging van Dokkum, 
Westdongeradeel en Oostdongeradeel 
nog eens op een rij gezet. In de eerste 
plaats is de voorgestelde gemeente 
Dongeradeel volledig in overeensterrv 
ming met de systematiek van de 
voorstellen. In de tweede plaats is het 
Dongeradeelster gebied ten opzichte 
van Dokkum in hoge mate concentrisch 
gelegen. Elke andere kern van enige 
omvang ligt binnen het gebied van de 
Dongeradelen als geheel, gegeven de 
sterk gelijkmatige bevolkingssprei-
ding, in feite meer excentrisch dan 
Dokkum. 

Het wegenpatroon in Oostdongera-
deel en Westdongeradeel vormt in 
belangrijke mate de infrastructurele 
neerslag van de maatschappelijke 
oriëntatie op Dokkum. Met het 
openbaar vervoer is Dokkum beter te 
bereiken dan enig ander bestuurscen-
trum, wanneer slechts de gemeenten 
Oostdongeradeel en Westdongeradeel 
samengevoegd zouden worden. De 
beide Dongeradelen zijn verder 
bestuurlijk en maatschappelijk in 
sterke mate op Dokkum georiënteerd. 

In die beide gemeenten ontbreken 
centrumdorpen. In de voorgestelde 
gemeente Dongeradeel zullen kern en 
omgeving elkaar wat inwonertal 
betreft ongeveer in evenwicht houden. 
Een laatste argument is dat de 
voorgestelde gemeente in hoge mate 
een homogeen cultuurgebied zal 
omvatten. 

De heer Schutte (GPV): Kan de 
Minister nu misschien concretiseren 
zijn vriendelijke woorden aan het 
begin van zijn antwoord over de 
betekenis van de historische ontwikke-
ling en over de diepe wortels in de 
plaatselijke samenleving? Heeft dit 
nog consequenties voor de wat 
zakelijke benadering die hij ten 
aanzien van Dongeradeel heeft? 

Minister Rietkerk: Het belang daarvan, 
dat ik onderschrijf, houdt niet in dat 
wij na de vijf eeuwen, die zijn ge-
noemd, uitsluitend op die gronden de 
zaak bij het oude moeten laten. Wij 
moeten in een bepaalde context 
bezien of wij toch niet de moed 

moeten hebben om tot een bepaalde 
herwaardering te komen, op een 
zodanige manier dat wij mogen 
verwachten dat de nieuwe gemeen-
schappen met meer mogelijkheden de 
toekomst tegemoet gaan. 

Ik heb een aantal argumenten 
genoemd om aan te duiden waarom 
ik het verantwoord vind tot die 
combinatie te komen. Ik heb misschien 
niet alle argumenten genoemd, want 
er zijn misschien ook immateriële 
zaken die naar de andere kant kunnen 
werken. 

De heer Schutte (GPV): Dat is duidelijk. 
Het kan nooit leiden tot een verstarring. 
Op z'n minst had echter mogen 
worden afgewogen welke winst men 
kan bereiken als men van de beide 
Dongeradelen een tweeheid maakt en 
welke winst of welk verlies men kan 
hebben als men van drie één gemeente 
maakt. Die afweging is door de 
gekozen systematiek niet of nauwelijks 
aan de orde geweest. Dat is ook één 
van de zaken waartegen men terecht 
bezwaar maakt. 

Minister Rietkerk: Ik heb nog een paar 
argumenten. Ik neem aan dat ik 
daarmee ook de heer Schutte verder 
beantwoord. Ik wil nog even stilstaan 
bij de opmerking van de heer Jacobse 
dat het gebied van Noordoost-Fries-
land te kampen heeft met grote 
problemen. Dat is volstrekt juist. 
Daarbij heb ik niet alleen het oog op 
de sociaal-economische moeilijkhe-
den, maar ook op de financiële 
noodlijdende situatie van Oostdonge-
radeel en Westdongeradeel. 

Ik acht onder deze omstandigheden, 
die problemen erkennende, toch een 
samenvoeging van die drie gemeenten 
beter dan een combinatie van Oost-
dongeradeel en Westdongeradeel 
alleen. Ik denk dat wij hiermee meer 
kunnen bereiken dan het uitsmeren 
van pijn, waarop de heer Rienks 
doelde. 

Een bestuurskrachtige gemeente in 
noordoost-Friesland zal, naar ik hoop 
en verwacht, kunnen bijdragen aan 
het oplossen van die problemen. De 
krachten zullen daar gebundeld 
kunnen worden en daarin schuilt ook 
een voordeel van de voorgestelde 
gemeente Dongeradeel. Het wordt 
dan een gemeente van circa 25.000 
inwoners en die kan in het algemeen 
voor een dergelijk gebied meer 
betekenen dan een gemeente van 
12.000 inwoners. 

Mevrouw Wessel heeft gevraagd 
waarom in de memorie van antwoord 
wordt ingegaan op het aantal wets-
overtredingen in de Dongeradelen. Ik 
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wijs de geachte afgevaardigde erop 
dat dit is gebeurd naar aanleiding van 
vragen hierover van de CDA-fractie en 
dan pleegt het kabinet hierop als het 
even kan te antwoorden. Zij duidt er 
overigens terecht op dat de tabel niet 
in de memorie van antwoord is 
opgenomen. Hiervan is afgezien, 
omdat er geen opzienbarende 
verschillen bestaan tussen het aantal 
wetsovertredingen in de Dongeradelen 
en in andere vergelijkbare Friese 
gemeenten! 

De heer Mateman (CDA): Het laatste 
had ook ik graag in het antwoord 
willen horen en dit is nu dus gebeurd. 

Ik kom nog even terug op de 
financiële situatie, maar misschien 
gaat de Staatssecretaris er wat dieper 
op in. 

Minister Rietkerk: Dat is zeker de 
bedoeling. De Staatssecretaris zal 
inderdaad nog op een aantal financiële 
aspecten ingaan. 

De heer Mateman (CDA): Zal hij 
hierbij de hoofdstelling die de Minister 
heeft verdedigd, namelijk dat een 
gemeente van 21.000 inwoners altijd 
bestuurskrachtiger is dan een nieuwe 
constructie aldaar, ook met cijfers 
toelichten? 

Minister Rietkerk: Dat laat ik aan de 
Staatssecretaris over. Dat blijft nog 
even geheim! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De 
heer Mateman impliceert toch niet dat 
bestuurskracht kan worden gelijkge-
steld met financiële kracht? 

De heer Mateman (CDA): Nee. De 
Staatssecretaris onderschrijft dus 
onze stelling. De financiële cijfers zijn 
immers wel erg illustratief, maar dit 
valt uiteraard niet met de mate van 
bestuurskracht samen. Ik moet echter 
zeggen dat de interruptie van de 
Staatssecretaris mijn beeld bevestigt, 
dat ook het in de laatste dagen veel 
gehoorde financiële argument dus in 
ieder geval niet zal kloppen. 

De heer Van Rossum (SGP): Komt de 
Minister nog te spreken over de 
kwestie van het onderwijs in de 
Dongeradelen, over de vele kleine 
schooltjes in de kleine kernen? 

Minister Rietkerk: Ik heb inderdaad 
nog iets over deze kwestie te melden, 
maar in een wat ander verband. 
Mocht het op de Dongeradelen 
betrekking hebben.... 

De heer Van Rossum (SGP): Het gaat 
mij juist om de Dongeradelen omdat 
het de overschrijding van de 25.000 

inwoners betreft en daarom is het 
voor de Dongeradelen van groot 
belang. 

Minister Rietkerk: De geachte afge-
vaardigde weet dat de Minister van 
Onderwijs alsnog de gemeenten 
tegemoet kan komen op dit punt. De 
heer Van Rossum heeft gezegd dat dit 
wel aardig is en dat de Minister dat 
mag doen, maar dat de geachte 
afgevaardigde dan geen garantie 
heeft. Dat is zo. 

Toch komt het mij voor dat je om 
die reden, hoewel de mogelijkheid er 
is en ministers ook redelijke mensen 
plegen te zijn, moeilijk kunt nalaten 
om af te zien van een overigens 
noodzakelijk geachte herindeling. 

De heer Van Rossum (SGP): En soms 
ook van een noodzakelijke geachte 
bezuiniging. 

Minister Rietkerk: Over die zaak moet 
dan met de Minister gesproken 
kunnen worden en hij kan hierover 
dan ter verantwoording worden 
geroepen. 

Ik kom aan oostelijk Friesland, de 
gemeente Tietjerksteradeel. Ik zal 
trachten niet te uitvoerig op de 
gewisselde argumenten in te gaan, 
omdat verschillende daarvan, die in 
de stukken naar voren zijn gebracht, 
gisteren al zijn behandeld. Ik veronder-
stel dat de Kamer niet van mij vraagt, 
nu weer alles wat in de memories van 
toelichting en antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag is 
geschreven, te herhalen. Ik zal 
trachten mij tot enkele kernargumen-
ten te beperken. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag heb ik samengevat 
waarom de Oude Venen bij Tietjerkste-
radeel zijn ingedeeld en niet bij de 
gemeente Boornsterhem. Ik wil 
nogmaals benadrukken dat Eernewou-
de een centrale plaats inneemt bij het 
beheer van de Oude Venen als 
natuurgebied. Daarnaast fungeert 
Eernewoude als een belangrijk 
watersportcentrum in dat gebied en 
het lijkt mij niet gewenst Eernerwoude 
nu bestuurlijk af te scheiden van het 
omliggende waterrecreatiegebied. Dat 
is de kern van mijn bezwaar tegen de 
voorstellen ter zake van de heer 
Jacobse. 

De heer Rienks (PvdA): In hoeverre 
zou een koppeling van Eernewoude 
aan de Oude Venen, en dus een 
collectieve overgang naar Boornster-
hem, dan nog te verkiezen zijn? 

Minister Rietkerk: Mag ik dat nog 
even tot mij laten doordringen, en er 
straks nogop terugkomen? 

Over Littenseradeel en Midden-
Friesland vroeg de heerJacobse 
waarom de gemeenten Baarderadeel 
en Hennaarderadeel worden samenge-
voegd en op welke manier kan 
worden voorkomen dat de nieuwe 
gemeente Littenseradeel een artikel-
12-gemeente wordt. De Staatssecreta-
ris zal hierop nader ingaan. Ik merk 
alleen op dat de gemeenten Baardera-
deel en Hennaarderadeel op grond 
van de door mij aanvaarde indelings-
systematiek niet in aanmerking 
komen voor een zelfstandig voortbe-
staan. 

Hoewel tussen beide gemeenten 
verschillen in sociaal-maatschappelijk 
opzicht bestaan, meen ik toch dat de 
nieuwe gemeente kan uitgroeien tot 
een samenhangend geheel. Ik teken 
hierbij aan dat uit de behandeling van 
de herindelingsvoorstellen is gebleken 
dat een beter alternatief feitelijk 
ontbreekt. 

De heer Van Rossum pleitte voor 
indeling van het dorp Weisrijp bij de 
nieuwe gemeente Franekeradeel. Hij 
heeft zijn pleidooi met kleurrijke 
voorbeelden van fietspaden en 
dergelijke onderstreept. Ik wijs erop 
dat dit zou betekenen dat het toch al 
smalle draagvlak van de nieuwe 
gemeente Littenseradeel ongunstig 
wordt beïnvloed. Nu de plaatselijke 
bevolking, volgens mijn informatie, 
geen duidelijke voorkeur heeft 
uitgesproken voor Franekeradeel voel 
ik er niet zo veel voor, Weisrijp anders 
te behandelen dan Hennaarderadeel 
en Baarderadeel. 

De heer Van Rossum (SGP): Dat 
draagvlak zit weer vast op het heilige 
getal van 10.000 inwoners, zoals de 
heer Hennekam al zei. Het gaat hierbij 
maar om goed 400 inwoners. Dat kan 
nooit een argument zijn om mijn 
voorstel af te wijzen. 

Minister Rietkerk: Ik heb alleen maar 
gezegd dat het draagvlak daarmee 
wordt verzwakt, en dat het mij niet is 
gebleken dat de plaatselijke bevolking 
een duidelijke voorkeur voor aan-
sluiting bij Franekeradeel heeft geuit. 
Dan ligt het voor de hand dat men de 
twee gemeenten die worden samen-
gevoegd verder laat voor wat zij zijn. 
Dat is de reden. 

Over Zuid-West Friesland, de 
gemeente Scharsterland, is gevraagd 
of ik meer informatie kan geven over 
de positie van Doniawerstal. Centraal 
staat daarbij of die gemeente wel of 
niet zelfstandig moet blijven. In mijn 
visie zou een zelfstandig Doniawerstal 
een duidelijke inbreuk zijn op de 
systematiek die aan deze voorstellen 
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ten grondslag ligt. Vanaf het begin 
hebben wij als uitgangspunt genomen 
dat gemeenten met meer dan 10.000 
inwoners buiten de herindeling 
blijven, en dat wij bezien of en in 
welke mate gemeenten met minder 
inwoners in de herindeling moeten 
worden betrokken. 

Ik herhaal dat de norm van 10.000 
inwoners beslist geen valbijl is maar 
een richtsnoer, een uitgangspunt 
tegen de achtergrond waarvan men 
moet beargumenteren waarom 
kleinere gemeenten toch zelfstandig 
dienen te blijven. In het omgekeerde 
geval zouden wij ons uitgangspunt 
kwijt zijn. Gisteren heb ik in deze 
Kamer inwonertallen gehoord van 
8000 a 9000. Volgens mijn informatie 
gaat het hierbij om een gemeente met 
6200 inwoners. 

Verder wijs ik er met klem op dat 
het kabinet op dit punt te maken had 
met duidelijke voorstellen en stand-
punten van de provincie Friesland, en 
dat in 1977 een motie voor het 
zelfstandig voortbestaan van Donia-
werstal door Provinciale Staten van 
Friesland met 7 stemmen voor en 40 
tegen is verworpen. 

Die uitspraak is nog eens in 1981 
herhaald. Als Doniawerstal wordt 
gehandhaafd, kan de vraag terecht 
worden gesteld waarom andere, 
vergelijkbare gemeenten zoals 
Barradeel, Oostdongeradeel en 
Westdongeradeel wèl worden 
samengevoegd. Ik wil overigens mijn 
waardering uitspreken voor de wijze 
waarop het gemeentebestuur en de 
bevolking voor het behoud van hun 
gemeente hebben gestreden. Ik blijf 
echter van mening dat het in deze 
aanpak niet verantwoord zou zijn om 
aan de wens van een zelfstandig 
Doniawerstal tegemoet te komen. 

Ik meen te kunnen stellen dat de 
inwoners van deze gemeente toch in 
overgrote meerderheid zijn georiën-
teerd op Joure en dat een samenvoe-
ging met het Haskerland voor de hand 
ligt. Ik kan mij toch ook niet voorstellen 
dat hier het argument zou gelden, dat 
een plattelandsstreek onder het juk 
van de stedelijke overheersing zou 
worden gebracht. Ik meen op dit punt 
dan ook te moeten blijven bij de 
voorstellen die daarvoor in het 
wetsontwerp zijn opgenomen. 

De ruimtebehoefte van Sneek heeft 
veel vragen opgeroepen. De heer 
Mateman is van mening dat de 
voorgestelde uitbreiding niet hard zou 
zijn gemaakt. Met hem zijn verschillen-
de afgevaardigden van mening dat de 
dorpen Scharnegoutum, Gauw en 

Goënga kunnen worden ingedeeld bij 
Wymbritseradeel. De heer Rienks 
vreest een ongewenste competitie 
tussen IJlst en Sneek. 

Hij wijst bovendien zeer terecht 
erop dat deze grenswijziging in de 
staten van Friesland zeer omstreden 
is geweest. Ik wil met nadruk erop 
wijzen dat de nu voorgestelde 
grensloop is ingegeven door planolo-
gische overwegingen. Ik constateer 
tot mijn voldoening dat de meeste 
afgevaardigden van mening zijn, dat 
Sneek voldoende uitbreidingsmoge-
lijkheden moet krijgen. Echter, over 
de invulling daarvan lopen de menin-
gen uiteen. 

Ik wil kort ingaan op de voorgeschie-
denis. Gedeputeerde staten wilden 
Sneek, IJlst en Wymbritseradeel eerst 
samenvoegen tot één gemeente. Bij 
de behandeling van het voorstel op 22 
juni 1977 namen provinciale staten 
een motie aan, waarin werd uitgespro-
ken dat IJlst en Wymbritseradeel 
- zonder Sneek - tot één nieuwe 
gemeente dienden te worden samen-
gevoegd. In een eerder stadium 
waren IJlst en Wymbritseradeel met 
hetzelfde voorstel gekomen. Naar 
aanleiding van de uitspraak van 
provinciale staten hebben gedeputeer-
de staten hun voorstel veranderd. Op 
30 september 1977 hebben zij de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
bericht, dat de huidige gemeenten 
Wymbritseradeel - behalve een 
incidentele grenswijziging - e n IJlst 
dienden te worden samengevoegd tot 
één gemeente. 

Toen de Minister op 14 juni 1978 
meedeelde dat het groene licht was 
gegeven voor de tweede fase van de 
herindelingsprocedure, werd daarbij 
het volgende aangetekend: Ten slotte 
hebikde indrukdat een samenvoeging 
van alleen IJlst en Wymbritseradeel 
voorbijgaat aan de feitelijke betrokken-
heid van deze gemeenten op Sneek. 

Daarbij komt, dat een toekomstige 
uitbreiding van Sneek mogelijk tot 
een ook ruimtelijke integratie van 
enkele van de grootste dorpen van 
Wymbritseradeel met die stad zal 
leiden. Anderzijds is Sneek ten 
nauwste betrokken bij zaken - bij 
voorbeeld in de recreatieve sfeer - die 
zich in zijn omgeving afspelen. Bij een 
bestuurlijke integratie van die omge-
ving met Sneek, welke toch voor de 
hand lijkt te liggen, zou evenwel voor 
een afzonderlijke gemeente voor een 
overblijvend gebied geen plaats meer 
zijn, aldus de brief van de Minister. 

Deze brief was voor gedeputeerde 
staten aanleiding om de situatie 
rondom Sneek opnieuw te bezien. De 

conclusie was dat een samenvoeging 
van IJlst en Wymbritseradeel zonder 
meer inderdaad onvoldoende recht 
doet aan de ruimtebehoefte van 
Sneek. Gedeputeerde staten consta-
teerden derhalve dat uit een oogpunt 
van ruimtebehoefte van Sneek niet te 
ontkomen valt aan gebiedsafstand 
door Wymbritseradeel. 

De vraag is alleen: hoeveel gebied. 
De betrokken gemeentebesturen werd 
gevraagd met suggesties te komen. 
Overeenstemming bleek echter niet 
mogelijk. 23 Augustus 1977 nam de 
gemeenteraad van Sneek een motie 
aan waarin een nadere studie werd 
aangekondigd omtrent een aanhangig 
te maken verzoek tot wijziging van de 
grenzen van Sneek. Dit onderzoek 
heeft in 1978 twee rapporten opgele-
verd: 'De groei en de grenzen van 
Sneek' en 'Grenswijziging van de 
gemeente Sneek'. 

Hierin worden drie mogelijkheden 
besproken: 

a. kleine grenscorrecties; 
b. uitbreiding van Sneek met een 

groot gedeelte van Wymbritseradeel 
en 

c. samenvoeging van Sneek, IJlst 
en Wymbritseradeel. Beide nota's gaan 
in de richting van alternatief c, maar 
met mogelijkheid b blijkt Sneek 
voldoende uit de voeten te kunnen. 

Op 31 mei 1979 stelde het gemeen-
tebestuur van Wymbritseradeel 
gedeputeerde staten van Friesland 
voor, de uitbreiding van Sneek in 
noordoostelijke richting te zoeken. 
Wymbritseradeel was daarbij bereid 
ongeveer 1000 ha inclusief het dorp 
Offingawier aan Sneek af te staan. 

Dat zou, aldus de gemeenteraad 
van Wymbritseradeel, voldoende zijn 
om te voorzien in de ruimtebehoefte 
van Sneek op langere termijn. Het 
gemeentebestuur van IJlst liet weten, 
het met dit voorstel eens te zijn. De 
gemeenteraad van Sneek nam op 22 
mei 1979 een motie aan, waarin werd 
uitgesproken dat dit voorstel van 
Wymbritseradeel geen oplossing 
biedt voor de knelpunten die zowel 
ruimtelijk als bestuurlijk uit de 
bestaande grenzen voortvloeien en 
dat het voorstel derhalve geen basis 
kon vormen voor een verantwoorde 
oplossing voor de problematiek van 
de gemeentegrens. 

Toen was het woord weer aan de 
provincie. Ook gedeputeerde staten 
kwamen tot de conclusie dat dit 
aanbod van Wymbritseradeel geen 
oplossing biedt voor de ruimtebehoef-
te van Sneek. Mevrouw Wessel heeft 
over deze zaak gesproken. Uitbreiding 
van de bebouwde omgeving van 
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Sneek kan namelijk niet gezocht 
worden in oostelijke richting. Woning-
bouw in oostelijke richting zou niet in 
overeenstemming zijn met de recrea-
tieve en landschappelijke belangen ter 
plaatse. 

Uitbreiding van de woningbouw 
van Sneek moet in noordelijke en 
noordoostelijke richting worden 
gezocht. Ten behoeve van een 
verdere ontwikkeling van een goede 
ruimtelijke structuur van Sneek zullen 
bij de vormgeving voor het toekomstig 
stedelijk gebied de nabijgelegen 
dorpen van Wymbritseradeel als 
belangrijke ruimtelijke elementen 
betrokken moeten worden. Alle 
dorpen in de directe omgeving zijn 
sterk op de stad georiënteerd en 
maken in feite deel uit van dat 
stedelijke systeem. 

Hoewel de ruimtebehoefte van 
Sneek tot het jaar 2000 niet zodanig is 
dat zowel IJsbrechtum als Scharne-
goutum op dit moment al naar Sneek 
zouden moeten overgaan, kozen 
gedeputeerde staten, om te voorkomen 
dat reeds op korte termijn weer een 
nieuwe grenswijzigingsprocedure 
nodig zou zijn, in eerste instantie voor 
een indeling van dat gehele gebied bij 
Sneek. 

Rekening houdend met de ruimtebe-
hoefte van Sneek, gelet op het belang 
van een harmonieuze planologische 
afweging en rekening houdend met 
een zo logisch mogelijk grensbeloop, 
hebben gedeputeerde staten de 
nieuwe gemeente Wymbritseradeel 
en de stad IJlst echter zo groot 
mogelijk wil len houden. Met name de 
dorpen Folsgare, Tjalhuizum, Oppen-
huizen en Uitwellingerga behoeven in 
de gedachtengang van gedeputeerde 
staten daarom niet bij de gemeente 
Sneek ingedeeld te worden. Dit 
voorstel is in de provinciale staten 
van Friesland gewijzigd in die zin, dat 
de dorpen Scharnegoutum, Gauw en 
Goënga ingedeeld zijn bij de nieuwe 
gemeente Wymbritseradeel. 

De motie is destijds aangenomen 
met 26 stemmen vóór en 25 stemmen 
tegen. In het wetsontwerp is aan-
sluiting gezocht bij het standpunt van 
gedeputeerde staten. Op die manier is 
naar mijn overtuiging de ruimtebe-
hoefte van Sneek op langere termijn 
veilig gesteld. Bovendien doet het nu 
voorgestelde grensbeloop geen 
afbreuk aan de bestuurskracht van de 
nieuwe gemeente Wymbritseradeel. 

Al met al meen ik, dat op die wijze 
zowel de gemeente Sneek als de 
gemeente Wymbritseradeel met de 
voorgestelde grenzen goed uit de 
voeten kunnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
twee opmerkingen maken. De ene 
opmerking heeft betrekking op een 
gemeentelijk probleem en de andere 
opmerking, een opmerking tot slot, is 
van algemene aard. 

Ik wi l hierbij allereerst spreken over 
de gemeente Nijefurd. In het thans 
aan de orde zijnde voorstel is het dorp 
Hemelum ingedeeld bij de nieuwe 
gemeente Gaasterland. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
heb ik erop gewezen dat Hemelum 
meer is georiënteerd op Koudum dan 
op Balk. 

Bovendien is opgemerkt dat de 
inwoners van het dorp zich hebben 
uitgesproken voor indeling bij de 
nieuwe gemeente Nijefurd. Ten einde 
een zo verantwoord mogelijke 
gemeentelijke indeling mogelijk te 
maken, bleef ik vasthouden aan die 
indeling bij Gaasterland. Die laatste 
gemeente zou zonder Hemelum circa 
89 inwonerstel len. 

De heer Mateman (CDA): 8900. 

Minister Rietkerk: Ik vergis mij. Die 
gemeente zou zonder Hemelum 8900 
inwonerstel len. Desondanks heb ik 
geen overwegende bezwaren tegen 
de aanvaarding van een amendement 
waarbij Hemelum bij Nijefurd zou 
worden ingedeeld. Ik heb wel meer 
bezwaren tegen de indeling bij 
Nijefurd van het gehele zuidoostelijke 
deel van Hemelumer Oldeferd. De 
nieuwe gemeente Gaasterland zou 
daardoor, ook wat het aantal inwoners 
betreft, toch meer in een moeilijke 
positie komen, terwijl het mij voorkomt 
dat het noordelijk deel van dat gebied 
duidelijk meer op het Gaasterlandse is 
georiënteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heren 
Van Rossum, Schutte en ook anderen 
hebben uitvoerig stilgestaan bij het 
grill ige verloop van sommige gemeen-
tegrenzen. Ik wi l in dit verband 
verwijzen naar pagina 5 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
Daar staat namelijk dat de bestaande 
gemeentegrenzen die in het herinde-
lingsvoorstel gehandhaafd worden 
alleen dan zijn gecorrigeerd als het 
grensverloop in de praktijk aanleiding 
geeft of heeft gegeven tot moeilijkhe-
den. Verder is met betrekking tot 
nieuwe grenzen zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij wegen, 
waterwegen, blokgrenzen van 
ruilverkavelingen, dorpsgrenzen en 
dergelijke. De heer Van Rossum heeft 
hierover ook gesproken en hij heeft in 
dit verband ook zijn waardering 
uitgesproken. Er is hierbij inderdaad 
gestreefd naar een zo logisch mogelijk 
en natuurlijk grensverloop. 

De heer Van Rossum (SGP): Dat is bij 
gewijzigde grenzen wel gebeurd maar 
bij veel oude grenzen is het zeer 
uitdrukkelijk niet gebeurd. Ik heb zo 
juist nog een brief onder ogen 
gekregen van een vorige minister van 
Binnenlandse Zaken die alle colleges 
van gedeputeerde staten daar al 
geruime ti jd geleden op heeft gewezen. 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn met deze voorstel-
len geconfronteerd en hoezeer ik ook 
begrip heb voor de opmerkingen van 
de heer Van Rossum, ik heb toch 
begrepen dat men vanuit Friesland nu 
met deze voorstellen is gekomen. Ik 
neem aan dat de heer Van Rossum 
het met mij eens zal zijn dat wij 
daaraan nu weinig meer zullen 
kunnen doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben aan 
het eind van mijn beantwoording. Ik 
wi l tot slot nog opmerken dat het mij 
voorkomt dat, met alle lof die ook in 
deze Kamer is geuit voor de zeer 
gedegen voorbereiding, nu echt de 
ti jd gekomen is om aan de onzekerheid 
een eind te maken en tot beslissingen 
te komen. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij 
verheugd dat de deelnemers aan dit 
debat zoveel aandacht hebben 
geschonken aan de financiële aspec-
ten. Zij zijn het waard, al heeft de heer 
Mateman dan ook bij herhaling 
betoogd dat zij niet doorslaggevend 
mogen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik begin 
mijn beantwoording met een reactie 
op de opmerking, of misschien wel de 
suggestie, van sommige leden dat 
gemeentelijke herindelingen er nogal 
eens toe leiden dat een gemeente een 
beroep moet doen op artikel 12 van 
de Financiële-Verhoudingswet 1960. 
De heren Mateman, Jacobse en Van 
Rossum hebben daarover gesproken. 
Zij noemden in dit verband de namen 
Rozenburg, Zaanstad en Noorder-Kog-
genland. Ik heb geen aanwijzingen dat 
bedoeld verband bestaat en dat 
herindeling oorzaak is van artikel-12-
situaties. 

Ik begin met Zaanstad. Ik heb er al 
eerder op gewezen. De begrotingen 
van de gemeenten die toen opgeheven 
zijn, waren sluitend. De rekeningen 
sloten echter allerminst. Na het 
opmaken van de rekeningen bleek dat 
er grote tekorten waren. In dit verband 
kun je, geloof ik, terecht het woord 
'potverteren' gebruiken. 

Het tweede voorbeeld betreft 
Noorder-Koggenland. Daar waren de 
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gemeenten die samengevoegd 
werden, financieel zeer zwak. Twisk 
ontving op het moment van herinde-
ling aanvullende steun. Twee andere 
gemeenten, Midwoud en Abbekerk, 
waren eveneens zwak. Ik voeg hieraan 
toe dat het personeelsbeleid van 
Noorder-Koggenland niet terughou-
dend is geweest, zoals aangegeven in 
de memorie van antwoord en in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag. Ook hier bestaat dus geen 
verband. 

Het derde voorbeeld betreft Rozen-
burg. Dit is een heel specifiek geval 
geweest. Daar ging namelijk een heel 
groot stuk industrieterrein in het 
Rijnmondgebied verloren. Dit kan dus 
in het geheel niet als voorbeeld 
worden aangemerkt van de financiële 
consequenties van herindelingen. 
Trouwens, Rozenburg heeft een 
specifieke regeling gekregen in het 
kader van artikel 12. Ik spreek dus ten 
stelligste tegen dat er een verband 
bestaat tussen herindelingen en 
artikel-12-gemeenten. Ik hoop dat ik 
de kamerleden daarvan kan overtui-
gen. 

Er is door herindeling nooit een 
gemeente ontstaan die minder kreeg 
dan een andere gemeente die daarmee 
vergelijkbaar is wat het inwonertal, 
het aantal woningen en dergelijke 
betreft. Daarvan zijn geen voorbeelden 
te vinden. Er kan natuurlijk wel een 
financiële problematiek zijn, maar dat 
is dan een overgangsproblematiek. 
Mijn ambtsvoorgangers hebben 
ernaar gestreefd om die aanvaardbaar 
te maken voor de gemeenten. Dit zal 
mijn streven eveneens zijn. Ik wijs op 
bestaande maatregelen waarin dat 
streven tot uiting komt, namelijk de 
bestaande verfijning 'wijziging 
gemeentelijke indeling' en op het feit 
dat wachtgelden voor personeel dat 
niet herplaatst kan worden, en voor 
voormalige wethouders ten laste van 
de begroting van Binnenlandse Zaken 
kunnen worden gebracht. 

Ik geef een enkel cijfer om mijn 
woorden te staven. Van de bestaande 
Nederlandse gemeenten verkeert 4% 
in een situatie die hen ertoe noodzaakt 
een beroep te doen op artikel 12, 
namelijk 31 van de 770. Nu is het niet 
eenvoudig om een vergelijkbaar 
percentage op te stellen voor heringe-
deelde gemeenten. Het is namelijk 
niet eenvoudig om te bepalen hoeveel 
heringedeelde gemeenten in een 
bepaalde periode aan te wijzen zijn. 

Vanaf 1 januari 1979 kan dit aantal 
op ongeveer 44 worden gesteld. Ik tel 
daar nog enkele grote grenswijzigin-
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gen bij. Dat waren er 6. Ik kom dan 
aan een aantal van 50 relevante 
voorbeelden van herindeling of wat 
daarmee gelijk te stellen is. Daarvan 
zijn er twee, namelijk Rozenburg en 
Noorder-Koggenland, die in aanmer-
king komen voor aanvullende steun 
krachtens artikel 12. Het gaat dus om 
twee van de vijftig gemeenten. Ik hoef 
het percentage niet eens te noemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is kritiek 
geleverd op het rekenwerk dat 
verband houdt met de herindelingen. 
De heer Rienks heeft gezegd dat dit in 
dit geval te laat is gekomen. Wij 
streven er altijd naar de financiële 
consequenties in het vroegst mogelijke 
stadium te presenteren. De voorganger 
van Minister Rietkerk, de heer Rood, 
heeft de provincies gevraagd bij de 
voorbereiding van voorstellen 
uitdrukkelijk rekening te houden met 
de financiële consequenties. Dit moet 
dus uiteraard bekend zijn. De provin-
cies hebben hun medewerking 
toegezegd. 

Ik zal dit beleid voortzetten, mede 
met het oog op de algemeen verslech-
terde financiële positie van de 
gemeenten, die een zorgvuldige 
beoordeling des te meer noodzakelijk 
maakt. Bij de indiening van dit 
wetsontwerp waren - ik geef dat toe -
de cijfers niet bijgevoegd. Zij waren 
niet beschikbaar. De toenmalige 
Minister Wiegel stond voor de keuze: 
öf indiening van het wetsontwerp 
zonder cijfers óf wachten met de 

indiening. Hij heeft gekozen voor de 
eerste mogelijkheid, waarbij in de 
memorie van toelichting was opgeno-
men dat de cijfers in de memorie van 
antwoord zouden verschijnen. 

De heer Jacobse maakte eveneens 
een kritische opmerking over het 
rekenwerk. Hij drukte zich nogal sterk 
uit en sprak over onaanvaardbare 
fouten die zouden zijn gemaakt bij de 
berekening van de financiële conse-
quenties. Ik wijs die kritiek af. Zij heeft 
mij trouwens verbaasd. De financiële 
consequenties worden naar beste 
weten berekend. Ik voeg eraan toe dat 
die berekeningen voor een ieder 
verifieerbaar zijn. Men kan dus bij het 
bekend worden van de cijfers onmid-
dellijk de vinger opsteken en wijzen 
op een fout. Dat zou ik accepteren. Ik 
accepteer het niet wanneer dit 
achteraf gebeurt. Ik wil niet zeggen 
dat er geen fouten worden gemaakt 
- dat heb ik immers al impliciet 
gezegd - maar er doen zich allerlei 
ontwikkelingen voor. 

Het inwonertal en het aantal 
woningen blijven niet gelijk, terwijl 
ook het beleid van de gemeente 
oorzaak kan zijn van wijzigingen. 
Hierdoor komen al de berekeningen 
op losse schroeven te staan. Ten 
slotte kan de Kamer amenderen, 
waardoor de berekeningen natuurlijk 
ook worden gewijzigd. Dit heeft zich 
bij voorbeeld voorgedaan bij de 
gemeentelijke herindeling van 
Zuid-Limburg. De heer Mateman heeft 
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De heer Mateman (CDA): De Staatsse-
cretaris noemt Onderbanken. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
heb Onderbanken niet genoemd! 

De heer Mateman (CDA): Het lijkt mij 
niet geheel juist om de verantwoorde-
lijkheid naar de Kamer toe te schuiven. 
Ook in de stukken heeft de Staatsse-
cretaris een deel van de verantwoor-
delijkheid bij het gemeentebestuur 
van Onderbanken gelegd. Als dat al 
zo zou zijn, is dat op basis van de 
nieuwe bestuurskracht die de Staats-
secretaris met de gemeentelijke 
herindeling beoogt. Ook dan zal de 
Staatssecretaris er nog niet van af 
zijn. Hij heeft daarvoor inmiddels een 
regeling getroffen, waarvoor mijn 
complimenten. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Dank u! Ik zal verder niet op deze 
interruptie ingaan. 

Intussen was ik toegekomen aan 
het betoog van de heer Mateman. Hij 
heeft een verband gelegd tussen de 
financiële ontwikkeling en de grootte 
van de gemeente. Daarbij wees hij op 
een toenemend aantal ambtenaren 
per inwoner bij toenemende grootte. 
In een grotere gemeente zouden per 
inwoner meer ambtenaren nodig zijn. 
Verder zei hij dat grotere gemeenten 
naar verhouding meer geld ontvangen 
uit het Gemeentefonds. Dat wijst erop 
dat het oorspronkelijke uitgavenniveau 
een relatieve stijging vertoont bij 
groei van de gemeente. 

Mijnheer de Voorzitter! Die tendens 
is inderdaad aanwezig; de cijfers 
tonen dat aan. Grote gemeenten 
geven per inwoner meer uit en 
hebben relatief ook meer ambtenaren. 
Dat verband is echter niet lineair. 
Indien dat in een curve zou worden 
uitgebeeld, ontstaat er een U-vorm. 
Kleine gemeenten zullen dus hun 
kosten per inwoner zien dalen bij 
toenemende omvang. 

Daarop heb ik gisteren bij interruptie 
gewezen. Aanvankelijk daalt het 
kostenniveau per inwoner dus, terwijl 
het na een zeker punt weer stijgt. Het 
laagste punt ligt ongeveer bij 10.000. 
Dit getal heeft in deze discussie af en 
toe een rol gespeeld! Ik heb gisteren 
beloofd, nadere cijfers te geven. Dat 
doe ik nu: 

De uitgaven voor het algemeen 
bestuur bedragen per inwoner f 350 
voor gemeenten met 2000 inwoners, 
bedragen f295 voor gemeenten met 
een inwonertal tussen de 2000en de 
5000 en bedragen f240 voor gemeen-
ten met een inwonertal tussen de 
5000 en de 10.000. Dit betekent dat 

herindelingen tot besparing kunnen 
leiden. Ik wil verder nog opmerken 
dat dit soort cijfers met bijzondere 
voorzichtigheid gehanteerd moeten 
worden. 

De heer Jacobse (VVD): Vanzelfspre-
kend duizelt het mij van alle cijfers. Ik 
meen te hebben verstaan dat de 
kosten per inwoner het laagst zijn bij 
een inwonertal tussen de 2000 en de 
10.000. Moeten daaraan nog conse-
quenties worden verbonden? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Het 
betreft hier gemeenten met een 
inwonertal dat dichter bij de 10.000 
dan bij de 5000 ligt. Ik had deze 
interruptie trouwens eerder verwacht. 

De heer Mateman (CDA): Er komt nog 
een tweede termijn. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De 
heer Mateman heeft tot drie keer toe 
betoogd dat zo'n cijfer niet de doorslag 
mag geven. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb betoogd dat het de 
doorslag mag geven bij de concrete 
aanwijzing van regionale gebieden, 
maar het mag niet de doorslag geven 
bij de vraag of een gemeente al of 
niet opgeheven moet worden. In dat 
kader vind ik het doorslaggevend. Ik 
hoop dat de Staatssecretaris daarover 
eens wil nadenken. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Deze opmerking is voor rekening van 
de heer Mateman en zijn fractie. In dit 
verband, namelijk dat men die cijfers 
niet zonder meer mag vergelijken, wil 
ik nog opmerken dat men dit vooral 
niet mag doen als het gaat om een 
gemeente die een centrumfunctie in 
haar regio vervult. Dan is het vanzelf-
sprekend dat de kosten daar naar 
verhouding hoger liggen. Ik bestrijd 
dus dat de kleine gemeenten per 
inwoner minder uit het Gemeente-
fonds krijgen. 

Ik kan tegelijkertijd ingaan op de 
berekeningen van de gemeente 
Doniawerstal, die in tegenstelling tot 
de berekeningen in de memorie van 
antwoord en in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, waar gerekend 
werd meteen voordeel voorScharster-
land van rond de zes ton, een nadeel 
aantonen voor Scharsterland van 
maar liefst zes en een halve ton. Men 
stelt dat dit nadeel kan worden 
vermeden door de gemeente Donia-
werstal zelfstandig te laten. Ik wil nu 
niet op alle details van de rekenarij 
ingaan. 

Ik wil wel het belangrijkste verschil 
aangeven tussen de departementale 
berekening en de gemeentelijke 

berekening. De gemeente gaat er 
namelijk van uit dat de gemeente 
Scharsterland maar liefst 15 extra 
ambtenaren zal moeten aanstellen om 
naar behoren te kunnen functioneren. 
Daarbij verwijst zij naar gegevens van 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten die mij tot mijn spijt niet 
bekend zijn. 

Het komt mij echter onaannemelijk 
voor dat er 15 ambtenaren extra 
nodig zouden zijn om een gelijk 
niveau van dienstverlening te waarbor-
gen in de gemeente Scharsterland ten 
opzichte van Doniawerstal en Hasker-
land, want dat is strijdig met de 
personeelsnormen die op het departe-
ment gehanteerd worden. Er zullen 
best gemeenten van 22.000 inwoners 
te vinden zijn met een groter perso-
neelsbestand. Dan betreden wij echter 
het terrein van het gemeentelijk 
beleid en spreken wij niet meer over 
voorwaarden voor normaal functione-
ren. Ik meen dus dat de stelling van 
een financieel nadeel voor Scharster-
land niet te staven is met cijfers. 
Financieel gesproken zullen de 
gemeenten Haskerland en Doniawer-
stal van de herindeling beter worden. 
Ik vind het financiële argument van 
Doniawerstal dan ook een onjuiste 
voorstelling van zaken. 

In dit verband maak ik enkele 
opmerkingen aan het adres van de 
heer Mateman. Hij heeft namelijk 
cijfers genoemd waaruit een financieel 
nadeel zou blijken voor de heringedeel-
de gemeenten. Hij heeft een cijfer 
genoemd waarop hij zijn mening 
baseerde dat dit nadeel onder de 
nieuwe Financiële-Verhoudingswet 
groter zal worden. Ik zie de heer 
Mateman ontkennend zijn hoofd 
schudden. Dat is dus niet het geval en 
dan behoef ik hem daarin niet te 
bestrijden. 

De heer Mateman (CDA): Ik heb voor 
de totale provincie berekend dat het nu 
een paar miljoen gunstiger zou zijn en 
dat het onder de nieuwe Financiële-
verhoudingswet zelfs nog met 5 min. 
zou stijgen. Ik vind dit bij alle reeksen 
argumenten voor gemeentelijke 
herindeling die ons dezer dagen uit 
handen worden geslagen, een 
lichtpunt aan een overigens duistere 
hemel. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
dank de heer Mateman voor deze 
verheldering. Ik zal nu het noemen 
van cijfers achterwege laten. 

De heer Mateman is van mening 
dat er eigenlijk inzicht moest zijn in de 
uitgaven van de nieuwe gemeente en 
in de belastingdruk die zich in de 
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nieuwe gemeente zal voordoen en 
niet alleen inzicht in de inkomstencij-
fers. Dat is echter niet zo eenvoudig. 
De uitgaven van de nieuwe gemeente 
zullen in eerste instantie gebaseerd 
zijn op het beleid en de aangegane 
verplichtingen van de oude gemeente. 
In die zin zou ik cijfers kunnen noemen. 

Dit is echter pas het begin van het 
verhaal. Wij mogen toch aannemen 
dat de gemeente een eigen beleid zal 
gaan ontwikkelen en dat dit invloed 
zal hebben op de uitgavenstructuur 
van de gemeente. Er kan zich daarin 
een tegenstrijdige ontwikkeling 
voordoen. Integratie zal tot verhoging 
van de efficiency leiden; dat kan 
aanleiding geven tot een daling van 
het relatieve uitgavenniveau. Er kan 
echter ook een neiging zijn tot 
verbetering van het voorzieningenni-
veau; dat zal een verhogende werking 
op de uitgaven hebben. Ik schets dit 
beeld in korte trekken, maar ik meen 
daarmee wel voldoende te hebben 
aangegeven dat het ondoenlijk is om 
vooraf inzicht te bieden in de komende 
uitgavenontwikkeling. 

De heer Mateman koppelde aan zijn 
vraag naar de uitgaven de wens om 
meer inzicht in de toekomstige 
belastingdruk te krijgen. Ik moet 
daarover hetzelfde zeggen. Het beleid 
van de nieuwe gemeenten is ook op 
dit punt onvoorspelbaar. In het 
verleden is er wel een neiging 
geweest om het belastingniveau aan 
te passen aan het laagste niveau van 
de samengevoegde gemeenten. Het 
zou mij niet verwonderen als dit 
verschijnsel zich niet meer voordoet 
onder de benarde financiële omstan-
digheden van het ogenblik. Wellicht 
zou nu de neiging kunnen ontstaan 
- ik zeg dit heel voorzichtig - om zich 
te richten naar het hoogste belasting-
niveau van de samengevoegde 
gemeenten. 

De heer Van Rossum legde een 
verband met de bouwkundige 
voorzieningen voor heringedeelde 
gemeenten. Hij noemde dat zelfs een 
molensteen om de nek van een 
gemeente. Deze beeldspraak is mij 
bekend, maar naar mijn mening 
wordt zij in dit verband ten onrechte 
gebruikt. Er is natuurlijk altijd een 
bouwkundige voorziening nodig en 
dat brengt altijd financiële lasten mee. 
Dat zal ik zeker niet ontkennen, maar 
wi j moeten voorzichtig zijn met deze 
stelling. 

Ook hier is het weer een zaak van 
gemeentelijk beleid, of een heringe-
deelde gemeente aanstonds nieuwe 
of aangepaste huisvestingsvoorzienin-

gen treft. Voor het geval dat daaraan 
om objectieve redenen niet kan 
worden ontkomen - bij voorbeeld als 
een aantal verspreide kernen tot één 
gemeente worden gemaakt, dan moet 
men wel een centrale bouwkundige 
voorziening treffen - beveelt de 
meerderheid van de Werkgroep 
Startbijdrage in haar rapport de 
toekenning van een startbijdrage aan. 

De heer Mateman heeft naar die 
startbijdrageregeling gevraagd. De 
heer Rienks heeft zich daarbij aange-
sloten en bovendien gevraagd 
waarom het eigenlijk nog niet is 
geregeld. Het rapport van de Werkroep 
Startbijdrage is al enige ti jd beschik-
baar; de Kamer heeft het begin 
januari ontvangen. 

De Minister en ik hebben de 
duidelijke intentie om de heringedeel-
de Friese gemeenten een startbijdrage 
toe te kennen. De bekostiging daarvan 
stuit evenwel nog op problemen. De 
Kamer kan weten, aangezien dit te 
vinden is in de memorie van antwoord 
bij het wetsontwerp Nieuwe bepalin-
gen met betrekking tot gemeenschap-
pelijke regelingen en in de nota naar 
aanleiding van het eindeverslag bij 
het wetsontwerp Reorganisatie 
binnenlands bestuur, dat de Regering 
van plan was om de startbijdragen te 
bekostigen uit de afschaffing van de 
bijdrageregelingen pregewesten. 

De Kamer heeft evenwel bij de 
behandeling van de begroting van 
Binnenlandse Zaken de motie-Henne-
kam en Lauxtermann aanvaard, 
waarin wordt gevraagd om die 
bijdrageregeling in stand te houden 
totdat ten principiale besloten zou 
worden inzake het wetsontwerp 
Reorganisatie binnenlands bestuur en 
inzake het wetsontwerp Nieuwe 
bepalingen met betrekking tot 
gemeenschappelijke regelingen. 

Wij moeten dus op die beslissing 
ten principale wachten. De Minister 
en ik verwachten deze beslissing nog 
voor de zomer. Al naar gelang de 
uitkomst van de beslissing, zal 
invoering van de startbijdrage 
gemakkelijker of moeilijker worden in 
financiële zin. Daarbij vermeld ik nog 
dat over een startbijdrageregeling een 
positief advies is uitgebracht door de 
Raad voor de Gemeentefinanciën en 
zeer onlangs ook door het lnterprovin-
ciaal Overleg voor de gemeentefinan-
ciën. Dit waren mijn opmerkingen in 
algemene zin. 

Ik maak nu enige opmerkingen over 
afzonderlijke gemeenten. De heer 
Leerling heeft gevraagd welke 
gemeenten in financiële problemen 
kunnen komen, vooral in overgangs-

problemen. Dat zijn uiteraard vooral 
de gemeenten die er financieel op 
achteruitgaan. Daarover kan men een 
tabel vinden in bijlage 1 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
op blz. 31. 

Wanneer wi j naar die tabel kijken, 
zien wij dat naast de gemeenten 
Dongeradeel en Nijefurd die in de 
Kamer genoemd zijn, alleen de 
gemeente Wymbritseradeel een op dit 
moment voorzienbaar nadeel zal 
ondervinden en dat is een gering 
nadeel, namelijk een nadeel van 
minder dan f 100.000. Van de overige 
gemeenten verliest met name Dantu-
madeel ruim f 450.000 per jaar aan 
inkomsten als gevolg van de grenswij-
ziging met Ferwederadeel. 

Dantumadeel behoeft echter ook 
geen uitgaven meer te doen over het 
overgaande gebied. Daarom is niet te 
zeggen hoe het netto-effect in dit 
geval zal zijn. Ik heb al gezegd, dat er 
maatregelen worden genomen om 
aan definanciële overgangsproblemen 
tegemoet te komen. Ik heb verwezen 
naar de verfijningsregeling. In dit 
verband zijn er in elk geval geen 
aanwijzingen - ik heb dit eerder in 
mijn betoog ook al gezegd - dat 
bepaalde gemeenten door de over-
gangsproblematiek in structureel 
financiële moeilijkheden zouden 
komen. 

De heer Jacobse (VVD): Gaat de 
Staatssecretaris ook nog iets zeggen 
over de consequenties van de over-
gang van de totale oppervlakte van de 
vliegbasis Leeuwarden naar Leeuwar-
den? Dit zal namelijk een nogal groot 
financieel nadeel opleveren voor 
Menaldumadeel. Ik denk dat er 
maatregelen zullen moeten worden 
genomen om dat verlies te compen-
seren. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
zal daar zeker naar kijken. 

Ik kom nu te spreken over de 
nieuwe gemeente Dongeradeel. 
Verschillende leden hebben erop 
gewezen, dat die gemeente een 
financieel zorgenkind blijft. De huidige 
financieel slechte situatie van de 
gemeente Oost- en Westdongeradeel 
werkt uiteraard door in de nieuwe 
gemeente Dongeradeel, zoals die in 
het wetsontwerp is voorgesteld. 

Natuurlijk zijn er allerlei onzekerhe-
den, maar desondanks lijkt het mij 
niet gewaagd om te veronderstellen 
dat, als de herindeling beperkt blijft 
tot de samenvoeging van de twee 
Dongeradelen, er een gemeente met 
een slechte financiële positie zal 
ontstaan, die zeker een beroep op 
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artikel 12 van de Gemeentewet zal 
moeten doen, met alle financiële en 
bestuurlijke afhankelijkheid van dien. 
De vraag is of dat ook het geval zal 
zijn voor een gemeente waarin de 
huidige gemeente Dokkum is opgeno-
men. 

Dat is niet eenvoudig te voorspellen, 
zelfs helemaal niet te voorspellen. Ik 
zou daarbij wil len betrekken de 
toekomstige sanering van de Wet 
uitkering wegen, omdat in deze 
gemeenten, de beide Dongeradelen, 
een zeer uitgestrekt net van buitenwe-
gen voorkomt, dat een deel van de 
financiële lasten verklaart. De wijziging 
van de Wet uitkering wegen zal daarin 
verbetering kunnen brengen. Voeg 
daarbij dan de toevoeging van 
Dokkum, dan durf ik wel de stelling 
aan, dat die nieuwe gemeente een 
reële kans heeft om een financieel 
evenwicht te bereiken. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor ons zijn financiën niet 
doorslaggevend. Een tijdje geleden 
hebben wij overleg gevoerd over de 
Wet uitkering wegen. Ik weet hoe 
moeilijk het is om voor de korte 
termijn op dat punt verantwoorde 
aannames te doen. Ik wil de Staatsse-
cretaris dan ook helemaal niet op 
bedragen vastpinnen, maar ik zou 
toch graag van hem vernemen of hij 
enige indruk heeft van de grootte van 
dat beoogde financiële voordeel voor 
Oost- en Westdongeradeel bij 
wijziging van de Wet uitkering wegen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Neen, dat heb ik niet paraat! 

De heer Mateman (CDA): Zullen wij 
het vandaag dan maar beiden buiten 
de discussie laten? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Neen, natuurlijk niet! Wij worden 
regelmatig geconfronteerd met het feit 
dat de hoogte van bedragen van zowel 
uitgaven als inkomsten niet precies te 
voorzien is. Wel is de richting bekend. 
Welnu, als wij de richting weten, zou ik 
het zelfs onverantwoord vinden om het 
buiten beschouwing te laten. 

De heer Mateman (CDA): De richting 
is mij inderdaad bekend, nl. de goede, 
maar mij interesseert toch meer de 
orde van grootte. Als ik weet dat ik 
naar Moskou moet, dan weet ik wel 
de richting, maar de orde van grootte 
interesseert mij als ik moet vertrekken! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
begrijp niet welk verband de heer 
Mateman nu legt tussen Dokkum en 
Moskou. Dat ontgaat mij volkomen! 

De heer Mateman (CDA): Ik begrijp 
dat de Staatssecretaris hiervan 
schrikt. Laat ik dan maar Madrid 
kiezen. Wellicht spreekt hem dat meer 
aan! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Sinterklaas zal er niet aan te pas 
komen! 

De heer Mateman (CDA): Zit het 
dichter bij de f10.000 dan bij de 
f20.000? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
wil best nagaan of men daarover iets 
kan vinden. Naar de ambtenarenloge 
kijkend, kan ik constateren dat dit het 
geval is. Ik zal er dan in tweede 
termijn wellicht iets meer over 
kunnen zeggen. 

De heer Mateman (CDA): Het wordt 
geen 1,7 min.? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: In 
tweede termijn kom ik erop terug! 

Ik kom op de financiële gevolgen 
van de toevoeging van Hemelum bij 
Nijefurd. Het voorstel van de Regering 
betekent een nadeel van Nijefurd en 
een voordeel voor Gaasterland in 
ongeveer dezelfde orde van grootte. 
Zou Hemelum bij Nijefurd worden 
gevoegd, zoals de CDA-fractie bij 
amendement voorstelt, dan is dat 
uiteraard een vermindering van het 
nadeel voor Nijefurd en een vermin-
dering van het voordeel voor Gaaster-
land. Ik kan daarvan een enkel cijfer 
geven. Het nadeel van Nijefurd 
volgens het wetsontwerp is te 
becijferen op f580.000, maar het 
amendement zou dat nadeel vermin-
deren tot f 200.000. Voor Gaasterland 
betekent dat een lager voordeel in 
dezelfde orde van grootte. 

Tot slot wi l ik een enkele opmerking 
maken over de nieuwe gemeente 
Littenseradeel. De memorie van 
antwoord vermeldt gegevens over de 
positie van deze nieuwe gemeente 
Daarbij is al gesteld dat op grond van 
de gemaakte becijferingen deze 
gemeente geen nadelige financiële 
consequenties zal ondervinden. Ook 
op basis van de nieuwe Financiële-ver-
houdingswet komt daarin geen 
verandering. Er is zelfs licht financieel 
voordeel te verwachten van ongeveer 
f 100.000. Ik zie dan ook geen enkele 
aanleiding om deze nieuwe gemeente 
Littenseradeel een potentiële artikel-
12-klant te noemen. 

De Voorzitter: Zojuist is een vrij groot 
aantal amendementen ingediend, te 
zamen zo'n dertig getikte pagina's. 

In verband daarmee stel ik voor, de 
artikelsgewijze behandeling te 

houden aanstaande woensdag, 20 
april, bij het begin van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

D 
De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l de beide bewindslie-
den hartelijk danken voor hun duide-
lijke en concrete beantwoording. Het 
gaat om een zeer moeilijke problema-
tiek. De Minister is de afgelopen 
maanden intensief bezig geweest met 
de Voorjaarsnota, het sociaal-econo-
mische beleid in dit land, de ambtena-
renpositie, de politie en dergelijke. Ik 
prijs het dan ook in hem dat hij zoveel 
t i jd heeft kunnen vrijmaken voor deze 
herindelingsoperatie. Ik waardeer dit 
bijzonder. Ik waardeer het oook dat de 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, die is belast met de gemeente-
financiën, hier vanmiddag ook is. Ik 
vind dat het kabinet de Kamer alle 
gelegenheid geeft tot een gemene en 
goede gedachtenwisseling te komen. 

Er is vandaag een relatie met de 
bestuurlijke reorganisatie. De Minister 
heeft daarover een paar opmerkingen 
gemaakt. Hij heeft gezegd dat, nu wij 
op de lijn zitten dat de provinciale 
herindeling als bestuursinstrument is 
verdwenen, met enkele uitzonderin-
gen, er meer nadruk moet komen op 
de gemeentelijke herindeling. De 
regeringsfracties onderschrijven die 
li jn, zoals de Minister weet. Volgende 
week zullen wij nog over Twente 
spreken. Wat de nadruk op de gemeen-
telijke herindeling betreft zijn wij nog 
niet zover. 

Het heeft namelijk mede te maken 
met het doorgaan van de decentrali-
satie van rijkstaken. Dat was ook de 
voorwaarde van provinciale staten 
van Friesland om de eigen bevolking 
deze operatie aan te doen. Het gaat er 
niet om of er binnen een provincie 
voldoende krachtige gemeenten zijn. 
Het gaat erom dat de gemeenten 
groot genoeg zijn om taken, die zij nu 
nog niet hebben, verantwoord te 
kunnen invullen. Daarom was ik zo 
geïnteresseerd in de decentralisatie 
van rijkstaken. Op die discussie 
behoeven wij nu echter niet verder 
vooruit te lopen. 

Ik kom wel even terug op de 
herindelingscriteria in het algemeen 
en in Friesland in het bijzonder. De 
Minister heeft terecht gezegd dat in 
Friesland de herindelingscriteria 
soepel zijn toegepast. De criticasters 
moeten tot op de dag van vandaag 
toegeven dat het provinciaal bestuur 
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heeft willen luisteren naar inspraak en 
dat ook de opeenvolgende ministers 
van Binnenlandse Zaken dat hebben 
willen doen. 

Hetcriterium van de 10.000 inwoners 
is soepel toegepast. Er zijn echter 
uiteraard altijd arbitraire gevallen 
over. Daarover praten wij vandaag. 
Dat is ook eigenlijk het oneerlijke van 
de zaak. Deze discussie wekt de 
indruk dat er gigantische meningsver-
schillen in de Kamer zijn. Zo komt het 
in de pers ook naar buiten. Het gaat 
om 44 gemeenten. Over 35 gemeenten 
spreken wij vandaag niet. Ten aanzien 
daarvan is de zaak alleszins bevredi-
gend geregeld. Ik vind dit een compli-
ment voor Friesland en voor de 
bewindslieden aan de andere kant 
van de tafel. 

Ik houd echter wel overeind dat, 
hoe soepel wij dat criterium van 
10.000 ook toepassen, wij wel een 
keer dat getal bestuurskundig moeten 
onderbouwen. De Minister moet er van 
af dat hij een vaag getal moet verdedi-
gen tegenover de bevolking. Wij 
moeten ervan af om het duidelijk te 
maken. 

Wij moeten de colleges van gedepu-
teerde staten daarvan verlossen. Het 
college van gedeputeerde staten heeft 
ook wel eens met de mond vol tanden 
gestaan toen zij in Doniawerstal, een 
bloeiende gemeente met een goed 
gemeentebestuur en met een goed 
voorzieningenpatroon, moest zeggen 
dat deze grote gemeente moest 
worden opgeheven. Daarbij kon het 
eigenlijk alleen terugvallen op een 
soepel toegepast getalscriterium. 

De komende jaren moet dit niet 
meer kunnen gebeuren. In Friesland 
zitten wij echter nog met die situatie. 
Ik ben blij dat de Minister vandaag 
duidelijk heeft gezegd dat hij van 
mening is dat dit onderzoek er moet 
komen. Ik prijs hem daarmee, want 
het is een beleidswijziging. Ik heb 
daarvoor grote waardering. 

Ik weet dat ook daarna wel menings-
verschillen zullen blijven bestaan over 
gemeentelijke herindeling. Er zijn 
dogmaten in dit land. 

Er zijn mensen die in zulke kleine 
gemeenten zitten, dat ze nooit 
opgeheven willen worden. Ik vind dit 
een dogmatiek die ik dan van de hand 
zou willen wijzen. Er zijn ook 'dogmaten' 
die naar grootscheepse herindelingen 
toe willen, ook zonder dat dit onder-
bouwd is. Ook deze dogmatiek leg ik 
naast mij neer. De Minister wil echter 
streven naar een handzaam criterium 
en ik denk dat dit goed is voor de 
Nederlandse politiek. 

De Minister heeft ook op een tweede 
punt een waardevolle bijdrage geleverd 
aan de discussie. Hij heeft gezegd dat 
in Friesland het zonale en het nodale 
criterium naast elkaar is toegepast. Hij 
laat daarbij niet de lijn los van de 
schriftelijke stukken, waarbij kern en 
omgeving steeds hebben gespeeld, 
maar heeft het nu verduidelijkt. Hij 
heeft gezegd dat hij zich heeft laten 
leiden door gevallen waarin van een 
stedelijke kern met omliggend gebied 
sprake was en uiteraard niet in het 
geval van de Friese Wouden of de 
waddeneilanden. 

Hij heeft zich er ook niet door laten 
leiden in het Friese middengebied en 
zelfs niet bij Sneek en Wymbritsera-
deel. Hij nuanceert die stelling nu en 
ik ben daar echt blij mee. Ik denk niet 
dat hij hierdoor zijn gezicht verliest. 
Integendeel! Hij zal hierdoor als reëel 
bestuurder sterker overkomen. 

In de naamkwestie heb ik hem al 
geprezen. Ik vind dat deze Minister tot 
het uiterste is gegaan om de wensen 
die in Friesland leven omtrent een 
eigen invalshoek, waar te maken. Het 
moet natuurlijk niet te gek worden. 
Wij mogen als Kamer hier vandaag 
natuurlijk niet Friese namen aan 
Friese gemeenten opdringen. Juist 
het voorstel van de Minister geeft alle 
mogelijkheden voor inspraak. 

Wij stellen hier met elkaar als 
rijkswetgever Nederlandse namen 
vast, maar de Minister gaat nog 
verder. Hij bouwt de mogelijkheid in, 
dat het in Friesland na grondige 
interne discussie ook Friese namen 
kunnen worden. Hij zegt niet eens iets 
over de spellingwijze. Ook dat laat hij 
open. Dat hij een stok achter de deur 
houdt voor uitwassen, lijkt ons 
alleszins redelijk. 

Die lijn kunnen wij volgen en ik wijs 
kritiek vanuit Friesland op die benade-
ring van de hand. Je mag niet zeggen 
dat die gemeentebesturen maar 
moeten doen wat hen goed lijkt en 
dat wij ons nergens wat van aan 
behoeven te trekken. Dit doen wij op 
geen enkel terrein in dit land en dat 
doen wij ook niet bij Friese gemeenten. 
Ik vind dat de openheid voor Friesland 
op dit ogenblik maximaal is. 

Ik wil echter niet afdingen op 
hetgeen ik hier nu merk. Er zijn 
namelijk mensen die zich afvragen of 
dit hier niet door middel van een 
motie geregeld moet worden. Ook dat 
ondergraaft die lokale problematiek, 
die lokale autonomie. De Regering 
heeft consequent een bepaalde lijn 
gevolgd en wij steunen haar hierbij. 

Dit betekent dat wij het amendement 
van de heer Duinker, die hier vandaag 

helaas niet aanwezig kon zijn, alleen 
al niet onderschrijven, omdat wij 
vinden dat collega Duinker, Mateman 
of anderen dat hier niet met elkaar 
moeten uitmaken en niet omdat wij 
tegen Friese namen zijn. De Friezen 
moeten dit zelf doen. Waarom die drie 
gemeenten wel en de andere gemeen-
ten niet? Laat men hierover in alle 
rust en vrede in het desbetreffende 
gebied met elkaar nadenken. 

De heer Rienks (PvdA): Ik zal het er 
straks, in mijn tweede termijn, nog 
over hebben, maar ik wil de heer 
Mateman er nu toch op wijzen dat het 
amendement van mijn collega 
Duinker een uitvloeisel is van een 
voorstel van het Friese provinciale 
bestuur en dus in wezen een Fries 
voorstel is. 

De heer Mateman (CDA): De concept-
tekst van de nieuwe Gemeentewet en 
ook de gedachten die de heer Rienks 
heeft om lokale zaken zo dicht 
mogelijk bij het lokale bestuur te 
laten, vergen dat plaatselijke besturen 
hierover beslissen. Ik vind het provin-
ciaal bestuur van Friesland ontzettend 
belangrijk en ik heb het dan ook 
grotendeels gevolgd in het wetsvoor-
stel. Als je dit in de nieuwe Gemeen-
tewet aan gemeenteraden wilt 
overlaten, moet je hier nu niet zeggen 
dat wij het zelf gaan doen - dat vind ik 
al fout - en niet het argument gebrui-
ken dat het provinciale bestuur ermee 
aankomt. Als nu de betrokken gemeen-
ten ermee aankwamen, zouden wij 
hierover eens met elkaar moeten 
nadenken. Er gaat echter niks verloren 
als wij het anders doen. 

De heer Rienks (PvdA): Nee, maar die 
gemeenten kunnen er alsnog mee 
aankomen. Dat kan over een jaar het 
geval zijn, volgens de procedure die 
de heer Mateman voorstaat. 

Als zij het nu echter duidelijk laten 
weten - en die gemeenten zitten hier 
allemaal -zou de heer Mateman ook 
nu zo wijs kunnen zijn en pragmatisch 
kunnen handelen en zeggen dat wij 
het nu maar in de wet stoppen. Zij 
willen het immers toch. 

De heer Mateman (CDA): Zeker, maar 
dan zou ik één principe uit handen 
hebben gegeven en daar voel ik niets 
voor. Hoe wijs ik ook zou weten te 
handelen op basis van gegevens die 
mij worden aangedragen, ik ben dan 
op een stoel gaan zitten waarop ik de 
Friese gemeenten zelf wil laten zitten. 
Wij zijn dan 'superwethouder' aan het 
spelen over Friese gemeenten, hoe 
goed de bedoelingen van weerskanten 
ook zijn. Hiervan ben ik immers met 
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de heer Rienks overtuigd. Laten zij het 
in Friesland maar zelf uitmaken. Dat is 
de lokale autonomie. Daarvoor heeft 
deze Ministervan Binnenlandse 
Zaken oog getoond en daarin prijs ik 
hem. 

De heer Rienks (PvdA): Nu draaien wij 
in een kringetje rond, want wij 
verwoorden uitsluitend wat het Friese 
lokale bestuur ons heeft aangereikt. 
Wij begrijpen dat men in Friesland 
niet iets in de wet kan zetten. Dat 
moet de Kamer doen. 

De heer Mateman (CDA): Natuurlijk! 
Ik zeg dus dat het niet in de wet hoeft, 
want de wetstekst biedt de mogelijk-
heid dat het daarna door de Friese 
gemeenten zelf wordt ingevoerd. Wat 
wil men nog meer? Ik was verbaasd 
over de brief die wij kregen vanuit 
Leeuwarden en die hierop wees. Ik 
vroeg mij toen af, of men de conse-
quenties op zich heeft laten inwerken. 

Ik heb een grapje gemaakt over de 
huidige commissaris van de Koningin. 
Daar kan hij vast wel tegen. Men leert 
snel bij in het gebied. Ik heb in de 
loop der jaren zelf ook veel geleerd. Ik 
vind dat de opstelling van Minister 
Rietkerk, die niet zo'n gedaantewisse-
ling heeft doorgemaakt, vanaf het 
begin de goede is geweest. Daaraan 
houd ik vast. 

Nu wij toch spreken over het 
luisteren naar Friesland, moet mij van 
het hart dat de PvdA in dit debat met 
het verhaal komt dat haar inbreng zou 
aansluiten bij datgene wat nu bij het 
provinciaal bestuur van Friesland naar 
voren komt. De heer Rienks is enigszins 
gehandicapt omdat hij dat verhaal 
niet zelf heeft voorbereid. Het zou 
ideaal zijn wanneer de PvdA het 
standpunt van het provinciaal bestuur 
vertolkte, maar het is niet waar, en 
wel om een aantal redenen. 

In de eerste plaats is één van de 
vorige ministers van Binnenlandse 
Zaken van het Friese voorstel afgewe-
ken, op een drietal punten. 

In de tweede plaats, al heb ik dat 
niet leruggevonden in de bijdrage van 
de PvdA aan dit debat, heeft de PvdA 
in het gebied zelf overal rondverteld 
dat van de uitgangspunten van het 
wetsontwerp eigenlijk niets deugde. 
Het zou niet grootschalig genoeg zijn; 
er hadden gemeenten van 30.000 
inwoners moeten komen, terwijl het 
uitgangspunt van kern plus omgeving 
heel consequent had moeten worden 
toegepast. Wymbritseradeel had van 
de kaart moeten verdwijnen; Wonse-
radeel was van de gekke; Dokkum en 
de Dongeradelen waren nog veel te 

klein, zodat men Dantumadeel erbij 
had moeten voegen. 

Men is daar rond de tafel gaan 
zitten met een idee uit de oude doos, 
van vijftien jaar geleden, een planolo-
gische visie die in die tijd wellicht 
actueel was, met voorbijzien aan alle 
historische waarden. Ik wil met 
iedereen in deze Kamer discussiëren 
over Friese waarden, maar ik vind het 
'peanuts' dat de PvdA wanneer het 
gaat om de naamgeving de indruk 
vestigt dat zij aandacht besteedt aan 
de culturele identiteit van de Friezen, 
terwijl zij gemakshalve maar over de 
wezenlijke zaak, namelijk de histori-
sche begrenzing in 11 steden en 30 
grietenijen die honderden jaren 
hebben bestaan, heen walst. 

Publicitair staat het aardig dat men 
daaraan aandacht besteedt en dat 
men een amendement indient. Ik had 
willen zien dat zij pal hadden gestaan 
voor Friese grenzen. Daar waar het 
niet anders kan, gaan wij ook mee. 
Dat doet ook zeer. Er zijn ook mensen 
die boos zijn op de CDA-fractie. Wij 
proberen tenminste de historische lijn 
door te trekken. 

De heer Rienks (PvdA): De heer 
Mateman maakt mijn fractie een 
aantal verwijten die ik zelf helaas niet 
volledig kan overzien. Ik daag hem 
graag uit, die verwijten uitgebreider 
onder mijn aandacht te brengen 
opdat ik er gepast op kan reageren. 
Nu zijn het insinuaties waarop ik niet 
kan reageren. Ik vind het dan ook niet 
passend dat hij dit nu zo naar voren 
brengt, in de wetenschap dat ik 
bijzonder gehandicapt ben. 

De heer Mateman (CDA): Dat weet ik. 
Daar heb ik begrip voor. Ik mag dat 
ook niet op uw hoofd terecht laten 
komen. Het verhaal dat u hier heeft 
gehouden rechtvaardigt mijn harde 
aanval in feite ook niet. Ik betrok het 
op de voorbereidingen van de 
afgelopen weken en op de onrust die 
in het gebied ontstond, ook bij mij. 

Verontruste burgers zeiden mij: 'We 
hebben er 15 jaar over gestoeid, en 
nu wordt het omver geworpen.' Het 
slaat niet op de heer Rienks. 

Ik heb te maken met de concrete 
opstelling van de PvdA-fractie van dit 
moment, en daarin is dit inderdaad 
niet gebleken. Ik wil sportief zijn, en 
daarin de heer Rienks volkomen gelijk 
geven. 

De heer Rienks (PvdA): Dan is het van 
tweeën één: u neemt uw beschuldigin-
gen terug, of u komt inderdaad met 
nadere bewijzen. Ik kan er zo niet mee 
uit de voeten. 

De heer Mateman (CDA): U krijgt 
beide. Ook in het gebied zelf was een 
aantal amendementen aangekondigd. 
Daarover is met mensen in het gebied 
gepraat. Die amendementen werden 
daar niet met erg veel enthousiasme 
ontvangen, om mij nog maar voorzich-
tig uit te drukken. Dat is het ene deel 
van het verhaal, het bewijs. De 
brieven hierover zullen u de komende 
dagen bereiken wanneer ik erom 
vraag. Aan de andere kant is hiervan 
in dit debat gelukkig heel weinig 
gebleken. 

De heer Rienks (PvdA): De fractie van 
de PvdA heeft zelfs nooit overwogen 
om met allerlei grootschalige amende-
menten te komen, behalve in één 
geval. 

De heer Mateman (CDA): Ten aanzien 
van Dantumadeel? 

De heer Rienks (PvdA): De overweging 
heeft in niet meer dan één situatie 
plaatsgevonden. U suggereert hier 
dat dat de halve provincie zou 
omvatten. Dat vind ik een zeer 
kwalijke zaak. Wanneer er bewijzen 
voor zijn, wil ik die graag in ontvangst 
nemen. Dan zal ik er ook op gepaste 
wijze op reageren. 

De heer Mateman (CDA): Ik vind dat u 
die bewijzen ter plekke moet krijgen; 
anders kan ik zo'n uitspraak niet doen. 
Ik heb gehoord van mensen in de 
gemeente Wymbritseradeel en in 
Sneek dat de PvdA met het voorstel 
zou komen, de gemeente Wymbritse-
radeel op te heffen. 

Ik heb gehoord van mensen uit 
Wonseradeel dat de PvdA de gemeente 
Wonseradeel wil opheffen om haar 
samen te voegen met de gemeente 
Bolsward en ik heb gehoord dat men 
nog een aantal verdergaande wijzigin-
gen overwoog. Dat is duidelijk als 
onrust in het gebied overgekomen. 

De heer Patijn (PvdA): Wat hebben 
wij ingediend? Niets! 

De heer Mateman (CDA): Niets is 
ingediend! 

De heer Patijn (PvdA): Dan moet u 
niet zeuren! 

De heer Mateman (CDA): Ja, zo kun je 
met elkaar blijven discussiëren! In de 
opstelling is dat vandaag en gisteren 
niet uitdrukkelijk gebleken. Het idee is 
echter wel overwogen en daaraan 
houd ik uitdrukkelijk vast. Ik wacht 
met belangstelling het stemgedrag 
van de PvdA af over de amendemen-
ten, die door verschillende leden zijn 
ingediend in een zorgvuldige poging 
cm marginaal in dit wetsontwerp de 
laatste puntjes op de i te zetten. 
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Als dan wordt gezegd dat dit 

eigenlijk niet mag gebeuren omdat 
het wetsontwerp zo goed in elkaar zit, 
zeg ik vanuit die achtergrond dat wij 
dit wetsontwerp willen verdedigen en 
daar bijsturen waar dat echt nodig is. 
De hoofdlijn van dit wetsontwerp 
wordt door ons verdedigd. Ik laat mij 
kritiek uit een andere hoek wat dat 
betreft bij voorbaat niet aanleunen. 

De Staatssecretaris van Financiën 
staat sympathiek tegenover onze 
gedachte dat Friese gemeenten op 
dezelfde wijze behoren te worden 
behandeld als Zuidlimburgse. Het is 
begrijpelijk dat hij daarvoor dan wel 
de middelen moet hebben. Om hem 
ruggesteun te geven in het overleg 
dat daarover nodig is, dient mijn 
fractie twee moties in. 

Moties 

De Voorzitter: Door het lid Mateman 
worden de volgende moties voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een spoedige 
regeringsbeslissing nodig is ten 
aanzien van de adviezen van de 
Werkgroep Startbijdrage; 

spreekt als haar mening uit, dat in de 
nader vorm te geven financiële 
regeling niet alleen de extra huisves-
tingskosten, maar ook andere frictie-
kosten betrokken dienen te worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

spreekt als haar mening uit, dat de 
heringedeelde nieuwe Friese gemeen-
ten in aanmerking dienen te komen 
voor een financiële startbijdrage, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 30 en 
31 (16824). 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
een aantal boeiende opmerkingen 
gemaakt over de financiële situatie in 
Friesland na de herindeling. Ik heb in 
alle toonaarden herhaald dat de 
financiële situatie voor ons niet 
doorslaggevend is. Zij kan dat ook 
niet zijn, want dan hadden wij in een 
aantal opzichten andere keuzes 
moeten maken. Wij vinden het echter 
wel belangrijk om erbij stil te staan. 

De heer Mateman (CDA) 

Ik ga niet in op de historische 
voorbeelden die de Staatssecretaris 
heeft genoemd. Wij hebben dat 
schriftelijk meer dan voldoende 
gedaan. De Staatssecretaris bevestigt 
in feite wel - hij kan ook niet anders -
dat de uitgavenstructuur van de 
nieuwe gemeenten heel moeilijk zal 
zijn te taxeren. Wij kunnen de inkom-
stenveranderingen ten naaste bij 
traceren en dat is door een aantal 
gemeentebesturen ook gedaan. 

Ik prijs bij voorbeeld het gemeente-
bestuur van Dokkum dat dit op een 
voortreffelijke wijze heeft gedaan. Het 
is echter heel moeilijk om aan te 
geven wat dit in de uitgavenstructuur 
betekent. De Staatssecretaris heeft 
een paar voorbeelden genoemd. Hij 
sprak over een U-vorm wat betreft de 
ambtelijke kosten. Hij kan daarin best 
eens gelijk hebben. Interessant is 
trouwens waar het slagpunt van de U 
dan zit. Dat lijkt mij aardig voor de 
studie. Dat betekent echter wel dat, 
als je erboven komt, het kennelijk 
ongunstiger wordt. Ik heb daarover 
wat cijfers. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
'Ongunstig' is een kwalificatie, die ik 
niet aan mijn cijfers heb willen 
verbinden. Ik heb alleen kwantitatieve 
uitspraken gedaan. 

De heer Mateman (CDA): Ik weet wat 
de inkomsten van de gemeenten zijn. 
Dienovereenkomstig nemen het 
aantal ambtenaren, de huisvestings-

en de bestuurskosten toe. Voor de 
versterking van de bestuursstructuur 
is toevallig geld nodig en ik vind het 
zo zielig dat wij almaar bestuurskrach-
tige gemeenten creëren met actieve 
wethouders en burgemeesters die 
minder geld in de portemonnee 
krijgen. Het lijkt mij zo'n frustrerende 
bezigheid. Dat hoeven wij echter nu 
niet uit te vechten; dat kan in het 
gevraagde onderzoek gebeuren, dat 
door de Minister is toegezegd. 

De Minister is niet concreet ingegaan 
op mijn vraag over Doniawerstal. Ik 
heb een berekening van de gemeente 
op tafel gelegd wat het in hun situatie 
betekent als Doniawerstal de zelfstan-
digheid zou verliezen. 

Zij zijn aan de uitgavenkant gaan 
rekenen en kwamen uit op een nadeel 
van 6,5 ton. Nu vallen wij hier niet op 
tienduizend gulden, maar ik vind het 
toch interessant te bekijken waar de 
fouten zitten in die redenering. 
Daarover moet toch globaal iets te 
zeggen zijn, anders zou dat ook ons 
denken over Doniawerstal opnieuw 
onder druk zetten. 

Ik ga niet in op de opmerkingen van 
de Staatssecretaris over de belasting-
druk in de Friese gemeenten en op 
hetgeen hij zegt over de artikel 
12-situatie. Ik kom er even op terug in 
de kwestie Oostdongeradeel; daar 
kan ik echt niet omheen. 

Voorzitter, ons uitgangspunt 
betreffende de consistentie bij de 
beoordeling van de verschillende 
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onderwerpen die volgende week hier 
beslist moeten worden is steeds 
opnieuw, dat het globaal moet passen 
binnen de Friese criteria. Ook het 
inwonercriterium moet soepel 
toegepast worden; dat gebeurt ook in 
het wetsontwerp. 

Het is soepeler dan het verbaal lijkt. 
Uiteraard kom je dan altijd in grenssi-
tuaties terecht. Er zullen altijd mensen 
zijn die zeggen: kun je nog niet een 
keer 500 lager gaan zitten? Voor dat 
soort verdedigingen zijn wij in dit Huis 
weerloos. Wanneer wij de criteria op 
een rijtje zetten moet ik zeggen dat, 
daar waar wij vonden dat het in het 
criterium paste en de maatschappelijke 
oriëntatie vervolgens meer mogelijk-
heden aangaf, wij altijd de inspraak 
van de bevolking doorslaggevend 
hebben doen zijn. Dat lijkt ons heel 
democratisch. 

De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat hij ten aanzien van artikel 12 
eigenlijk met zekerheid niet veel kan 
zeggen. Het is waarschijnlijk dat West-
en Oostdongeradeel, wanneer zij zijn 
samengevoegd, een beroep zullen 
moeten blijven doen op artikel 12. Het 
betekent dan ook, dat zij dat geld 
krijgen. Het is een inkomstenbron, 
waardoor die gemeente meer kan 
doen. Het betekent voor Dokkum geen 
wijziging in de situatie. 

Verder heeft de Staatssecretaris 
gezegd - en dat is een minpost - dat 
in het kader van de Wet uitkeringen 
wegen er een positieve post zou 
kunnen zijn. Hij weet nog niet hoeveel, 
maar hij heeft gelijk wanneer hij stelt 
dat wij daarmee rekening moeten 
houden. Wanneer wij de noodlijdende 
gemeenten Oost- en Westdongeradeel 
samenvoegen met Dokkum, in een 
poging een bestuurskrachtige ge-
meente te creëren, zou hoogstwaar-
schijnlijk de situatie ontstaan, dat de 
bewoners van die drie gemeenten, 
inclusief de huidige bewoners van 
Dokkum, dan in het gat mogen 
duiken, dat het wegvallen van artikel 
12 daar slaat. Verder kan de minpost, 
de WUW-uitkering, verbeteren. 

Ik zet er echter nog een pluspost 
tegenover, Voorzitter, die niet ge-
noemd is. Wij hebben namelijk een 
concept-wetsontwerp ten aanzien van 
de Gemeentelijke indeling van de 
Waddeneilanden. Dit is om allerlei 
redenen nog steeds niet bij de Kamer 
ingediend. Ik vind dat heel erg 
jammer. Ik heb namelijk inzage gehad 
in de tekst van dat wetsontwerp. 

Daarin wordt een beduidend deel 
van de Waddenzee inclusief de 
Engelsmanplaat (toch altijd een paar 

vierkante kilometer groot) ingedeeld 
bij de gemeente Westdongeradeel. 
Laat het nu in het kader van de 
gemeentelijke herindeling niet bij 
Westdongeradeel zijn maar bij 
Dongeradeel. Kan de Staatssecretaris 
mij dan zeggen wat het financiële 
pluspunt is van die vergroting aan de 
Waddenkant voor de inkomsten van 
de nieuwe gemeente Oost- en 
Westdongeradeel? Ik ben namelijk 
niet overtuigd, dat het financiële 
argument noodzakelijkerwijs zou 
moeten wijzen in de richting van de 
ene gemeente Dokkum. 

Nogmaals, financiën zijn voor ons 
niet doorslaggevend, andere punten 
zijn belangrijker. De bijna unanieme 
inspraak van de bevolking in dat 
gebied en van de gemeentebesturen 
- enkele in dat gebied uitgezonderd, 
dat heb je altijd - was voor ons 
doorslaggevend en past binnen de 
criteria. Ik zou bijna willen zeggen, dat 
als het plaatje anders was uitgevallen 
wij ook op die lijn hadden gestaan. 
Alleen had iedereen dan geroepen: er 
zijn nieuwe gegevens, die moet je 
zwaar meetellen. Nu blijkt waarachtig 
het financiële gegeven ook nog 
omgekeerd uit te wijzen. Een dubbele 
reden dus om aan de door ons 
gekozen lijn vast te houden. 

De Minister heeft inzake Frankera-
deel gezegd, dat hij het eens is met 
onze benadering. Het is voor hem en 
voor ons een moeilijke benadering. 
Niemand kan volhouden dat een 
combinatie met Barradeel en het Bildt 
niet zou kunnen. Dat kan wel, met 
name omdat de gemeentebesturen 
vrijwel unaniem die oplossing willen. 
Het gaat ons aan het hart, dat wij die 
oplossing niet volgen omdat wij 
consequent willen blijven aan onszelf 
en aan het uitgangspunt dat de 
bevolking beslist. Er zijn een heleboel 
onzekerheden over die bevolkingsuit-
spraak, kijk maar naar al die tegenspre-
kende enquêtes; wij hebben echter 
toch het gevoel dat èn de maatschap-
pelijke oriëntatie èn de bevolkingsuit-
spraak een lichte voorkeur vertonen in 
de richting van Franeker. 

Als men verder nog weet dat het 
wetsontwerp ook die strekking bevat, 
dan vind ik dat men zware argumenten 
moet hebben om van een gegeven 
wetsontwerp af te wijken. 

De heer Jacobse (VVD): Die zware 
argumenten heb ik genoemd, mijnheer 
Mateman, en zij zijn door u ook niet 
weerlegd. U zegt alleen maar dat u 
een vage indruk hebt dat er een lichte 
voorkeur is voor Franeker. Het is 
alleszins onduidelijk waaraan u die 
vage indruk ontleent. Het lijkt mij 

consequent en in het verlengde liggen 
van uw argumentatie inzake de 
Dongeradelen om dezelfde criteria 
hier ook toe te passen. Uw consequent-
heid ontgaat mij echter. 

De heer Mateman (CDA): Als onze 
consequentheid zou bestaan in de 
toepassing van kern en omgeving, 
zou de heer Jacobse gelijk hebben. 
Wij hebben die toepassing echter niet 
gedaan bij de Dongeradelen en wij 
doen het ook niet bij Franeker. De 
situatie met betrekking tot Wijnaldum 
en Minnertsga is duidelijk. De situatie 
van de drie kernen in het tussengebied 
is ook duidelijk. Wij voegen de drie 
kernen waarom het gaat niet toe op 
basis van kern en criterium. Dat zal 
ons een zorg zijn. Het gaat ons om de 
uitspraak van de bevolking en om de 
weging van de maatschappelijke 
relaties. 

Hoe men het ook wendt of keert, 
ook de heer Jacobse zal een en ander 
niet kunnen ontkennen. Ik wil best ver 
met hem meegaan en zeggen dat het 
hier om een arbitraire keus gaat. Dat 
is het ook. Toch ligt het zwaartepunt 
van de maatschappelijke oriëntatie in 
de richting van Franeker. Ik geef 
echter toe dat de andere redenering 
ook goed verdedigbaar is. Het 
wetsontwerp geeft daarvan ook 
voorbeelden. 

Ik trek in dezen ook geen messen. Ik 
moet wel een keuze doen; daaraan 
kan ik mij niet onttrekken. Dan zeg ik: 
onze fractie staat nu op het standpunt 
dat de oplossing in het wetsvoorstel, 
juist omdat er zo'n zware afwegingssi-
tuatie is, niet verkeerd is en dat men 
sterke argumenten moet hebben en 
van goede huize moet komen om 
daarvan af te kunnen wijken. Is dat nu 
zo'n onredelijk standpunt vraag ik 
mij dan af. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
thans toe aan het discussiestandpunt 
Doniawerstal. Hierover wil ik een paar 
opmerkingen maken. De problematiek 
met betrekking tot Doniawerstal is er 
niet eenvoudiger op geworden. 
Hiervoor bestaan verschillende 
redenen. 

Doniawerstal is de gemeente die tot 
op dit ogenblik vrijwel unaniem 
bezwaar aantekent tegen het wets-
ontwerp. Niet veel gemeenten doen 
dat, maar een aantal gemeenten doen 
dat wel. Wij hebben geen enkel ander 
gegeven met betrekking tot dit gebied 
om Doniawerstal op te knopen, als ik 
die nare term mag gebruiken, dan 
zuiver en alleen het getalscriterium. Ik 
heb tenminste geen ander argument 
kunnen vinden, ook niet in de oriënte-
ring op Joure. Ik ken Joure. 
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Joure vormt niet een dusdanige 
kern dat iedereen in Doniawerstal 
daarop georiënteerd zou zijn en dat 
zou men dus niet overeind mogen 
houden. Hiertegenover staat dat 
Doniawerstal een heel grote oppervlak-
te beslaat en dat Doniawerstal een 
duidelijke centrumoriëntering ont-
beert. Ik moet ook heel uitdrukkelijk 
zeggen dat het in feite om twee 
plattelandsgemeenten gaat. Joure is 
wel een iets grotere kern, maar men 
kan niet zeggen dat alles wordt 
gevormd door kern en omgeving. Ik 
moet dus zuiver terugvallen op iets 
anders. Het wijkt wel erg ver af van 
het financiële criterium. 

Ik weet wel dat dit in andere 
gevallen ook zo is. Men mag de 
desbetreffende vraag stellen, maar 
dan moet men de kernen gelijk 
behandelen. Ik zit echter nog met de 
financiële vraag die ik zo juist heb 
gesteld en waarop ik een antwoord 
wil hebben. Waarschijnlijk wordt het 
dan nog moeilijker om te kiezen. Ik wi l 
een en ander toch nog even open 
houden en de zaak niet definitief 
dichttimmeren op basis van een té 
consequente toepassing van criteria 
die wij op dit ogenblik hanteren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van Sneek en Wymbritseradeel heb ik 
met belangstelling de argumentatie 
van de Minister aangehoord. Net als 
wij schetst hij de situatie volstrekt 
juist. In feite laat hij ook ruimte voor 
beide benaderingen. Hij heeft een 
duidelijke voorkeur voor het bestaande 
wetsvoorstel. Ik kan mij dat ook 
voorstellen, gelet op zijn f i losofie: zet 
Sneek nu ruim in het jasje dan 
hebben zij wat keuze bij de planologi-
sche uitleg. Wij leggen meer nadruk 
op de gevoelens van de mensen in de 
drie kernen waarom het nog gaat. 

Ik wijs erop dat wij een groot aantal 
kernen van Wymbritseradeel - het 
oorspronkelijke aanbod was al 1000 
hectare, inmiddels is dat met enkele 
honderden hectares gegroeid; 
IJsbrechtum valt er ook onder -
inmiddels in ons amendement ook 
losgelaten hebben. Mag men dan in 
gemoede nog zeggen: je kan het de 
inwoners van Scharnegoutum en 
omgeving aandoen waar zij zo 
duidelijk andere wensen hebben en zij 
zich in een gemeente van 15.000 
inwoners bevinden? En kan men dan 
die plaats bij de gemeente Sneek 
voegen? Men kan opperen dat zij 
eenzijdig op Sneek zijn georiënteerd. 
Dat klopt! 

Dat zijn bijna, met uitzondering van 
twee of drie kernen, alle andere 
inwoners van Wymbritseradeel ook. 
Alle opeenvolgende ministers hebben 
toegegeven dat het een arbitraire 
situatie was. Ik vind dat wij in een 
arbitraire situatie mogen afwegen. 
Dan kiezen wij voor hetgeen het 
merendeel van de inwoners vindt. 

Ik kom op de Groene Ster. De 
Minister heeft gezegd dat hij de 
voorkeur geeft aan het gestelde in het 
wetsontwerp, namelijk alles bij één 
gemeente, lees Leeuwarden. Dit is 
heel goed te onderbouwen. Dit is 
geen hoofdpunt, waarmee het 
wetsontwerp staat of valt. Wij weten 
echter dat die eenheid in beheer er is. 
't Fryske Gea beheert zowel het 
recreatiegebied als het natuurgebied. 
Dit gebeurt ongeacht de vraag wie op 
de kadastrale ondergronden nu de 
eigendom heeft. 

Als je dan bovendien weet dat je 
het gebied echt kunt scheiden in een 
natuurgebied en in een recreatiege-
bied, dan zou je zeggen: laten wi j toch 
geen mes over dit gebied trekken, 
verdeel dit toch redelijk tussen beide 
gemeenten. Het blijft qua beheer toch 
hetzelfde, want dit valt onder één 
instantie. Er zijn nooit problemen 
geweest. Waarom zouden zij er 
komen? 

Ten aanzien van De Oude Venen en 
Eernewoude heb ik voldoende 
gezegd. Ik herhaal dit niet. 

Ik noem nog een punt dat ik in 
eerste termijn vergeten ben. Wij 
hebben tot twee maal toe een vraag 
gesteld over Veenwoudsterwal. Het 
gaat om een klein aantal inwoners. Je 
bent gauw geneigd om te vragen of 
dit belangrijk is. ledere bewoner is er 
een en heeft er recht op serieus 
behandeld te worden. Veenwoudster-
wal wi l in grote meerderheid liever 
aansluiting bij Dantumadeel. Ik hoor 
graag een reactie op dit punt. Ik heb 
alvast, om niet in de problemen te 
komen die de heer De Vries gisteren 
heeft geschetst, een amendement 
laten voorbereiden. Het is niet erg als 
wi j dat moeten intrekken. Ikondergraaf 
mij positie bij voorbaat. Ik geef echter 
echt aan hoe wij erover denken. 

Ik kom ten slotte op de positie van 
Gaasterland, Hemelumer Oldeferd en 
de omgeving van Hemelum. Op dit 
punt liggen er op dit moment twee 
amendementen op tafel. Het amende-
ment van de heer Jacobse is het 
meest consequent, als wi j het geogra-
fisch bekijken. Hij zegt namelijk dat in 
Friesland wordt geprobeerd de gehele 
oude gemeenten bij nieuwe in te 
delen. Hij heeft zich daaraan gehouden. 

Hij heeft een amendement ingediend 
om dit mogelijk te maken. 

Wij zijn iets minder ver gegaan. Het 
gaat ons alleen om de kern Hemelum. 
Ik heb van de Staatssecretaris begre-
pen dat dit plaatje financieel eigenlijk 
beter uitkomt. Voor Gaasterland kost 
het een paar ton. Voor Nijefurd levert 
het een half miljoen op. Nijefurd 
wordt al een sterk noodlijdende 
gemeente. 85% van de inwoners van 
de kern Hemelum wil iets anders. Ik 
hoop dat de Minister, als wi j daarover 
komen te praten, zich welwil lend 
opstelt tegenover dit amendement. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank 
de Regering voor de correcte en 
zorgvuldige beantwoording. Het was 
geen spectaculaire beantwoording. 
Het heeft niet veel nieuws opgeleverd. 
Dit was misschien ook niet te verwach-
ten na de uitvoerige, jarenlange, maar 
ook zorgvuldige en goede voorberei-
ding. Ik denk dat ik daarom ook kort 
kan zijn. Wij krijgen bovendien nog 
een artikelsgewijze behandeling. 

Uiteraard betreurt mijn fractie het 
dat de reorganisatie binnenlands 
bestuur door de Minister op een laag 
pitje is gezet. Wij weten dit al sinds de 
begrotingsbehandeling. De provincies-
nieuwe-stijl zijn voorlopig van de 
baan. Nu wil de Minister - wi j krijgen 
hierover nog een nota - onder meer 
de intergemeentelijke samenwerking 
versterken. Dan wordt dubbel, 
interessant mijn in eerste termijn 
gedane verzoek om bij het evaluatie-
onderzoek naar de herindeling van 
gemeenten vooral de samenhang met 
decentralisatie en met intergemeente-
lijke samenwerking te betrekken. 
Enige duidelijkheid is nu wel gewenst. 
De situatie is nu als volgt. 

De gemeentelijke herindeling gaat, 
als ik de Minister goed heb begrepen, 
versterkt verder. Een van de doel-
einden hiervan, zo staat in de memorie 
van antwoord, is het terugdringen van 
de intergemeentelijke samenwerking. 
De Minister wi l ook die samenwerking 
versterken, want de provincies-nieu-
we-stijl gaan niet door. Nu wordt 
zowel de gemeentelijke herindeling 
als de intergemeentelijke samenwer-
king versterkt. Ik kan het nu niet meer 
helemaal volgen. Kunnen de bewinds-
lieden hierover duidelijkheid verschaf-
fen? Dit geldt ook voor mijn in eerste 
termijn gestelde vraag, of een en 
ander betrokken kan worden bij het 
onderzoek waarnaar de Kamer 
indertijd heeft gevraagd. De Kamer 
heeft gevraagd om een evaluatie-on-
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derzoek sec, waar wij toen geen 
voorstander van waren. Daarom deze 
aanvulling. 

Ik kom nu toe aan de naamgeving. 
Het is heel duidelijk geworden dat de 
door de Regering bij herhaling 
genoemde regel 'De Nederlandse 
wetgever heeft de plicht tot het 
vaststellen van Nederlandse gemeen-
tenamen, althans namen die passen 
in het Nederlandse spellingsysteem', 
nergens op berust. Deze regel wordt 
niet onderschreven door bij voorbeeld 
de commissie voor naamkunde en 
nederzettingsgeschiedenis, die in haar 
schrijven van 30 januari 1981 - het 
was een goede zaak dat die interessan-
te briefwisseling was toegevoegd aan 
de memorie van toelichting-opmerkt: 
'Terecht merkt het College van 
Gedeputeerde Staten op dat de Friese 
namen ook door de wetgever kunnen 
worden vastgesteld.' 

Zij stelt zelfs: 'Het weergeven van 
Friese namen in het Nederlands heeft 
in de loop van de tijd geleid tot een 
chaotische situatie. Hierin orde te 
scheppen zou een dankbare taak zijn. 
Het eenvoudigste zou zijn, zonder 
meer alleen nog maar Friese namen 
te gebruiken en de uitspraakperikelen 
voor niet-Friezen maar op de koop toe 
te nemen.' Dat is ongeveer letterlijk 
wat ik in eerste termijn heb gezegd. 
Zij vervolgt: '.... door de voorgeschie-
denis en de gevestigde traditie dit niet 
mogelijk lijkt.' Zij verwijst daarbij naar 
de Fryske Akademy. 

Een bepaalde traditie moet mijns 
inziens op een gegeven ogenblik 
kunnen worden doorbroken wanneer 
sprake is van chaotische situaties. Dat 
moment lijkt mij nu aangebroken. Er 
zijn echter meer argumenten. Juist 
met het oog op de door deze Kamer 
zo nadrukkelijk aangehangen gelijk-
waardigheid van de Nederlandse en 
de Friese taal in Friesland, zou het 
aardig zijn geweest wanneer wij 
hiermee een begin hadden gemaakt. 
Op dit punt is er een amendement 
van de heer Duinker, dat uiteraard 
door mijn fractie zal worden onder-
steund, zodat de Friese namen in dit 
wetsontwerp worden opgenomen. 

Ik kom toe aan de motie-Schutte. De 
Minister heeft hiervan gelukkig heel 
duidelijk afstand genomen. De motie 
vraagt namelijk de gemeenten, zich in 
hun naam te presenteren in en aan de 
gehele Nederlandse samenleving. 
Daarmee kunnen wij het uiteraard 
eens zijn. Wat is echter de inhoud van 
het begrip 'presenteren'? What's in a 
name? Volgens ons is dat wel wat 
meer dan het laten zien van de naam. 

In een naam zit immers wel degelijk 
een culturele en sociale identiteit. 
Juist het beleven daarvan via die 
naam zou aan het presenteren van 
Friese gemeenten een bijzonder 
cachet kunnen geven. 

De heer Mateman wond zich nogal 
op, omdat hij dacht dat er dan een 
soort verplichting zou ontstaan voor 
het Fries. Dat is niet het geval, omdat 
de Minister gelukkig artikel 48 heeft 
gewijzigd, waardoor de gemeenten 
die geen Friese naam willen - bij 
voorbeeld een van de gemeenten die 
door het amendement-Duinker een 
Friese naam zouden behouden - dat 
kunnen wijzigen. Daardoor is de 
situatie omgekeerd. 

Er bestaat geen verplichting, maar 
het Fries is wel heel duidelijk in de 
eerste plaats aangehouden. De 
stemming over de amendementen zal 
duidelijk maken, in hoeverre de 
gelijkwaardigheid inderdaad tot haar 
recht kan komen, bij voorbeeld wat de 
naamgeving betreft. Ik vind het een 
beetje flauw te zeggen, dat ik hier 
voor de tribune spreek. Ik vind het 
heel essentieel dat wij bij verdere 
herindeling, als het gaat over de 
naamgeving en hetgeen de gemeente 
willen, geen omweg bewandelen. 

Ik heb gedacht aan het indienen van 
een motie of een amendement. Ik heb 
daarvan afgezien, omdat hierover al 
uitvoerig is gediscussieerd en omdat 
collega Duinker in dit verband al een 
amendement heeft ingediend. 
Wanneer wij spreken over de algeme-
ne aspecten van de herindeling, lijkt 
het mij heel goed dat nog eens wordt 
nagegaan in hoeverre bij voorbeeld 
de inspraakprocedure over de naam-
geving de gemeenten de omweg 
bespaard kan blijven die zij nu wel 
moeten maken, doordat de naamge-
ving eerst door de Nederlandse 
wetgever en in de Nederlandse taal 
behandeld moet worden. 

Bij de specifieke punten wil ik mij 
beperken tot het door D'66 ingediende 
amendement over de toevoeging van 
het recreatiegebied de Groene Ster 
aan Tietjerksteradeel. Ik denk dat de 
heer Jacobse nog op andere amende-
menten terugkomt en de heer Mate-
man heeft al uitvoerig gesproken over 
Sneek en Wymbritseradeel. De 
Minister heeft over het Groene-Sterge-
bied en Tietjerksteradeel gezegd dat 
hij er volledig op vertrouwt dat 
Leeuwarden de kennis en ervaring zo 
aanwendt dat het recreatie- en 
natuurgebied niet te zeer vermengd 
worden. In eerste termijn heb ik al 
uitgesproken dat ook ik dat vertrouwen 
heb. 

Juist door de nauwe verwevenheid 
van recreatie en natuurbehoud lijkt 
het mij heel goed dat dit in een hand 
gehouden wordt. Er wordt wel eens 
gedacht dat recreatie alleen maar het 
varen met motorboten is en natuurbe-
houd alleen het luisteren naar vogeltjes 
is. Ook het luisteren naar vogeltjes is 
een vorm van recreatie en het varen 
met een motorboot kan men beslist 
geen natuurbehoud noemen, maar ik 
neem aan dat een enkeling ook wel 
eens zijn motor afzet om van de 
natuur te genieten. 

Ik kies toch voor Tietjerksteradeel, 
omdat deze gemeente door haar 
ervaring met natuurbehoud daarvoor 
de meest aangewezen is. De mensen 
willen dat zelf ook bijzonder graag en 
hebben nadrukkelijk tegen Leeuwar-
den gezegd dat er geen enkele 
beperkende maatregel wordt inge-
steld, waardoor Leeuwarden eventueel 
niet meer in het gebied zou mogen 
komen. In goede samenwerking met 
Leeuwarden kan op deze manier een 
recreatiegebied voor deze gemeente 
behouden blijven. De Minister heeft 
ons dus niet overtuigd en daarom 
zullen wij het amendement handha-
ven. Wij wachten de artikelsgewijze 
behandeling af. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister en 
de Staatssecretaris voor de beantwoor-
ding. Ik wil in deze dank toch ook 
bepaald de ambtelijke staf betrekken, 
die heel wat extra werk heeft moeten 
verrichten, onder andere in verband 
met de zeer uitgebreide amendemen-
ten. Ik geloof dat een woord van dank 
hiervoor bepaald op zijn plaats is. Ik 
dank uiteraard ook het provinciaal 
bestuur, dat zich zeer veel moeite 
getroost heeft om tot een afgewogen 
geheel te komen. 

De Minister is begonnen met een 
algemeen betoog, waaruit ik de 
indruk kreeg dat hij het beleid niet 
star vindt en van mening is dat ook de 
provincie zich soepel heeft opgesteld. 
Het komt er toch steeds weer op neer 
dat het getal 10.000 geweldig belang-
rijk is. Dat is echter nergens onder-
bouwd. Daarom blijven wij wat 
moeite houden met dat getal. Dat is 
zeker het geval als de Staatssecretaris 
nog eens vertelt dat de gemeenten 
met een inwonertal tussen de 5000 en 
de 10.000 de laagste kosten hebben. 
Op zich zelf is dat voor ons geen 
openbaring, want dat hadden wij al 
lang begrepen. Dat is ook de reden 
waarom ik mij altijd tegen die 10.000 
verzet heb. 
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Van Rossum 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
heb ook gezegd dat het dichter bij de 
10.000 dan bij de 5000 ligt. 

De heer Van Rossum (SGP): Akkoord: 
Er zit toch een zeker dal bij die lijn. 
Zeker in een tijd van bezuiniging 
moeten wij er extra naar kijken, ook al 
is voor ons het financiële aspect 
bepaald niet altijd de maatstaf. Er zijn 
ook andere normen. Vanmorgen las ik 
in de krant dat in de kleine Friese 
gemeenten het ambtsgebed nog 
steeds in ere wordt gehouden en dat 
het in alle grote is afgeschaft. Als 
zodanig is dit voor ons ook een 
argument om niet naar al te grote 
gemeenten te streven. Volgens ons 
behoort het ambtsgebed bepaald tot 
het openbaar bestuur. 

Bestuurlijk zijn de contacten ook het 
best in middelgrote gemeenten. Men 
kent daar het bestuur en de dienstver-
lening is er dikwijls het beste. Ik ben 
blij dat de Minister heeft toegezegd, 
nog eens een onderzoek te zullen 
laten instellen. Volgens ons is de 
10.000 meer een barrière dan een 
scharnierpunt. Een scharnier is een 
voorwerp waar iets om draait. Dat 
moeten wij nu net niet hebben. Wij 
moeten naar een andere norm toe. 

Dat de uitgaven per inwoner hoger 
zijn naarmate een gemeente meer 
inwoners telt is al lang bekend. De 
hogere uitkering aan centrumgemeen-
ten is ook altijd onderbouwd met het 
argument dat zij zoveel taken ten 
behoeve van andere gemeenten 
hebben te verrichten. De Minister 
heeft gezegd dat zij in de toekomst 
ook meer nodig hebben en dat deze 
gemeentelijke herindeling voor ten 
minste 25 jaar plaatsvindt. De doelstel-
ling is decentralisatie. Decentralisatie 
brengt een enigszins verzwaard 
takenpakket voor de gemeenten met 
zich, waardoor zij meer nodig hebben. 
De grootste moet daaraan ook 
worden aangepast. 

Op zich zelf kan die redenering 
steekhoudend zijn, maar het moet wel 
op een schaal gebeuren die bij de 
omgeving past. Wij zullen binnenkort 
ook wel over andere herindelingen 
spreken, waarbij wij misschien met 
een heel andere schaal hebben te 
maken. Er is een duidelijk verband 
met de bestuurlijke reorganisaties. Er 
komen geen kleinere provincies meer. 
Wat ons betreft komt zelfs de tweede-
ling van Zuid-Holland er niet meer, 
maar volgens het regeringsprogram 
komt die er nog wel. Verder komen er 
echter geen kleine provincies meer. 
De bestuurlijke reorganisatie komt in 

een ander verband nog duidelijk en 
uitgebreider aan de orde. Ik wil daar 
op dit moment dus niet op ingaan. 

Er bestaat echter ook nog een 
verband met de Financiële-Verhou-
dingswet. Het blijkt dat alle kleine 
gemeenten in welke provincie dan 
ook, daar het slachtoffer van worden 
en dat de grote er beter uitspringen. 
Dat is een algemeen verschijnsel dat 
niet alles te maken heeft met de 
herindeling, maar wel met het 
provincie-zijn in overig Nederland. De 
grote steden komen er daardoor nogal 
wat gunstiger uit. Wij vinden dat geen 
gelukkige greep. Wij moeten trachten 
de mogelijkheden die er zijn voor de 
gemeenten zo goed mogelijk te maken. 

Ik vind dat de naamgeving door de 
wetgever moet geschieden. Het is niet 
onaantastbaar, maar er moet wel een 
zekere terughoudendheid worden 
betracht. De Minister geeft namelijk toe 
dat als er een andere naam wordt 
vastgesteld, dit wetgevend zijn weer-
slag heeft, omdat de wetten waarin de 
naam van die gemeente voorkomt 
steeds moeten worden gewijzigd. Naar 
mijn mening moeten wij die kant niet 
te veel op. 

Op zich zelf heb ik er geen bezwaar 
tegen dat er wel eens een naam wordt 
gewijzigd, maar het moet met een 
zekere terughoudendheid gebeuren. 
De Minister moet de gemeenten erop 
wijzen dat een naamswijziging 
consequenties heeft en kosten met 
zich brengt. Ook voor de gemeente 
zelf brengt zij kosten met zich, omdat 
alle briefhoofden, wapens en dergelij-
ke moeten worden gewijzigd. 

Het is ook voor de gemeente dan 
een kostbare zaak. Ik kom nu te 
spreken over een aantal afzonderlijke 
gemeenten. Ik begin uiteraard met de 
Dongeradelen. Oost- en Westdongera-
deel hebben geen bezwaar om 
samengevoegd te worden. Daar 
hebben wij dan ook geen bezwaar 
tegen. De gemeenten hebben er wel 
bezwaar tegen dat zij bij Dokkum 
ondergebracht worden. In eerste 
termijn is gevraagd waarom Dantuma-
deel ook niet bij Dokkum kan worden 
ondergebracht, omdat het toch een 
wat wonderlijke geschiedenis is dat 
men de gemeenten in het noorden 
wel samenvoegt en in het zuiden niet. 

Wat de kosten betreft, komt de term 
'calamiteuze polders' naar voren. 
Vroeger hebben wij ter zake een 
wetsontwerp behandeld. Ik heb het 
idee dat, als men een calamiteuze 
polder opheft en die in een grotere 
onderbrengt dit voor de polder die 
met deze polder opgezadeld wordt, 
niet leuk is. 

Ik kan mij dan ook best de weerstand 
van Dokkum voorstellen; als twee niet 
zulke rijke gemeenten worden 
toegevoegd, kan het wel eens gebeu-
ren dat Dokkum ook een calamiteuze 
gemeente wordt. Als zodanig is dit 
een zaak die wij bepaald niet moeten 
stimuleren. Wij hebben het betreffende 
amendement dienaangaande gaarne 
medeondertekend. 

De Staatssecretaris is nog ingegaan 
op de uitgebreide problematiek die de 
Wet uitvoering wegen kent. Juist in 
de Dongeradelen, die natuurlijk 
nogal wat wegen hebben, gaat deze 
wet een zeer belangrijke rol spelen. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij 
daarom het een of het ander moeten 
doen, want de problematiek in 
verband met de WUW komt in een 
geheel andere schaal tot ons. In de 
Dongeradelen heeft men gelukkig 
allemaal gemeentewegen. Hierbij 
doet zich gelukkig niet de complicatie 
voor dat er ook nog waterschapswegen 
zijn. Daarom is het hier nog eenvoudi-
ger dan in sommige andere delen van 
het land; dit zeg ik ter geruststelling 
van de Staatssecretaris. 

Ik kom nu te spreken over Barradeel. 
Dit is een wat afzonderlijke gemeente, 
omdat hier uitgesproken wensen 
leven. Wij luisteren graag naar de 
bevolking. De Minister zegt dat het 
niet zo duidelijk is of Barradeel bij 
Franekeradeel wil of bij het Bildt. Het 
bestuur wil wel, maar de bevolking 
wil niet. Het is mij gebleken dat men 
zelfstandig wil blijven. Dat is de 
uitgesproken wens van de gemeente 
Barradeel. Dat is ook het uitgangspunt 
waarvan wij moeten uitgaan, wanneer 
wij naar de bevolking willen luisteren. 

Het kan niet bij de allerkleinste 
gemeenten, maar daar behoort 
Barradeel niet bij. Barradeel heeft 6200 
inwoners, tenminste wanneer men 
het gedeelte dat naar Harlingen 
overgaat, er aftrekt. Ik heb het al 
vergeleken met de Waddengemeen-
ten. Die liggen geografisch wel 
anders, dat geef ik graag toe, maar 
die hebben dan ook maar 1000 tot 
4000 inwoners. Deze gemeenten 
liggen op een eiland en als zodanig 
zijn die zelfstandig gebleven. 

Wij hebben hier duidelijk met een 
Waddengemeente te maken met een 
bepaalde kennis van zaken, ook over 
de Waddenzee. Ik weet niet of het nu 
zo gelukkig is om Franeker ermee op 
te zadelen. Deze gemeente heeft die 
kennis op dit moment niet. Het 
handhaven van deze Waddengemeen-
te is op zich zelf een zeer duidelijke 
wens van de gemeente en wij willen 
ons daartegen niet verzetten. Wij 
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Van Rossum 
hebben dan ook een amendement in 
die richting ingediend. 

Wanneer ik nu toch spreek over een 
gemeente met 6200 inwoners, kom ik 
vanzelf van Barradeel op Doniawerstal, 
want deze gemeente heeft ook 6200 
inwoners; er is dus sprake van een 
gelijke grootte, wat het aantal inwoners 
betreft. Ook andere mensen blijken 
warm te lopen voor deze gemeente. 
Doniawerstal heeft nogal aan de weg 
getimmerd en terecht. Wij hebben 
zelfs fietsbellen gekregen. Het klinkt in 
ieder geval ver door. 

Ik moet zeggen dat dit wel met 
enige reden is. Doniawerstal heeft het 
over het algemeen uitstekend gedaan. 
Het is een zeer levenskrachtige 
gemeente. Ik heb in eerste instantie al 
gezegd, dat er wat grenscorrecties 
plaatshebben. De polder Uzinga gaat 
over naar een andere gemeente; daar 
hebben wij geen enkel bezwaar tegen, 
want dat past in een goede waterstaat-
kundige begrenzing. Daar hebben wij 
geen moeite mee. 

Doniawerstal kan volgens mij 
beslist wel zelfstandig blijven. Het 
daartoe strekkende amendement van 
de heer Jacobse heb ik dan ook graag 
mede ondertekend. Er zijn dus nog 
twee gemeenten met zo'n 6.200 zielen 
die wij graag willen handhaven 

Ik kom nu bij Sneek en Wymbritse-
radeel. Met de samenvoeging van 
Wymbritseradeel en IJlst ga ik 
volkomen akkoord, omdat de gemeen-
ten dat zelf ook willen. De grens 
tussen Wymbritseradeel en Sneek 
levert hier en daar nogal wat moeilijk-
heden op, met name aan de noordzijde. 
Ik had graag gezien dat daar een 
duidelijker waterstaatkundige grens 
was gekozen, maar uiteindelijk is dat 
er niet van gekomen. De heer Mateman 
heeft zich geconformeerd aan de 
grens die via de motie in de friese 
staten is aangenomen. 

Het lijkt mij ook zeer juist om te 
zeggen dat de staten het hebben 
uitgesproken en dat het derhalve een 
duidelijk bestuurlijk uitgangspunt is. 
De noordgrens moet in ieder geval 
verduidelijkt worden en als zodanig 
zal ik het amendement van de heer 
Mateman ter zake graag steunen. 

De grens aan de zuidkant is voor 
mij onbegrijpelijk. Er zijn twee dorpen 
waar men het bestuurscentrum niet 
over de eigen gemeentegrond kan 
bereiken met alle consequenties van 
dien. Ik ben daar in mijn eerste 
termijn al op ingegaan. De Minister is 
daaraan in feite voorbijgegaan. Ik 
hoor daar graag nog iets naders over. 

Ik kom nu bij Baarderadeel en 
Hennarderadeel die samen zullen 
worden gevoegd tot Littenseradeel. 
Dat zou dan een gemeente worden 
met 9.800 zielen, dus bijna 10.000. 
Met enige klem van redenen - fiets-
paden, de kwestie van de bejaarden-
verzorging, de kwestie van de postbe-
stelling, de kerkelijke situatie enz-
heb ik ervoor gepleit om Weisrijp 
maar wat meer invloed te geven in 
het Franeker gebied om daar duidelij-
ker waterstaatkundige grenzen die er 
nu niet zijn te bewerkstelligen. 

De grens loopt nu heel grillig, zelfs 
dwars door de percelen; op bepaalde 
plaatsen zijn de perceelsgrenzen er 
zelfs helemaal niet meer. Ik zou dus 
graag een duidelijker waterstaatkundi-
ge grens zien, waarbij ik denk aan de 
Oude Meer, de Franekervaart en de 
Baijemervaart. Dat zou dan betekenen 
dat Littenseradeel in plaats van 9.800 
inwoners 9.400 zielen krijgt. Dat lijkt 
mij geen onoverkomelijke bezwaren 
met zich te brengen. Zoeven spraken 
wij over 6.200 zielen, maar dit gaat 
over 9.400 inwoners. Bovendien 
mankeerde er aan de oude grenzen 
nogal wat, bij voorbeeld percelen die 
aan de ene of de andere kant van de 
weg liggen. 

Ik denk maar even aan de situatie 
bij de Lollumervaart en Tzummer-
vaar en die situatie had door middel 
van dit wetsontwerp direct kunnen 
worden gewijzigd. Geen enkele Fries 
zou daar moeite mee hebben gehad. 
Ik wijs ook maar even op Heachthien 
of Pean dat nu nog in Bornsterhem 
ligt met enkele hectares aan de 
andere zijde van de Graft. Dat had 
natuurlijk gemakkelijk veranderd 
kunnen worden, zodat het bij Smallin-
gerland zou zijn gevoegd, want daar 
hoort het ook bij. 

Het ligt nu aan de ene of de andere 
kant van de Graft of de Wijde Ee. De 
Minister kan wel zeggen dat hij dit 
wetsontwerp van het Friese bestuur 
heeft gekregen en dat hijdaaraan 
liever niet wilde knutselen. In dit 
stadium kan ik mij dat wel voorstellen 
en ik zal dan ook zeker niet met 
voorstellen komen om dat op dit 
moment te veranderen. Daarvoor lijkt 
mij nu niet het juiste moment. 

Ik moet er wel op wijzen dat een 
verre voorganger van deze Minister 
van Binnenlandse Zaken in 1952 de 
provinciale besturen hier al op heeft 
gewezen. Het lijkt mij goed dat wij de 
Minister daar nu aan houden en dat 
wij bij motie uitspreken dat de 
Minister gedeputeerde staten van de 
verschillende provincies daar nog 
eens attent op maakt. Dat lijkt mij 

voor de algehele weg die wij met de 
gemeentelijke herindelingen bewan-
delen een goede zaak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
Rossum en Rienks wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het gewenst is dat 
grenzen van de gemeenten zoveel 
mogelijk in het terrein duidelijk 
herkenbaar zijn; 

constaterende, dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken zich reeds bij 
brief van 24 juli 1952 tot de colleges 
van gedeputeerde staten heeft 
gewend met verzoek om bij de 
voorstellen van toekomstige gemeen-
tegrenzen zoveel mogelijk uit te gaan 
van kadastrale grenzen, die samenval-
len met wegen, watergangen e.d., 
daar anders bij de interpretatie van de 
te vormen gemeentegrenzen moeilijk-
heden kunnen ontstaan; 

constaterende, dat bij het wetsvoorstel 
inzake de gemeentelijke herindeling in 
de provincie Friesland op een groot 
aantal punten met deze wensen van 
de Minister maarten dele rekening is 
gehouden; 

verzoekt de Regering, bij toekomstige 
gemeentelijke herindelingen meer 
dan tot nu toe het geval was rekening 
te houden metterreingegevenheden 
als wegen, spoorwegen, dijken, 
kaden, vaarten, rijwiel- en voetpaden 
enz., 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32(16824). 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord van de 
Minister aan mijn collega-kamerleden 
heeft mij meer duidelijkheid gegeven 
over zijn standpunt. Ik dank de 
Staatssecretaris voor de gegeven 
informatie inzake de financiële positie 
van de toekomstige gemeenten. 

Wat het concrete wetsontwerp 
betreft, lijken de kaarten wel geschud. 
De argumenten zijn over en weer wel 
gewisseld. Het antwoord op de vraag 
of er nu wel of geen veranderingen 
worden aangebracht in het wets-
ontwerp, waarop velen zo lang 
hebben moeten wachten, zal volgende 
week blijken bij de artikelsgewijze 
behandeling. 
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De heer Leerling (RPF) 

Toch zet ik een forse streep onder 
de opvattingen die leven in de 
Dongeradelen en Dokkum. De argu-
mentatie van de Minister is voor mij 
absoluut niet overtuigend. Hij wees 
met name op de infrastructuur. Ik 
denk dat de bewoners van de Donge-
radelen de situatie beter kennen dan 
wie van ons ook. Toch zeggen ze 
- zowel in de Dongeradelen als in 
Dokkum - 'neen' tegen de totale 
samenvoeging, zoals die nu wordt 
voorgesteld. Dat weegt voor mij zeer 
zwaar. Dit moet de Minister toch ook 
veel zeggen. Gelooft hij nu 
werkelijk dat door de samenvoeging 
van Dokkum het welvaartsniveau van 
de bewoners van de Dongeradelen 
opmerkelijk zou worden verbeterd? 
Als hij dat kan garanderen, dan denk 
ik dat dit in de Dongeradelen nog wel 
eens in heroverweging zal worden 
genomen. Dit zal zeker het geval zijn, 
gelet op het feit dat in de nieuw 
voorgestelde gemeente Dongeradeel 
- inclusief Dokkum - een nadelig 
saldo wordt verwacht van bijna f6 
ton. 

De gemeentelijke herindeling van 
Friesland nadert haar voltooiing. Ik 
meen dat dit een van de meest 
positieve constateringen is in deze 
tweede termijn. De Minister heeft 
ondanks een scala van argumenten 
vanuit de Kamer zich slechts op één 
onderdeel bereid getoond, een 
voorgestelde wijziging in het plan van 
provinciale staten over te nemen. Het 

gaat dan om Hemelum dat alsnog van 
Gaasterland kan worden overgebracht 
naar Nijefurd, mede op grond van 
wensen die bij de bevolking leven. 

Ik juich die beslissing toe. Belangrijk 
is echter wel dat, naar ik in het geval 
van Nijefurd heb begrepen, de 
gevoelens van de bevolking zwaar 
hebben gewogen. Daarom is het mij 
tegengevallen dat die lijn niet is 
doorgetrokken voor de rest van de 
situatie, waar juist die inspraak van de 
burger zo belangrijk is en waar die 
- althans niet op dit moment - door 
de Minister niet wordt gehonoreerd. 
Ik herhaal nog maar eens wat ik in 
eerste termijn heb gezegd. 

In wiens belang wordt uiteindelijk 
tot herindeling besloten? Dat is toch 
de burger? Als die burger en zijn 
vertegenwoordigers in de gemeente-
raden, herindelingen, of een bepaald 
model daarvan, afwijzen, moet dat 
erg zwaar wegen. Je stuurt toch geen 
mensen naar een ziekenhuis als zij 
zich gezond voelen en dat ook zijn? 

Ook vandaag heeft de Minister zich 
nauwelijks duidelijker uitgelaten dan 
zijn voorgangers in de schriftelijke 
voorbereiding over de invulling van 
de taken die gemeenten nu niet aan 
kunnen of in de nabije toekomst niet 
aan kunnen. 

Wij spreken immers over plannen 
van vele jaren oud. Dan moet het toch 
mogelijk zijn de zaken concreter aan 
te geven dan nu is gebeurd. Er is 
gesproken over decentralisatie. Laat 

de Minister nu eens zaken noemen 
die de gemeenten niet aankunnen, 
uiteraard met alle respect voor de 
bestuurder, of zaken die zij over vijf 
jaar absoluut niet aankunnen. Laat hij 
aanduiden dat wij daarom verder 
moeten zien dan wij op dit moment 
kunnen. Regeren is vooruitzien en 
vandaar de gemeentelijke herindeling. 
Ik moet echter zeggen dat men met de 
argumenten die men nu gebruikt, de 
burger, in wiens belang de herindeling 
moet zijn, absoluut niet overtuigt. Het 
wordt dan gezien als een zuivere 
ingreep van hogerhand. 

Hierbij speelt het getalscriterium 
van 10.000 inwoners een onevenredig 
zware rol. De Minister heeft weliswaar 
relativerende opmerking gemaakt 
over dat getal van 10.000, evenals bij 
de begrotingsbehandeling van 
Binnenlandse Zaken, maar toch loopt 
het criterium nog als een rode draad 
door alle op stapel staande gemeente-
lijke herindelingsplannen. Daaraan 
moet op korte termijn een eind 
komen, zodat het inwonertal veel 
minder zwaar gaat wegen. De Minister 
heeft een onderzoek toegezegd, mede 
om dit criterium te onderbouwen. 

Ik vraag hem reeds nu de lagere 
overheden mee te delen dat het 
getalscriterium minder gewicht 
verdient dan daaraan op het ogenblik 
wordt gegeven. In een aantal herinde-
lingsplannen die op stapel staan, 
komt dit criterium steeds opnieuw 
weer terug. Het is natuurlijk ook 
makkelijk meetbaar. Je behoeft alleen 
maar te tellen en je komt wel of niet 
tot 10.000 inwoners. Vaak zijn echter 
de immateriële aspecten veel en veel 
belangrijker. 

Een vraag uit de eerste termijn is nog 
blijven liggen. Ik stel haar opnieuw 
aan de Staatssecretaris. In 1977 
bedroegen de herindelingskosten, 
naar men ons heeft voorgerekend, 
475 gulden per inwoner. Wil de 
Staatssecretaris aangeven in hoeverre 
dit bedrag in 1983 hoger uitvalt? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Tot 
mijn spijt moet ik een wedervraag 
stellen. Kan de heer Leerling mij 
vertellen waar hij dit bedrag vandaan 
haalt? Ik heb het niet kunnen vinden. 
Ik kan het dus ook niet vergelijken. 

De heer Leerling (RPF): Het gaat om 
een berekening van drs. Heemskerk, 
die lid is van de Raad voor de Territo-
riale Decentralisatie. Het is een 
berekening van 1977. Deze komt voor 
in een brief van minister Rood van 11 
oktober 1982. Aan het eind van die 
brief wordt verwezen naar een aantal 
rapporten inzake de herindelingspro-
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blematiek. Daarin wordt ook dit 
gegeven naar ik meen aangehaald. 
Als dit niet het geval is, kan ik er 
straks misschien nader op terugko-
men. 

Op de verdere invulling van de 
herindeling en de daarop betrekking 
hebbende amendementen kan ik 
beter volgende week terugkomen, als 
wij de t i jd hebben gehad die hele 
stapel amendementen nog eens 
rustig te bestuderen. 

Ik wil nog wel één opmerking 
maken over de naamgeving. Ik heb 
mij in eerste termijn positief uitgelaten 
over de nota van wijziging die de 
Minister ons heeft toegestuurd. 
Daarin is bepaald dat gemeentebestu-
ren desgewenst zelf een nieuwe naam 
voor hun gemeente mogen vaststellen. 
Ik wi l nu echter onderstrepen, om alle 
misverstand te voorkomen dat het 
wel een Nederlandstalige plaatsnaam 
moet zijn. Daarbij mag natuurlijk ook 
een Friese naam voor het eigen 
gebruik worden aangenomen. Ik 
onderstreep echter de argumentatie 
van de heer Schutte dat wi j een 
Nederlandstalige naam moeten 
hebben. 

Nu is in brieven wel gewezen op 
alle mogelijke afwijkingen die in 
Nederland bestaan, op Duitstalige 
namen in Limburg en op Franstalige 
namen in Zeeland ten gevolge van de 
Franse bezetting, die wi j hier ook 
gekend hebben. Dit zijn natuurlijk 
gegevens uit de geschiedenis. Wij 
kunnen die moeilijk terugdraaien. Wij 
staan nu echter voor een nieuwe 
situatie. Friesland is dan weliswaar 
Friesland, maar ik denk dat Friesland 
toch ook nog altijd graag Nederland 
wil zijn. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun duidelijke en concrete 
beantwoording van een groot aantal 
vragen. Ik wi l in tweede termijn eerst 
iets zeggen over de kwestie van de 
naamgeving. Die raakt mij bijzonder 
vanwege de motie die ik heb inge-
diend. 

Door verschillende sprekers en ook 
door de Minister is gewezen op de 
aspecten die hierbij een rol spelen, 
zoals de decentralisatie. Mevrouw 
Wessel heeft erop gewezen dat een 
gemeentenaam ook een uitdrukking is 
van de sociale en culturele identiteit. 
Dit is allemaal waar. De vraag die in 
mijn motie aan de orde is gesteld, laat 
de decentralisatie van bestuur 
onverlet en tevens dat een gemeente-

naam een uitdrukking van sociale en 
culturele identiteit kan zijn. Dit geldt 
zowel voor de naam als de naamvorm. 
Beide elementen kunnen hierbij een 
rol spelen. 

In mijn motie heb ik het volgende 
aan de orde proberen te stellen. 
Gegeven het feit dat je voor een 
bepaalde naam kiest, is de vraag wat 
nu de functie is van die naam in de 
Nederlandse samenleving. Dan gaat 
hetgeen in mijn eerste overweging 
staat gelden, namelijk dat de gemeen-
ten zich in hun naam presenteren in 
en aan de gehele Nederlandse 
samenleving. 

Het is dan geen interne gemeentelij-
ke aangelegenheid meer en zelfs geen 
aangelegenheid van een gemeente in 
de regio, in welk geval je elkaar als 
buren kent. Het is dan een zaak van 
nationaal belang geworden, naast alle 
belangen die hierbij verder natuurlijk 
in het geding zijn. Het laat 
die onverlet. Als het element in 
rekening wordt gebracht dat het een 
functie in de hele Nederlandse 
samenleving moet hebben, dan is een 
logische consequentie dat je die naam 
ook een zodanige vorm geeft, dat 
deze de taalvorm van de hele Neder-
landse samenleving heeft. Dat is de 
strekking van mijn motie en dit laat 
dus alle andere belangen onverlet. 

Vandaar dat ik er ook geen enkele 
moeite mee heb om binnen Friesland 
de gelijkwaardigheid van het Neder-
landse en het Fries te erkennen. Dit 
kan ook tot uitdrukking worden 
gebracht door het bevoegde gezag 
aldaar - de gemeenteraad - door 
naast de Nederlandse een Friese 
naam vast te stellen, die dan ook 
volkomen gelijkwaardig gebruikt kan 
worden. 

Iemand die de Friese taal niet 
machtig is, behoeft dan binnen de 
Nederlandse samenleving niet te 
worden geconfronteerd met namen 
uit een ander taalgebied. Ik geloof dat 
dit niet goed zou zijn. Het is dan ook 
mijns inziens de verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid om hierbij 
bepaalde voorwaarden te hanteren. 
Die voorwaarden heb ik in mijn motie 
wil len neerleggen. 

In eerste termijn heb ik nog een 
opmerking gemaakt, waarop de 
Minister misschien nog in tweede 
termijn wil reageren. Zou het systeem 
dat hij bij uitvoering van artikel 48 
denkt te hanteren, namelijk de vrijheid 
om ook voor een Friese taalvorm in 
de naam te kiezen, niet kunnen leiden 
tot een politieke strijd rond die 
naamvormgeving van de gemeenten? 

Dit risico is mijns inziens zeker 
aanwezig. Binnen Friesland en zelfs 
binnen één gemeente kiest men 
bepaald niet unaniem voor het Fries 
als voertaal. 

De strijd die hierover in diverse 
gemeenten is en ook nog wel wordt 
gestreden, kan zich heel gemakkelijk 
toespitsen op de vraag in welke taal 
de naam van de gemeente wordt 
uitgedrukt. Ik heb Sneek als voorbeeld 
genoemd, maar ik weet helemaal niet 
of die kwestie daar speelt. Het gaat 
mij slechts om het voorbeeld. Men 
krijgt een jaar na inwerkingtreding 
van de wet een besluit om de naam in 
een Friese taalvorm te wijzigen. 

Na de volgende verkiezingen kan de 
meerderheid anders liggen en wordt 
dit weer gewijzigd. Het kan dus 
onderwerp van politieke strijd worden. 
Wat denkt de Minister dan te doen? 
Zegt hij dan ook dat dit inderdaad een 
interne zaak van die gemeente is en 
dat die het zelf maar moet weten of zij 
dit tot onderwerp van strijd wil 
maken? Of zegt hij dat dit nu juist 
onder het criterium valt, dat dit te gek 
is en dat hij daar met het vernietigings-
recht eventueel tussen moet komen? 

Dat een rijksoverheid zich met dit 
soort zaken bezighoudt is ook om de 
volgende reden niet vreemd. Een 
vergelijking met persoonsnamen zou 
immers ook gehanteerd kunnen 
worden. Wat drukt meer dan de 
persoonsnaam het eigene van een 
persoon uit? Niettemin zegt de 
rijksoverheid dat hiervoor toch 
bepaalde criteria gehanteerd moeten 
worden, opdat het niet al te gek 
wordt. 

Ik kom aan de relatie met het 
binnenlands bestuur. De Minister 
heeft hierin al enkele duidelijke lijnen 
aangegeven in reactie op interrupties. 
Naar zijn mening zal er van een zekere 
terugtred van de overheid en ook van 
de lagere overheden sprake zijn. 
Hierbij is ook deregulering aan de 
orde geweest. Dit kan dus betekenen 
dat je wat meer aan de burgers zelf 
overlaat. Het geeft ook een zekere 
beperking aan de omvang van de taak 
van de gemeenten. 

Daarnaast heeft de Minister een 
tweede benadering aangegeven: 
wanneer in de relatie tussen Rijk en 
gemeente een grotere zelfstandigheid 
aan de laatste wordt gelaten, stelt dat 
hogere eisen aan de bestuurskracht 
van de gemeente. Die twee benade-
ringen zijn beide relevant voor de 
vraag hoe men een herindelingsbeleid 
moet beoordelen in relatie tot de 
toekomst van het binnenlands 
bestuur. Ik heb er dan ook geen 
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moeite mee, de conclusie te trekken 
die ik in eerste termijn in voorzichtige 
bewoordingen ook al trok, namelijk 
dat ook in de toekomst de noodzaak 
van een gemeentelijk herindelingsbe-
leid blijft bestaan. 

De volgende vraag in dit verband is 
dan die naar de criteria die daarbij 
worden aangelegd. Ik zou het erg op 
prijs stellen wanneer de Minister 
hierover in het algemeen nog iets kon 
zeggen. In mijn eerste termijn heb ik 
bewust enigszins badinerend gespro-
ken over een aantal criteria. Daarbij 
heb ik gewezen op de al dan niet 
bestaande samenhang tussen ge-
meenten die zou blijken uit de 
concept-structuurschets van 1974 en, 
aan de andere kant, op het wets-
ontwerp dat nu ter tafel ligt en 
waarvan de conclusie in een aantal 
gevallen volstrekt verschilt van die in 
de structuurschets, wat de samenhang 
betreft. 

Deelt de Minister mijn standpunt 
dat men wel kan, en waarschijnlijk 
ook moet pogen te komen tot een 
zekere objectivering om althans enig 
houvast te hebben, maar dat tegelij-
kertijd enige relativering van het 
gewicht van elk van die criteria op 
haar plaats is om althans enige ruimte 
open te laten voor discussie? 

Minister Rietkerk: Dat waren uw 
'korreltjes zout'! 

De heer Schutte (GPV): Inderdaad. 
Misschien heeft de Minister er ook 
nog een zakje van meegebracht! Dat 
hoor ik graag! 

Over de afzonderlijke gemeenten 
zal ik niet veel meer zeggen, afgezien 
van Dongeradeel waaraan ik ook in de 
eerste termijn de meeste aandacht 
heb geschonken. Het blijft toch een 
vreemde zaak dat het hanteren van 
een op zich zelf redelijk criterium in de 
praktijk tot zulke merkwaardige 
conclusies kan leiden. Gemeenten 
met meer dan 10.000 inwoners blijven 
buiten de herindeling, is het uitsteken-
de uitgangspunt. Dus komt Dantuma-
deel niet aan de beurt en dus, zo luidt 
de redenering, komen Oost- en 
West-Dongeradeel wel aan de beurt. 

Dat is de logica hierachter; die 
logica moet natuurlijk wel redelijk 
blijven. Vandaar dat ik in mijn eerste 
termijn zei: stel nu dat er 10 jaar 
geleden al een herindeling zou zijn 
geweest in dat gebied die beperkt was 
gebleven tot een samenvoeging van 
Oost- en West-Dongeradeel; dan zou 
dat nu een gemeente met 12.000 
inwoners zijn geweest. 

De situatie zou verder niet verschil-
len van de huidige, behalve dan dat er 
één gemeente zou zijn met 12.000 
inwoners, net als Dokkum nu met 
12.000 inwoners. De toepassing van 
de eerste randvoorwaarde zou er dan 
waarschijnlijk toe hebben geleid dat 
de Minister net als gedeputeerde 
staten had gezegd dat deze gemeenten 
aan de criteria voldoen en dus buiten 
de herindeling vallen. Daartoe leidt 
deze logica. Dan moeten wi j ons 
afvragen of wi j wel op de goede weg 
zijn en of wi j niet meer op de bezwaren 
moeten letten. 

Minister Rietkerk: Dit is geen discre-
pantie in de logica, maar het gevolg 
van de afspraak dat wi j dat gebied 
buiten beschouwing zouden laten en 
ons op de rest zouden richten. Men 
moet aanvaarden of niet dat wij met 
dat uitgangspunt dit plan hebben 
opgesteld. 

De heer Schutte (GPV): Vandaar dat ik 
er niet voor pleit, Dantumadeel alsnog 
bij deze herindeling te betrekken. 
Wanneer men tot de conclusie komt 
dat onvolkomenheden als die welke ik 
noemde voortvloeien uit het systeem, 
is dat een reden te meer om zich af te 
vragen of wij nu dan zo ver moeten 
gaan om niet alleen deze twee 
gemeenten die - zij het met enige 
pijn - wel bij elkaar willen samen te 
voegen, maar ook een derde erbij te 
halen omdat men door het systeem 
nu eenmaal de vrijheid heeft, het 
geheel te bezien. Dat zou te meer niet 
moeten gebeuren vanwege de 
merkwaardige conclusie die men kan 
trekken wanneer 10 jaar geleden ook 
al iets in dit gebied zou zijn gebeurd. 

Daarbij komt dat men het er in de 
regio over eens is dat het een onge-
wenste tot zeer ongewenste zaak is 
dat deze drie gemeenten samengaan, 
terwij l het redelijk zou zijn er twee 
gemeenten van te maken. Bovendien 
wordt in de stukken toegegeven dat er 
geen planologische noodzaak bestaat 
tot zo'n samenvoeging, vaak een heel 
belangrijk criterium. Dan moeten er 
toch wel heel harde argumenten zijn; 
dan moet de noodzaak wel heel 
dringend zijn om toch zo'n gebied aan 
te pakken en gemeenten tegen hun 
wil samen te voegen. 

Die harde gegevens heb ik niet in 
het antwoord van de Ministergehoord. 
Hij heeft in feite volstaan met een 
herhaling van de argumenten die in 
de stukken worden genoemd. Deze 
argumenten kunnen ook weer stuk 
voor stuk worden voorzien van 
kanttekeningen. De Minister gaf een 
samenvatting in de nota naar aanlei-

ding van het eindverslag: De nieuwe 
gemeente Dongeradeel zonder 
Dokkum zou nauwelijks zijn opgewas-
sen tegen haar taak. Welnu, dan ligt 
bij de Minister de bewijslast om aan 
te tonen dat deze gemeente van 
12.000 inwoners nu en volgens de 
prognoses 14.000 straks nauwelijks 
tegen haar taak zal zijn opgewassen. 
Als dat kan worden aangetoond, heeft 
de Minister alle vrijheid dit voorstel 
met verve te verdedigen. Dat is, dunkt 
mij , nog niet aangetoond. 

Minister Rietkerk: Het spreekt u niet 
aan dat de gemeente met 25.000 
inwoners beter die taak kan vervullen 
dan met 12.000? 

De heer Schutte (GPV): Dat spreekt 
mij zeker aan! Dan kan ik nog wel met 
heel andere voorstellen komen! Dan 
ga ik heel Friesland nog eens bekijken 
met al die gemeenten van 10.000 en 
12.000 inwoners! 

Minister Rietkerk: Dat is nu niet aan 
de orde bij dit plan! 

De heer Schutte (GPV): Dan verheft u 
dus weer het systeem tot norm, 
terwij l men zich in dat geval moet 
afvragen of het systeem zo consequent 
moet worden doorgevoerd. Het gaat 
juist om de vraag wat in het gebied 
nog redelijk is en wat de mensen nog 
duidelijk kan worden gemaakt wat 
noodzakelijk is. Als de norm 25.000 
wordt, kan in het binnengebied een 
prachtig grote gemeente worden 
gemaakt van 25.000 inwoners, met 
goede salarissen voor de bestuurders 
en de ambtenaren. Misschien krijg je 
de mensen wel zo ver dat ze uit Den 
Haag naar Friesland gaan! Dat is 
echter het criterium niet geweest en 
dat moet het ook niet zijn. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De PPR-fractie is het niet 
eens met het kabinet met betrekking 
tot de gemeentelijke herindeling van 
Friesland. Dat is ook na het antwoord 
van de bewindslieden zo gebleven. Ik 
dank echter de bewindslieden voor 
hun zakelijke en heldere beantwoor-
ding. 

Van marginale toetsing is, gezien de 
stapel amendementen, zo langzamer-
hand geen sprake meer. Dat is 
natuurlijk de consequentie van het feit 
dat de bevoegdheid voor de gemeen-
telijke herindeling niet bij provinciale 
staten terecht is gekomen. Als voor 
een groot aantal amendementen een 
kamermeerderheid kan worden 
gevonden, betekent dit dat de criteria 
- 10.000 inwoners en het kern-omge-
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ving-criterium - door de Kamer niet 
worden gehanteerd. Dat is voor mijn 
fractie geen ramp, aangezien wij deze 
criteria afwijzen. Wat zal dat voor de 
Minister betekenen voor volgende 
herindelingen? 

De Minister heeft gezegd dat het 
criterium 10.000 inwoners niet uit de 
lucht komt vallen. Na het antwoord 
van de Staatssecretaris is mij duidelijk 
dat het uit de punt van de U komt 
vallen. Dit is de goedkoopste manier 
van opereren. In ieder geval zou ik het 
op prijs stellen als de bewindslieden 
op die samenhang wil len ingaan en 
als zij mij de samenhang duidelijk 
kunnen maken tussen de U van de 
Staatssecretaris en het criterium van 
de 10.000. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De 
kostenontwikkeling in verband met de 
grootte van de gemeente heeft geen 
samenhang met het criterium van 
10.000 inwoners. Dat laatste is 
uitsluitend gebaseerd op overwegin-
gen van bestuurskracht en niet op 
financiële overwegingen. 

De heer Lankhorst (PPR): Dus volgens 
het kabinet is het toeval? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Volgens mij is het toeval. 

De heer Lankhorst (PPR): Een gelukkig 
toeval, volgens het kabinet. Volgens 
de PPR is het dat niet, omdat wi j het 
met de 10.000 als criterium niet eens 
zijn. De Minister spreekt over 'richt-
snoer', 'scharnierpunt' en 'niet dogma-
tisch', maar in ieder geval tot dit 
ogenblik gaat zijn dogma nog wel zo 
ver dat hij op zijn standpunt - dat is 
op zich zelf te prijzen - blijft staan. Als 
hij - zo zegt hij - Doniawerstal als 
gemeente handhaaft, moet hij dat ook 
doen met Barradeel, Oostdongeradeel 
en Westdongeradeel. Dat is ook 
precies wat de PPR-fractie heeft 
bepleit. Dat is voor ons dus een 
argument om het bij alle vier gemeen-
ten te doen. 

Door een aantal mensen is gezegd, 
dat het kabinet nu anders aankijkt 
tegen de verzorgingsstaat: minder 
overheidsbemoeienis, een terugtred 
van de overheid. Ik denk daarbij dan 
aan versterking van het gemeen-
schapsleven, minder geld voor het 
sociaal-cultureel werk, voor maat-
schappelijke dienstverlening, meer 
vrijwill igerswerk, meer burenhulp en 
vul dan in: kleinschaligheid. 

De Minister zegt: nee, dat kan juist 
ook leiden tot grotere gemeenten. De 
Minister zou mij dan toch moeten 
overtuigen dat hetgeen hij ziet, en wat 
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ik ook zie, inzake die nieuwe verzor-
gingsstaat leidt tot grotere gemeenten. 
Ik denk eerder dat dit leidt tot kleinere 
gemeenten, tot kleinschaligheid, tot 
gemeenschapsleven. 

Voorzitter, er is een uitstapje 
gemaakt naar de Waddeneilanden. De 
Minister heeft gezegd dat daarvoor 
fysieke geografische redenen zijn. Dat 
is een begrijpelijk antwoord, dat 
natuurl i jkdoor niemand hierbestreden 
wordt. De vraag was echter of daar de 
bestuurskracht opeens wel voldoende 
is bij de beperkte aantallen inwoners. 
De Minister heeft gezegd, dat hij naar 
versterking van de bestuurskracht 
streeft. Mijn vraag is: op welke wijze? 

Minister Rietkerk: Ik heb gezegd dat, 
indien dat nodig mocht zijn, dit langs 
een andere weg gevonden moet 
worden. 

De heer Lankhorst (PPR): Goed, dan 
is mijn vraag: is het nodig? Want als 
het niet nodig is, en dat hoop ik, dan 
is daarmee dus aangetoond dat 
gemeenten met 1000 en 3000 inwoners 
het toch heel goed doen en geen 
extra versterking van de bestuurs-
kracht nodig hebben. 

Voorzitter, ten aanzien van Sneek 
heeft de Minister nog eens uitvoerig 
verteld hoe het gegaan is in de staten 
en in de gemeenteraden. Hij heeft ook 
duidelijk gemaakt, dat de ruimtebe-
hoefte van Sneek op lange termijn 
met de voorstellen zoals die nu 
vermeld staan in het wetsvoorstel, is 
veiliggesteld. Mijn vraag was - ik doel 
dan niet alleen op Sneek - of dit niet 
te veel gebeurd is vanuit de groeige-
dachte, de prognoses van de woning-
bouw, economische groei. Het kon 
immers allemaal niet op: Nu wij toch 
de terugslag daarvan al zien - op 
verschillende plaatsen strijden de 
gemeenten al om de woningbouw 
naar zich toe te trekken - moeten wi j 
dan eigenlijk niet zeggen dat Sneek te 
ruim in zijn jasje komt te zitten met 
deze voorstellen en dat deze niet 
alleen voldoende zijn voor het jaar 
2000 maar misschien nog wel voor 
zeer veel jaren daarna ook? 

Ten slotte heb ik de Minister een 
beetje uitdagend gevraagd, welke 
relatie er is tussen de herindeling 
waarmee wij hier te maken hebben en 
de nota Landelijke Gebieden, waaron-
der ook de handtekening van de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
staat. In die nota Landelijke Gebieden 
zijn verschillende zones ingedeeld. Ik 
heb deze genoemd en gezegd dat, als 
ik de verschillende kaarten bekijk, er 
geen enkele samenhang is tussen dit 
voorstel en de nota. 

Friesland 

De nota moet formeel nog door de 
Kamer aangenomen worden. Dat zal 
binnenkort wel gebeuren. Dit zal voor 
Friesland geen betekenis meer 
kunnen hebben. Mijn vraag is en blijft 
echter wel of voor verdere herindelin-
gen er enige betekenis te hechten is 
aan de nota Landelijke Gebieden. 

Voorzitter: Eversdijk 

D 
De heer Jacobse (VVD): Ook van mijn 
kant, mijnheer de Voorzitter, dank aan 
de beide bewindslieden voor de 
gedegen en zeer correcte wijze van 
reageren op hetgeen van de zijde van 
de Kamer is ingebracht. Ook bij 
verschil van inzicht blijkt vaak uitste-
kend discussiëren mogelijk. 

De Staatssecretaris heeft mijn 
kritiek aan het adres van de rekenmees-
ters, waarvan ik in eerste termijn heb 
gezegd dat zij voor hun examen 
zouden zijn gezakt, afgewezen. Ik stel 
dat op prijs, omdat ik van bewindslie-
den houd die voor hun ambtenaren 
opkomen. Waarschijnlijk heeft de 
Staatssecretaris gedacht, dat het in 
die richting was bedoeld. Zijn reactie 
was voor mij niet zonder ironie. Hij zei 
namelijk, dat die berekeningen juist 
waren, maar dat er daarna natuurlijk 
andere dingen gebeurd zijn, die niet 
zo gemakkelijk voorspelbaar waren 
zoals beslissingen van lokaal bestuur, 
veranderende omstandigheden en 
andere feiten. 

Dat bracht mij het beeld te binnen 
dat eens door collega Marcel van 
Dam is geschetst. Hij heeft ooit 
gezegd: als de feiten in strijd zijn met 
de ideologie, des te erger voor de 
feiten. Met een variant daarop zou 
men kunnen zeggen: als de feiten in 
strijd zijn met de berekeningen, des te 
erger voor de feiten. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Die opmerking 
van collega Van Dam was niet gericht 
aan .... Hoe moet ik het zeggen? 

De heer Jacobse (VVD): Die opmerking 
was niet aan het adres van de ambte-
naren of aan het adres van deze 
bewindslieden. Ook dat is mij volstrekt 
bekend. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Wat 
partijgebondenheid betreft richtte de 
opmerking van Van Dam zich eigenlijk 
in een andere richting. 

De heer Jacobse (VVD): Niet in een 
positie verkerend om daarop te 
reageren, zal ik snel overgaan van de 
ironie naar de bittere werkelijkheid. Ik 
denk dat de Staatssecretaris en ik 
elkaar uitstekend kunnen vinden daar 
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wij beiden constateren dat datgene 
wat wordt voorzien op het ogenblik 
van de beslissing tot herindeling, niet 
altijd realiteit blijkt in de periode 
daarna. 

Ik heb erop aangedrongen - en ik 
reken erop dat van de zijde van het 
kabinet hierop zal worden gerea-
geerd - dat wanneer zich dergelijke 
verschijnselen in ongustige zin 
voordoen, men niet pas reageert op 
het ogenblik dat het leed is geleden, 
maar dat men reageert op een 
ogenblik dat processen nog kunnen 
worden bijgestuurd, ook financieel. 

Ik ben de Staatssecretaris buitenge-
woon erkentelijk voor zijn U-construc-
tie bij de besomming van de kosten 
per inwoner in de verschillende 
gemeentegrootten. Uit die opsomming 
is gebleken dat deze optimaal gunstig 
is bij gemeenten met 6000 a 10.000 
inwoners. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Nog iets verder, mijnheer de Voorzitter. 
Ik kom daarop in tweede termijn nog 
terug. 

De heer Jacobse (VVD): Graag. Ik 
neem echter aan dat in tweede 
termijn de zaak niet anders zal zijn 
dan in eerste termijn. Als dat beeld 
juist is, denk ik, niet alleen bij de 
discussie nu over dit onderwerp, 
maar ook in de toekomst, dat daarover 
nog verder zal moeten worden 
nagedacht. Ik deel de mening van 
degenen die vinden dat de financiën 
alleen niet de doorslag mogen geven 
voor het nemen van de desbetreffende 
beslissingen. Zij vormen echter wel 
degelijk een belangrijke factor. 
Wanneer deze gegevens juist blijken 
te zijn, dan moeten zij hun consequen-
ties hebben, ook voor een toekomstige 
herindeling. 

Reeds bij interruptie heb ik de 
Staatssecretaris erop gewezen dat de 
indeling van de vliegbasis Leeuwarden 
bij het grondgebied van Leeuwarden 
bestuurlijk weliswaar volstrekt juist is 
- ik ben er ook voor - , maar dat het 
financieel geweldig nadelige conse-
quenties heeft voor de gemeente 
Menaldumadeel. Het zal de Staatsse-
cretaris niet mogelijk zijn om in een 
handomdraai deze aangelegenheid 
naar tevredenheid te regelen. 

Ik vraag hem wel of hij wellicht 
bereid is in die aangelegenheid te 
bemiddelen tussen de gemeentebestu-
ren van Menaldumadeel en Leeuwar-
den om tot een regeling te komen die 
ook voor het bestuur van Menalduma-
deel bevredigend is. Ik ben bang dat 
de financiële schok in die richting 
moeili jk alleen is op te vangen. 

Ten slotte wil ik deze Staatssecretaris 
nog wijzen op de financiële consequen-
ties van twee herindelingen die op dit 
ogenblik een kern van de discussie 
vormen. Allereerst gaat het daarbij 
om Dokkum en de Dongeradelen. Ik 
heb hieromtrent verschillende 
plaatjes gezien. Ik zou echter nog 
graag een plaatje zien dat mij bevrijdt 
van de vraag: wat zijn nu eigenlijk 
precies de financiële consequenties 
van het al dan niet samenvoegen van 
de Dongeradelen met Dokkum? 

Er zijn cijfers over, maar de interpre-
taties luiden iedere keer weer anders. 
Juist gezien het problematische 
karakter op sociaal-economisch 
gebied van de beide Dongeradelen, 
lijkt het mij van belang dat wij voor 
het nemen van de beslissing duidelijk 
te horen krijgen wat de financiële 
uitkomsten op iets langere termijn 
zullen zijn van beide modellen die op 
dit ogenblik aan de orde zijn. 

Die zelfde vraag wi l ik stellen in 
samenhang met het alternatief voor 
het andere deel van Noord-Friesland 
inzake de kwestie Barradeel: samen-
voegen met Franeker, Franekeradeel, 
dan wel samenvoeging met het Bildt. 
Ik heb hierover becijferingen gekregen 
van het gemeentebestuur van het 
Bildt die erop duiden dat bij samen-
voeging van het Bildt met Barradeel 
een financiële oplossing wordt bereikt 
die voor ongeveer een miljoen gulden 
gunstiger is voor de betrokken 
gemeenten dan wanneer de samen-
voeging in de richting van Franeker 
zou worden gezocht. 

Ik heb die becijfering nog eens 
voorgelegd aan de burgemeesters 
van Franekeradeel en Franeker. Zij 
hebben daarop gereageerd. Zij 
hebben gezegd dat die cijfers hun niet 
helemaal hard leken, maar dat zij deze 
ook niet wilden weerleggen. Als dit 
verschil bestaat, moet dat bepaalde 
consequenties hebben voor de keuze 
die straks moet worden gemaakt. Ik 
hoor hierop gaarne globaal de reactie 
van de Staatssecretaris. 

Ik kom op de uiteenzetting van de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 
Allereerst zeg ik iets over het veel 
besproken 10.000-inwonerscriterium. 
Mijn vocabulaire is door de inbreng 
van de Minister aanzienlijk verruimd. 
Ik heb hem horen spreken over 
vertrekpunt, scharnierpunt, richtsnoer, 
niet dogmatisch en geen valbijl. Hij 
heeft eigenlijk gezegd dat hij zich 
er toch wel aan houdt. 

Ik vind dit een tikje bezwaarlijk. Ik 
wil graag in tweede instantie van de 
Minister weten hoe hij staat tegenover 
het andere criterium dat ik in samen-
hang hiermee naar voren heb ge-

bracht, namelijk de aard van de 
bevolkingssamenstelling. Ik heb 
gezegd dat 10.000 inwoners in 
Friesland zeer hoog is en dat 10.000 
inwoners in de Randstad zeer aan de 
lage kant is. Is hij niet met mij van 
mening dat die overweging bij dit 
punt betrokken dient te worden? 

De Minister heeft zich nogal kras 
uitgelaten over het verzet van de 
VVD-fractie tegen hantering van het 
criterium 'stad en omgeving'. Hij heeft 
zelfs gezegd dat de vrees van de 
landelijke gebieden te worden 
overheerst door de stad eigenlijk een 
hersenschim is. Ik geloof dat deze 
formuler ing, ook als gedachte, onjuist 
is. 

Minister Rietkerk: Ik heb dit wel 
genuanceerder gezegd. Ik heb erkend 
dat die vrees reëel kan zijn, maar ik 
heb ook gezegd dat die in menig 
geval een hersenschim lijkt. 

De heer Jacobse (VVD): Dit is zeer 
correct. De Minister drukt zich altijd 
veel genuanceerder uit dan ik. Ik 
accepteer deze correctie met genoe-
gen. Het woord 'hersenschim' is 
echter wel even genoemd. Het kan 
ergens blijven hangen. Ik hecht eraan 
nog eens namens de VVD-fractie te 
zeggen dat in de praktijk alles erop 
wijst dat een samenvoeging van 
gemeenten met een landelijk karakter 
een veel grotere mate van instemming 
bij de mensen heeft dan hantering 
van het criterium 'stad en omgeving' . 
Als je dit bij herhaling constateert, 
dan vind ik eigenlijk - ik zeg dit niet 
alleen in samenhang met dit onder-
werp, maar ook met het oog op 
toekomstige aangelegenheden - dat 
wi j dit criterium moeten laten vallen 
en moeten vervangen door de 
'zonale' invull ing, zoals dat deftig 
heet. 

Minister Rietkerk: Ik heb een vraag in 
dit verband. De heer Jacobse zegt dat 
hij meer voelt voor samenvoeging 
van landelijke gebieden. Past hij dit 
ook toe op Haskerland en Doniawer-
stal? 

De heer Jacobse (VVD): Ik kom hier 
aanstonds in samenhang op terug. De 
Minister heeft ook als argument 
genoemd dat het onzin is dat Donia-
werstal onder het juk van Joure door 
zou moeten. In die samenhang kom ik 
weer bij de Minister terug. 

Ik kom op Leeuwarden en Tietjerk-
steradeel. Ik heb, zoals bekend, een 
wijzigingsvoorstel ingediend. Dit is 
erop gericht het natuurgebied van de 
Groene Ster toe te delen aan Tietjerk-
steradeel en het recreatiegebied aan 
de gemeente Leeuwarden. De gemeente 
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Leeuwarden heeft dat liever niet. De 
gemeente Tietjerksteradeel bepleit dit 
met grote nadruk en tot mijn vreugde 
met een heel sterk beroep op de 
wenselijkheid om het beheer over 
recreatiegebieden en natuurgebieden 
te scheiden. 

Jammer genoeg, zo blijkt uit de 
brief die wij vanmorgen van Tietjerk-
steradeel ontvangen hebben, trekt 
hetzelfde gemeentebestuur deze 
consequentie niet in het zuiden. 
Daarvoor heb ik ook een wijzigings-
voorstel ingediend inzake de grens 
met Boornsterhem. Het gemeentebe-
stuur bepleit in zuidelijke richting wel 
degelijk het beheer over het recreatie-
gebied de Oude Venen. Dit kan naar 
mijn mening beter in de richting van 
Boornsterhem worden geschoven. 

Tot mijn genoegen heb ik van de 
Staatssecretaris mogen vernemen dat 
inzake de samenvoeging van Hennaar-
deradeel en Baarderadeel, waarover 
ik sombere verwachtingen heb, in 
ieder geval een financieel voordeel 
voor de betrokken gemeenten kan 
worden geconstateerd. Die samenvoe-
ging zal overigens Littenseradeel 
gaan heten en niet, naar ik de bewinds-
lieden betuttelend voorhoud, Littènse-
radeel. Het is immers een afgeleide 
van het dorp 'Littens'. 

Ik kom nu toe aan Hemelumer 
Oldeferd. Zoals bekend is door mij 
een wijziging voorgesteld waarbij het 
hele gebied van deze gemeente wordt 
toegewezen aan de gemeente Nijefurd, 
conform de uitspraken die in die 
richting zijn gedaan. Uit de reactie van 
de Minister begreep ik dat hij geen 
bezwaar heeft tegen de toedeling van 
een gedeelte van die gemeente, 
namelijk het gebied van Hemelum 
zelf. 

De heer Mateman heeft daartoe een 
voorstel ingediend. Vooralsnog lijkt 
mij de wat drastischer oplossing van 
het niet opdelen, maar geheel toe-
schuiven naar Nijefurd, het meest 
voor de hand te liggen. Mocht die 
oplossing niet haalbaar blijken, dan 
kan ik mij vinden in de oplossing van 
de heer Mateman. 

Ik kom toe aan de confrontatie 
tussen de gemeente Sneek enerzijds 
en de samen te voegen gemeenten 
Wymbritseradeel en IJlst anderzijds. 
In eerste instantie heb ik al gezegd het 
betreurenswaardig te vinden dat men 
daar niet tot een minnelijke schikking 
is gekomen. Op zijn minst is de indruk 
blijven hangen dat Sneek aan de 
noordkant meer heeft geambieerd en 
heeft gekregen van het provinciaal 

bestuur dan eigenlijk strikt nodig is 
voor de komende uitbreidingen. 

De heer Mateman stelde voor om 
de kleine dorpen die voor die uitbrei-
ding niet nodig zijn - dat zijn Scharne-
goutum, Grouw en Goënga - te laten 
waar zij zijn, namelijk bij Wymbritse-
radeel, waarvoor zij een voorkeur 
hebben. Dit lijkt mij redelijk, tenzij zich 
daartegen klemmende argumenten 
zouden verzetten. 

Het zal de bewindslieden niet 
verbazen dat ik terugkom op de 
argumentatie rondom Doniawerstal. 
Met zorg heb ik geluisterd naar het 
verweer van de Minister. Als tegenar-
gumenten heb ik genoteerd dat 
provinciale staten met grote nadruk 
anders hebben besloten en dat het 
'juk' van Joure niet als zodanig mag 
worden beschouwd. 

Ik denk dat beide argumenten 
slechts een zeer betrekkelijke betekenis 
hebben. De Minister noemde verder 
het gevaar van het scheppen van een 
precedent. Ik heb daar natuurlijk 
begrip voor, want dat gevaar bestaat 
altijd. Ik ben zo terughoudend geweest 
om mij bij mijn argumenten niet op 
bestaande precedenten te beroepen. 

Het zal de Minister bekend zijn dat 
bij de gemeentelijke herindeling van 
Zuid-Limburg twee gemeenten zijn 
overgebleven met minder dan 10.000 
inwoners, namelijk Wittem en Gulpen. 
Nogmaals, het zou als precedent 
kunnen worden gebruikt, maar ik heb 
dat tot nu toe achterwege gelaten. Ik 
heb mij geconcentreerd op de naar 
voren gebrachte argumenten. Het 
stemt mij tevreden dat die argumenten 
op geen enkele wijze zijn weerlegd of 
zelfs maar aangevallen of in twijfel 
getrokken. 

In dit verband noemde ik de kwestie 
van het financieel kerngezond zijn van 
die gemeente, het feit dat er nooit een 
gebrek aan bestuurskracht is gesigna-
leerd en dat er een homogene 
bevolking is, die uitgesproken voor-
stander is van het zelfstandig blijven. 
Deze argumenten staan recht overeind. 
De Staatssecretaris heeft een en 
ander nog versterkt door het noemen 
van de gunstige financiële positie van 
gemeenten van een dergelijke 
omvang. 

Nogmaals, ik kan mij niet voorstellen 
dat het, wat ik heb genoemd 'techno-
cratische' argument, namelijk het 
argument van de 10.000, in dit opzicht 
doorslaggevend zou kunnen zijn. De 
fractie van de VVD houdt dan ook vast 
aan het wijzigingsvoorstel dat wij 
hebben ingediend. 

Ik wil een afsluitende opmerking 
maken tegen de woordvoerder van de 

fractie van de PvdA, de heer Rienks. Ik 
wil hem zeker niet hard vallen, want 
hij staat voor een bijna onmogelijke 
opgave, omdat hij te elfder ure heeft 
moeten invallen voor de heer Duinker. 
Ik wens de heer Duinker namens de 
Kamer van harte een snelle beterschap 
toe. De heer Rienks heeft iets gezegd 
dat mij niet geheel is bevallen. 

Hij heeft de VVD-fractie verweten 
dat zij niet helemaal consequent 
handelde. Volgens de heer Rienks 
heeft de VVD-fractie gezegd dat men 
op centraal niveau niette veel moet 
veranderen, terwijl deze fractie 
vervolgens ingrijpende veranderingen 
heeft aangebracht. De heer Rienks 
vindt dit niet consequent. Ik zie hem 
instemmend knikken, zodat ik hem 
dus niet verkeerd geïnterpreteerd heb. 

Ik kan mij niet voorstellen dat de 
fractie van de VVD op inconsequent 
gedrag betrapt kan zijn. Integendeel, 
de fractie van de VVD heeft ten 
aanzien van dit ontwerp in het 
bijzonder heel consequent aan de 
hand van eigen criteria naar eigen 
oplossingen gezocht. Dat heeft zij 
gedaan vanaf het moment dat deze 
zaak in handen van de Kamer is 
gesteld, bijna twee jaar geleden, tot 
op dit ogenblik. 

Wij hebben ons bij de behandeling 
in de Kamer nadrukkelijk beperkt tot 
de knelpunten, waarbij verschillen 
van inzicht waren gebleken tussen 
gemeentelijke besturen en provinciale 
besturen of tussen het provinciaal 
bestuur en het departement. Dat lijkt 
mij consequent. Dat de fractie van de 
VVD daarbij buitengewoon veel 
belangstelling heeft getoond voor de 
argumentatie van gemeentebesturen 
als die niet in overeenstemming 
waren met de besluiten van de 
provincie, is allesbehalve inconse-
quent. Integendeel, men zal er begrip 
voor moeten hebben dat wij zorgvuldig 
naar de overwegingen van de betrok-
ken gemeentebesturen luisterden. 
Ook dat is decentralisatie. 

Met de heer Mateman kom ik tot de 
conclusie dat de standpuntbepaling 
van de fractie van de PvdA in de 
afgelopen jaren zeer sterk van aard is 
veranderd. De heer Patijn mag dit 
gezeur noemen, het is echter aanwijs-
baar dat de fractie van de PvdA is 
opgeschoven van een voorkeur voor 
grootschaligheid naar een houding 
waarbij buitengewoon gezeglijk alles 
gedaan wordt wat op dit ogenblik in 
het wetsontwerp staat. Dit wekt op 
mij de indruk van het verwijt dat de 
dronken man maakt aan de nuchtere 
passant, door te zeggen: jij loopt mij 
hinderlijk voor de voeten. 
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De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik behoef de heer Jacobse 
niet te interrumperen, want ik kom 
aan het woord. Ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoorden, zij het dat 
ik hier en daar nog wat kritische 
vragen en opmerkingen heb. De 
Minister is terecht begonnen met het 
in relatie brengen van deze zaak met 
de reorganisatie binnenlands bestuur, 
die wij binnenkort langs andere lijnen 
uitgebreid zullen behandelen. Ik zal 
daarop niet vergaand ingaan, want ik 
denk dat dit ook niet anders kan na 
een ommezwaai in het kabinetsbeleid. 

De Minister heeft wel gewezen op 
het feit dat daaruit bepaalde lijnen 
voortvloeien naar deze gemeentelijke 
herindeling. Hij heeft gezegd dat dit 
gevolgen heeft en met name gewezen 
op de zwaardere taken en op globalere 
taken die kunnen ontstaan. Als dit 
allemaal in de richting van schaalver-
groting tendeert, rijst wel de vraag 
waar de burger straks nog ergens een 
gemeentehuis vindt. Misschien kan de 
Minister dit nog wat verduidelijken? 

'Zwaardere taken' kan een grotere 
schaal betekenen, 'globaler' zou 
afstandelijker zijn. Waar gaan wij nu 
naar toe? Voldoet dit wetsontwerp in 
zijn visie aan de criteria die hij 
kennelijk wat verlegd wil zien? Hoe 
interpreteert hij dat? Ik denk dat dit 
relevant is voor de afhandeling van 
dit wetsontwerp. Bij nadere gelegen-
heden zullen wij daar graag over 
spreken. 

Ik heb de Minister een vraag 
gesteld, waarop hij helaas niet is 
ingegaan. De provincies kunnen de 
criteria anders hanteren dan de 
Minister dat doet. Wat wordt er aan 
de coördinatie gedaan? In de tijd kan 
het divergeren, landelijke criteria zijn 
aan wijziging onderhevig. Dat kan ook 
niet anders, omdat de problematiek 
permanent in discussie is. 

Wij hebben al gediscussieerd over 
'zonaal' en 'nodaal'. Wij hebben daar 
nooit een zeer pricipiële keuze tussen 
gemaakt. Ik heb gisteren duidelijk 
gezegd dat wij hechten aan nodale 
samenhangen. In die sfeer is het goed 
dat de bewindsman dat nog eens 
heeft onderlijnd. Het is geen wet van 
eeuwig en altijd, want met name de 
landelijke gebieden kunnen krachten 
inhouden die ertoe leiden dat naar 
andere samenvoegingen wordt 
gestreefd. Ik wil over dat punt niet 
verder discussiëren. Ik denk dat wij 
moeten constateren, met onze 
stellingname dat wij dit wetsontwerp 
als een reëel compromis tussen alle 
opvattingen als uitgangspunt zeer wel 

kunnen accepteren, dat het een goede 
zaak kan zijn dat zo'n opvatting wordt 
gekozen. 

Grootschaligheid, iets dat wij als 
etiket krijgen opgeplakt, is bij de Partij 
van de Arbeid natuurlijk nimmer het 
doel geweest waarnaar wij streven. 
Wij streven naar het meest werkbare 
openbaar bestuur. Dat is iets wat de 
burger ook als zodanig moet kunnen 
ervaren. Ook wij hebben onze kantteke-
ningen gezet bij de criteria die voor 
herindeling worden gehanteerd. 

Eén van de vragen die daarvan het 
resultaat waren en die helaas niet 
worden beantwoord in deze discussie 
is: welke ruimte is er om het decentraal 
in te vullen, hoe kan daarin landelijk 
worden gecoördineerd? Die vragen 
zijn niet tot een verdere verheldering 
gekomen. Het enige risico dat wij 
vrezen is dat straks, wanneer de 
tweede provinciale herindeling op 
tafel komt - op dit moment weet ik 
niet welke provincie dat zal zijn - hele 
andere patronen en afwegingen 
worden gemaakt. Wij zullen hier nog 
wel eens discussiëren over de vraag 
of de wijze waarop het allemaal gaat 
wel zo gelukkig is. 

Over de naamgeving hebben wij bij 
interruptie al het nodige gezegd. Ik wil 
nog eens onderlijnen dat het amende-
ment dat wij hebben ingediend geen 
populaire stunt is, zoals de heer 
Mateman dat heeft gekwalificeerd, 
maar wezenlijk recht doet aan de 
opvattingen van de decentrale 
democratie, die heeft uitgesproken 
dat zij die Friese namen wil. Wij 
vinden het onzin en zijn wat dat 
betreft gelukkig met de wijzigingen die 
het wetsontwerp bij nota's van 
wijzigingen heeft ondergaan, zodat 
een te star en betuttelend karakter 
geleidelijk aan is verdwenen. 

Ik wil ten opzichte van het goede 
van de Nederlandse taal niets zeggen, 
maar ik wil wel zeggen dat wij hier 
ook ettelijke keren over de Friese taal 
hebben gesproken. Wij moeten de 
Friese taal ook zoveel mogelijk recht 
doen. Daarom mogen hulpconstructies 
daar worden gehanteerd, waar andere 
mogelijkheden niet kunnen worden 
geschapen. Wij vinden het amende-
ment volkomen legitiem. Wanneer 
anderen dat op staatsrechtelijke en 
andere gronden afwijzen, accepteren 
zij daarmee ook enige discriminatie 
van de tweede taal die wij hebben. 

Welnu, wij voelen erg weinig voor 
een dergelijke discriminatie. Dat is de 
reden dat wij graag een hulpconstruc-
tie aangrijpen. Ook respecteren wij 
gaarne dat nu namen in de Friese taal 
in de wet gezet kunnen worden. 

Nogmaals, elders zijn er bestaande 
namen waarover wij ettelijke keren 
een discussie hebben gevoerd in 
verband met de vraag of die dan wel 
zo optimaal Nederlands zijn. Ik heb 
daar voorbeelden van genoemd. Ik 
heb geen reactie op die opmerkingen 
gekregen. 

Ten slotte wijs ik op de evolutie die 
wij hebben gehad in de burgerlijke 

- stand met de persoonsnaamgeving. Ik 
zou niet willen dat de Kamer geleidelijk 
aan hetzelfde proces doormaakt. Ik 
denk dat wij met elkaar toch wel zo 
wijs kunnen zijn, dat het in een keer 
goed gaat en dat beogen wij in ons 
amendement. 

Als gemeentebesturen ons laten 
weten dat zij die namen zo niet willen 
hebben, zullen wij het amendement 
natuurlijk aanpassen. Wij hebben het 
volste vertrouwen en de kennis vanuit 
het Friese, dat men deze drie namen 
in ieder geval wel wil. Misschien zijn 
er ook nog wel andere die Friese 
namen hebben. Dan kan het amende-
ment ook daarvoor nog worden 
aangepast. 

De heer Mateman (CDA): Het zal 
collega Rienks niet verbazen dat ik op 
dit punt iets zeg. Ik vind namelijk dat 
een ondertoon in de verdediging van 
zijn opmerkingen is, dat anderen 
minder geneigd zouden zijn om het 
Fries voor even waardevol aan 
te nemen als hij doet. In alle stukken 
heeft het CDA, met de PvdA in dit 
opzicht, dezelfde lijn getrokken. Het 
gaat om de techniek. Hoe doe je het 
nu? 

Moeten wij het hier vandaag al 
doen of bieden wij aan de lagere 
overheden de gelegenheid om het 
later te doen? Ik zie dan nog af van de 
vraag die de heer Rienks zelf al heeft 
opgeworpen, waarom je het wel voor 
deze drie gemeenten doet en voor 
andere gemeenten niet. Hebben de 
gemeenten zich erover kunnen 
uitspreken? Ik wil dit nog even 
onderstrepen. Ik denk eigenlijk dat 
collega Rienks en ik het eens zijn. 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als wij het eens zijn, zie ik 
geen reden waarom de fractie van het 
CDA het amendement niet zou 
kunnen steunen! 

De heer Mateman (CDA): Dan begrij-
pen wij elkaar helemaal niet! Ik wil 
hier niet hebben uitgemaakt wat voor 
Friezen goed is. Wanneer de heer 
Rienks toch op de Friese toer wil, zeg 
ik het op deze manier: laat de Friezen 
het zelf uitmaken! Waarom wil de 
heer Rienks het doen? 
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De heer Rienks (PvdA): Het is uitge-
maakt in Friesland. Ik zie dus geen 
reden om hetgeen al is uitgemaakt, 
niet te respecteren. Daarover gaat 
deze discussie. Wanneer de heer 
Mateman eerste het kader wil schep-
pen, zodat die gemeenten het wettelijk 
helemaal zelf kunnen uitmaken, 
bereikt hij daarmee alleen dat een 
geweldig bureaucratieproces op 
gang komt. Dit veroorzaakt extra 
kosten. Die handreiking moet de 
wetgever pragmatisch kunnen doen 
waar die wordt gewild. De heer 
Mateman heeft de t i jd, nu wij pas 
volgende week de artikelen afhandelen 
om te verifiëren of deze gemeenten 
dit wil len. Ik zal het zelf ook nog graag 
doen. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Welke gemeenten bedoelt 
de heer Rienks nu? Het amendement 
heeft betrekking op drie, nog te 
vormen gemeenten. Hoe kent hij de 
wi l van gemeenten die nog moeten 
worden gevormd? 

De heer Rienks (PvdA): Dat is een 
moeilijke zaak; dat geef ik toe. 
Daarom vind ik het ook logisch dat de 
staten het in eerste instantie hebben 
verwoord als de instantie die het op 
dat moment het beste zou kunnen 
beoordelen. De heer Schutte zal het 
met mij eens zijn, dat de gemeenten 
waar de namen betrekking op hebben 
zelf de betrokkenheid alsnog zouden 
kunnen leggen wanneer zij dat zouden 
wil len. Het zijn namelijk geen flarden 
van gemeenten, maar duidelijk bekende 
gemeenten. Formeel heeft de heer 
Schutte gelijk. De gemeenten bestaan 
nog niet De mensen die in die gebieden 
wonen, bestaan echter wel en die zijn 
mondig. 

Voorzitter! Hoe spelen de financiën 
bij herindelingen? Dat is het thema, 
waarover de Staatssecretaris in 
algemene zin veel nieuws heeft 
gezegd. Wij zijn er toch nog niet uit. Ik 
betreur het met name dat hij de 
statische situaties weer heeft vergele-
ken en toch weinig is getreden in het 
dynamische proces, want dat dynami-
sche proces moet als het ware meer 
in de 'picture' zijn om te beoordelen 
of het goed is wat wij nu allen aan het 
doen zijn. 

Hij heeft gewezen op de drie pijlers 
die er nu zijn, maar wi j zitten nog 
altijd met bepaalde problemen van 
frictiekosten waarin de regelingen 
startbijdragen niet voorzien. Dat kan 
een rol spelen, zoals dat in Zuid-Lim-
burg een rol heeft gespeeld. Ik heb 
hem duidelijk gevraagd, een waarborg 

te geven dat de situatie hier niet 
beroerder zal worden dan in Zuid-Lim-
burg het geval is geweest. 

Dat dynamische karakter strekt zich 
ook uit tot de amendementen, want 
die zijn door de Staatssecretaris 
genoemd. Die amendementen 
regarderen de Kamer. Ik vraag hem 
met nadruk per ingediend amende-
ment aan te geven wat de financiële 
repercussies zijn. Wij kunnen die dan 
mede in de beschouwingen betrekken. 
Net als voor andere fracties is voor 
ons dat financiële nooit doorslagge-
vend, maar het is wel een facet 
waarmee wij rekening wil len houden, 
dat wi j in de afweging wil len betrekken, 
zeker als situaties marginaal zijn. Ik 
kom daar nog op terug als ik spreek 
over concrete situaties Er moet dan 
helderheid over bestaan. De Staatsse-
cretaris heeft er enkele genoemd, 
maar er zijn natuurlijk veel meer 
amendementen en situaties die in 
discussie zijn. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Voorzitter! Ik zeg niet dat ik het niet 
zal doen, maar de heer Rienks zou zijn 
vraag ook aan de indieners van de 
amendementen kunnen stellen. 

De heer Rienks (PvdA): Dat wil ik met 
alle plezier doen, maar ze komen dan 
wel bij dezelfde personen terecht. Het 
lijkt mij dan heel verstandig om het 
direct maar aan de Regering te 
vragen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
wijs de heer Rienks dan ook niet af, 
maar ik wilde hem toch even op deze 
formaliteit wijzen 

De heer Rienks (PvdA): Dat was mij 
ook volstrekt duidelijk. De toelichting 
op amendementen is in een aantal 
gevallen al gecompliceerd genoeg. 

De Staatssecretaris heeft ook nog 
eens op Rozenburg gewezen en 
gezegd dat dit een bijzonder geval is. 
Ik vind dat nu typerend, wat dat 
bijzondere geval is aan de Kamer 
nooit geduid. Mijn vraag is dan ook 
welke bijzondere gevallen er nog 
schuil kunnen gaan achter hetgeen 
wi j nu voor ons hebben. Wellicht 
komt dat over als een nare vraag, 
maar met dit soort antwoorden 
achteraf schieten wij natuurlijk niets 
op als wi j in de dynamiek van een 
herindelingsproces over de financiën 
praten. 

Vanuit die optiek moet ik een en 
ander nu beoordelen. Overigens ben 
ik de Staatssecretaris erkentelijk voor 
alles wat hij daarover heeft gezegd en 
ik ben ook blij met de motie die de 
heer Mateman heeft ingediend, maar 

ik had deze graag wat verdergaand 
gezien; wij vinden dat die situatie niet 
slechter mag zijn dan in Zuid-Limburg! 

Voorzitter! Ik kom nu op de concrete 
situaties en de antwoorden die 
daarop zijn gegeven. Ik begin met een 
algemene opmerking, nl. dat het 
antwoord van de Regering niet zoveel 
nieuws meer heeft toegevoegd aan 
hetgeen wi j al uit de stukken hadden 
begrepen en dus al in de afweging 
hadden betrokken. Van andere zijden 
echter zijn wel krachtiger argumenten 
geleverd en er ligt zo langzamerhand 
een geweldig dossier aan wijzigings-
voorstellen. Stel nu eens, dat al die 
wijzigingsvoorstellen door de Kamer 
zouden worden aanvaard? Wij krijgen 
dan een heel andere wet dan wij nu 
als wetsontwerp behandelen. Mijn 
vraag aan de Regering is dan wat zij 
daarvan zou vinden 

Is dat dan een aanvaardbaar 
produkt? De Minister heeft eigenlijk 
geen nadere argumenten aan de 
discussie toegevoegd. Wij hebben het 
provinciale compromis als vertrekpunt 
gekozen, dat nu niet volledig - maar 
wel op een aantal punten - nader in 
de discussie wordt gebracht en tot 
een andere afweging kan leiden. Ik 
heb hiertoe ook goede argumenten 
hier en daar gehoord. De vraag rijst 
wat er dan overblijft van wat wi j 
wil len zien als een stuk feitelijke 
decentralisatie. 

De heer Jacobse verwijt mij daarbij 
inconsequent te zijn. Als je decentrali-
satie voor deze zaken wilt nastreven 
- en wij zijn daartoe wel genegen -
dan is het noodzakelijk dat men zich 
bindt aan compromissen die welover-
wogen, ook in polit iekpluriforme 
colleges, tot stand zijn gekomen. Ik 
wi l absoluut niet zeggen dat de Kamer 
niet in volle vrijheid met haar amen-
deringsrecht kan omgaan. Ik wi l 
echter wel de vraag onder ogen zien 
wat er gebeurt als er een heel ander 
produkt uit de bus komt. Dan weten 
wi j dat die les niet kan werken. 

De heer Jacobse merkte op dat wij 
grootschalig bezig zijn. Ik wil dit als 
fictie kwalificeren. Ik heb eerder 
geduid op onze uitgangspunten. Het 
gaat om bestuurskrachtige eenheden 
die dicht bij de burger doelmatig en 
effectief kunnen besturen. Die criteria 
moeten in elke situatie worden 
vertaald. Ik zie geen enkele aanleiding 
om ons inconsequent gedrag te 
verwijten. 

Ik handhaaf mijn verwijt aan het 
adres van de heer Jacobse als hij 
volhoudt dat hij consequent bezig is 
dat provinciale plan als politiek 
compromis incidenteel aan te tasten 
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op basis van wensen van gemeente-
besturen. De entiteiten die gemeenten 
vormen, grenzen aan andere entiteiten. 
Daar bestaan conflicten tussen en die 
moeten worden opgelost. 

Dat kan op provinciaal niveau 
gebeuren en dat kan hier ook. Een 
vorm van decentralisatie is om dat 
- terecht - naar die provincie te 
brengen. 

De Minister heeft aan het gestelde 
over De Groene Ster geen nieuwe 
argumenten toegevoegd. Dat betekent 
dat de argumenten die door anderen 
zijn aangedragen, relatief in waarde 
stijgen. Ik kan dit niet anders aanvoe-
len, maar ik wil de Minister nog wel 
een keer vragen om op die argumenten 
in te gaan. Wat verdient aanbeveling? 
Functiescheiding in het beheer of juist 
koppeling? 

Dat de een iets anders wil dan de 
ander is duidelijk, maar wij hebben 
een nota Landelijke Gebieden, waarin 
hoofdli jnen worden gesteld. Die nota 
is in deze Kamer nog niet afgehandeld, 
maar er kunnen wel uitspraken over 
worden gedaan. 

Ik wi l nog een paar opmerkingen 
maken over Barradeel. De bevolking 
wil het liefst haar eigen gemeente 
houden. Die heeft die soesa niet 
nodig. De bevolking is verdeeld over 
de voorliggende alternatieven. Daar 
komen wij ook weinig verder mee. 
Belangrijk is dan dat alle andere 
criteria die een rol spelen bij zo'n 
afweging nog eens de revue passeren. 

Ik ga niet weer in op het Waddenge-
bied. De Minister heeft daarvoor 
argumenten gegeven. Wij hebben die 
afweging ook niet gemaakt. 

Ik wi l het financiële argument nog 
wel benadrukken. Wij hebben becijfe-
ringen gehad die er niet om liegen. 
Een duidelijke handreiking op dat vlak 
zou toch mede in die marginale 
afweging moeten worden betrokken. 
Hetzelfde wi l ik zeggen voor de 
Dongeradelen en Dokkum. In de 
discussie over de financiële dimensie 
heb ik trouwens ook nog vragen 
gesteld over de onderwijsuitkeringen-
problematiek, die niet zijn beantwoord. 
Die financiële dimensie, zo komt het 
althans op mij over, zou ervoor kunnen 
pleiten om de samenvoeging die de 
Regering voorstelt, er dan maar door 
te duwen over de hoofden van de 
burgers heen. 

Het mag toch niet gebeuren dat dit 
beeld ontstaat, als het al juist is. Ik 
moet zeggen dat dit beeld, na de 
beantwoording, bij ons versterkt is. 
Wij vragen de Regering hierop nog 
eens duidelijk in te gaan. Dit is toch 

een belangrijke afweging die al 
discutabel was, gezien de manier 
waarop de criteria gehanteerd 
werden. Daarom moet de Regering 
toch duidelijke argumenten hiervoor 
noemen. 

Ik heb gisteren de koppeling van 
Oude Venen aan Eernewoude ge-
noemd. Als wordt gezegd dat het zo 
aan Eernewoude vastzit dat het er per 
se bij betrokken moet worden, dan 
kunnen wi j ook iets verder gaan. Dan 
kunnen wi j zeggen dat het gebied 
onder één beheer moet worden 
gebracht en dan kunnen wi j vragen 
waarom Eernewoude niet wordt 
meegenomen. Ik stel de vraag 
nogmaals. 

Ik kom ten slotte op de kwestie van 
Wymbritseradeel en Sneek. Dan kom 
ik tevens op het voorbeeld dat de heer 
Mateman mij heeft voorgehouden. 
Wij zouden daar met heel andere 
ideeën in het veld hebben geopereerd. 
Ik wil de heer Mateman nu nog wel 
toevoegen, dat wi j inderdaad de 
gehele procedure die gedeputeerde 
staten nebben gevolgd totdat het 
statenbesluit was genomen, nog eens 
kritisch hebben nagelopen in alle 
fasen en in alle fasen ook hebben 
willen toetsen. Dit is voorafgegaan 
aan het gehele proces van besluitvor-
ming. Ik vind dit op zich zelf een 
goede zaak. 

Het gaat mij te ver als hij zegt dat in 
het gebied emoties zijn opgeroepen 
of dat anderszins agitatie is opgeroe-
pen. Dit is natuurlijk niet aan de orde. 
Binnen elke partij leven zeer pluriforme 
opvattingen. Wij wi l len niet verhelen 
dat wij de situatie rond Sneek het 
moeilijkste probleem vinden. Ik heb 
dit gisteren geduid tegen de achter-
grond van het feit dat wi j in het 
wetsontwerp een duidelijk compromis 
hebben herkend. Er is bovendien 
sprake van een situatie dat de Minister 
is afgeweken van het voorstel van 
gedeputeerde staten. Welnu, dit 
vereist een zeer zorgvuldige afweging. 

Ik heb de Regering de vraag 
voorgelegd hoe het nu zit met de 
rivaliteitsgedachte. De Minister zegt 
dat ik dit als vrees heb geuit. Daarmee 
schiet ik natuurlijk niets op. Ik heb ook 
gevraagd of het beheersbaar is, als er 
spanningen ontstaan door de situatie 
die het wetsontwerp wi l creëren, als 
het in de verkeerde richting zou gaan 
en zou leiden tot ongezonde concur-
rentie om bedrijven binnen te krijgen 
en tot verlegging van de centrumposi-
tie. Op die vraag heb ik geen antwoord 
gekregen. Die vraag blijft ons bezig-
houden. Ik hoop van de Regering 
alsnog een duidelijk antwoord hierop 
te krijgen. 

De heer Mateman (CDA): Het laatste 
hoop ik ook. Toch moet ik de heer 
Rienks enkele vragen stellen, na de 
opmerkingen die hij aan mijn adres 
maakte. Hij heeft gesuggereerd dat de 
PvdA het huidige wetsontwerp 
verdedigt, terwij l de VVD, de PPR, de 
SGP en het CDA dat niet zouden 
doen. Vindt de heer Rienks het 
wetsontwerp zoals het nu luidt ideaal? 
Komt het overeen met de wensen van 
de PvdA in Friesland? 

De heer Rienks (PvdA): Dit is vragen 
naar de bekende weg. Gisteren heb ik 
gezegd dat wij op tal van punten 
menen dat dit wetsontwerp anders 
had kunnen luiden, met name wanneer 
een andere afweging van criteria zou 
zijn gemaakt. Wij hebben er nu voor 
gekozen, die afweging als uitgangs-
punt te nemen voor onze beoordeling 
van het wetsontwerp, omdat die 
afweging in de provincie is gemaakt. 
Dat is een compromis. Er zijn afwegin-
gen die wi j anders zouden hebben 
gemaakt maar die wij accepteren 
aangezien zij in de regio zelf zijn 
gemaakt. 

De heer Mateman (CDA): Het antwoord 
is mij duidelijk: 'wij hadden het 
eigenlijk ook anders wil len hebben'. 
Dan begrijp ik het niet goed dat u zo 
hoog te paard gaat zitten om anderen 
die heel consciëntieus, in overleg met 
de bevolking in het gebied, proberen 
tot het laatst toe wijzigingen aan te 
brengen in de hoek te drukken van 
degenen die het eigenlijk niet goed 
doen. Waarom gaat u niet consequent 
op uw lijn door? 

In de memorie van antwoord staat 
bij voorbeeld: 'De leden van de PvdA 
vragen of er naar hun mening in 
Friesland na een herindeling toch nog 
niet veel te veel gemeenten blijven 
bestaan.' Ik wil nog wel andere citaten 
geven. De hele tendens is 'er is 
eigenlijk niet veel van terechtgeko-
men'. Ü mag nu om politieke redenen 
best toch akkoord gaan met de 
voorstellen, maar verwijt u ons dan 
niet dat wi j in meerderheid toch nog 
een correctie wil len aanbrengen, 
overigens op kleine punten. Dergelijke 
kritiek kan niet. 

De heer Rienks (PvdA): Hier staat de 
optiek ter discussie waarmee de 
Kamer wetsontwerpen beoordeelt. 
Wanneer wij de decentralisatie wil len 
inzetten, zullen wij het ook moeten 
accepteren dat wij niet altijd het 
perfecte, ook niet het harmonisch 
perfecte, op ons bordje krijgen. 
Wanneer wi j ieder voorstel gigantisch 
gaan amenderen, komt er een produkt 
tot stand waarvan iedereen zich zal 
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afvragen of de beleden decentralisatie 
er eigenlijk nog wel in doorklinkt. Die 
geloofwaardigheid wil len wij zo veel 
mogelijk versterken; men moet 
inderdaad het gevoel hebben: 'dat is 
in de regio zo gemaakt, en de wetgever 
luistert er echt naar'. 

Wij moeten ons dan sterk beheersen 
om het niet op bepaalde punten beter 
te doen. Natuurlijk, dat zit ons ingebak-
ken. Daarvoor zitten wi j hier ook. 
Wanneer wi j echter een echt begin 
met decentralisatie in Nederland 
wil len maken - en dat doen wi j met 
dit eerste provinciale herindelings-
plan - dan zullen wij de provincie ook 
eens die waardigheid moeten geven 
die haar toekomt. 

De heer Mateman (CDA): Daaraan 
houdt u zich dan voortaan in alle 
gevallen! Ik zal mij deze woorden van 
u goed blijven herinneren! Dat 
betekent dat u voortaan klakkeloos 
alle voorstellen zult volgen! 

De heer Rienks (PvdA): Dat is helemaal 
niet aan de orde! 

De heer Mateman (CDA): Dan stelt 
het argument dus niets voor! Of het is 
waar in alle gevallen, of het is nu niet 
waar! 

De heer Rienks (PvdA): Die vergelijking 
raakt kant noch wal ! Wij kunnen dit 
soort situaties beperken tot een aantal 
aangewezen zaken. Bij het spreken 
over decentralisatie gaat het om veel 
van dit soort zaken. Welnu, ik wens 
niet de indruk te wekken dat wi j de 
provincies over alles laten meepraten 
en dat er toch iets heel anders uit de 
bus komt doordat de Kamer allerlei 
marginale afwegingen anders maakt 
dan die provincies. Wij moeten 
streven naar een wijze zelfbeheersing. 
Ook wij wegen; daarvoor zitten wij 
hier. Ik zal nader per amendement 
horen hoe het ervoor staat. 

De heer Mateman (CDA): Wij worden 
het nog eens! 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag ingaan op 
hetgeen de sprekers in tweede termijn 
naar voren hebben gebracht. Ik zal 
trachten hierbij niet in herhaling van 
argumenten te vervallen, al was het 
maar vanwege de t i jd. 

Ik constateer dat er tussen de heer 
Mateman en mij op een aantal 
hoofdpunten geen groot verschil van 
inzicht bestaat. Hij zal ook niet 
verwachten dat ik hierop nu nog 
uitvoerig inga. 
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Ik heb echter nog één kanttekening. 
Het doet mij deugd hem te horen 
zeggen dat de CDA-fractie akkoord 
gaat met de hoofdli jnen. Het gaat mij 
echter wat ver - in zoverre kan ik mij 
ook vinden in een opmerking van de 
heer Rienks in die richting - als de 
heer Mateman zegt dat hetgeen nu 
aan amendementen op tafel ligt, een 
wat marginale bijsturing is in ove-
rigens arbitraire zaken. 

Ik moet erop wijzen dat wij met een 
wetsvoorstel te maken hebben - ik wil 
dit, ook in tweede termijn nog eens 
onderstrepen - dat niet alleen een 
bijzonder lange voorbereidingstijd 
heeft gehad, maar waarbij ook vooral 
het provinciale bestuur in bijzonder 
intensief overleg met de gemeenten 
in Friesland een- en andermaal de 
zaken heeft afgewogen en ten slotte 
op een zeer zorgvuldige wijze bij 
moeilijke zaken tot een standpuntbe-
paling is gekomen. 

Dit houdt in dat wi j hierbij de plicht 
hebben om deze voorstellen zeer 
terughoudend te benaderen - dit 
hebben wij ook in de wetsvoorstellen 
gedaan - omdat anders aan de 
waarde van een dergelijke voorberei-
ding veel kracht wordt ontnomen. Het 
wederom zelfstandig doen worden 
van gemeenten die volgens het 
wetsontwerp in een groter geheel 
zouden opgaan, kan in bepaalde 
gevallen worden beloond, terwij l in 
andere gevallen besturen die om 
volstrekt begrijpelijke redenen ook 
liever apart waren gebleven, uiteinde-
lijk toch aan het hele proces hebben 
meegewerkt. Die consequenties van 
de amendementen die vandaag ter 
tafel liggen, moeten hierbij worden 
gewogen. 

Daarbij denk ik vooral aan hetgeen 
over Doniawerstal is opgemerkt. Ik 
kan niet zeggen dat het amendement 
over deze zaak een marginale zaak 
betreft. Het komt mij voor dat, alle 
argumenten voor en tegen nog eens 
overziend, hierbij toch wezenlijk is, of 
het verantwoord is de twee desbetref-
fende gemeenten samen te voegen. 
Als ik dit doe vanuit het algemene 
scharnierpunt dat wi j die herindeling 
bezien bij gemeenten die onder de 
grens van 10.000 inwoners bezitten 
- welke grens geen heilig criterium 
is - dan ligt het toch voor de hand dat 
een gemeente van een omvang als 
Doniawerstal in die heroverweging 
wordt betrokken. 

Als daarbij het argument zeker niet 
zou kunnen gelden, dat bij een 
samenvoeging van dergelijke gemeen-
ten sprake zou zijn van een geweldige 
overheersing van de ene door de 
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andere gemeente, zou ik de Kamer 
graag wil len vragen een dergelijke 
amendement toch nog eens goed te 
overwegen. Als wi j dit zouden doen, 
zou zij dan toch ook niet voor verdere 
herindelingen, als het gaat om 
samenvoegingen ten einde een 
gebied een sterker bestuurskracht te 
geven als geheel, eens moet overwe-
gen of een dergelijk amendement wel 
moet worden gehandhaafd? 

Ik voorzie immers dat wi j anders in 
de toekomst eigenlijk zonder richtlijn 
en uitgangspunten de toekomstige 
noodzakelijke herindelingen zouden 
moeten gaan aanpakken. 

Van verschillende kanten zijn 
opmerkingen gemaakt over het 
getalscriterium. Resumerend stel ik 
vast dat de heren Leerling en Van 
Rossum ook in het verleden bij 
herhaling het criterium als zodanig 
hebben afgewezen. Dat is een stand-
punt dat ik heb te respecteren, maar ik 
wil beslist niet zo ver gaan om - met 
alle relativeringen die ik erbij heb 
gemaakt - dat scharnierpunt los te 
laten. Uit de discussies van de 
afgelopen tijd is toch wel duidelijk 
gebleken dat in algemene zin - met 
de nadruk op: in algemene zin - een 
gemeente in de meest optimale zin 
kan functioneren als zij een dergelijke 
omvang heeft. 

Dat betekent zeker niet dat elke 
gemeente met minder inwoners moet 
worden opgedoekt. Dat is beslist niet 
de bedoeling. De Kamer heeft echter 
vele jaren hierover gesproken en 
gezegd dat het als een richtsnoer 
moet worden gebruikt voor de 
heroverwegingen. Ik verwijs bij 
voorbeeld naar de discussie hierover 
in de kamercommissie met een van 
mijn voorgangers. Ik heb alle respect 
voor degenen die van het begin af 
aan dat criterium niet wensten, maar 
ik zou de overige leden die in beginsel 
ermee akkoord gingen toch willen 
vragen op die lijn te blijven, tenzij uit 
de door mij toegezegde evaluatie 
blijkt dat een dergelijk uitgangspunt in 
de praktijk toch niet haalbaar is. 

Overigens merk ik op dat ook de 
door mevrouw Wessel genoemde 
punten in de evaluatie zullen worden 
opgenomen. Ik ben echter nog niet zo 
ver dat ik dat uitgangspunt wi l 
loslaten, met alle relativeringen die 
nodig zijn en met alle uitzonderingen 
die gemaakt kunnen worden. Daarbij 
wijs ik er nogmaals op dat in dit 
wetsvoorstel is bewezen dat het geen 
wet van Meden en Perzen is, maar dat 
in het wetsvoorstel zelf op een aantal 
punten op daarbij aangegeven 
gronden het criterium van 10.000 
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inwoners niet is gehandhaafd. In een 
dergelijke aanpak acht ik het echter 
wel redelijk dat afwijkingen van 
argumenten worden voorzien. Er mag 
niet - zoals bij de gemeenten boven 
de 10.000-grens gebeurt - van 
worden uitgegaan dat zij niet behoeven 
te worden heringedeeld. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Jacobse heeft in 
eerste termijn concretisering aan zijn 
gedachte gegeven, waarbij ik mij heb 
aangesloten. Hij sprak over een 
benedengrens van 6000 a 7000, 
afhankelijk van de situatie van het 
betrokken landsdeel. Vindt de Minister 
dat hanteerbaar of gaat hem dat ook 
te ver? 

Minister Rietkerk: Zo ver ben ik nog 
niet. Ik wil de zaak graag evalueren. 
Wij hebben gesproken over de 
Waddenzeegemeenten, die daaraan 
ook al niet voldoen. Toch stel ik niet 
voor deze gemeenten samen te 
voegen. Of een dergelijk, tweede, 
criterium voor plattelandsgemeenten 
moet worden gehanteerd, is nog een 
vraag. Daarbij komt dat er ook in een 
provincie als Friesland gemeenten zijn 
van een veel grotere omvang die in 
die hoedanigheid zeer zinvol functio-
neren. 

Of nu voor Friesland het criterium 
van 6000 inwoners gehanteerd moet 
worden en voor Zuid-Holland 10.000, 
weet ik niet. Ik ben nog niet zo ver. Ik 
vind het wel juist dat wij aan de hand 
van de ontwikkelingen het geheel 
herwaarderen en de uitkomst als 
uitgangspunt nemen om in bepaalde 
gevallen ervan af te wijken. Men heeft 
gemerkt dat ik er beslist geen tegen-
stander van ben dat dit in concrete 
gevallen ook gebeurt. 

De heer Leerling (RPF): Het blijkt heel 
duidelijk dat de 10.000-inwonergrens 
erg betrekkelijk is. Toch weegt het erg 
zwaar in de herindelingsplannen. 

Ik vraag mij af of wij niet moeten 
komen tot een omgekeerde bewijslast. 
Zolang een gemeente met een 
inwonertal van bij voorbeeld 6000 
inwoners goed functioneert, behoeft 
men niet tot herindeling over te gaan, 
tenzij kan worden bewezen dat het 
om allerlei moverende redenen niet 
goed gaat. Dat is omgekeerd aan 
hetgeen nu gebeurt. 

Minister Rietkerk: Dat getal van 
10.000 is een uitgangspunt, een 
aangrijpingspunt, dat aan dit wets-
voorstel ten grondslag ligt. De heer 
Leerling heeft zich van het begin af 
aan daarvan gedistantieerd; dat is zijn 

goed recht. Ik heb echter niet de 
bereidheid nu toe te zeggen, dat ik 
daarvan af zal stappen. Ik geloof niet 
dat het verstandig is nu nuancering in 
de richting van die 6000 aan te 
brengen, zoals de heer Leerling heeft 
gevraagd, omdat wij dit criterium 
nooit als het enige gebruiken. Wij 
voegen dit bij de andere criteria en 
proberen dan per geval tot een 
concrete aanbeveling te komen. 

Voorzitter, als tweede punt is er de 
kwestie van de naamgeving. Ik heb 
kennis genomen van hetgeen daarover 
nog nader door de verschillende 
geachte afgevaardigden is opgemerkt. 
Mevrouw Wessel-Tuinstra kwam 
nogmaals terug op het feit, dat er 
geen wet bestaat die voorschrijft dat 
namen van gemeenten in het Neder-
lands moeten luiden. 

Zij heeft daarin gelijk. Ik dacht 
echter, dat ik in eerste termijn duidelijk 
heb gemaakt dat ik het niet op de weg 
van de wetgever vind liggen, Friestali-
ge namen in Nederlandse wetten in te 
voeren, zij het dat er wel degelijk een 
mogelijkheid geschapen wordt voor 
gemeenten hun naam straks zelf ook 
te kiezen. Dit gebeurt in het perspectief 
van de herziening van de Gemeente-
wet, waarin wij een dergelijke moge-
lijkheid denken te geven aan alle 
gemeenten. 

In een dergelijke opzet is toch geen 
sprake van discriminatie op taalgebied 
- dat is gewoon niet aan de orde -
maar is er sprake van een benadering 
vanuit de Nederlandse wetgeving die 
volledige ruimte aan de gemeenten 
laat, als men dit wenst daarin een 
andere keuze te maken. 

Men heeft mij gevraagd erop te 
wijzen dat dit ook consequenties heeft 
die de betreffende gemeentebesturen 
goed moeten overwegen. Ik wil dit 
graag onderschrijven. De gemeenten 
doen er goed aan alle aspecten, ook 
de financiële, te bezien voordat men 
komt tot een andere keuze. 

Nogmaals, de gemeenten hebben 
de vrijheid dat te doen. Ik kan daarom 
ook het amendement van de heer 
Rienks niet steunen. De heer Schutte 
heeft ook reeds daarop gewezen. Wij 
zouden dan eigenlijk nu een Friese 
naam geven aan gemeenten die nog 
gevormd moeten worden. Ik weet niet 
hoe dat in die nieuw samengestelde 
gemeenten zou uitpakken. Ik zie echt 
niet in waarom de regeling die nu 
wordt voorgesteld op dit punt ook 
maar op enigerlei wijze tot gevolg zou 
hebben hetgeen de heer Rienks zegt, 
namelijk dat dit in feite geen recht zou 
doen aan de Friese taal en dat dit een 
discriminatie van die taal zou zijn. Ik 

vind dat een onjuiste stellingname en 
wens dat duidelijk tegen te houden. 

De heer Mateman (CDA): Er is veel 
gepraat over de Friese taal. Ik vind dat 
heel belangrijk, doch niet het allerbe-
langrijkste. De mogelijkheid voor 
gemeenten een eigen naam te geven, 
impliceert toch heel uitdrukkelijk ook 
het geven van een Friese naam. Het 
antwoord op die vraag is toch 'ja'? 

Minister Rietkerk: Die mogelijkheid 
zal er zijn. Het antwoord is dus 'ja'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een aantal opmerkingen maken in 
algemene zin over de besproken 
gemeenten. 

Ik wil mij graag aansluiten bij de 
waardering die de heer Van Rossum 
heeft uitgesproken voor de ambtelijke 
steun. Men moet dit niet te vaak doen, 
maar op dit punt wil ik dat toch wel 
graag doen. De leden zullen wel 
hebben gemerkt dat het maken van 
amendementen in dit vlak waarlijk 
geen sinecure is. Er is bovendien nog 
wel eens op een vrij laat tijdstip van 
de medewerkers gevraagd het nodige 
te doen. 

In dit kader heb ik er wel begrip 
voor dat wij de behandeling van deze 
amendementen volgende week 
afronden. Dat geeft ons ook de 
gelegenheid het geheel nog eens op 
schoonheidsfoutjes of misslagen te 
bezien. 

Ik vraag de Voorzitter overigens het 
voor mogelijk te houden, volgende 
week ook over deze zaak te stemmen. 
Dit lijkt mij erg belangrijk. Ik vrees 
namelijk dat wanneer de procedure 
weer een week opschuift, de moeilijk-
heden om deze zaak voor 1 januari 
geregeld te hebben, weer groter 
zouden kunnen worden, mede gelet 
op het feit dat het voorstel ook nog in 
de Eerste Kamer moet worden 
behandeld. Ik had dus graag dat er 
volgende week gestemd kan worden. 

De Voorzitter: De Minister heeft het 
nu rechtstreeks over de regeling van 
werkzaamheden. De Kamer zal 
uiteraard volgende week beslissen. 
Het lijkt mij dat de Kamer woensdag 
of donderdag een besluit kan nemen 
over het tijdstip van stemming. Van 
het verzoek van de Minister wordt 
notitie genomen. De Kamer zal voorts 
zelf beslissen wanneer er kan worden 
gestemd. 

Minister Rietkerk: Meer kan ik u niet 
vragen, mijnheer de Voorzitter. 

Ik kom thans te spreken over de 
verschillende amendementen met 
betrekking tot de gemeentelijke 
herindeling. Het lijkt mij dat ik daarover 
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het beste kan spreken aan de hand 
van de vraag die de heer Rienks aan 
het slot van zijn betoog heeft gesteld. 
Hij heeft gevraagd wat mijn standpunt 
is, het geheel van amendementen 
overziende en daarbij bedenkende dat 
het geheel van amendementen zou 
kunnen worden aanvaard. Welnu, in 
eerste termijn heb ik tegen een aantal 
amendementen bezwaar gemaakt. Ik 
heb zeker niet de intentie die bezwaren 
in tweede termijn te laten varen. Ik 
heb in de politiek geleerd dat men 
nooit moet spreken over situaties die 
zouden kunnen ontstaan als er nog 
sprake is van bepaalde ontwikkelingen. 

Het geheel van de amendementen 
overziende, wil ik de Kamer wel 
zeggen, dat ik met een drietal amen-
dementen problemen heb en dat ik er 
moeite mee heb deze amendementen 
definitief in het kader van dit wets-
ontwerp te plaatsen. 

Dit slaat in de eerste plaats op 
datgene wat met betrekking tot Sneek 
wordt voorgesteld. Het ging hierbij 
toch heel duidelijk om een zodanige 
planologische verbetering in verband 
met de ruimte voor Sneek dat datgene 
wat gedeputeerde staten in eerste 
instantie nodig achtten en in tweede 
instantie door provinciale staten is 
beperkt, door mijn voorganger is 
overgenomen op grond van planolo-
gische overwegingen. 

Ik heb hierop ook in eerste termijn 
gewezen. Het is bijzonder belangrijk 
dat dit onderdeel van het wetsvoorstel 
kan worden gehandhaafd. Ik zeg dit 
beslist niet uit overwegingen van 
persoonlijke aard. Ik geloof echter dat 
het een goede zaak zou zijn, ook 
planologisch gezien en als men kijkt 
naar de toekomstige vormgeving van 
de gemeente Wymbritseradeel, op dit 
punt het wetsvoorstel te volgen. Ik zie 
niet in dat het betrekken van drie 
kleinere plaatsen bij Sneek voor die 
plaatsen tot onaanvaardbare situaties 
zou leiden. Meer voor het perspectief, 
lijkt het mij goed het voorstel van het 
wetsontwerp te volgen. 

De heer Lankhorst heeft in dit 
verband gewezen op het feit dat de 
conjunctuur vandaag beslist niet meer 
geschikt is voor geweldige uitbreidin-
gen. Daarin heeft hij natuurlijk gelijk. 
Hiertegenover stel ik wel dat bij 
gemeentelijke herindeling, waarbij 
men een 25-tal jaren vooruit wi l 
denken, men toch niet op grond van 
conjuncturele ontwikkelingen van 
twee of drie jaar moet zeggen dat een 
bepaalde leefruimte voor een gemeen-
te niet gewenst is. 

Ik denk dat de heer Lankhorst met 
mij hoopt dat het economische dal 
waar wi j vandaag in zitten, over een 
paar jaar weer voorbij zal zijn. In de 
opmerkingen van de heer Lankhorst 
zie ik dus geen argument om een op 
zich zelf redelijke leefruimte voor de 
belangrijke gemeenschap Sneek, 
weer te beperken. 

Wat Dokkum betreft, kan ik de 
argumenten herhalen. Ik heb zeer veel 
argumenten naar voren gebracht. Ik 
geef toe dat een groot aantal al eerder 
in discussie is geweest. De Kamer 
neemt het mij niet kwalijk, als ik zeg 
dat ook de argumenten van de zijde 
van de Kamer nogal eens in de 
stukken terug te vinden zijn. Bij 
Dokkum en de twee Dongeradelen 
gaat het mij erom dat juist ten aanzien 
van dit voorstel de zaken bijzonder 
grondig door Gedeputeerde staten 
zijn overwogen. 

Er moeten natuurlijk ook besluiten 
kunnen worden genomen die niet 
helemaal aansluiten bij hetgeen 
waarvan men ter plekke vindt dat het 
juist is. Ik zou ook bezwaar maken 
tegen een voorstell ing van zaken, 
waarbij het samenvoegen van een 
aantal gemeenten als zodanig negatief 
moet worden benaderd. Het komt 
mij toch voor dat je in algemene zin 
met zijn tweeën of met zijn drieën 
sterker bent dan alleen. 

Ik moet erbij zeggen dat met name 
de Dongeradelen eigenlijk geen hart 
hebben. Zij zijn in het verleden altijd 
al in belangrijke mate bij Dokkum 
betrokken geweest. De gedachte aan 
de samenvoeging van de drie gemeen-
ten tot een gemeente in die regio die 
naar verwachting sterker zal kunnen 
zijn dan de afzonderlijke eenheden, 
staat centraal in dit wetsontwerp. Ik 
pleit ervoor datgene te volgen dat wi j 
juist vanuit Friesland aangedragen 
hebben gekregen. 

Hetzelfde geldt voor Doniawerstal. 
Ik zie niet in waarom de samenvoeging 
van de twee gemeenten een negatieve 
zaak zou zijn. Het is belangrijk dat wi j 
in een kader van benadering van 
herindeling uitgaan van een principe 
van samenvoegen ter versterking. De 
argumenten die voor het wetsvoorstel 
zijn aangevoerd, zouden onvoldoende 
zijn. Ik begrijp de wens dat men in 
bepaalde opzichten liever op zichzelf 
wil blijven. 

Een samenvoeging van Doniawer-
stal en Haskeiïand is volgens mij een 
heel goede zaak in het belang van de 
betrokkenen zelf. Als men is aangewe-
zen om in een sterker verband samen 
te gaan, moet men daar overheen 
kunnen stappen. Naar mijn ver-

wachting zal men dan ook na enige 
ti jd tot de ontdekking komen dat juist 
het grotere geheel voor de leefge-
meenschap daar ook positieve 
effecten zal opleveren. 

Ik maak nog enkele opmerkingen 
over wat minder grote punten. Als 
zodanig beschouw ik de voorstellen 
met betrekking tot de Groene Ster. De 
heer Jacobse heeft gezegd dat hij van 
mening blijft dat die scheiding 
wenselijk is, gesteld dat Tietjerkstera-
deel dit ook wenst. Tietjerksteradeel is 
volgens hem echter niet consequent 
wat het zuiden betreft. Ik stel hier 
tegenover dat Leeuwarden in dit 
opzicht een gemeente is die dit hele 
gebied gezamenlijk kan beheren. 

In de Kamer is er geen twijfel over 
uitgesproken dat Leeuwarden ook de 
natuurfunctie van dit gebied behoorlijk 
zal kunnen behartigen. Ik zie niet wat 
het grote voordeel van die scheiding 
zou zijn, te meer niet omdat Tietjerk-
steradeel er op zich zelf geheel mee 
akkoord gaat dat het recreatiedeel 
door Leeuwarden wordt overgeno-
men. Ik vraag de Kamer dan ook te 
bezien of hetgeen in het wetsontwerp 
is voorgesteld niet kan worden 
gevolgd, ook in het licht van de de 
vele besprekingen die over deze zaak 
in Friesland hebben plaatsgehad. 

Ik begrijp dat de heer Jacobse ten 
dele gecontenteerd is met mijn 
toezegging, geen bezwaar te maken 
tegen de toevoeging van Hemelum 
aan Nijefurd. Dit is inderdaad de kern 
van zijn argumentatie geweest, zij het 
dat hij consequent het hele gebied 
wile overschuiven. Ik heb de indruk 
dat de gemeenten in het meer 
noordelijke deel vrij sterk op Gaaster-
land zijn georiënteerd, zodat die 
scheiding beter kan worden aange-
bracht. 

De heer Rienks meende terecht, op 
een enkele vraag nog geen antwoord 
te hebben ontvangen. De Staatssecre-
taris zal nog antwoord geven op 
enkele financieel getinte vragen. Ik 
moet nog antwoord geven op de 
vraag over Eernewoude. De ligging 
van Eernewoude is zodanig, dat het 
een vreemde zaak zou zijn om die 
gemeente niet bij Tietjerksteradeel te 
laten. Dat is de kern van het argument 
tegen hetgeen de heren Jacobse en 
Rienks vroegen. 

Verder is nogmaals gevraagd of de 
kans niet aanwezig is dat straks de 
gemeenten Sneek en Wymbritseradeel 
in een rivaliteitspositie elkaar al of 
niet gewenst gaan beconcurreren en 
zo ja, of dat volgens mij een beheers-
bare situatie is. Ik kan dat niet overzien. 
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Wij moeten wel aannemen dat in de 
huidige conceptie die gemeentebestu-
ren verstandig genoeg zullen zijn om 
het niet tot onbeheersbare situaties te 
laten komen. Ik denk dat dit overeen-
komt met hetgeen de heer Rienks op 
andere punten naar voren heeft 
gebracht. Ik hoor hem nog tegen de 
heer Mateman zeggen dat wij meer 
aan gemeentebesturen over moeten 
durven laten! 

De heer Lankhorst heeft opnieuw 
gepleit voor kleinschaligheid. Hij zei, 
niet ten onrechte, dat wij ten aanzien 
van grootschaligheid bijzonder 
voorzichtig moeten zijn. Dit wetsvoor-
stel brengt geen typisch grootschalige 
indeling van de Friese gemeenten met 
zich. Door gedeputeerde staten en 
provinciale staten is zoveel mogelijk 
geprobeerd, aan wensen van betrok-
kenen tegemoet te komen. 

Ik neem aan dat ook de heer 
Lankhorst van mening is dat bepaalde 
gemeenten - ik denk aan Sloten en 
daarmee vergelijkbare gemeenten -
niet meer een omvang hebben 
waarvan kan worden gezegd dat zij 
voldoende bestuurskracht hebben om 
de komende twintig jaar ruimschoots 
aan te kunnen. Criteria zijn te relative-
ren, maar de grondgedachte van dit 
wetsvoorstel is geweest om vanuit 
een aantal uitgangspunten te bezien 
hoe kan worden gekomen tot een 
herindeling, die voor de betrokken 
bewoners een meer bestuurskrachtige, 
bij de tijd passende gemeentelijke 
indeling betekent. 

Hierbij speelt het doelmatigheidscri-
terium een belangrijke rol. Daarom 
vraag ik de Kamer voor de drie door 
mij genoemde gebieden verder te 
gaan op het door de provincies 
uitgestippelde pad. 

De heer Jacobse (VVD): Betekent de 
beperking tot drie dat er geen bezwa-
ren bestaan tegen het voorstel dat 
samenvoeging bepleit van de gemeen-
ten het Bildt en Barradeel? 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Daarover kom ik nu te 
spreken. Ik heb daarover in eerste 
instantie gezegd dat dit een wat 
moeilijker afweging is. Men weet dat 
de bevolking geacht kan worden een 
lichte voorkeur voor Franekerte 
hebben, terwijl de besturen liever met 
het Bildt samengaan. Gelet op de 
samenhang in dit gebied geef ik toch 
de voorkeur aan hetgeen in het 
wetsontwerp wordt voorgesteld. 

Ik heb door mijn opmerking dat 
beide mogelijkheden te overwegen 
zijn, aangegeven dat ik. het ingediende 

amendement niet onaanvaardbaar wil 
verklaren. De heer Van Rossum heeft 
niet ten onrechte gezegd dat men 
eigenlijk zelfstandig wil blijven. 
Omdat de gevoelens van de betrokke-
nen in dat gebied niet helemaal 
duidelijk zijn, moeten wij ons voor dit 
gebied afvragen of wij niet tot een 
versterking van de gemeentelijke 
structuur moeten komen. Het komt 
mij voor dat voor afwijking van 
hetgeen voorgesteld wordt en 
waarover juist in het Friese vele 
malen is overlegd en waarvoor 
opnieuw plannen zijn geordend, wel 
bijzondere gronden aanwezig moeten 
zijn. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Een opmerking 
van mij in eerste termijn over de 
bestuurskosten per inwoner is in dit 
debat een rol gaan spelen die ik niet 
voorzien had. Nu deze opmerking 
zoveel aandacht getrokken heeft, lijkt 
het mij juist om daarop nog wat nader 
in te gaan. Ik heb gezegd dat er een 
omslagpunt in de kostenontwikkeling 
is. Er treedt eerst een daling in de 
kosten op en daarna een stijging. Het 
omslagpunt licht dichter bij de 10.000 
inwoners dan bij de 5000. Ik wil dit 
nader preciseren. 

Ik heb eigenlijk ten onrechte het 
woord 'punt' genoemd. De cijfers zijn 
te voorschijn gekomen in een onder-
zoek van het Instituut voor Onderzoek 
van Overheidsuitgaven, namelijk in 
het onderzoek dat ten grondslag ligt 
aan de nieuwe Financiële-Verhou-
dingswet, waar wij vol hoop nog 
steeds het jaartal 1984 bij zetten. In 
dat onderzoek is een gedetailleerde 
analyse gemaakt van de gemeen-
schappelijke uitgaven. In het onder-
zoek wordt aangegeven dat er 
inderdaad iets als een omslagpunt 
bestaat rond 9000 inwoners. 

Dat punt ligt dus dichter bij de 
10.000 dan bij de 5000. Als men de 
curve tekent, treedt er niet onmiddellijk 
een stijging op, maar blijft het 
kostenbedrag per inwoner ongeveer 
gelijk. Het is dus meer een lijn dan 
een punt. Een duidelijke stijging 
begint pas weer bij 15.000 inwoners. 
Ik hoop dat iedereen het nu voor ogen 
heeft. 

De heer Jacobse heeft in tweede 
termijn wat gezegd over voorziene 
cijfers en over de zich ontwikkelende 
werkelijkheid. Ik kan dat alleen maar 
met hem eens zijn. Hij heeft gezegd 
dat men moet reageren op het tijdstip 
waarop het proces nog kan worden 
bijgestuurd. Daarvoor doen wij ons 
uiterste best. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de effecten van de Wet Uitkeringen 
Wegen voor de Dongeradelen. Ik heb 
toegezegd, dat ik daarover in tweede 
termijn cijfers zou verschaffen. Ik 
moet echter constateren dat ik 
enigszins te optimistisch ben geweest. 
Ik kan geen cijfers geven. Wel kan ik 
zeggen, dat naar verwachting beide 
gemeenten voordeel zullen ondervin-
den van de herziening van de WUW, 
om de eenvoudige reden dat beide 
gemeenten nu al de lasten dragen van 
beheer en onderhoud en straks een 
vergoeding zullen krijgen in de 
algemene uitkering uit het Gemeente-
fonds. Het gebruik van artikel 12 
hiervoor zal dan niet meer nodig zijn. 

De heer Van Rossum heeft naar ik 
aanneem niet bedoeld te zeggen, dat 
de herziening van de WUW reden tot 
herindeling was. Ik heb deze wet er 
alleen volledigheidshalve bij gehaald, 
als een ontwikkeling die mede in de 
beschouwing moet worden betrokken 
als men nagaat welke kans er bestaat 
op een sluitende begroting. Zonder 
Dokkum bij de herindeling te betrekken 
zal het niet gaan. Betrek je Dokkum 
erbij, dan ontstaat er een reële kans. 
De heer Leerling heeft gezegd dat hij 
zou worden overtuigd als ik kon 
verklaren dat door de samenvoeging 
een hoger welvaartsniveau - statis-
tisch zal het wel zo zijn maar per 
individu natuurlijk niet - ontstond. Ik 
kan dat vanzelfsprekend niet stellen. 
Door de samenvoeging van de drie 
gemeenten komen er echter wel 
gezondere, althans minder ongezonde 
financiële verhoudingen. Dat vind ik 
op zich zelf van belang. 

Aan het adres van de heer Jacobse 
moet ik blijven zeggen, dat exactheid 
in dezen niet mogelijk is. Ik kan in 
zoverre exact zijn dat ik kan zeggen 
dat niet onmiddellijk na de samenvoe-
ging een sluitende begroting zal 
ontstaan. Op den duur zal er echter 
een reële kans zijn. 

De heer Hennekam (CDA): Iedereen in 
dit huis is het erover eens dat er in het 
algemeen zo weinig mogelijk gemeen-
ten moeten zijn met de artikel-12-sta-
tus. Wij moeten er echter voor waken 
dat artikel 12 een soort aanduiding 
voor een inferieure gemeente wordt. 
In de discussie dreigt dat wel eens zo 
begrepen te worden. Niets is echter 
minder waar. Bij artikel 12 gaat het er 
om een soort uitlaatklep te vormen 
voor gemeenten die te maken hebben 
met structurele verstorende elementen 
in hun begroting, die vaak buiten de 
schuld van het gemeentebestuur om 
zijn gegaan en waar het weinig grip 
op heeft. In dit geval zou het.... 
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De Voorzitter: Mag ik de heer Henne-
kam even onderbreken. Het is bekend 
dat wij om 18.30 uur zouden moeten 
eindigen. Uw interruptie dreigt nu een 
redevoering te worden. Daarom 
verzoek ik u om een afrondende vraag 
te stellen, waarna de Staatssecretaris 
zijn betoog kan voortzetten. 

De heer Hennekam (CDA): Ik heb 
alleen wil len aangeven dat het 
argument voor een groot deel 
oneigenlijk wordt gebruikt. Als de 
Staatssecretaris kan toezeggen dat dit 
waar is, zal ik deze interruptie stoppen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: In 
hetgeen de heer Hennekam heeft 
gezegd, vind ik niets dat ik zou wil len 
bestrijden. 

De heer Mateman heeft eigenlijk 
gezegd dat hij de samenvoeging 
onder andere niet wi l omdat er dan 
een financieel gezondere situatie zou 
ontstaan. Deze redenering moet ik 
met alle kracht van de hand wijzen. 

De heer Mateman (CDA): Ik ben juist 
bezig mijn stenogram na te lezen. Ik 
heb 8 keer gezegd dat ik die relatie 
niet wilde leggen. Ik heb alleen 
gezegd dat ik weiger opgeknoopt te 
worden als het anders zou zijn 
uitgevallen. Wij hebben het nergens 
doorslaggevend geacht, maar de 
cijfers interesseren ons wel. Dit 
argument moet u dus niet gebruiken. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Impliciet heeft u het wel degelijk 
gezegd. U zegt dat het erop neerkomt 
dat de mensen die in Dokkum wonen, 
gaan betalen voor de mensen die in 
de Dongeradelen wonen. 

De heer Mateman (CDA): Wilt u 
zeggen dat dit niet zo is? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Dat 
betekent dat u het bereiken van een 
gezonde financiële situatie afwijst. 
Sterker nog, het betekent dat u zegt 
dat u die gezonde financiële situatie 
niet wilt. 

De heer Mateman (CDA): Ik wil dat er 
niet alleen wordt gekeken naar de 
kant van de inkomsten op basis van 
de normale regelingen. Als iedereen 
van mening is dat er in een bepaald 
gebied moet worden afgeweken van 
de Friese criteria omdat het zo'n arm 
gebied is, vind ik dat de 1,5 min. die 
er nu volgens de normale regeling 
naar toe gaan, niet buiten beschou-
wing mogen blijven. 

Ik zeg dit niet omdat ik het een 
wenselijke situatie vind, integendeel, 
maar omdat het een bestaande 
situatie is en ornaat ik het jammer zou 

vinden om 1,5 min. weg te halen en 
vervolgens de mensen van Oost- en 
Westdongeradeel en Dokkum aan de 
kassa te laten komen, zodat ze 
uiteindelijk in dezelfde situatie 
terechtkomen. Wat blijft er dan van de 
extra voorzieningen over? Alleen in 
dat kader heb ik het wil len gebruiken. 
Ik ben het met de Staatssecretaris 
eens dat het veel beter zou zijn als het 
Rijk daar geen cent extra in zou 
hoeven stoppen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ter 
wille van de tijd zal ik op de laatste 
opmerking van de heer Mateman niet 
ingaan, alhoewel die mij zeer prikkelt. 

Er is gevraagd naar de effecten van 
de herindeling van de Waddenzee 
voor de Dongeradelen. Er is nog geen 
wetsontwerp. Wij hebben duidelijk 
gemaakt waarom niet. In het voorstel 
dat de provincie heeft opgesteld, 
wordt een gedeelte van de Waddenzee 
toebedeeld aan Westdongeradeel. Dit 
levert een uitkering op grond van de 
oppervlakte op van f250.000. Ik voeg 
daaraan toe, dat dit naar mijn mening 
geen argument is voor het verlaten 
van het regeringsvoorstel om Dokkum 
bij de Dongeradelen te voegen. 

Het vliegveld Leeuwarden ligt thans 
in drie gemeenten, te weten Menaldu-
madeel, Leeuwarderadeel en Leeuwar-
den. Het onderbrengen van het 
vliegveld Leeuwarden betekent voor 
de gemeente Menaldumadeel inder-
daad een nadeel; dit heeft de heer 
Jacobse ook gezegd. Ik voeg daaraan 
toe, dat andere grenscorrecties de 
herindeling voor deze gemeente per 
saldo voordelig maken. Ik vind het 
dus wat moeilijk, als de heer Jacobse 
mij vraagt om te bemiddelen, ten 
einde een ander resultaat te bereiken, 
want als er een bevredigend saldo 
bestaat, moet men erg voorzichtig zijn 
om er een element uit te halen. Naar 
alle waarschijnlijkheid lokt men dan 
ongewild een discussie uit over 
andere elementen. 

De heer Mateman heeft gevraagd of 
ik meer gegevens kan verschaffen 
over de berekeningen ten aanzien van 
Doniawerstal. In mijn eerste termijn 
heb ik al gezegd, dat het verschil 
tussen de departementale en de 
gemeentelijke berekeningen vooral 
wordt veroorzaakt, doordat de 
gemeente Doniawerstal rekent op een 
groter personeelsbestand voor 
Scharsterland en wel in de orde van 
grootte van 15 personen. De noodzaak 
van een dergelijke personeelsuit-
breiding - hiermee is f900.000 
gemoeid - is mij volstrekt niet 
duidelijk. 

Drie huishoudingen worden 
samengevoegd waardoor zeker 
personele capaciteit vri jkomt. Die kan 
dan worden ingezet voor werkzaamhe-
den die de versterking van de bestuurs-
kracht uitmaken. Waarom Scharster-
land 15 ambtenaren meer nodig heeft 
dan andere gemeenten van 22.000 
inwoners, is mij in het geheel niet 
duidelijk. 

Ik verzet mi j dan ook tegen deze 
berekening. Het lijkt mij, dat er een 
financieel argument is geconstrueerd, 
dat er in feite niet is. 

De heer Leerling heeft mij om 
nadere inlichtingen gevraagd over het 
bedrag van f475 per inwoner, dat in 
1977 verbonden zou zijn geweest met 
de herindeling. Ik heb daarover met 
hem enige correspondentie gevoerd. 
Wij zijn het erover eens geworden, 
omdat het bepalen van een bron 
moeilijker is dan wi j aanvankelijk 
dachten, dat hij zijn vraag herhaalt in 
het voorlopig verslag over de herinde-
ling van de Krimpenerwaard. 

Aan het adres van de heer Rienks 
zeg ik, dat ons niets bekend is over 
een differentiatie in onderwijsuitkerin-
gen die in werking zou treden bij een 
inwonertal van 20.000 of 25.000. Dit 
geldt wel bij een inwonertal van 
250.000, maar ik neem niet aan dat hij 
zich in een nul heeft vergist. 

De heer Van Rossum (SGP): Bij een 
inwonertal van 25.000 gaat er wel een 
ander criterium voor de bekostiging 
van kleine scholen werken. Het aantal 
leerlingen dat aanwezig moet zijn, is 
anders bij een inwonertal van 25.000. 
Die grens is er zeer zeker wel. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
dank de heer Van Rossum voor zijn 
aanvulling. 

De heer Rienks heeft mij de moeilijke 
vraag gesteld om per ingediend 
amendement aan te geven, wat 
daarvan de financiële repercussies 
zouden zijn. Ik ben de Kamer zeer 
graag ter wil le. Ik zal alle moeite doen 
om de gegevens te leveren, met 
verwijzing naar hetgeen ik heb gezegd 
over gebrek aan exactheid als het om 
toekomstige ontwikkelingen gaat. Ik 
zal ook nagaan of hieronder bijzondere 
gevallen zitten zoals het geval van 
Rozenburg. Ik denk het trouwens niet. 

Met een opmerking van de heer 
Rienks over de frictiekosten, kom ik bij 
de moties. Hij zegt dat de startbijdrage 
niet voorziet in de frictiekosten. Dat is 
waar. De verfijning voor de gemeen-
telijke herindeling voorziet wel in de 
frictiekosten. 

Ik wil thans enkele opmerkingen 
maken over motie nr. 30. Daarin staat 
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dat frictiekosten betrokken moeten 
worden in de startbijdrageregeling. Ik 
kan de uitvoering van de motie niet 
toezeggen, tenzij de indiener daarmee 
bedoelt dat deze frictiekosten gedekt 
zouden moeten worden in de startbij-
drageregeling en dat de verfi jning kan 
vervallen. Dat zou logisch zijn. In het 
andere geval is het dubbel op. 

De heer Rienks (PvdA): Kan de 
Staatssecretaris iets duidelijker 
zeggen dat de situatie in Friesland in 
ieder geval niet ongunstiger zal 
worden dan in Zuid-Limburg? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Dat 
werd mijn laatste opmerking. De heer 
Rienks vroeg hiernaar, maar tegelijker-
tijd wordt een verzoek van dezelfde 
strekking in motie nr. 31 gedaan van 
de heer Mateman. Wij streven er met 
alle kracht naar, een startbijdragerege-
ling in het leven te roepen. Als die er 
komt, zal Friesland daar zeker niet in 
mindere mate van profiteren dan 
Zuid-Limburg. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. De verdere behandeling van 
het wetsontwerp wordt verdaagd. 

De vergadering wordt van 18.34 uur 
tot 20.00 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Nadere wijziging 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(beëindiging van het recht op uitkering 
ingevolge de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening voor beneden 23-jarigen) 
(17 800). 

De Voorzitter: Ik zou de leden op het 
volgende wi l len wijzen. Wij hebben 
van acht tot elf uur de t i jd. Er is voor 
op de kop af drie uur spreektijd 
ingetekend. Wil len wi j de eerste 
termijn van de zijde van de Kamer 
vanavond afronden, hetgeen om 
allerlei redenen goed zou zijn, dan 
zullen wi j in een betrekkelijk straf 
tempo moeten werken, ons zoveel 
mogelijk aan de spreektijden moeten 
houden en het aantal interrupties 
zoveel mogeli jk moeten beperken. 
Anders zullen wi j genoodzaakt zijn, de 
laatste spreker 'over de nacht heen te 
t i l len', en dit zal niemands voorkeur 
hebben. 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De behandeling van dit 

wetsontwerp stemt mijn fractie 
droevig en geeft aanleiding tot 
ergernis. Het wetsontwerp vormt een 
zwarte bladzij in de geschiedenis van 
het inkomensbeleid, het sociale-zeker-
heidsbeleid en het jeugdbeleid, 
kortom, van het algehele beleid. Wie 
de jeugd heeft, heeft al lang geen 
mooie toekomst meer. Wie de jeugd 
zo pakt, zou zich dit allereerst terdege 
moeten realiseren. Als er bezuinigd 
moet worden, moet iedereen hieraan 
meedoen, aangezien iedereen gebaat 
is bi jeen goedetoekomst die gedragen 
moet worden door de nu opgroeiende 
generatie. 

De Regering erkent dat de thans 
voorgestelde maatregel uitsluitend uit 
bezuinigingsoverwegingen voortkomt 
en geen rechtvaardiging in zich zelf 
bevat. Ook de bezuinigingsberekenin-
gen rammelen echter aan alle kanten. 
De Regering geeft toe dat geen 
gegevens voorhanden zijn over de 
inkomensverdeling over jongeren 
onder de 23 jaar. 

Er is niets bekend over hun uitga-
venpatroon en over de vraag hoeveel 
jongeren uit dan wel thuis wonen en 
ook niets over de financiële situatie 
van de gezinnen waartoe zij behoren. 
Dit betekent dat de geraamde bezuini-
gingen tot natte-vingerwerk zijn te 
herleiden en dat de sociale en psycho-
logische gevolgen absoluut niet zijn te 
beoordelen, hoewel ik hierover wel 
mijn gedachten heb. Zo kun je toch 
geen beleid voeren! 

Aan de van alle kanten, ook door de 
SER, geuite bezwaren tegen het 
vooruit lopen op de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid wordt te 
gemakkelijk voorbijgegaan. Alternatie-
ven worden van tafel geveegd. Van 
een meerderjarigheidsgrens en van 
plannen om deze te verlagen van 21 
naar 18 jaar heeft deze Regering nog 
nooit gehoord. Mijn motie om een 
advies te vragen aan de Raad voor het 
Jeugdbeleid over een samenhangend 
inkomensbeleid voor jongeren is tot 
op heden niet uitgevoerd, terwij l die 
motie anderhalf jaar geleden is 
aangenomen. 

Wordt er overigens nog aan de 
uitvoering van die motie gewerkt? 
Waar liggen precies de knelpunten? 
Liggen die wellicht bij de vraag of de 
primaire inkomensverdeling geba-
seerd moet zijn op voor alle werkne-
mers gelijke criteria, waarbij de aard 
en de waarde van de verrichte arbeid 
bepalend zijn voor de hoogte van de 
beloning? Of liggen zij bij de vraag 
hoe het bestaansminimum voor de 
sociale uitkeringen moet worden 
vastgesteld? Liggen ze misschien bij 

de vraag of jongeren onafhankelijk 
van hun ouders mogen zijn, al 
dan niet zelfstandig mogen wonen en 
eigen relaties mogen aangaan? 

Vindt de Regering niet dat zij toch 
iets meer moet kunnen zeggen over 
het inkomensbeleid voor jongeren, 
dat haar voor ogen staat en hoe zich 
dit laat rijmen met een jeugdbeleid? 
Wat vinden de coördinerend bewinds-
persoon voor het jeugdbeleid en de 
Interdepartementale Stuurgroep 
Jeugdbeleid van deze maatregel? Hoe 
beoordeelt de Regering de wens tot 
financiële onafhankelijkheid van 
jongeren en bij welke leeftijd is dit 
een legitieme wens? Mogen jongeren 
samen wonen of moet dit worden 
ontraden? Of moeten zij juist trouwen 
en kinderen krijgen om voor kinderbij-
slag voor een zelfstandige woonruimte 
en al dan niet voor huursubsidie in 
aanmerking te komen? 

De Regering stelt dat RWW-uitkerin-
gen de keuze van een eigen levenswijze 
niet in de weg staan. Jongeren zullen 
niet worden belemmerd indien zij 
wensen een zelfstandig bestaan op te 
bouwen of dit te behouden en ook 
zullen zij niet te zeer afhankelijk 
worden van het gezin. Dit zegt de 
Regering en mijn fractie gelooft dit 
niet. De Regering gelooft dit eigenlijk 
zelf ook niet, want zij vervolgt in de 
nota naar aanleiding van het verslag, 
dat jongeren bij het maken van 
keuzen wel degelijk rekening zullen 
houden met de gewijzigde financiële 
situatie. 

Hoe zij dit zullen doen, is de 
Regering echter niet bekend. Zij 
zouden ook meer de tering naar de 
nering moeten zetten. Dit betekent bij 
een inkomensachteruitgang van 
tientallen procenten echt niet alleen 
een keertje minder naar de disco, 
maar een ingrijpend veranderde 
tering die ook nog wel eens aanzienlij-
ke macro-economische effecten zou 
kunnen hebben. 

Dit kabinet wordt zo langzamerhand 
toch een beetje bevreesd voor een 
bestedingsterugval, zo heb ik verno-
men. Geldt die vrees niet voor 
jeugdigen? Afgezien van de geringere 
bestedingen door jongeren wordt 
naar de mening van mijn fractie wel 
degelijk te kort gedaan aan de 
legitieme wens tot het opbouwen van 
een zelfstandig bestaan. 

Door de middelentoets die wordt 
gehanteerd in de RWW, waardoor 
samenwonenden van elkaar afhanke-
lijk worden, ontstaat een inkomenste-
ruggang van 100% voor diegenen die 
samenwonen of gehuwd zijn met een 
partner met een eigen inkomen. Ik zou 
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zo graag weten om hoeveel gevallen 
het daarbij gaat. Als uit een steekproef-
onderzoek van het CBS blijkt dat van 
jongeren onder 23 jaar met een 
afgeronde middelbare beroepsoplei-
ding en dat is 20% van het totaal, 4% 
in de eigen huishouding werkt, vraag 
ik mij af hoe groot het percentage is 
met minder dan een afgeronde 
middelbare beroepsopleiding dat in 
de eigen huishouding werkt. Dat 
percentage zou wel eens veel hoger 
kunnen zijn. 

Ik vind dat daarmee wel een erg 
hardhandig emancipatiebeleid wordt 
gevoerd. Het stimuleren van meisjes 
tot het volgen van een goede opleiding, 
die zij daarna kunnen, en wellicht ook 
moeten, omzetten in een bijdrage aan 
de arbeidsmarkt is goed emancipatie-
beleid. 

Jonge vrouwen die op grond van 
het nog steeds overheersende 
rolpatroon zijn gaan samenwonen of 
die gehuwd zijn en die bij werkloosheid 
in de eigen huishouding gaan werken 
in één klap straffen met een terugval 
in inkomen van 100% wanneer zij een 
partner met een eigen inkomen of een 
uitkering hebben, gaat echtte ver. 
Over de middelentoets in de RWW 
zullen wi j overigens binnenkort nog 
een principiële discussie met de 
Regering voeren, naar ik aanneem. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook over de 
overgangsperiode zou ik iets willen 
zeggen. 

Deze overgangstermijn is bedoeld 
als gewenningsperiode. Om het de 
SER mogelijk te maken te adviseren, 
is deze gewenningsperiode nu bekort. 
'Dat hindert niet', zegt de Regering, 
'want de maatregel is al geruime tijd 
bekend, en men heeft er dus op 
kunnen vooruit lopen. Door de latere 
inwerkingtreding heeft men langer 
kunnen anticiperen dan bij de aanvan-
kelijk voorgestelde inwerkingtredings-
datum van 1 januari 1983.' Vindt de 
Regering niet dat met deze redenering 
een raar precedent wordt geschapen? 
De redenering komt er namelijk op 
neer dat de Regering er goed aan zou 
doen, diverse maatregelen in de 
inkomenssfeer vooral in een vroeg 
stadium bekend te maken, opdat het 
publiek 'er vast aan kan wennen'. 

De Regering ziet dan even over het 
hoofd dat er ook nog zoiets is als een 
parlementaire democratie, waardoor 
voornemens van de Regering ook nog 
wel eens niet zouden kunnen door-
gaan. Wanneer mensen moeten 
vooruitlopen op allerlei voornemens 
die nog niet door het parlement zijn 
goedgekeurd, wordt de zaak toch op 

zijn kop gezet? Misschien kan de 
Regering een korte brochure uitgeven 
met informatie over door haar 
voorgenomen maatregelen voor 
diverse groepen mensen, en daarin 
een aantal suggesties doen waardoor 
die mensen daarmee alvast rekening 
kunnen houden. 

De Kamer behoeft dan niets meer te 
doen; immers, als het werkt, kan de 
Regering zeggen 'het moet gebeuren, 
want de mensen rekenen er nu op.' Ik 
pleit er dus, kortom, voor de overgangs-
periode wel te verlengen. 

Mijn fractie is ook na lezing van de 
nota naar aanleiding van het verslag, 
waarvan zij overigens niet veel wijzer 
werd, van mening dat deze maatregel 
niet moet doorgaan. Hiermee loopt de 
Regering echt op onaanvaardbare 
wijze vooruit op de stelselherziening. 
De Regering zegt dat het vrij algemeen 
wordt aanvaard dat de duur van het 
arbeidsverleden van invloed mag zijn 
op de duur en de hoogte van de aan 
het laatstverdiende loon gerelateerde 
uitkering. Dat principe acht D'66 al 
geruime ti jd aanvaardbaar. In dit 
verband plaatsen wi j echter de 
volgende kanttekeningen. 

In dit wetsontwerp gaat het om de 
leeftijd, niet om het arbeidsverleden. 
Het maakt niets uit of een jongere net 
130 dagen dan wel 5 jaar heeft 
gewerkt. In geen van beide gevallen 
bestaat het recht op een WWV-uitke-
ring. Jongeren zullen dat echt niet 
begrijpen, laat staan aanvaarden. De 
relevante periode waarin iemand 
heeft gewerkt wordt momenteel niet 
geregistreerd binnen de sociale 
verzekering. Zo lang dat niet het geval 
is, zal men moeten volstaan met een 
eenvoudig vastte stellen criterium. 

Vervolgens kiest het kabinet voor 
de leeftijd, en wordt uitsluitend op 
grond van dat criterium 20% van de 
afhankelijke beroepsbevolking in een 
nadelige uitzonderingspositie ge-
plaatst wat de rechten op sociale 
zekerheid betreft. Wanneer mensen 
met een verondersteld maximum-ar-
beidsverleden van 5 jaar slechts 
gedurende een halfjaar recht hebben 
op een uitkering, moeten oudere 
werknemers dan straks 25 jaar 
hebben gewerkt om voor 2,5 jaar 
uitkering in aanmerking te kunnen 
komen, de WW- en WWV-periode van 
nu samen? 

Ik hoop dat de Regering dat niet 
bedoelt met het 'vooruitlopen op de 
stelselherziening'. Het is naar ons 
oordeel niet gerechtvaardigd, mensen 
het recht op een uitkering af te 
nemen, uitsluitend op grond van hun 
leeftijd. De weerlegging van de 

stelling van de PSP-fractie, die in het 
verslag sprak van 'strijdigheid met de 
Grondwet', vind ik dan ook niet sterk. 

Het onderscheid in type uitkeringen 
naar gelang van de duur van het 
arbeidsverleden gecombineerd met 
de leeftijd, berust volgens de Regering 
niet op onredelijke gronden. Zolang 
echter voor oudere werklozen geen 
maatregelen worden genomen die de 
uitkeringsduur beperken, is het enige 
criterium de leeftijd en dat is mijns 
inziens dan wel in strijd met de 
Grondwet. 

Van een veel behoedzamere wijze 
van vooruitlopen op de stelselherzie-
ning, zoals de Regering stelt in de 
nota naar aanleiding van het verslag, is 
dan ook geen sprake. De Regering 
noemt deze maatregel behoedzaam, 
te meer omdat hiermee nog geen 
definitieve keuze wordt gemaakt uit 
de vele mogelijke uitwerkingen van 
het uitgangspunt dat de relatie mag 
worden aangebracht tussen de duur 
van het arbeidsverleden en/of leeftijd 
en de duur van het recht op een 
loondervingsuitkering. 

20% van de afhankelijke beroepsbe-
volking, en alleen jongeren, flink in 
inkomen achteruit laten gaan, noem ik 
niet zó behoedzaam. Integendeel! Uit 
het oogpunt vaneen zogoed mogelijke 
verdeling van het volgen van econo-
mische omstandigheden noem ik het 
uitermate onzorgvuldig om een 
maatregel als deze te laten neerkomen 
op de schouders van een groep die in 
sterke mate door de werkloosheid 
wordt getroffen, terwijl bovendien 
nog nauwelijks sprake is van een 
jeugdwerkgelegenheidsbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Per 1 juli 
van dit jaar ook de minimumjeugdlo-
nen verlagen, zal dan ook wel behoed-
zaam heten. Om dan ook nog van 
jongeren te vragen dat zij een begin 
maken met een drastische arbeidstijd-
verkorting in de zin van een 32-urige 
werkweek, is in dit licht dan te veel 
gevraagd. Nu geldt, zo heb ik begre-
pen, de 32-urige werkweek als 
voornemen voor jongeren die in 
dienst van de overheid gaan werken. 
Geldt voor overheidspersoneel ook 
een soortgelijke maatregel als de 
afschaffing van de WWV? Hoe zit het 
nu precies met de wachtgeldregeling 
voor jeugdige ambtenaren? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft, zoals gezegd, ernstige bezwaren 
tegen dit wetsontwerp. Het gaat 
alleen om een bepaald te realiseren 
ombuigingsbedrag - wij zetten 
overigens vraagtekens bij de hoogte 
ervan - gezien het volstrekt ontbreken 
van inkomensgegevens en gegevens 
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over de maatschappelijke positie van 
jongeren. Het is een bezuinigingsbe-
drag dat uitsluitend bij jongeren 
wordt gehaald en waardoor het 
perspectief op werk nu niet direct 
wordt verbeterd. 

Tegen het verlagen van het algeme-
ne WWV-uitkeringspercentage van 75 
naar 70%, hebben wij ook grote 
bezwaren, hoewel dat een eerlijker 
verdeeld vooruitlopen zou betekenen 
op de stelselherziening. Uitkeringstrek-
kers eenzijdig laten inleveren vanwege 
de slechte economische situatie, stuit 
ons tegen de borst. Dat onze nationale 
economische groei en de aardgasba-
ten tegenvallen, is immers een zaak 
die elke Nederlander betreft en niet 
alleen uitkeringstrekkers! Bij de 
bespreking van de Voorjaarsnota 
zullen wij daarop nog terugkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Vanuit een 
enigszins consistent jeugdbeleid voelt 
mijn fractie ervoor om jongeren van 
21 en 22 jaar uit te sluiten van deze 
maatregel. Waarom de meerderjarig-
heidsgrens voor het inkomensbeleid 
bij 23 jaar zou moeten worden gelegd, 
ontgaat ons reeds lange tijd. Juist die 
categorie, die toch anderszins als 
meerderjarig wordt beschouwd op dit 
moment, heeft immers met recht 
geanticipeerd - over anticiperen 
gesproken! - op een beleid dat de 
drang naar zelfstandigheid zei te 
ondersteunen. Juist in die categorie 
zal men vaker meer verdienen dan het 
minimumjeugdloon, waardoor de 
inkomensteruggang harder aankomt. 

Het is daarom ook zo onbevredigend 
dat de Regering geen gegevens heeft 
over de inkomensverdeling onder 
jongeren, uitgesplitst naar leeftijd. De 
Regering erkent kennelijk wel de 
aparte plaats van 21- en 22-jarigen, 
aangezien ook in de RWW geen 
onderscheid voor die leeftijdsgroep 
wordt gemaakt tussen uit- en thuiswo-
nenden. 

Hoe denkt de Regering nu eigenlijk 
over de meerderjarigheidsgrens? 
Geeft die wel of niet meer rechten? 
Over een samenhangend jeugdbeleid 
en een samenhangend jeugdinko-
mensbeleid gesproken! Wij hebben er 
geen woorden voor! Wanneer 21- en 
22-jarigen niet onder het wetsontwerp 
zouden vallen, betekent dit een 
besparingsverlies in 1983 van circa 70 
min. en structureel van ca. 160 min. 

Die cijfers zijn - zo neem ik aan -
gebaseerd op het minimumjeugdloon 
en inclusief de compensatie aan de 
gemeenten. Denkt de Regering niet 
dat juist bij deze categorie vaker 
uitvoeringskosten zullen moeten 

worden gemaakt in verband met de 
middelentoets, zodat bij uitsluiting 
van deze jongeren bespaard kan 
worden op de compenserende uit-
keringen aan de gemeenten? 

Ik wil ten slotte een aantal opmer-
kingen maken over het totale ombui-
gingsbedrag. De gebruikelijke syste-
matiek bij de bepaling van ombui-
gingsmaatregelen is de bruto benade-
ring. Van eventueel optredende 
inverdien- resp. uitverdieneffecten 
wordt geabstraheerd. Dit leidt dan 
opeens tot budgettaire tegenvallers, 
zoals bij de Voorjaarsnota 1984 wel 
weer zal blijken. Ook de SER heeft in 
zijn advies op dit wetsontwerp een 
aantal berekeningen gemaakt in het 
kader van de netto-nettovergelijking. 
Door vermindering van de inkomsten 
in de premie- en belastingsfeer met 
ca. 175 min. is het structurele ombui-
gingsbedrag slechts 90 min., zo 
berekent de Regering. 

Ik begrijp deze rekensom helemaal 
niet. Met de maatregel wordt beoogd 
te bezuinigen tot een bedrag van circa 
145 miljoen. Aan belasting- en 
premie-opbrengsten komt 175 miljoen 
minder binnen. Dan moet de Regering 
er dus 30 miljoen op toeleggen, maar 
nee, ook met de netto-nettovergelijking 
zou er nog een structureel ombuigings-
bedrag van 90 miljoen gerealiseerd 
worden. Kan de Regering mij dit nog 
eens voorrekenen? Dit gevoegd bij de 
onzekere berekeningen over het 
aantal jongeren op, onder of boven 
het minimumloon, versterkt ons in het 
idee, dat er veel financiële pijn moet 
worden geleden voor een geringe 
opbrengst. 

In het eindverslag hebben wij 
gevraagd naar gegevens over het 
extra beroep op de individuele 
huursubsidie als binnenkort ter 
bepaling van de noodzaak ervan 
andere inkomsten in het huishouden 
worden meegerekend en deze andere 
inkomsten van thuis wonende 
jongeren ten gevolge van dit wets-
ontwerp fors zullen teruglopen. Het 
zal wel niet mogen worden meegere-
kend, omdat dergelijke uitverdieneffec-
ten doorgaans, naar onze mening 
onterecht, niet worden meegerekend, 
maar ik vraag er toch nog maar eens 
naar? 

Mijn allerlaatste opmerking betreft 
het recht op een uitkering bij arbeids-
ongeschiktheid. RWW'ers hebben 
geen recht op een uitkering ingevolge 
de WAO. Bovendien kan de RWW-uit-
kering niet worden beschouwd als 
inkomen voor de toepassing van de 
AAW. Wij denken dat het inderdaad 
wenselijk is, zoals de SER thans beziet, 

dat RWW-uitkeringsgerechtigden na 
ingetreden arbeidsongeschiktheid 
recht kunnen doen gelden op een 
uitkering ingevolge de AAW. Is de 
Regering bereid dit in overweging te 
nemen? 

De Regering zal begrijpen dat wij 
allerminst gelukkig zijn met dit 
wetsontwerp en dat wij er zeer 
negatief over oordelen. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In de eindeloze stroom 
voorstellen die op de een of andere 
manier het inkomen van jongeren, 
maar ook van volwassenen van 21 en 
22 jaar, belagen, bespreken wij 
vandaag de afschaffing van de WWV 
voor deze groep. Het is de zoveelste 
stap in een eindeloze reeks maatrege-
len, een stap waartegen allerwegen 
zeer fel is geprotesteerd, vooral door 
de jongeren zelf, maar ook door de 
vakbonden, door sociale diensten, 
gemeentebesturen zelfs en maat-
schappelijke organisaties. Zelfs het 
standpunt van de SER liet aan 
duidelijkheid niets te wensen over. 

Komt er ooit een einde aan dit soort 
maatregelen? Wordt er ooit een 
moment bereikt waarop kan worden 
vastgesteld dat van dit inkomen of 
van deze uitkering werkelijk niet meer 
te leven valt, of is deze grens wellicht 
al lang overschreden? Wij hebben in 
ieder geval in de afgelopen weken 
moeten vaststellen dat het buitenge-
woon onverstandig is om deze vraag 
voor te leggen aan CDA'ers. 

Volgens de Minister-President bij 
voorbeeld wordt deze grens pas 
bereikt na de verlaging van de 
jeugdlonen met 10%, over enkele 
maanden. Minister De Koning echter 
vindt dat nu al niet meer zelfstandig 
geleefd kan worden van de huidige 
uitkeringen en lonen, althans als dit 
wetsontwet van kracht wordt. Hij gaf 
dit toe tijdens een forum van de 
CNV-jongeren. Hij vindt dit echter niet 
zo erg, want in het traditionele denken 
van de CDA over het gezin behoren 
kinderen bij de ouders thuis te wonen. 

De CDA-Staatssecretaris De Graaf 
stelt op zijn beurt vast in de nota naar 
aanleiding van het verslag, dat 
jongeren door deze maatregelen niet 
belemmerd worden om een zelfstandig 
bestaan te hebben. De uitkeringen zijn 
immers op de behoefte afgestemd, 
zegt hij, nu even een beetje de tering 
naar de nering zetten, dan blijft het 
stelsel van sociale zekerheid voor 
jullie in de toekomst ten minste op 
een aanvaardbaar peil. 
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Wie bepaalt deze behoefte? Zou de 

Staatssecretaris ons eens kunnen 
uitleggen hoe hij de behoefte van 
jongeren heeft bepaald? Minister De 
Koning is ten minste nog met jongeren 
gaan winkelen en het bleek dat de 
boodschappen op zijn lijstje met 
inkopen voor een gehele week meer 
kostten dan de uitkering voor een 
20-jarige WWV'er hoog is. Hij wordt 
zo door de ervaring wijzer, maar ik 
heb de indruk dat de Minister deze 
ervaring niet met zijn Staatssecretaris 
heeft uitgewisseld. Op welke gronden 
baseert de Staatssecretaris dan zijn 
bewering dat de uitkering van een 
uitwonende jongere is afgestemd op 
de behoefte van die jongere? 

Ik kan dus constateren dat je dit niet 
aan een CDA'er moet vragen, want 
het antwoord geeft geen duidelijkheid. 
Vraag het echter alsjeblieft ook niet 
aan een VVD'er, want voor een 
VVD'er bestaat er, geloof ik, helemaal 
geen ondergrens. De enige duidelijk-
heid die het CDA en VVD beide 
bieden, is, dat jongeren meer moeten 
inleveren dan ouderen en dat het 
einde daarvan nog niet in zicht is. 

Tot voor kort werden de bespaarde 
miljoenen die het gevolg waren van 
maatregelen die voor jongeren 
werden toegepast, altijd gebruikt voor 
de bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid, wat immers het grootste 
probleem van onze samenleving is. 

Zelfs dat blijkt echter moeilijk vol te 
houden, want in dezelfde periode 
waarin de jeugdlonen drastisch 
werden verlaagd, de wachtperiode 
voor de RWW werd verlengd, de 
RWW voor de zestien- en zeventien-ja 
rigen werd afgeschaft en een verlaging 
van de RWW-uitkeringen werd 
doorgevoerd, verdrievoudigde de 
jeugdwerkloosheid. Er is dus geen 
directe koppeling meer met de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
te maken. Bij de laatste maatregelen 
wordt dit dan ook losgelaten. Het 
wordt nog veel mooier en meer op de 
lange termijn toegespitst. 

In de werkgelegenneidsnotitie van 
Minister De Koning, die wij enkele 
weken geleden tijdens de begrotings-
behandeling bespraken, werd gesteld, 
dat de besparing die de verlaging van 
de jeugdlonen en de daaraan gekoppel 
de uitkeringen zou opleveren, zou 
worden gebruikt om 'de jongeren een 
meer zinvolle plaats in de samenleving 
te geven'. De tranen schieten mij nog 
in de ogen bij het zien van dit ontroe-
rende proza. Maar zelfs dat vrij ver 
gaande optimisme is nu verlaten. 
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Argeloze kamerleden vragen in het 
verslag nog naar de maatregelen die 
ter bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid in ruil voor de afschaffing van de 
WWV worden genomen. Die blijken er 
dus niet meer te zijn. De opbrengst 
wordt louter in de bodemloze put van 
het financieringstekort gestort en zelfs 
de domste jongeren moeten begrijpen, 
dat slechts door het verlagen van het 
financieringstekort de sociale zeker-
heid in de toekomst voor hen en voor 
anderen behouden zal blijven. De 
netto-opbrengst blijkt echter slechts 
90 miljoen te zijn. De woordvoerster 
van de fractie van D'66 wees daarop 
ook reeds en het blijkt tevens uit het 
verslag. 

Waarom wordt de netto-besparing 
overigens niet onmiddellijk tot 
uitgangspunt genomen? Ik sluit mij 
wat dit betreft aan bij de vragen die 
mevrouw Groenman gesteld heeft. Is 
het niet de taak van de Minister van 
Financiën daarop toe te zien en zijn 
collega's erop te wijzen dat zij mooi 
weer spelen met hun bezuinigingen? 
Wordt het hele voorstel echter niet 
onaanvaardbaar als tegenover de zeer 
grote maatschappelijke gevolgen 
slechts zo'n geringe opbrengst voor 
het financieringstekort te verwachten 
valt? Is de groep jongeren in onze 
samenleving dan nog niet genoeg 
gestigmatiseerd en in een uitzonde-
ringspositie gedrongen? 

Wij mogen niet onbesproken laten 
welke gevolgen die opeenvolgende 
maatregelen hebben op langere 
termijn. Een hele groep van zo'n 20% 
van de werkende bevolking wordt in 
een aparte positie geplaatst. Hun 
lonen zijn onder de grens van het 
bestaansminimum gezakt. Hun 
uitkeringen zijn verlaagd of helemaal 
afgeschaft. Er bestaat geen enkel 
perspectief voor hen; niet op werk, 
doch evenmin op een zinvol of op een 
onafhankelijk bestaan. 

Het werk dat hun nog geboden zal 
worden, zijn banen van 32 uur, wel 
natuurlijk met een evenredig vermin-
derd minimumjeugdloon. Of men ooit 
een volwaardige 38, 39, 40-urige baan 
zal krijgen, blijft volstrekt in het 
duister en wordt steeds twijfelachtiger. 
En is de jongere dan alles afgenomen, 
dan wordt plotseling vrijwel unaniem 
het werken met behoud van een 
uitkering als het heilzame alternatief 
naar voren geschoven. 

Dat is de situatie voor bijna één 
miljoen jongeren, die onvermijdelijk 
moet leiden tot het uitspelen van deze 
groep tegen andere groepen op de 
arbeidsmarkt, de oudere werknemers 
bij voorbeeld. Is het nu al niet zo, dat 
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een oudere werknemer bij reorganisa-
ties het niet in zijn hoofd moet halen 
te willen blijven werken? Wordt hij 
niet feitelijk gedwongen zijn baan te 
verlaten ten gunste van een jongere? 
En is het niet sowieso verstandig als 
oudere werknemer maar je mond te 
houden, want een aantal zeer goedko-
pe en jonge arbeidskrachten staan 
zich te verdringen om je plaats over te 
nemen? Andersom geldt het evenzeer. 

Wanneer bij de ontslagen bij RSV 
gevraagd wordt te mogen afwijken 
van het evenredigheidsbeginsel, dat 
wil zeggen dat meer ouderen ontsla-
gen mogen worden dan jongeren, 
betekent dit in feite toch ook dat de 
jongeren die nog werken in de 
toekomst slechts het hoofd boven 
water kunnen houden ten koste van 
de ouderen. Zo wordt de werkende 
bevolking onderling tegen elkaar 
uitgespeeld en worden de werkenden 
tegen de niet-werkenden opgezet. 

Ik ben van mening dat dit beleid 
bewust hiertoe leidt, dat er willens en 
wetens aan gewerkt wordt. Het 
onderling uitspelen en verdelen 
verhindert immers, dat de strijd zich 
verlegt naar een gemeenschappelijk 
offensief van werkenden en werklozen, 
jongeren en ouderen, mannen en 
vrouwen, buitenlanders en Nederlan-
ders tegen de werkloosheid, bij 
voorbeeld door drastische arbeids-
tijdsverkorting waarbij de jongeren 
en ouderen allebei gebaat zouden 
zijn. 

Onderlinge verdeeldheid verhindert, 
dat de werkelijke oorzaak van het 
falen van de economie en de econo-
mische structuur wordt aangepakt en 
dat de zeggenschap aan particuliere 
ondernemers wordt ontnomen. Zij die 
belang hebben bij het buiten schot 
blijven van de economische structuur 
en het particuliere bezit, nemen 
maatregelen die de werknemers in 
elkaar bestrijdende en beconcurreren-
de groepen verdelen. 

Het is niet moeilijk om in deze 
Kamer te onderscheiden, wie hun 
representanten zijn. 

Ik kom bij de bespreking van enkele 
argumenten die de Regering, blijkens 
de nota naar aanleiding van het 
verslag en de memorie van toelichting, 
ten grondslag legt aan dit wets-
ontwerp. De redenering is geuit, dat 
dit wetsontwerp op een zorgvuldige, 
behoedzame wijze vooruitloopt op de 
aangekondigde herziening van het 
gehele stelsel van sociale zekerheid. 
Mevrouw Groenman is hierop ook al 
op cynische manier ingegaan. De 
Regering meent dat het een algemeen 
aanvaarde gedachte is, dat de uitkerin-
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gen gekoppeld mogen worden aan de 
duur van het arbeidsverleden. 

In feite blijkt bij enig doorvragen dat 
het niet om een algemeen aanvaarde 
gedachte gaat, maar om een door een 
deel van de Kamer en door het 
kabinet aanvaarde gedachte! Het staat 
natuurlijk wel fraai, als men zich kan 
beroepen op de samenleving en op 
de in de samenleving gewortelde 
gedachte. De vakbonden hebben ons 
dan ook terecht laten weten, lang nog 
niet zover te zijn. Er mag zeker niet 
vooruit worden gelopen op de 
integrale discussie over het stelsel 
van sociale zekerheid. 

Ook is heel merkwaardig de 
tegenwerping van de Regering, dat 
het door sommige fracties voorgestel-
de alternatief van een verlaging van 
alle WWV-uitkeringen tot 70% als een 
nogal grove inbreuk zou worden 
ervaren op het huidige stelsel. Ik 
erken dit. Het is echter wel pure onzin 
om te suggereren dat het geheel 
afschaffen hiervan voor een bepaalde 
groep wèl verantwoord en behoed-
zaam zou zijn! Hieraan werd nota 
bene nog toegevoegd, dat hiermee 
nog geen definitieve keuze wordt 
gemaakt uit de vele mogelijke uitwer-
kingen om een relatie te leggen 
tussen de duur van een loondervings-
uitkering en de duur van het arbeids-
verleden. 

Betekent dit wetsontwerp, dat nu 
heel bewust een precedent is gescha-
pen aan de hand waarvan ook andere 
uitkeringsgerechtigden kunnen 
worden uitgepakt, zoals bij voorbeeld 
de WAO'ers? Wat let immers de 
Regering om deze, volgens haar, 
algemeen aanvaarde gedachte nu ook 
op andere terreinen uit te werken? Ik 
wijs hierbij op de bezuinigingsdrift 
van dit kabinet! Dit voorschotje op de 
stelseldiscussie zou weleens de hele 
discussie over de stelselherziening 
overbodig kunnen maken. 

Een nog ernstiger manco en 
inconsistentie in het voorliggende 
wetsontwerp is, dat er in feite helemaal 
geen relatie met het arbeidsverleden 
wordt gelegd. Alleen leeftijd is het 
onderscheidende criterium. Wij 
handhaven dan ook ons standpunt, 
dat het voorliggende wetsontwerp 
discrimineert op grond van leeftijd en 
derhalve strijdig is met artikel I van de 
nieuwe Grondwet. Alle Nederlanders 
dienen in gelijke gevallen gelijk 
behandeld te worden! 

De overigens zeer zwakke argumen-
tatie van de Staatssecretaris in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
versterkt ons in deze overtuiging om 

twee redenen. In de eerste plaats 
erkent ook de Staatssecretaris dat hij 
voorkeur heeft voor het zo spoedig 
mogelijk vervangen van het leeftijds-
criterium door het criterium arbeids-
verleden. Het leeftijdscriterium is dus 
geen juist criterium. 

De Staatssecretaris stelde dat zijn 
huidige voorstel voortkwam uit het 
gebrek aan geregistreerde gegevens. 
Dit mag toch geen rechtvaardiging 
zijn om te discrimineren op grond van 
leeftijd! In de tweede plaats onder-
streept de Regering dat er slechts 
onderscheid kan worden gemaakt, 
naar gelang de duur van het arbeids-
verleden voor het type van uitkeringen 
waarop aanspraak kan worden 
gemaakt. De leeftijd mag dan echter 
geen apart en daarmee te combineren 
factor zijn. 

Het zojuist genoemde uitgangspunt 
moet voor iedereen gelden, ongeacht 
of men tussen de 18 jaar en 23 jaar, of 
tussen de 24 jaar en de 65 jaar is. Het 
wordt dan pas reëel, als het feit dat 
men één jaar heeft gewerkt of zes jaar 
heeft gewerkt, bepalend wordt voor 
hoe lang de uitkering zal duren. 
Immers, ook een veertigjarige kan 
soms een zeer kort arbeidsverleden 
hebben en desondanks twee jaar 
recht hebben op een WWV-uitkering! 
Dit is een onaanvaardbare en willekeu-
rige uitwerking van het door de 
Regering zelf gekozen uitgangspunt. 
Ik verwijs hiervoor naar de zeer 
principiële kritiek van de Raad voor 
het Jeugdbeleid. 

De Regering blijkt vrijwel geen 
inzicht te hebben in de werkelijke 
effecten op het individuele inkomen 
en op het gezinsinkomen van degenen 
die door deze wet zullen worden 
getroffen. In mijn inleiding heb ik al 
gewezen op de feitelijke onmogelijk-
heid voor jongeren om van bijstands-
uitkeringen zelfstandig te kunnen 
leven. Ook ontbreekt ieder inzicht in 
de gevolgen voor jongeren dje nu 
meer dan het minimumjeugdloon 
verdienen en na zes maanden in de 
bijstand terugvallen. Om hoeveel 
jongeren gaat het? 

Welke verplichtingen hebben zij? 
Welke effecten heeft dit op de huur-
subsidies, op aanvullende uitkeringen, 
bij voorbeeld van partners, op 
aflossing van schulden etcetera? 
Tevens is er onvoldoende inzicht op 
het effect voor jongeren die thuis 
wonen of moeten gaan wonen. Wij 
kunnen echter op onze vingers 
natellen dat het voor vrijwel alle 
gezinnen waarin slechts één inkomen 
is, niet meer mogelijk is om bij te 
dragen aan het levensonderhoud van 
werkloze kinderen! 

In vrijwel alle gevallen zijn zij juist 
gaan werken om samen met de 
ouders het hoofd boven water te 
kunnen houden. Een terugval naar de 
bijstand voor een achttienjarige met 
bij voorbeeld 50% van het inkomen 
naar een inkomen van f4500 per jaar, 
zo'n f350 per maand, betekent dat het 
ouderlijk gezin in nog grotere financië-
le moeilijkheden zal komen dan 
waarin het nu al verkeert. Het wordt 
een koopkrachtachteruitgang die nog 
schril afsteekt bij de achteruitgang die 
wij de afgelopen twee jaar hebben 
meegemaakt. De lastenverzwaring 
wordt op die manier weer eenzijdig 
afgewenteld op de mensen met de 
laagste inkomens. 

Mijnheer de Voorzitter! Zo juist heb 
ik al gewezen op de mogelijke 
nadelige financiële effecten, ook per 
saldo, voor de schatkist van de 
voorgestelde maatregel. Over deze 
effecten kan de Regering geen 
gegevens verschaffen; zij heeft 
daarover geen informatie. Waar wel 
wat over bekend is - mevrouw 
Groenman is daarop ook ingegaan en 
in het verslag is daarover ook gespro-
ken - zijn de uitverdieneffecten door 
het wegvallen van de premie- en 
belastingontvangsten. De SER heeft 
dat berekend op zo'n f 180 miljoen op 
jaarbasis. Dat bedrag vormt straks 
weer één van de onverwachte 
tegenvallers in de Voorjaarsnota. 

Die effecten zijn namelijk, naar ik 
meen, nog niet opgenomen in de 
ramingen en zij zullen vast wel weer 
tot extra bezuinigingen, tot meer 
werklozen en tot minder uitkeringen 
leiden. Zo roept de ene bezuiniging de 
andere op en het beloofde economisch 
herstel, waarop nog de enige hoop is 
gevestigd, blijft langer weg dan ooit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wil ik nog enkele opmerkingen maken 
over de overgangs- en uitvoeringspro-
blemen. De directeuren van sociale 
diensten, de organisatie DIVOSA en 
de Vereniging voor Nederlandse 
Gemeenten schreven ons al dat het 
voor hen steeds meer onmogeli jk 
wordt telkens weer nieuwe aanslagen 
op de inkomenspositie van hun 
cliënten uit te voeren. Zeer recent was 
dit probleem nog schrijnend aan de 
orde bij het afschaffen van de RWW-
uitkeringen voor de 16- en 17-jarigen. 

Men moet gedane toezeggingen 
intrekken, men wordt extra belast en 
men heeft bovendien geen ti jd de 
uitvoerders tijdig en deskundig te 
informeren omdat de nieuwe maatre-
gelen vrijwel onmiddell i jk in werking 
treden. In de nota naar aanleiding van 
het verslag suggereert de Staatssecre-
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taris wel dat men nu toch al geruime 
tijd op de hoogte is van de verwachte 
maatregelen, maar er zijn in de 
afgelopen maanden zoveel wijzigings-
suggesties gedaan, dat het van de 
uitvoeringsorganen zeer onverstandig 
zou zijn geweest hierop in zoverre 
vooruit te lopen dat zij er nu al van uit 
zouden gaan dat het wetsontwerp 
volgende week of volgende maand 
kracht van wet zal krijgen in de vorm 
waarin het nu bij de Kamer is inge-
diend. Ik heb ook niet de hoop en de 
verwachting dat dit zal gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb wel 
overwogen voor te stellen dit wets-
ontwerp in die zin te amenderen dat 
inwerkingtreding pas drie, of beter 
nog zes maanden, na afkondiging in 
het Staatsblad effectief wordt. Dat is 
een termijn die de Staatssecretaris en 
ook wi j en de uitvoeringsorganisaties 
redelijk vinden. Wij menen dat dit een 
minimum-eis voor behoorlijk bestuur 
is. Wij hebben toch maar afgezien van 
amendering. Ik zie overigens dat er 
inmiddels een dergelijk amendement 
is ingediend. Wij hebben niet alleen 
afgezien van amendering omdat wij 
ook na amendering nog geen enkele 
steun aan het wetsontwerp kunnen 
geven, maar ook omdat wi j vinden 
dat het CDA en de VVD zelf de 
verantwoordelijkheid voor een 
behoorlijk bestuur en een behoorlijke 
wetgeving dienen te nemen met de 
bijbehorende budgettaire consequen-
ties. 

Die verantwoordelijkheid van de 
fractie van het CDA en de fractie van 
de VVD geldt ook voor het treffen van 
een betere overgangsregeling. 
Hebben zij er immers in het regeerak-
koord niet op aangedrongen dat deze 
wijziging van de WWV alleen zou 
ingaan voor nieuwe gevallen? Het is 
hun regeerakkoord en zij moeten dit 
dan ook waar maken. 

Is het werkelijk te rechtvaardigen 
dat de oorspronkelijk voorziene 
overgangsregeling van zes maanden, 
die aanvankelijk wel door het wets-
ontwerp werd behelsd, nu helemaal 
vervalt omdat de Regering niet t i jdig 
haar huiswerk heeft gedaan en de 
Kamer probeerde te overvallen met 
een spoedprocedure terwij l tot op 
heden nog steeds niet vaststaat in 
welke vorm de regeling zal worden 
ingevoerd, gelet op de vele wijzigings-
suggesties? Ook daarom is een 
fatsoenlijke overgangsregeling 
geboden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Mogelijke wijzigingen 
kunnen het wetsontwerp in ieder 

geval nooit echt verbeteren. Het zou 
hooguit de politieke en bestuurlijke 
geloofwaardigheid en het politieke 
fatsoen enigszins opvijzelen indien 
een betere overgangsregeling wordt 
gemaakt of wanneer dit in een 
alternatief jasje wordt gegoten. 

Maar het vertrouwen van jongeren 
in deze Regering en in deze regerings-
partijen is onherstelbaar geschokt en 
dat roept agressie, verzet en ongehoor-
zaamheid op, zowel bij jongeren als 
bij hen die zich met hen solidair 
verklaren respectievelijk die de 
desbetreffende maatregelen moeten 
uitvoeren. Laat de Regering van deze 
dwaalweg terugkomen en laat dit 
wetsontwerp een zachte dood 
sterven. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De jeugd moet opnieuw 
een financiële tegenslag incasseren. 
Vele jongeren zijn daar echter niet of 
nauwelijks aan gewend. Opgegroeid 
in de welvaartsmaatschappij van de 
laatste 20 jaar kon het vri jwel nooit 
op. De mogelijkheden leken onbe-
grensd en tegenslagen in financieel 
opzicht waren beperkt. Jongeren is in 
de afgelopen jaren bovendien nog 
van alles en nog wat beloofd en als 
recht toegekend. Vanaf 18 jaar heb je 
immers recht op huisvesting, recht op 
werk en recht op een uitkering. Dit is 
van de daken geschreeuwd. Het 
zelfstandig wonen van jongeren bij 
voorbeeld is hierdoor in hoge mate 
gestimuleerd. Weglopen van huis 
werd erdoor vergemakkelijkt. Geld 
was immers geen probleem. 

Wie in dit licht de opeenvolgende 
bezuinigingsmaatregelen van dit 
kabinet bekijkt met betrekking tot de 
jeugd, kan zich voorstellen dat 
jongeren die het aangaat, zo zij zich 
niet openlijk verzetten, toch bitter 
teleurgesteld zijn. De klappen voel je 
des te harder, als je niet geleerd hebt 
om te incasseren. Daarbij komt dat dit 
kabinet ogenschijnlijk halsstarrig blijft 
weigeren toe te geven dat er in het 
recente verleden een principieel 
foutief beleid is gevoerd door met 
name jongeren zoveel vermeende 
rechten toe te kennen. 

Vanuit haar gezichtshoek bezien 
heel begrijpelijk heeft de PSP-fractie 
in de schriftelijke voorbereiding 
gewezen op het recht dat jongeren 
zouden hebben op zelfstandig 
bestaan, en op het recht op werk en 
het daarbij behorende loon, waarvan 
zelfstandig kan worden geleefd. De 
heer Wil lems heeft dit zoeven her-
haald. Het mag een recht zijn geworden 

van jongeren, maar het is een volstrekt 
verkeerde gedachte te veronderstellen 
dat de overheid geroepen is dit recht 
te garanderen. Die illusie - om geen 
sterkere uitdrukking te gebruiken - is 
in het verleden echter heel sterk 
gewekt. 

Nu het kabinet met de ene na de 
andere maatregel komt die jongeren 
treft, wordt dit ervaren als het afnemen 
van rechten. Ik heb ti jdens het debat 
naar aanleiding van de regeringsver-
klaring ook al op dit aspect gewezen. 
Dit is een gevaarlijke ontwikkeling.Het 
zou dit kabinet sieren als men vanuit 
een juiste visie op de taak en de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
zou durven stellen dat in het verleden 
ten onrechte te veel is beloofd en 
gegarandeerd. Daar ligt de fout. 
Correctie van die fout doet pijn. 

Dit uitgangspunt betekent overigens 
niet dat de RPF-fractie zonder enige 
moeite de voorgestelde afschaffing 
van het recht op een uitkering ingevol-
ge de Wet werkloosheidsvoorzienin-
gen voor jongeren beneden de 23 jaar 
zou accepteren. Dit voorstel beoordeelt 
mijn fractie anders dan het afschaffen 
van het recht op een RWW-uitkering 
van 16- en 17-jarigen die voor hun 
onderhoud behoren terug te vallen op 
hun ouders of voogden. 

De nu voorgestelde ingreep voor 
jongeren tussen 18 en 23 jaar ligt ons 
heel wat zwaarder op de maag, omdat 
jongeren in die vi j f jaar de meerderja-
rige leeftijd bereiken. Overigens lijkt 
de 23-jarige leeftijd voor velen een vrij 
willekeurige greep. Is dat echter zo? 
Die 23-jarige leeftijd is natuurlijk niet 
zo maar uit de lucht komen vallen in 
de loop der jaren. Heeft dit iets te 
maken met het feit dat jongeren 
ongeveer op die leeftijd hetzij alleen, 
hetzij samen een eigen huishouding 
gaan voeren? 

Voordat ik op het voorstel zelf dat 
nu voor ons ligt, inga, lijkt het mij in 
alle eerlijkheid en nuchterheid goed 
vast te stellen dat de financiële 
mogelijkheden voor vele jongeren in 
die leeftijdscategorie de laatste jaren 
overigens bijzonder goed zijn geweest. 
Ten opzichte van leeftijdsgenoten die 
nog bezig waren met een studie, 
konden werkende jongeren en zelfs zij 
die uitkeringsgerechtigd waren, zich 
financieel heel wat permitteren. Op 
zich zelf genomen is dit wel te 
verdedigen, maar toch geloof ik met 
vele anderen dat het vergoedingenni-
veau voor jongeren beneden de 23 
jaar te hoog ligt. 

Het is namelijk te veel afgestemd op 
het voeren van een zelfstandige 
huishouding. Als daar geen sprake 
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van is of de noodzaak daartoe niet 
bestaat - dat is volgens mij in veruit 
de meeste gevallen zo - dan blijft er 
veel geld voor consumptieve bestedin-
gen over, te meer omdat het sparen te 
weinig is gestimuleerd of aantrekkelijk 
is gemaakt. Snackbars, maar ook de 
verkopers van electronische appara-
tuur, brommers en auto's en reisagen-
ten, om maar enkele branches te 
noemen, hebben relatief gezien goede 
klanten aan de jongeren gehad. Met 
de in aantocht zijnde verlaging 
van het minimumjeugdloon en 
het onderhavige voorstel zal dat 
ongetwijfeld veranderen, ook al zijn 
de nominale verlagingen nu ook weer 
niet dramatisch. 

Op de blzz. 14 en 17 van de nota 
naar aanleiding van het verslag heeft 
de Staatssecretaris een paar staatjes 
gegeven. Hieruit leid ik af dat voor 
uitwonende jongeren van 18 jaar en 
voor 19-jarigen er zelfs een verbetering 
van de financiële situatie ontstaat 
door de voorgestelde maatregel. 
Hetzelfde geldt als er een korting van 
10% wordt toegepast, zoals per 1 juli 
de bedoeling is. 

Voor uitwonende jongeren van 20 
jaar zou de financiële situatie gelijk 
blijven. Als die conclusie juist is, dan 
betekent dit dat de pijn zit in de 
categorie van jongeren van 21, 22 en 
23 jaar. Nominaal gezien zijn die 
bedragen niet schrikbarend, hoewel 
het uiteraard nooit leuk is om minder 
te krijgen dan je gewend bent. 

Dit alles op een rijtje zettend bracht 
de RPF-fractie tot de opmerking in het 
verslag dat met begrip kennis is 
genomen van de vandaag ter discussie 
staande voorstellen. Maar toch.... Het 
kabinet is driftig op bezuiningingsjacht 
om hoe dan ook het financieringstekort 
terug te dringen. Het is bij herhaling 
gezegd dat ook de RPF-fractie van 
harte overtuigd is van de eerste 
prioriteit hiervan. Het creëren 
van grote staatsschulden is in feite 
plegen van diefstal op kosten van ons 
nageslacht. 

Dat is afgezien van de financiële 
consequenties ethisch en principieel 
onverantwoord en daarom onaan-
vaardbaar. Daarom moeten de 
jongeren van nu beseffen dat deze 
voor hen pijnlijke maatregelen 
moeten worden genomen om juist 
voor hen op langere termijn naar wij 
hopen een beter sociaal-economisch 
klimaat te bewerkstelligen. Het is te 
billijken dat van hen die nog de 
minste lasten te dragen hebben, 
relatief forse bezuinigingsbijdragen 

worden gevraagd. Toch heeft ook 
mijn fractie aarzelingen. 

Als het toch weer gaat om het 
beperken van de overheidsuitgaven, 
zijn er dan geen andere mogelijkheden 
die minstens zoveel en mogelijk zelfs 
meer geld in het laatje brengen? Ik 
denk andermaal aan een sterke 
verscherping van verhaal in de 
bijstand. Het gaat daar om honderden 
miljoenen guldens. Er worden grote 
bedragen ten onrechte uit de gemeen-
schappelijke middelen betaald. Ik wil 
de Staatssecretaris nogmaals vragen 
of hij daarin geen betere mogelijkheid 
ziet. Ik zwijg overigens nog maar over 
een strengere bestrijding van de 
steunfraude. 

Wij moeten ons verder realiseren 
dat deze maatregel vooral jongeren 
met doorgaans LBO-opleidingen treft. 
Zij die een HBO-opleiding of universi-
tair onderwijs volgen, kunnen zich 
voor hun 23e jaar nog niet op de 
arbeidsmarkt aanbieden. Wordt 
daarmee een toch al relatief kwetsbare 
groep van de jongere generatie niet 
met extra tegenslagen opgezadeld? 

Zou het niet eerlijker zijn - dit is een 
alternatief" om alle niet-kostwinners 
in de eerste vier of vijf jaar dat zij 
werken, geen recht op een WWV-uit-
kering te geven ongeacht de leeftijd? 
Is dit geen vorm van solidariteit, die 
het overwegen waard is? Graag hoor 
ik daarop een reactie van de Staatsse-
cretaris. 

Verder vind ik het wat onredelijk om 
van jongere werklozen een stevig 
inkomensoffer te vragen naast de 
straks voor alle werkende jongeren uit 
te voeren 10%-operatie in verband 
met het minimumloon, terwijl daaraan 
geen enkel direct inkomensoffer voor 
de ouderen wordt gekoppeld. Blijkbaar 
zijn er plannen om de uitkeringen per 
1 oktober met 2% te korten. Waarom 
wordt er geen inkomensoffer over de 
hele linie van 2% voorgesteld, voor 
alle inkomens en uitkeringen? 

In Nederland leven wij namelijk met 
ons loon- en inkomensniveau ruim 
10% boven onze stand. Er zal hoe dan 
ook iets aan moeten worden gedaan 
om daar te komen waar wij horen. Is 
de Staatssecretaris dat met mij eens 
en zo ja, wat kan er dan van dit 
kabinet in dit opzicht worden ver-
wacht? 

Het kabinet wil een besparing van 
f 145 min. tot stand brengen door 
afschaffing van de WWV-uitkering 
voor werkloze jongeren beneden 23 
jaar. Aan de ene kant wordt gesteld 
dat deze wetswijziging is ingegeven 
door de noodzaak, het financieringste-
kort van de overheid terug te dringen, 

maar aan de andere kant wordt 
duidelijk gemaakt dat met deze 
maatregel wordt geanticipeerd op de 
voorgenomen herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel. Ik acht dat 
een hachelijke operatie, want hoe zal 
dat herziene sociale zekerheidsstelsel 
eruit zien? Wordt met deze wijziging 
de eerste steen gemetseld van een 
nieuw bouwwerk waarvan de bouwte-
kening nog niet eens klaar is? 

Op welke wijze legt de Kamer zich 
al vast als met dit voorstel wordt 
ingestemd? 

Overigens heeft het mij bevreemd 
dat de al veel besproken adviesaan-
vraag aan de SER inzake de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid 
nog niet is verzonden. Naar ik had 
begrepen zou dit eind maart al zijn 
gedaan, maar nu lees ik in de nota 
naar aanleiding van het verslag dat dit 
over enige tijd zal gebeuren. Hoe 
rekbaar is dat? Welke gevolgen heeft 
dit voor de komende discussie in deze 
Kamer over het nieuwe stelsel? 

Het is wel duidelijk dat het kabinet 
voorkeur heeft voor een systeem van 
loondervingsmaatregelen met een 
vangnet. Hoe past de maatregel die 
wij nu bespreken en die als een 
voorschot op de stelselherziening 
wordt aangemerkt, in dat systeem? Of 
is de afschaffing van de WWV-uitkering 
voor jongeren beneden de 23 jaar 
slechts een interimmaatregel die met 
de stelselherziening weer zal verval-
len? 

Dat laatste zou men kunnen afleiden 
uit het antwoord op een vraag van de 
RPF-fractie of de nu te nemen maatre-
gel weer ongedaan wordt gemaakt als 
de financieel-economische situatie 
verbeterd is. De Staatssecretaris 
verwijst dan namelijk weer naar de 
stelselwijziging die mogelijk een 
WWV-uitkering voor jongeren zal 
toelaten. Trek ik nu de juiste conclusie? 

Mijnheer de Voorzitter! De RPF-frac-
tie heeft grote moeite met het feit dat 
de achttien-, negentien- en twintigjari-
gen die om welke reden dan ook het 
ouderlijk huis de rug hebben toege-
keerd en zelfstandig wonen, in geval 
van werkloosheid in aanmerking 
komen voor een RWW-uitkering die 
twee maal zo hoog is als die van de 
leeftijdsgenoten die bij hun ouders 
domicilie hebben. De Staatssecretaris 
stelt in antwoord op vragen van mijn 
fractie dat hier geen sprake is van 
rechtsongelijkheid, omdat zij die 
zelfstandig wonen voor hogere 
woonlasten staan. 

Dat zal materieel gezien natuurlijk 
waar zijn, maar moet de samenleving 
opdraaien voor deze meerkosten die 
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voorkomen kunnen worden als men 
in het ouderlijk huis blijft zo lang men 
zich in financieel opzicht niet zelf kan 
bedruipen? Deze discrepantie acht ik 
onverteerbaar, te meer omdat die 
situaties niet alleen het zelfstandig 
wonen stimuleren, maar ook het 
ongehuwd samenwonen van jongeren 
in hoge mate bevorderen. 

Daarmee geeft de overheid geheel 
in strijd met haar roeping als dienares 
van God een extra prikkel tot normloos-
heid en wetteloosheid, die in zo vele 
gezinnen tegenwoordig groot verdriet 
en verwijdering geven tussen jongeren 
en ouderen. 

Onderkent de Staatssecretaris deze 
ontwikkeling en ziet hij met mij nu de 
onredelijkheid van het geheel in? Is hij 
bereid, deze rechtsongelijkheid weg te 
nemen? Zo ja, welk bezuinigingsbe-
drag kan daarmee dan worden 
bereikt? 

De 100% hogere RWW-uitkering 
aan zelfstandig wonende jongeren is 
voor de RPF-fractie alleen aanvaard-
baar wanneer er sprake is van een 
kostwinner die van de RWW-uitkering 
meer personen moet onderhouden. 

Tot slot wil ik nog wat nadere 
informatie hebben over uitkeringsge-
rechtigden die verwijtbaar werkloos 
zijn. Om welke categorie personen 
gaat het? Waarom worden zij anders 
behandeld dan onvrijwillig werklozen, 
die naast het recht op een uitkering 
ook plichten hebben, zoals de sollici-
tatieplicht? Bestaat deze plicht voor 
vrijwillig werklozen niet? 

Mijn fractie heeft de nodige bezwa-
ren tegen de voorgestelde afschaffing 
van de WWV-uitkering voor werkloze 
jongeren beneden de 23 jaar, te meer 
omdat er alternatieve mogelijkheden 
zijn. Er bestaan in elk geval kansen om 
de gevolgen voor de desbetreffende 
groep jongeren te verzachten. De 
Staatssecretaris kan niet bij voorbaat 
op steun van mijn fractie rekenen. Zijn 
antwoord en zijn reactie op enkele 
suggesties van onze kant zullen 
bestaande bezwaren moeten wegne-
men. Ik ben benieuwd. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In de uitgebreide 
commissievergadering over de 
sociale zekerheid heb ik de Staatsse-
cretaris verweten dat hij met zo 
weinig elan sprak over de sociale 
zekerheid, terwijl hij toch voor de 
uitdaging staat het in vele jaren van 
strijd opgebouwde stelsel van sociale 
zekerheid te herzien. 

Vandaag, bij de behandeling van dit 
wetsontwerp over de afschaffing van 
de WWV-uitkering voor jongeren, 
verwacht ik geen elan. Het is mij 
duidelijk dat de stelselherziening voor 
deze Staatssecretaris niet meer 
betekent dan 'hoe kan ik zo snel 
mogelijk bezuinigen'. De effecten voor 
het stelsel doen dan kennelijk niet 
meer ter zake. 

De werkwijze die de Staatssecretaris 
met betrekking tot de stelselherziening 
kiest, maakt een goede discussie en 
advisering over de stelselherziening 
onmogelijk. 

Met Veldkamp neig ik ertoe te 
constateren dat de Regering niets 
anders voor ogen staat dan de 
afbraak van het stelsel van de sociale 
zekerheid. 

Ik zal eerst ingaan op de wijze 
waarop in het wetsontwerp vooruitge-
lopen wordt op de discussie over de 
stelselherziening en toelichten 
waarom alleen al daarom het wets-
ontwerp niet had behoren te worden 
ingediend. Daarna zal ik de effecten 
van het wetsontwerp voor de betrok-
ken jongeren bespreken en daarbij 
aangeven waarom naar onze mening 
dit wetsontwerp niet kan worden 
aanvaard. 

Dus eerst de relatie van dit wets-
ontwerp met de stelselherziening. In 
de zomer van 1982 hebben wij twee 
maal een mondeling overleg over de 
discussienota inzake de stelselherzie-
ning gevoerd. Het departement werkt 
nog steeds aan het opstellen van een 
adviesaanvrage aan de SER. In 
december nam de Staatssecretaris 
echter al een eerste voorschot op 
deze herziening: deminimumdagloon-
bepaling in de werknemersverzekerin-
gen. 

Nu komt een tweede stap: een 
wetsvoorstel waarbij 20% van de 
afhankelijke beroepsbevolkimg wordt 
uitgesloten van een voor alle werkne-
mers geldende werkloosheidsvoorzie-
ning. En dat met als argument dat het 
algemeen aanvaardbaar wordt geacht 
dat de duur van het arbeidsverleden 
meebepalend behoort te zijn voor de 
duur van de uitkering. Ik heb er de 
discussie over de stelselherziening 
nog eens op nageslagen. 

Inderdaad, de vraag is aan de orde 
geweest of duur en/of hoogte van de 
loondervingsfunctie aan arbeidsverle-
den of leeftijd zou kunnen worden 
gerelateerd. Ik heb toen namens mijn 
fractie gesteld, niet principieel 
afwijzend te staan tegenover een 
beperking van bij voorbeeld de hoge 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en 
daartoe een aantal vragen gesteld 

over de effecten van het hanteren van 
criteria als arbeidsverleden en leeftijd. 
Vragen, waarop ik tot op heden nog 
niet eens antwoord heb gehad. Laat 
staan dat wij het maatschappelijk 
aanvaardbaar zouden kunnen vinden 
en het zouden hebben uitgesproken 
op een dergelijke smalle basis. 

Juist de vraag of en, zo ja, hoe 
arbeidverleden een rol kan spelen, 
moet nog worden uitgewerkt en 
vereist zorgvuldige bestudering. Dat 
hoort thuis in de adviesaanvrage over 
de stelselherziening. Ik heb sterk de 
indruk dat het departement nog niet 
uit de vraag is gekomen of arbeidsver-
leden inderdaad een mogelijk criterium 
zou kunnen zijn. Ik vind dat daarop 
niet zo maar kan worden vooruitgelo-
pen. 

Terecht is ook in de SER juist op 
deze uitspraak ernstige kritiek gele-
verd. Ik citeer Wim Kok, voorzitter van 
de FNV: 'Binnen de werkgroep die 
zich bezighoudt met de voorbereiding 
van het advies inzake de integratie 
van WW, WWV en RWW hebben onze 
vertegenwoordigers ingestemd met 
het laten uitwerken van modellen, 
waarin ook de duur van het arbeids-
verleden een rol speelt. In ons 
optreden binnen de SER is het 
gebruikelijk dat ingestemd wordt met 
het uitwerken van alternatieven 
zonder dat daarmee vooruitgelopen 
wordt op het uiteindelijke waardeoor-
deel dat gegeven moet worden. 

Indien men aan deze coöperatieve 
houding wil verbinden dat er dus een 
maatschappelijke aanvaardbaarheid 
voor het onderzochte alternatief 
bestaat, dan brengt men de mogelijk-
heid om op deze wijze in de SER te 
operenen ernstig in gevaar.' 

Vooruitlopen op een discussie over 
de wenselijkheid rekening te houden 
met arbeidsverleden is, zonder de 
gewenste informatie, onjuist zeker de 
wijze waarop de Staatssecretaris al 
vooruit rent op de toekomstige 
ontwikkeling in de nota naar aanleiding 
van het verslag. Immers, daar gaat de 
Staatssecretaris ervan uit dat de 
gemiddelde uitkeringsduur bij 
werkloosheid op niet meer dan 2,5 
jaar zou moeten komen te liggen. 

Daar stelt de Staatssecretaris als 
onderbouwing van het nu voor ons 
liggende wetsontwerp, dat bij een 
arbeidsverleden tot 5 jaren een half 
jaar uitkeringsrecht 'niet ondenkbaar 
lijkt'. Wie dit wetsontwerp accepteert, 
accepteert daarmee impliciet dat: ten 
eerste, leeftijd een rol behoort te 
spelen bij de duur van de uitkering; 
ten tweede, de gemiddelde uitkerings-
duur bij werkloosheid de 2,5 jaar niet 
mag overschrijden en ten derde, een 
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arbeidsverleden van 5 jaar of minder 
nauwelijks meer een garantie biedt 
voor enige inkomenscontinuïteit. 

Een zo vergaande verandering in 
het stelsel in het stelsel waarbij 1 van 
de 5 werknemers uitkeringsrechten 
verliest, kan niet. De adviesaanvrage 
over de stelselherziening is nog niet 
gereed. Toch zou de besluitvorming 
over de stelselherziening al afgerond 
zijn in de Kamer, zo niet formeel, dan 
toch in ieder geval materieel. Wat is 
dan voor de Regering en wat is dan 
voor de meerderheid van de Kamer 
de waarde van de adviezen van de 
SER? Daarop wi l ik een duidelijk 
antwoord hebben. 

Bij de nog onlangs gevoerde 
discussie over de middelentoets in de 
RWW - waar het het eigen huis 
betrof - is door meerdere fracties 
erkend dat de huidige werkloosheids-
wetgeving, naar duur van de uitkering, 
niet is afgestemd op de langdurige 
werkloosheid die wi j thans kennen. 
Ook de Regering heeft het als argu-
ment aangevoerd voor het opnieuw 
bezien van de middelentoets. Hoe zou 
het dan nu mogelijk zijn in te stemmen 
met een gemiddelde uitkeringsduur 
van 2,5 jaar en met een uitkeringsduur 
bij werkloosheid voor grote groepen 
werknemers van een half jaar? Met 
een systeem, waarbij het - als wi j wat 
verder doordenken - 25 jaar duurt 
voordat mensen een uitkeringsrecht 
van 2,5 jaar hebben opgebouwd. Dat 
is toch niet mogeli jk! 

Mijnheer de Voorzitter! Het moet 
duidelijk zijn. Alleen al vanuit een 
juiste handelwijze met betrekking tot 
de stelselherziening behoorde dit 
wetsontwerp nu niet te worden 
ingediend. Dit voornemen - en ik 
citeer nog eens Wim Kok - 'demon-
streert dat het schilmes in het Catshuis 
de macht heeft overgenomen. Slechts 
de bezuinigingsuitkomst telt'. 

Het wetsontwerp om de rechten op 
een WVV-uitkering voor jongeren af te 
schaffen, is echter wel ingediend. 
Opnieuw heeft deze Regering gekozen 
om, bij voorrang, aan jongeren de 
rekening te presenteren voor de 
economische situatie. Het is bepaald 
niet de eerste keer dat jongeren wordt 
gevraagd om een extra bijdrage te 
leveren. 

In 1981 is het wettelijk min imum-
jeugdloon verlaagd. De 16- en 
17-jarigen zijn uitgesloten van een 
RWW-uitkering en opnieuw worden 
plannen gelanceerd voor verlaging 
van het wettelijk minimumjeugdloon. 
Het inkomen van jongeren is vogevrij 
verklaard. Naast de gevolgen die 

jongeren, evenals vele andere 
werknemers, al ondervinden van de 
economische situatie en van de wijze 
waarop de Regering het tij tracht te 
keren, worden zij extra en op buiten-
gewoon onevenredige wijze getroffen. 
Ik geef een voorbeeld van de wijze 
waarop de Regering het tij tracht te 
keren: de verlaging van het wetteli jk 
min imumloon en de daaraan gekop-
pelde uitkeringen werken ook door in 
het jeugdloon en de uitkeringen aan 
jeugdigen. 

In december, bij de discussie over 
de RWW-uitkering, spraken wi j over 
schoolverlaters, jongeren van 16 en 
17 jaar. Door een aantal sprekers in 
dit Huis werden die jongeren toen als 
'kinderen' betiteld. Toen werd de 
keuze van de VVD om voor het 
desbetreffende wetsontwerp te 
stemmen onder meer gemotiveerd 
met het standpunt dat het ging om 
jongeren die nog nooit over een eigen 
inkomen hadden beschikt. 

Bij het aan de orde zijnde wetsvoor-
stel gaat het om werknemers die hun 
arbeidsplaats zijn kwijtgeraakt. Het 
gaat om jongeren die wel over een 
eigen verdiend inkomen hebben 
beschikt. Het gaat om jongeren die, 
om in de terminologie van de VVD te 
bli jven, financieel onafhankelijk waren 
en zelf de verantwoordelijkheid 
droegen voor het verwerven van dat 
inkomen. De VVD zei toen, dat de zorg 
van de Staat zich, juist waar het de 
sociale zakerheid betreft, naar het 
oordeel van de VVD moet concentreren 
op degenen die 18 jaar en ouder zijn. 

De jongeren van 18 jaar en ouder 
mogen de VVD kennelijk dankbaar zijn 
voor deze concentratie van zorg van 
de overheid. Zij zijn nu aan de beurt 
voor een forse inkomensdaling. Zo 
belooft de VVD mensen de zorg van 
de overheid. Wee u, als de VVD u iets 
belooft! Wee u als de VVD vindt dat 
de zorg voor u het punt moet zijn 
waarop de Staat zich concentreert! 
Dat geldt niet alleen voor jongeren. 
Dat geldt ook voor bij voorbeeld de 
bejaarden. Had de VVD niet beloofd, 
dat de AOW niet zou worden aange-
tast? Gaat de AOW ook nu al niet 
achteruit, doordat het wettelijk 
min imumloon al is gedaald met de 
daaraan gekoppelde uitkeringen? 

Jongere werknemers hebben, soms 
met pijn en moeite, een baan gevon-
den, vaak door grote persoonlijke 
inspanning. Zij hebben lang niet altijd 
een baan gevonden op een niveau 
waarop zij, op grond van hun oplei-
ding, mochten hopen. Deze jongeren 
lopen - dit blijkt ook uit cijfers van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid die aan de SER zijn 
verstrekt - vaak een groter risico 
om werkloos te worden. 

Dit is een onzekerheid die vaak zelfs 
voortkomt uit de gehanteerde criteria 
bij collectieve ontslagen: het laatst 
erin, het eerst eruit. De onzekerheid of 
men een met moeite verkregen 
arbeidsplaats zal kunnen behouden, 
wordt nu versterkt. De dreiging hangt 
nu boven het hoofd dat, wie binnen 
een half jaar geen nieuwe baan zal 
vinden, op de bijstand zal moeten 
terugvallen. De inkomensterugval van 
deze jongeren kan zeer groot zijn. 

Zelfs als wij alleen maar kijken naar 
degenen die het wetteli jk min imum-
jeugdloon verdienen, gaat het om 
inkomensdalingen na een halfjaar 
van 100% bij 16- en 17-jarigen, van 
ruim 40% bij 18- en 19- jarigen en van 
rond 10% bij 21- en 22-jarigen. Dit 
gebeurt, nadat men daarvóór al een 
inkomensdaling van 20% bruto had 
ondergaan bij het verliezen van de 
arbeidsplaats. 

Staatssecretaris De Graaf: Wil 
mevrouw Ter Veld toelichten dat 
de inkomensterugval voor 16- en 
17-jarigen 100% is? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ja hoor! 
De kinderbijslag wordt - de Staatsse-
cretaris weet dit ook - niet aan de 
jongeren gegeven maar aan de 
ouders. 

Staatssecretaris De Graaf: Er wordt 
dus wel een compenserende maatre-
gel genomen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wanneer 
men rekening houdt met de maatregel, 
zal de terugval ongeveer neerkomen 
op 80%. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat maakt 
dus wel enig verschil! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het maakt 
inderdaad enig verschil, niet voor de 
jongeren, maar wel voor de gezinssi-
tuatie. Trouwens, erg veel houdt men 
er niet aan over. 

Het probleem is namelijk dat in 
werkelijkheid de inkomensterugval 
nog veel groter zal zijn. Ongeveer een 
kwart van de werkloze jongeren 
verdient het wettelijk minimumjeugd-
loon, maar drie kwart verdient meer. 
In de ca.o. 's gaat het, ook in de 
laagste loonschalen, om tientallen 
guldens bruto per week meer. Bij 
gekwalificeerde functies ligt de 
jeugdnorm in de ca.o. 's zelfs vaak 
meer dan f 100 bruto per week boven 
het minimumjeugdloon. Ik doe een 
willekeurige greep: bij het banketbak-
kersbedrijf, in de confectie-industrie, 
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het slagersbedrijf, het schoonmaak-
bedrijf, de vleeswarenindustrie, de 
tuinbouw en de suikerwerkindustrie. 

De Staatssecretaris weet, vanuit zijn 
vroegere vakbondsverleden, dat ik 
hiermee zeker niet de ca.o.'s noem 
met hoge salarisschalen. Hij weet ook 
dat in veel ca.o.'s de vakvolwassen 
leeftijd voor het 23ste jaar wordt 
bereikt. De overheid zelf betaalt lonen 
voor volwassenen vaak vanaf het 
21ste jaar. Voor het overgrote deel 
van de werkende jongeren zal de 
inkomensterugval veel en veel groter 
zijn dan de zojuist door mij genoemde 
percentages. 

Ik vermoed dat de Staatssecretaris 
straks zijn handen vol plezier zal 
wrijven, omdat zo de bezuinigingen 
van de overheid groter worden. Het is 
duidelijk dat een terugval op de RWW 
- voor sommigen bij niet onvrijwillige 
werkloosheid zelfs meteen aansluitend 
op de betaalde arbeid - voor verschil-
lende jongeren, verschillende financië-
le gevolgen heeft; afhankelijk van het 
vroegere loon; afhankelijk van de 
leeftijd en afhankelijk van de woonsi-
tuatie. 

Werkloze werknemers van 16 en 17 
jaar krijgen zelfs na de WW geen 
verdere uitkering meer. De ouders 
krijgen kinderbijslag. De opgebouwde 
zelfstandigheid wordt teniet gedaan. 
Een slechte zaak voor jongeren, maar 
ook voor de ouders die ermee te 
maken krijgen. Voor deze jongeren 
geldt dus officieel de kinderbijslagmo-
gelijkheid met alle daaraan verbonden 
problemen die wij ook bij de RWW-wij-
ziging al uitgebreid hebben verwoord. 

Toch wil ik hierover een aantal 
vragen stellen en opmerkingen 
maken. Nu al worden wij geconfron-
teerd met mensen aan wie de kinder-
bijslag ten behoeve van minderjarige 
schoolverlaters wordt geweigerd, 
omdat betrokkenen niet tijdig genoeg 
staan ingeschreven bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau. 

Ook de sociale diensten attenderen 
de betrokken werknemers lang niet 
altijd op de noodzaak om bij een 
afwijzing van een RWW-uitkering toch 
als werkzoekende ingeschreven te 
staan om voor kinderbijslag in 
aanmerking te komen. Een dergelijke 
situatie wordt ernstig gestraft. Wie 
niet is ingeschreven in het Gewestelijk 
Arbeidsbureau heeft daarvan bij 
herstel van de inschrijving slechts 
gedurende een korte periode last 
wanneer het om een werkloosheidsuit-
kering gaat. De betrokken uitvoerings-
organen zullen hierop meestal vrij 
snel attenderen. Voer de kinderbijslag 

leidt het tot een 'volledig kwartaal 
geen uitkering' en bovendien wordt 
dit door de Raden van Advies pas 
achteraf geconstateerd. 

Welke maatregelen zal de Staatsse-
cretaris nemen om te bevorderen dat 
de ouders van 16- en 17-jarigen in 
ieder geval wèl kinderbijslag krijgen? 
Kunnen de afwijzingen op grond van 
het 'niet ingeschreven zijn bij het GAB' 
(artikel 7 lid 5 AKW) niet alsnog 
worden herzien? Kan de voorlichting 
hieromtrent worden verbeterd? Voor 
16- en 17-jarige werknemers zelf 
betekent de wet, zoals die thans 
voorligt, na een half jaar werkloosheid 
een inkomensterugval van 100%. Zij 
krijgen niets meer. Zij moeten naar 
hun ouders voor zakgeld. 

De uitwonende 18-, 19- en 20-jarigen 
ondergaan - wanneer zij het mini-
mumloon plachten te verdienen -
geen inkomensachteruitgang volgens 
de gegevens. Dat is natuurlijk niet 
altijd waar. Jongeren die samenwonen 
hebben geen recht op een eigen 
RWW-uitkering. De Staatssecretaris 
acht dit het 'logische gevolg van de 
bijstandswetgeving'. Ik vind het een 
van de vele bezwaren die voorvloeien 
uit deze wetswijziging, vooruitlopend 
op de stelselherziening. 

Bij de stelselherziening heeft mijn 
fractie gepleit voor een individueel 
uitkeringsrecht in de RWW en Algeme-
ne Bijstandswet. Ook hebben wij 
ervoor gepleit, een ' tussenfase' uit te 
werken om te voorkomen dat mensen 
die financieel onafhankelijk waren, al 
te snel financieel afhankelijk worden 
gemaakt bij het verstrijken van de 
loondervingsperiode. Volgens mij 
moet dat soort maatregelen eens bij 
voorrang worden ingevoerd. 

Voor thuiswonende 18-, 19-en 
20-jarigen is de inkomensterugval 
zeer groot. En wat dacht u wat dit 
betekende voor jongeren en hun 
ouders? 

De jongeren moeten de tering maar 
naar de nering zetten, is de harde 
filosofie. Binnen een halfjaar moeten 
zij het uitgavenpatroon volledig 
aanpassen. Dit zal echter ook voor de 
ouders gelden. Zij waren immers 
gewend aan zelf verdienende jongeren, 
die eigen uitgaven zelf betaalden en 
kostgeld afdroegen? Die ouders 
hebben evenzeer een ander uitgaven-
patroon ontwikkeld. Het bankstel 
vernieuwd, het huis opgeknapt, 
daarvoor wellicht een persoonlijke 
lening afgesloten en die ouders met 
de jongeren zullen samen te maken 
krijgen met die enorme inkomensach-
teruitgang. 

Zou ik eens mogen horen hoe dat 
bij voorbeeld werkt voor de huursub-
sidie? De huursubsidie wordt geba-
seerd op het inkomen van het jaar 
daaraan voorafgaand. Ook het 
inkomen van de thuiswonende 
jongere telt daarbij mee. Als de 
thuiswonende jongere een dergelijke 
inkomensachteruitgang doormaakt, 
dan daalt het inkomen in het huishou-
den aanzienlijk. Wordt dat door een 
verhoging van de huursubsidie 
gecompenseerd? 

Of moeten zij ook dan weer wachten 
tot een volgend kalenderjaar? Zijn 
dergelijke regelingen niet een voor-
beeld bij uitstek van de noodzaak van 
het behoud van een zekere inkomens-
continuïteit? 

Dan de dienstplichtigen en de 
erkende dienstweigeraars. Zo afge-
zwaaid de bijstand in. Voor deze 
groep is het noodzakelijk een WWV-uit-
kering te ontvangen. Het komt 
immers nauwelijks voor dat iemand 
direct uit militaire dienst een baan 
vindt. 

De Regering gaat er blijkens de nota 
naar aanleiding van het verslag van 
uit, dat de zelfstandigheid van de 
jongeren niet wordt belemmerd. Zij 
krijgen een RWW-uitkering. Dit 
betekent dus een middelentoets, en 
wel een middelentoets voor jongeren 
die al jaren zelfstandig hun eigen 
inkomen verdienen en daarvan 
wellicht gespaard hebben om te 
kunnen trouwen, voor jongeren die 
wellicht net getrouwd zijn, een huis 
hebben en die een normaal volwassen 
leefpatroon hebben. 

Heb je een aardig bedrag gespaard 
voor je uitzet? Dat is dan mooi, want 
dan kun je een aanta! maanden van je 
eigen spaargeld leven. Ben je net 
getrouwd en werkt je partner ook om 
de hoge huurlasten te betalen of om 
te kunnen sparen voor het geval er 
kinderen komen? Dan is dat een fijn 
cadeau voor de overheid. Je krijgt 
geen uitkering, want je hebt spaareen-
ten. 

Er wordt volledig voorbijgegaan 
aan de feitelijke leef- en woonsituatie 
van werkende jongeren. Het zijn geen 
kinderen met zakgeld. Hetzijnjongeren 
die veelal vanaf hun zestiende, 
zeventiende jaar werken en hierop 
hun leefpatroon hebben ingesteld. 
Net zo als het voor u en mij tot 
onoverkomelijke financiële en sociale 
problemen zou leiden als ons inkomen 
in zeer korte tijd achteruit dondert, 
werkt dit ook voor hen uit. Er is geen 
enkel motief om op grond van 
kalenderleeftijd jongere werknemers 
anders dan oudere te behandelen. 
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behoren werkende jongeren tot de 
volwassen wereld. Zij hebben dezelfde 
maatschappelijke verplichtingen en 
verantwoordelijkheden en zij behoren 
dezelfde rechten te hebben. Wie dit 
niet erkent, doet werkende jongeren 
onrecht. En dan later schijnheilig 
verontwaardigd doen als deze 
jongeren, die door de samenleving in 
de steek worden gelaten, zich van de 
maatschappij afwenden en zich, 
hopelijk, actief zullen verzetten of 
wellicht in een apathische houding 
vervallen, met alle gevaren hiervan 
voor de democratische samenleving. 

Het beleid van deze Regering biedt 
de jongeren geen perspectief. De 
Regering dreigt wederom de jeugdlo-
nen te verlagen. De werkloosheid 
onder de jongeren neemt enorm toe 
en voor werkloze jongeren wordt zo 
goed als niets gedaan. Nu wordt 
voorgesteld deze jongeren hun 
uitkering te ontnemen en dit betekent 
ook, dat zij niet meer in aanmerking 
kunnen komen voor projecten 
krachtens artikel 36 WWV en niet 
meer verzekerd zijn voor de WAO en 
de AAW. Vooral wat betreft het niet 
meer verzekerd zijn voor de AAW 
voor langdurig werklozen, is het 
noodzakelijk dat op korte termijn voor 
alle langdurig werklozen een oplossing 
wordt geboden. Aan welke termijn 
denkt de Staatssecretaris? Hij deelt 
slechts mee dat de Sociale Verzeke-
ringsraad zich hierover buigt. 

Wie werkloos is, weet zich door de 
samenleving op bepaalde gronden 
buitengesloten. Dit is inderdaad waar. 
We ontwikkelen mooie papieren 
denkbeelden over activiteiten en 
alternatieve werkgelegenheid. Wat 
ondervinden werkloze jongeren 
echter in de praktijk? Het GAB is niet 
meer in staat, actieve begeleiding te 
bieden. Veel jongeren moeten het 
doen met een inschrijvingskaart met 
daarop een sticker: 'Wanneer deze 
kaart na een half jaar verloopt, stuur 
hem op, dan krijg je weer een nieuw 
bewijs van inschrijving'. 

Voor contact met een arbeidsbemid-
delaar ontbreekt op het GAB de tijd. 
Jongeren die zelf trachten alternatieve 
werkzaamheden te ontwikkelen, lopen 
het risico beschuldigd te worden van 
'niet beschikbaar zijn voor de arbeids-
markt', met strafkortingen en wat dies 
meer zij. Sollicitatiebrieven schrijven 
op banen die er niet zijn, kan toch 
moeilijk als zinvolle maatschappelijke 
activiteit worden aangemerkt? 

De Staatssecretaris heeft in de nota 
naar aanleiding van het verslag 

gezegd, dat dit wetsontwerp niet in 
relatie mag worden gebracht met 
maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
Hij erkent daarbij dat het primair gaat 
om het terugbrengen van het financie-
ringstekort. Wat moeten jongeren dan 
van een dergelijk beleid verwachten? 
Heeft de Kamer al niet een aantal 
malen, zelfs per motie gevraagd, om 
een samenhangend inkomensbeleid 
voor jongeren en dan ook samenhan-
gend met de verdeling van arbeid? 

Hoe staat het met de adviesaanvrage 
aan de Raad voor het Jeugdbeleid 
over dit samenhangend inkomensbe-
leid? Er zijn aanslagen op het inkomen 
van jongeren en op hun uitkeringsrecht, 
maar er is geen perspectief, geen 
werkgelegenheidsbeleid. 

Ik heb hiermee duidelijk gemaakt 
dat, nu het wetsontwerp toch is 
ingediend, het niet en zeker niet in de 
huidige vorm kan worden aanvaard. 
Ik moet me desondanks toch bezighou-
den met een aantal problemen die 
niet uit de wet zullen voortvloeien, 
mocht deze onverhoopt worden 
aangenomen. 

Ik kom, in de eerste plaats, aan de 
uitvoeringsorganisatie. De nota naar 
aanleiding van het eindverslag gaat 
daar luchthartig overheen. De gemeen-
ten krijgen compensatie voor de 
uitkeringen en de taakverzwaring. 
Ambtenaren die de WWV uitvoeren, 
worden voor 100% door de rijksover-
heid betaald. De kosten voor het 
RWW-apparaat komen echter voor 
10% ten laste van de gemeenten. 

Het moge dan zo zijn, dat de 
berekening van de RWW simpeler is 
dan de dagloonberekening van de 
WWV, maar tegelijkertijd moet bij de 
RWW wel weer een middelentoets 
worden uitgevoerd en moet wel 
worden nagegaan of betrokkene 
wellicht een economische belangenge-
meenschap vormt. De VNG schat de 
kosten op ten minste f 130 min. 

De nota van de Staatssecretaris zegt 
slechts f120 min. toe aan het Gemeen-
tefonds. Hoe is dit bedrag onder-
bouwd? Waarom is het niet op ten 
minste f 130 min. gesteld? Kan het 
bedrag worden verhoogd als het te 
laag blijkt te zijn geschat? 

En dan de invoeringsdatum. Mijn 
fractie is het er absoluut niet mee 
eens dat de huidige WWV-gerechtig-
den op 1 juli a.s. hun rechten zullen 
verliezen. In de eerste plaats behoort 
naar ons oordeel bij iedere wetswijzi-
ging tenminste een redelijke overgangs-
periode in acht te worden genomen. 
Het is bovendien werkelijk onzin, aan 
te nemen dat de perspublikaties over 

deze wetswijziging de betrokkenen 
voldoende hebben voorgelicht. 

Daarbij komt nog dat de datum van 
1 juli voor de gemeenten en voor de 
betrokkenen op een onmogelijk 
moment komt, midden in de vakantie-
periode. Uitstel, mocht de wet 
onverhoopt worden aangenomen, zou 
de gemeentelijke sociale diensten in 
staat stellen de overgang van WWV 
naar RWW op een zorgvuldiger wijze 
te doen verlopen. Is de Staatssecretaris 
tot een dergelijk uitstel bereid? Tot 
mijn vreugde zag ik dat al een amen-
dement van die strekking is ingediend. 
Niet dat dat de wet beter maakt, maar 
toch. 

Hoe denkt de Staatssecretaris 
overigens te bevorderen dat mensen 
voor wie het recht op een WWV-uitke-
ring toch herleeft, bij voorbeeld 
diegenen die in het jaar, voorafgaand 
aan hun 23e verjaardag, wel 130 
dagen hebben gewerkt, op de hoogte 
worden gesteld van hun - nieuwe -
recht op een WWV-uitkering? Het zijn 
details, maar wij moeten op het 
ernstigste bedacht zijn. 

De voorgestelde maatregel is een 
diepe ingreep in ons huidige stelsel 
van sociale zekerheid. Aan 20% van 
de werknemers wordt het recht op 
een redelijke inkomenscontinuïteit bij 
werkloosheid ontnomen. Dit wets-
ontwerp behoorde niette zijn inge-
diend, en behoort zeker niet te 
worden aangenomen. Ik doe dan ook 
een dringend beroep op vertegen-
woordigers van andere partijen, ertoe 
bij te dragen dat deze maatregel niet 
doorgaat. 

Op het amendement dat door CDA 
en VVD zal worden ingediend, zal ik in 
tweede termijn graag ingaan. Op dit 
moment heeft ons nog te weinig tijd 
gerest om het zorgvuldig te bestude-
ren. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet gemakkelijk, te 
komen tot een goede beoordeling van 
het voorstel, het recht op een uitkering 
ingevolge de WWV voor beneden 
23-jarigen af te schaffen. 

Argumenten om het voorstel 
positief te waarderen zijn vrij eenvou-
dig te bedenken: het financieringste-
kort moet worden teruggedrongen, 
liefst door een vermindering van de 
overdrachtsuitgaven; jongeren 
hebben veelal geen gezin te onderhou-
den; het regelmatig extra verhogen 
van het minimumloon in de jaren '70 
en het ontzien van het minimumloon 
bij de algemene inkomensmatiging in 
de jaren '80 hebben de jongeren meer 
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dan evenredig bevoordeeld; voor de 
WWV wordt geen premie betaald, en 
dus worden er geen verkregen 
rechten aangetast, en voor zover die 
rechten wel waren ontstaan door het 
betalen van belasting, is de korte duur 
van het arbeidsverleden voldoende 
aanleiding om niet te zeer onder de 
indrukte zijn van de onaantastbaarheid 
van deze rechten. 

Toch laat de andere kant van de 
medaille van dergelijke redeneringen 
een onaangename indruk achter. De 
min imum jeugdlonen zijn inmiddels 
al eens verlaagd, en dreigen een 
tweede keer te worden verlaagd. Van 
veel kanten wordt het jongeren 
voorgehouden dat zij zelfstandig en 
onafhankelijk moeten zijn. 'Gewoon 
jezelf kunnen zijn' is een leus waarmee 
jongeren worden gepaaid. 'Je bent 
jong en je wi l t wat', 'vri j zijn, een 
zelfstandig individu', 'zelfstandige 
woonruimte met een woonrecht vanaf 
18 jaar', 'geen knellende banden meer 
van ouders en familie'. 

Dat is het - enigszins gechargeerde 
- ideaalbeeld dat jongeren wel wordt 
voorgetekend. Tegen deze zelfde 
jongeren wordt nu gezegd dat zij, een 
deel van hun inkomen, straks ook nog 
een deel van hun arbeidstijd moeten 
inleveren. Deze tweeslachtige houding 
van de overheid roept bij jongeren 
woede en frustratie op. Het is dan ook 
niet verwonderli jk, maar evenmin 
goed te keuren, dat een hoorzitting 
van een Kamercommissie uit de hand 
loopt. 

Ik kan ermee akkoord gaan indien 
van jongeren die geen gezinsverant-
woordeli jkheid hebben een zwaarder 
offer wordt gevraagd. Ik kan er ook 
mee akkoord gaan wanneer bij de 
vormgeving van een nieuw stelsel 
van sociale zekerheid rekening wordt 
gehouden met gezinsverantwoorde-
lijkheden. Dan zullen de verantwoor-
delijke bewindslieden echtertegelijker-
tijd afstand moeten nemen van het 
modieuze streven naar individualise-
ring van samenleving en wetgeving. 

Dat zal niet moeten gebeuren met 
alleen financieel-economische 
argumenten, hoe belangrijk die 
overigens ook zijn, aangezien een 
volstrekte individualisering immers 
onbetaalbaar is. Ook sociaal-psycholo-
gische en ethische argumenten zullen 
daarbij een rol moeten spelen. 
Individualisering is immers in feite in 
strijd met het wezen van de mens, en 
staat op gespannen voet met zijn 
opdracht God en de naaste lief te 
hebben. 

Het is de eerste verantwoordeli jkheid 
van bewindslieden die weet hebben 
van dit dubbelgebod om gemotiveerd 
het individualiseringsstreven met 
onderscheiding te benaderen. Een 
effect van de voorgestelde wetswijzi-
ging is dat jongeren in veel gevallen 
weer meer op hun omgeving zijn 
aangewezen in plaats van op de 
overheid. De wederzijdse afhankelijk-
heid in gezinnen wordt in die gevallen 
vergroot. De Regering zal duidelijk 
moeten maken dat die wederzijdse 
afhankelijkheid niet iets minderwaar-
digs is. Het kan zelfs een zekere 
meerwaarde hebben, omdat de 
directe omgeving van de betrokkenen 
zorg, t rouw en liefde kan geven, al is 
dat helaas niet altijd het geval. Echter, 
bij financiële afhankelijkheid van de 
overheid is het nooit het geval. 

Ook om een andere reden roept het 
voorstel bezwaren op. In de memorie 
van toelichting wordt het voorstel 
gemotiveerd mede met een beroep 
op de duur van het arbeidsverleden. 
Hoe korter dit arbeidsverleden, hoe 
korter ook het recht op uitkering. Dit 
zou een inmiddels algemeen aanvaar-
de stelling zijn, maar is niet in de 
discussies over de herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel van het 
vorige jaar primair de aanvullende 
uitkering bedoeld om te variëren wat 
betreft de duur van het arbeidsverle-
den? Hier wordt een basisvoorziening 
afhankelijk gesteld van de duur van 
het arbeidsverleden. Het gaat dan 
toch wel beduidend verder. Bovendien 
heeft de SER nog geen advies uitge-
bracht over de integratie van de 
werkloosheidsregelingen. Om nu dus 
al over 'een vrij algemeen aanvaarde 
stell ing' te spreken, is rijkelijk voorba-

Het vervelendste in deze discussie 
is toch wel, dat het voorstel eigenlijk 
weinig met afhankelijkheid van de 
duur van het arbeidsverleden te 
maken heeft. In het verslag is van 
verschillende zijden met voorbeelden 
aangetoond hoe willekeurig het 
voorstel kan uitwerken. Arbeidsverle-
dens van dezelfde duur kunnen tot 
zeer verschillende uitkeringsrechten 
leiden. Het onderscheiden criterium is 
in dit verband de leeftijd, een criterium 
dat in veel gevallen niet relevant is. 

Bovendien is de grens van 23 jaar 
ook enigszins wil lekeurig, zeker in 
deze t i jd. Waarom geen 21 jaar? Dat 
zou beter aansluiten bij het systeem 
dat de bewindsman zich voor de 
toekomst voorstelt, namelijk dat per 
periode van 5 jaar rechten worden 
opgebouwd voor een uitkering van 
een half jaar. Is het overigens de 

bedoeling dat bij een dergelijk 
systeem de maximale uitkeringsduur 
ook op 2,5 jaar wordt gesteld, voordat 
men op bijstandsniveau terugvalt? Ik 
zie de Staatssecretaris al ontkennend 
knikken; een toelichting hoor ik nog 
wel. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt opgemerkt dat voor de 
koppeling van de uitkering aan de 
duur van het arbeidsverleden de 
relevante periodes van werken 
systematisch moeten worden geregi-
streerd. Aan een dergelijke registratie 
heeft het tot nu toe ontbroken. Als 
zo'n registratie ontbreekt, moet echter 
de conclusie worden getrokken dat 
het voorstel voorlopig om praktische 
redenen niet uitvoerbaar is. Eerst 
moet dan een dergelijk registratiesys-
teem worden ontworpen. Ik heb 
begrepen dat dit hoe dan ook zal 
gebeuren. Wil de bewindsman ons 
hierover iets meedelen? 

Een algemene verlaging van het 
niveau van de WWV wordt een- en 
andermaal afgewezen in de stukken, 
omdat dit te veel vooruit loopt op de 
komende stelselwijziging. Nu kan ik 
het mis hebben, maar wat nu wordt 
voorgesteld, lijkt mij veel ingrijpender 
dan een algemene verlaging van het 
uitkeringsniveau met een paar 
procent! Dit voorstel introduceert een 
heel nieuw element in ons stelsel van 
sociale zekerheid, namelijk het 
opbouwen van verkregen rechten. Er 
is zelfs een heel nieuw registratiesys-
teem voor nodig. Bij een generale 
verlaging van het uitkeringsniveau 
hoeft slechts één getalletje in de wet 
te worden gewijzigd. Ik weet niet wat 
nu ingrijpender is! 

Omdat de kans bestaat dat op 1 
oktober, ondanks alle discussies, alle 
sociale uitkeringen toch met 2% 
worden gekort, lijkt een algemene 
vervanging van dit voorstel door een 
generieke verlaging van het WWV-per-
centage wellicht te vérgaand. Alles 
afwegend, kan het stelsel naar mijn 
mening het beste zodanig worden 
bijgesteld dat het alleen betrekking 
heeft op de beneden 21-jarigen. Het 
verlies aan ombuigingsresultaat moet 
worden gecompenseerd door een 
neerwaartse bijstelling van het 
WWV-uitkeringspercentage met 1,5%. 

Mijns inziens verdient zo'n aanpas-
sing ook de voorkeur boven het 
amendement van de leden Kraaijeveld 
en Linschoten, al moet ik zeggen dat 
het amendement weer de voorkeur 
verdient boven het ongewijzigde 
regeringsvoorstel. Ik hoor graag de 
reactie van de Staatssecretaris op 
mijn suggestie en uiteraard op het 
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amendement van de fracties van CDA 
en VVD. Zo nodig zal ik mijn suggestie 
vervolgens in een amendement 
omzetten. 

Het is goed dat in de nota naar 
aanleiding van het verslag alsnog 
duidelijkheid is verkregen over de 
wijze waarop de gemeenten schade-
loos zullen worden gesteld voor de 
hogere uitvoerings- en apparaatskos-
ten waarvoor zij zich gesteld zien. Er is 
120 miljoen mee gemoeid, die 
verkregen wordt door middel van een 
structurele verhoging van de algemene 
uitkering van het Gemeentefonds. 
Elders in de nota las ik, dat het 
netto-ombuigingsresultaat 90 miljoen 
bedraagt. 

Dit bedrag resulteert wanneer 
rekening wordt gehouden met de 
vermindering van de premie- en 
belastinginkomsten. Zijn de 120 
miljoen aan extra uitkeringen aan de 
gemeenten nu al verdisconteerd bij 
de berekening van het netto-ombui-
gingsresultaat van 90 miljoen? Zo 
neen, dan dringt zich de vraag sterk 
op, wat nog de zin is van dit voorstel. 
Het levert immers in die gedachten-
gang netto niet meer op dan het kost. 

De Staatssecretaris heeft mij er wel 
van overtuigd dat het van toepassing 
verklaren van de regeling op alleen de 
nieuwe gevallen, tot zeer ongelijke 
uitkomsten zou leiden. Ik acht het ook 
juist dat de Regering geen overgangs-
periode in de wet wil opnemen voor 
de gevallen die op af na 1 april 1983 
recht op toekenning van een WWV-uit-
kering verkrijgen ten gevolge van een 
verwijtbare handeling. Slechts 
diegenen die niet-verwijtbaar in de 
WWV terecht dreigen te komen, 
krijgen een overgangstermijn tot 1 juli 
1983. 

Deze datum zal naar mijn gevoel in 
alle redelijkheid moeten worden 
aangepast, nu de wet in ieder geval 
na 1 april in het Staatsblad komt. Een 
overgangstermijn van drie maanden 
is al erg kort. Als de termijn nog 
korter zou worden, zou de overgangs-
regeling praktisch niets meer voorstel-
len. Daarom heb ik een hiertoe 
strekkend amendement van de heer 
Van der Vlies, dat inmiddels is 
ingediend, mede ondertekend. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Wethouders 
van de vier grote steden constateren 
letterlijk dat een vrij willekeurige 
categorie werknemers wordt uitgeslo-
ten van een sociale voorziening en 
ambtenaren van de gemeentelijke 
sociale dienst in Rotterdam hebben 

ons laten weten dat voor hen de 
grens is bereikt. Zij zijn de enigen niet 
die zich verzetten tegen de ontmante-
ling van het sociale zekerheidsstelsel, 
vooral voor de minima. 

Zij laten op dit moment hun stem 
terecht horen, want dit wetsontwerp 
is, zoals hier al vele malen is gezegd, 
de zoveelste aantasting binnen zeer 
korte ti jd van de inkomens- en sociale 
zekerheidspositie van jongeren. En 
nog is het einde niet in zicht. Een 
verdere verlaging van het min imum-
jeugdloon per 1 juli met gemiddeld 
10% dreigt, opnieuw ook met gevolgen 
voor jongeren die nu van een WWV-
uitkering terugvallen op de RWW. 
Daarbij moet worden bedacht dat van 
de werkloze jongeren meer dan 40% 
langdurig werkloos is. 

Het wetsontwerp wordt verdedigd 
met twee argumenten. Het eerste is 
het regeerakkoord dat financiële 
ombuigingen noodzakelijk vindt en 
het tweede is een gewenste relatie 
tussen de duur van het arbeidsverle-
den en de duur van de loondervings-
uitkering. De noodzaak van financiële 
ombuigingen is zo ongeveer de 
grondslag van het gehele kabinetsbe-
leid. Elke maatregel wordt ermee 
verdedigd en alles moet daarvoor 
opzij, SER-adviezen of niet. Het 
terugdringen van het financieringste-
kort staat voorop. 

Dit betekent ook dat het geld dat 
deze maatregel opbrengt, niet 
gebruikt wordt voor de financiering 
van extra jeugdmaatregelen. Inleveren 
is de boodschap, er iets voor terugkrij-
gen is er niet bij, kijk alleen maar naar 
de voortdurende stijging van de 
werkloosheid onder jongeren. De 
vraag is bovendien: Wat levert dit op? 
Structureel 265 miljoen vanaf 1984, 
zegt de Regering, maar dat is een 
bruto-benadering. Netto levert het 
hoogstens 90 miljoen op. 

Als je dan ook nog denkt aan de 
verminderde koopkracht die ook haar 
gevolgen heeft voor de economische 
activiteit, dan is de vraag toch wel 
gerechtvaardigd, wat er overblijft van 
de grote woorden dat 'deze ingrijpende 
maatregel onontkoombaar is om de 
uitgaven van de collectieve sector 
terug te dringen, om het herstel van 
de werkgelegenheid en de economi-
sche groei te verzekeren en om de 
werkloosheid te bestri jden'; 90 
miljoen of nog minder. Onontkoorrv 
baar? Dat is toch niemand wijs te 
maken, zelfs jongeren niet. 

Het tweede argument, dat er een 
relatie moet zijn tussen de duur van 
de arbeid en de duur van de uitkering, 
loopt vooruit op de discussie over de 
stelselwijziging. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt geprobeerd daarom 
heen te draaien, maar dat is natuurlijk 
onzin. Afschaffing van een sociale 
zekerheidsvoorziening is gewoon een 
stelselwijziging. Ja, zegt de Regering, 
maar wi j doen het toch maar, want 
het gaat hier om een vrij algemeen 
aanvaarde gedachte, de relatie tussen 
arbeidsduur en uitkering. Wat ik dan 
niet snap is, dat die vri j algemeen 
aanvaarde gedachte dan alleen maar 
voor jongeren moet gelden en niet 
voor alle andere werknemers. In feite 
gaat het hier bij het recht op een 
WWV-uitkering niet om de duur van 
het arbeidsverleden, maar om de 
leeftijd. Jongeren worden dus 
gewoon gediscrimineerd, alle verhalen 
en alle zwakke tegenargumenten ten 
spijt. 

Het wordt echter helemaal leuk als 
de Staatssecretaris in de nota naar 
aanleiding van het verslag schrijft 
dat, wat de hoofdli jnen van de stelsel-
herziening betreft, de voorkeur van 
het kabinet uit zal gaan naar een 
systeem van loondervingsregelingen 
met vangnet, met in de loondervings-
fase strikt individuele, niet naar 
behoefte gedifferentieerde, uitkerin-
gen. De stelselwijziging die met dit 
wetsontwerp aan de orde is, past 
hierin nota bene helemaal niet. Voor 
de werknemers beneden de 23 jaar 
vervalt elke loondervingsregeling na 
een halfjaar en de RWW maakt 
onderscheid naar behoefte. 

Kortom, Staatssecretaris, u loopt 
vooruit op de stelselwijziging en u 
doet dat bovendien op zo'n manier 
dat het niet eens past in de eigen 
hoofdlijnen van die stelselherziening. 
Ik kan daar niet bij, zeker niet als ook 
nog voortdurend gepraat wordt over 
vereenvoudiging van het stelsel. 

Voorzitter, de inkomenspositie voor 
de jonge werkloze werknemer die 
thuis woont, verslechtert zo'n 33 tot 
42%. Dat wil zeggen - mevrouw Ter 
Veld heeft dat ook al opgemerkt - als 
je ervan uitgaat dat al die jongeren 
het officiële minimumjeugdloon 
verdienen. Dat gebeurt lang niet altijd 
en in die gevallen is het verschil nog 
groter. Dat geldt ook voor de zelfstan-
dig wonende achttien-jarigen en 
ouderen die ook nogal wat gevolgen 
ondervinden. 

Een 22-jarige gaat er bij voorbeeld 
minimaal ruim 6% op achteruit, maar 
maximaal 100%. Dat laatste kan het 
gevolg zijn van de aan de RWW-uitke-
ring verbonden middelentoets. Als 
dat geen ingrijpende stelselherziening 
is, dan weet ik het niet meer. 
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Mijn grote bezwaar is bovendien, 
dat je mensen zo opleidt tot het 
ontduiken van de regels en tot het 
onmogelijk maken van welke controle 
dan ook. Als een werkloze 21 - of 
22-jarige op dit moment samenwoont 
met iemand die verdient, zal die dan 
niet alle mogelijke moeite doen aan 
de controle te ontkomen? Moeten de 
sociale diensten daar dan achteraan? 
Spreekt de Staatssecretaris dan van 
geen taakverzwaring van de sociale 
diensten? 

Voorzitter, dan schrijft de Staatsse-
cretaris ook nog dat bij de onderhavige 
maatregel geen verstorende werking 
te verwachten is op de maatschappe-
lijke ontwikkeling van deze categorie 
jongeren. Het college voor bijstandver-
lening in Tilburg heeft het denk ik heel 
wat beter gezien als het stelt, dat dit 
wetsontwerp in schril contrast staat 
met het zelfstandig functioneren van 
jongeren en met de bevordering van 
hun financiële onafhankelijkheid. 

Ik ga echter verder. Ik vind dat dit 
beleid zeer verstorend werkt, niet 
alleen op de ontwikkeling van jonge-
ren, maar ook op de maatschappelijke 
verhoudingen in het algemeen. Ik 
vind dat dit beleid uitnodigt tot het 
ontduiken van regels en wetten en tot 
het weigeren om regels en wetten uit 
te voeren, dat het mensen agressief 
maakt en dat het mensen steeds meer 
het vertrouwen in politieke beslissin-
gen ontneemt. 

Ten slotte iets dat voor mijn gevoel 
tekenend is voor het gemak waarmee 
het kabinet zich afmaakt van principiële 
discussies en principiële argumenten. 
De Staatssecretaris stelt dat dit 
wetsontwerp niet op onredelijke 
gronden berust (dat is nog iets heel 
anders dan op redelijke gronden, 
maar het gaat mij nu om de redenering 
die volgt) en dus kan er niet worden 
gesproken van discriminatie op grond 
van leeftijd en derhalve is er geen 
sprake van stri jdigheid met de 
Grondwet. Ik snap niets van die 
redenering. 

Wij moeten eens goed op ons laten 
inwerken wat daar staat: zolang een 
voorstel niet op onredelijke gronden 
berust, is er geen sprake van strijdig-
heid met de Grondwet. Hiermee kan 
dan de Grondwet worden terugge-
bracht tot één artikel, waarin staat dat 
alles wat niet onredelijk is, mag. Een 
sterker staaltje van deregulering is 
naar mijn gevoel nog niet vertoond. 
De Staatssecretaris schrijft dus 
geschiedenis. Het is naar mijn mening 
echter zeer onzorgvuldig en gemakke-
lijk om op zo'n manier de vraag of 

hier discriminatie wordt betoond, te 
weerleggen. In feite is er niets 
weerlegd. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Beckers 
spreekt alleen over de woorden 'niet 
onredelijk' en sluit gemakshalve 
hetgeen hierop volgde, namelijk de 
leeftijd, uit! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat is niet waar. De leeftijd is hier 
helemaal niet essentieel! Er is een 
tweede vraag, of het criterium van de 
leeftijd ook onder het artikel over de 
discriminatie in de Grondwet valt. Dat 
is een ander verhaal. Ik heb het nu 
over bovenstaande redenering. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
om het onderscheid dat is gemaakt. 
Dat slaat op de leeftijd. Mevrouw 
Beckers concentreert zich in haar 
betoog nu helemaal op het 'niet 
onredelijk' zijn. Wat de vraag over het 
beroep op de Grondwet ten aanzien 
van discriminatie betreft, wijs ik erop 
dat het antwoord hierop alleen op de 
leeftijd sloeg. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb inder-
daad begrepen dat de vraag die werd 
gesteld, ging over discriminatie op 
grond van leeftijd. Als echter de vraag 
van discriminatie aan de orde is 
- ongeacht of het om leeftijd, geslacht 
etcetera gaat - kan de redenering 
nooit juist zijn, dat een voorstel dat 
niet op onredelijke gronden berust 
dus niet in strijd is met de Grondwet! 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
erom, of het hanteren van een 
leeftijdsgrens onredelijk is. Dit is niet 
het geval. Vervolgens gaat het om de 
vraag of, als de leeftijdsgrens wordt 
gehanteerd, dit in strijd is met de 
Grondwet. 

De Voorzitter: Nu de leden zich zo 
voortreffelijk gedragen om de Staats-
secretaris het plezier te doen dat 
vanavond de gehele eerste termijn 
van de kant van de Kamer wordt 
afgerond, wil ik de Staatssecretaris 
toch tot enige terughoudendheid 
oproepen ten aanzien van het plaatsen 
van interrupties! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag de 
Staatssecretaris om zijn eigen redene-
ring in de nota naar aanleiding van 
het verslag nog eens door te lezen. Hij 
moet zich echter ook afvragen, of zijn 
taakopvatting niet erg simpel en 
eenzijdig is. Ik trek de conclusie, dat 
bij hem alles draait om het rond 
krijgen van zijn cijfertjes. 

Daarbij vergeet hij hoe een aantal 
mensen met die cijfertjes moeten 
leven. Hij maakt zich bovendien heel 
gemakkelijk af van de vraag, wat voor 
een samenleving straks wordt 
achtergelaten. Dat is kortzichtig. Zo'n 
beleid is levensgevaarlijk. Mijn fractie 
vindt het voorstel dan ook onaanvaard-
baar. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Het wordt 
steeds duidelijker hoe hoog de 
financiële nood van deze Regering is. 
Een kat in nood maakt rare sprongen. 
Wij kijken eigenlijk allemaal met 
spanning ernaar uit, hoe de Regering 
dit gigantische gat gaat dichten. Dat 
dit nog zal lukken door accijnsverho-
gingen op de benzine, door verhoging 
van premies en door verlaging van de 
uitkeringen gelooft eigenlijk niemand. 
De Centrumpartij gelooft dit ook niet! 

Een kat in nood maakt echter rare 
sprongen. Deze keer zijn de jongeren 
onder de 23 jaar weer aan de beurt. 
Naarmate men dichter bij de leeftijd 
van 23 jaar komt, wordt het natuurlijk 
wel vervelender. De Regering heeft 
eigenlijk aan de Nederlandse jeugd 
weinig te bieden. 

Als je studeert, weet je nog niet wat 
je studeert. Als je werkt, is het de 
vraag voor hoe lang je werkt. Als je 
niet meer werkt, wordt het steeds 
meer de vraag wat er zal gaan 
gebeuren. Er wordt totaal geen 
onderscheid gemaakt, of deze mensen 
zelfstandig zijn, bij hun ouders wonen 
of getrouwd zijn! De jeugd heeft 
nauwelijks toekomstperspectief. De 
Regering biedt geen enkele motivatie 
voor het alsnog krijgen van een 
perspectief. 

Als men in Nederland 18 jaar is, 
mag men al van alles! Men mag 
stemmen. Men mag in dienst om het 
land te verdedigen. Op veertienjarige 
leeftijd mag men al weg bij de ouders. 
Men mag dan naar de JAC. Op 
achttienjarige leeftijd wordt men zelfs 
binnenkort misschien volwassen. 
Echter, als men 23 jaar is, is men 
financieel nog afhankelijk van de 
Regering of van de omgeving! 

Van een optimale ontplooiing die 
de VVD wi l , komt dan dus weinig 
terecht. Het CDA wil zo graag opkomen 
voor de zwakken in de samenleving. 
Die zwakken betalen echter iedere 
keer, want daar is het natuurlijk iedere 
keer het gemakkelijkst te halen. Wij 
zien dit dan ook iedere keer gebeuren. 
Vindt de Staatssecretaris het dan nog 
gek dat juist dit soort groepen een 
afnemend vertrouwen tonen in de 
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politiek? Juist de politiek van de 
grotere partijen faalt totaal in het 
bieden van oplossingen en het 
scheppen van een betere toekomst 
voor die zelfde jeugd. 

Het is frappant met welk gemak 
iedere keer in Nederland op sociale 
uitkeringen wordt gekort en met welk 
gemak iedere keer opnieuw aan het 
buitenland wordt uitgekeerd. Maar 
daarom lijkt er toch een oplossing te 
zijn. De jeugd die het aangaat moet 
een demonstratie organiseren op het 
Binnenhof en daarbij een paar keer 
buigen in de richting van Mekka en 
men zal zien, het CDA gaat om. 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l beginnen met de 
Staatssecretaris te danken voor de 
aandacht die hij in de schriftelijke 
beantwoording heeft geschonken aan 
ook door de EVP gemaakte opmerkin-
gen. Deze beantwoording en die van 
door de andere fracties gemaakte 
opmerkingen heeft de afwijzing door 
de EVP van deze wetswijziging niet 
doen veranderen in bijval. Ook deze 
maatregel geeft blijk van de wi l van 
het kabinet om te bezuinigen zonder 
dat daarbij vooraf de grootte van de 
maatschappelijke schade wordt 
gewogen. 

De Staatssecretaris stelt, dat bij de 
huidige moeilijke financieel-economi-
sche situatie jongeren niet buiten 
schot kunnen blijven. Maar, kan men 
zich afvragen, waarom juist jongeren 
en waarom juist deze jongeren? 
Wanneer ombuigingen in de collectie-
ve sector dan al onvermijdeli jk zijn 
- zelfs daarover kan men twijfels 
hebben; een effectieverefraudebestrij-
ding zou heel wat maatschappelijke 
ellende kunnen besparen - zouden de 
ombuigingen in ieder geval op een 
eerlijke manier moeten plaatsvinden. 
De EVP voelt dan ook veel meer voor 
een algemene verlaging in de WWV 
van enkele procenten of, nog beter, 
voor een loonsverlaging voor ieder-
een. 

De Staatssecretaris acht een 
generieke verlaging in de WWV een 
nogal grove inbreuk op het huidige 
stelsel. Voor de getroffen groep 
jongeren is de huidige voorgestelde 
maatregel op zijn minst een even 
grote inbreuk. In sommige gevallen 
kan zelfs een verlaging van plusminus 
40% optreden. Het is de EVP dan ook 
een raadsel hoe in de beantwoording 
kan worden gesteld dat door deze 
maatregel op een meer behoedzamere 
wijze vooruitgelopen wordt op een 
algemene stelselherziening. 

Het betreft hier niet alleen jongeren 
in het algemeen, maar van de Neder-
landse jongeren een bepaalde 
groep, namelijk zij, die door omstandig-
heden, veelal buiten eigen toedoen, 
niet in staat waren een jarenlange 
opleiding te volgen tot voorbij de 
23-jaar-grens. Ook al vanwege het 
minder opgeleid zijn, zijn zij een 
kwetsbare groep. Juist zij zullen straks, 
boven de 23 jaar, meer moeite hebben 
werk te vinden dan hun beter geschool-
de, dus meer bevoorrechte, leeftijdsge-
noten. 

De Staatssecretaris zegt dat aan 
jongeren een bijdrage gevraagd mag 
worden in het belang van economisch 
herstel. Maar wat voor economisch 
herstel zal dat dan zijn? In elk geval 
zal dan wel voorkomen moeten 
worden dat door economisch herstel 
mogelijk gemaakte investeringen 
leiden tot verdere afbraak van 
arbeidsplaatsen. Investeren door 
bedrijven zal immers veelal automati-
seren betekenen waardoor juist 
arbeid voor deze jongeren verloren 
gaat. 

Zolang een dergelijke gang van 
zaken niet voorkomen wordt, bestaat 
het gevaar dat deze jongeren door de 
van hen gevraagde bijdragen nog 
meer getroffen zullen worden door 
werkloosheid. Zij worden dan geacht 
mee te werken aan een maatregel die 
hun lot niet zal verbeteren, maar die 
hun lot zal verslechteren. 

De Staatssecretaris stelt dat de 
wetgever de bijstandsuitkering niet 
beschouwt als inkomen uit of in 
verband met arbeid in beroep of 
bedrijf. Kunnen de jongeren daaruit 
niet concluderen dat zij zelf niet meer 
in verband gebracht worden met 
arbeid en dat zij wat dat betreft 
eigenlijk afgeschreven zijn? Mag men 
zo de toekomst van mensen dichtgooi-
en? Zij zullen zich onrechtvaardig 
behandeld gaan voelen, als niet meer 
geaccepteerd door de samenleving. 

Daardoor zullen zij op hun beurt 
dezelfde samenleving niet meer als de 
hunne beschouwen met alle negatieve 
gevolgen van dien als eenzaamheid, 
vervreemding en agressie. Kan een 
maatschappij het zich permitteren om 
op zo'n wijze om te gaan met ongeveer 
850.000 jongeren die juist door hun 
inzet, hun arbeid mededragers van 
onze samenleving zouden moeten en 
kunnen zijn, zeker in de moeilijke 
tijden die ons te wachten staan en 
waarin eigenlijk de inzet van geen 
enkel mens gemist kan worden? Wat 
deze jongeren nodig hebben, is 
arbeid, zodat zij weer het gevoel 
krijgen erbij te horen. 

In zijn afweging blijkt dit kabinet te 
kiezen voor bezuinigingen ten koste 
van mensen. Immers, ook tegenover 
deze maatregel staat geen extra 
werkgelegenheidsbeleid voor jonge-
ren. Zo wordt opnieuw de last van het 
financieringstekort afgewenteld op 
een groep zwakkeren in onze samen-
leving. Na het voorafgaande zal 
duidelijk zijn dat ik deze wetswijziging 
afwijs. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het onderhavige 
wetsvoorstel tot beëindiging van het 
recht op uitkeringen ingevolge de 
WWV voor beneden-23-jarigen heeft 
veel kritiek ondervonden en in lang 
niet alle opzichten ten onrechte. Die 
kritiek heeft er onder andere toe 
geleid dat wij pas vandaag het 
wetsontwerp behandelen dat oor-
spronkelijk al op 1 januari van dit jaar 
kracht van wet had moeten hebben. 
Het wetsontwerp impliceert een 
maatregel die een uitwerking is van 
het principebesluit uit het regeerak-
koord, ofwel het 1215-miljoenpakket, 
om tegen de achtergrond van de 
slechte financieel-economische 
situatie een aantal bezuinigingsmaat-
regelen te nemen waaronder deze 
maatregel in het kader van uitkerings-
rechten voor jongeren. 

De Staatssecretaris heeft uit de 
schriftelijke voorbereiding kunnen 
opmaken dat de VVD-fractie niet 
onverdeeld gelukkig is met deze 
uitwerking. De VVD-fractie is al jaar en 
dag van mening - zij heeft dit bij 
diverse gelegenheden kenbaar 
gemaakt - dat het wenselijk is 
uitkeringsrechten ten aanzien van 
werkloosheid afhankelijk te maken 
van leeftijd en arbeidsverleden. Naar 
mijn oordeel is het volstrekt redelijk 
om in geval van loondervingsverzeke-
ringen, met uitzondering van de 
WAO, de periode die men heeft 
gewerkt voorafgaande aan de werk-
loosheid, mede bepalend te laten zijn 
voor de duur van het betrokken 
uitkeringsrecht. 

Het huidige voorstel werkt onredelijk 
uit in de richting van de jongeren die 
een relatief lang arbeidsverleden 
hebben, bij voorbeeld de jongeren die 
al meer dan 2,5 jaar gewerkt hebben 
en die derhalve al geruime tijd 
belasting- en premieplichtig zijn 
geweest. De VVD-fractie is er een 
voorstandster van alsnog bij deze 
wetswijziging het arbeidsverleden een 
rol te laten spelen, in die zin dat zij het 
recht op een WWV-uitkering intact wil 
laten voor de mensen met een 
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arbeidsverleden van meer dan 2,5 jaar 
of om exact te zijn: van 130 weken. 

Moet het recht op een WWV-uitke-
ring twee jaar duren, zoals in de 
huidige situatie? Het lijkt mij niet 
onredelijk tegen de achtergrond van 
het noodzakelijke totaalbedrag aan 
bezuinigingen en van het arbeidsver-
leden dit recht op een WWV-uitkering 
na een half jaar WW te beperken tot 
één jaar, zodat men pas na 1,5 jaar de 
bijstand instroomt. De Staatssecretaris 
voert in zijn nota naar aanleiding van 
het verslag aan dat dit buitengewoon 
veel problemen met zich zal brengen 
als gevolg van het ontbreken van een 
administratie dan wel registratie van 
het arbeidsverleden van werknemers. 

Ik vraag mij af of dit bezwaar 
terecht is. Er zijn invullingen denkbaar, 
waarbij het uitvoerende orgaan die 
registratie niet nodig heeft, bij 
voorbeeld als de verplichtinq om het 
arbeidsverleden te bewijzen c.q. aan 
te tonen op de aanvrager rust. Ik wil 
graag van de Staatssecretaris weten 
wat de consequenties van een 
dergelijke wijziging van het wets-
ontwerp zouden zijn. Als hij niet over 
waterdichte cijfers beschikt, zoals min 
of meer uit de nota naar aanleiding 
van het eindverslag blijkt, wi l ik graag 
bij benadering van hem vernemen 
wat de consequenties zijn ten aanzien 
van het totaal te bezuinigen bedrag. 

Bovendien hoor ik graag van hem, 
wat in uitvoeringstechnisch opzicht de 
gevolgen zijn. De VVD-fractie hecht 
zozeer aan het vasthouden aan het 
duidelijke criterium van het arbeidsver-
leden, dat mijn naam namens de 
VVD-fractie onder een inmiddels 
ingediend amendement staat. 

Dit wetsontwerp heeft alles te 
maken met de komende integratie 
van de diverse werkloosheidsregelin-
gen en met de totale stelselwijziging. 
Mijn fractie is het met de Staatssecre-
taris eens dat dit op zich zelf geen 
reden mag zijn voor het niet nemen 
van deze maatregel. Een dergelijke 
houding zou betekenen dat het niet 
mogelijk is om het door de VVD-fractie 
gewenste financieel-economische 
beleid te voeren, zoals neergelegd in 
het regeerakkoord. 

Wij zijn het eens met de Staatsse-
cretaris dat het onmogelijk is, te 
komen tot een werkelijke beheersing 
van de collectieve uitgaven als keer 
op keer pijnlijke keuzes uit de weg 
worden gegaan. Ik ben evenwel van 
mening dat de Staatssecretaris 
duidelijk moet aangeven, waarom het 
kabinet juist tot deze invulling heeft 
besloten. Volgens mij is hij te luchtigjes 

voorbijgegaan aan de door diverse 
fracties in de schriftelijke voorberei-
ding aan de orde gestelde alternatie-
ven. Ook de SER heeft alternatieven 
aangedragen. Ik daag de Staatssecre-
taris uit, de verschillende alternatieven 
nog eens af te wegen tegen het 
kabinetsvoorstel. 

Het afschaffen van het recht op een 
WWV-uitkering voor beneden 23-jari-
gen en derhalve het inruilen van een 
WWV- voor een RWW-uitkering en bij 
16- en 17-jarigen voor een kinderbij-
slaguitkering, heeft heel uiteenlopende 
gevolgen voor jongeren. Die gevolgen 
zijn afhankelijk van het laatstgenoten 
loon, de leeftijd en de woonsituatie. 

De gevolgen zijn nihil voor 18- en 
19-jarigen die een inkomen hadden 
op basis van het minimumjeugdloon 
en een zelfstandig bestaan hadden 
opgebouwd. De groep van 20- tot en 
met 23-jarigen gaat er ruim f40 tot 
f80 per maand op achteruit. De klap 
komt het hardst aan bij de 18- tot en 
met 20-jarigen die nog bij hun ouders 
wonen en werkloos zijn. De forse 
inkomensachteruitgang voor deze 
groep, variërend van ± 33% tot ± 
42%, is volgens mijn fractie slechts 
acceptabel, als het werkelijk arbeids-
verleden daartoe aanleiding geeft, bij 
voorbeeld bij een arbeidsverleden van 
minder dan de door mij al genoemde 
2,5 jaar. Ik hoor graag van de Staats-
secretaris, of hij het met mij eens is. 

Het wegvallen van de WWV-uitke-
ring houdt in dat de betrokken groep 
in de RWW valt. De opzet daarvan is 
zodanig, dat rekening wordt gehouden 
met de vraag of men thuis- of uitwo-
nend is. Werkloze werknemers die 
een eigen huishouding voeren, 
krijgen een RWW-uitkering die met de 
daaraan verbonden kosten rekening 
houdt. Voor 18-en 19-jarige zelfstandig 
wonenden is er zelfs geen enkele 
financiële achteruitgang ten opzichte 
van de WWV-uitkering, althans als zij 
het minimumjeugdloon genoten. 

De cumulatie van diverse op 
jongeren gerichte maatregelen baart 
mijn fractie zorgen. Maatregelen die 
op zich zelf stuk voor stuk acceptabel 
zijn tegen de achtergrond van de 
slechte financieel-economische 
situatie van ons land, kunnen in 
combinatie ongewenste effecten 
hebben. 

Wij weten dat er nog dit jaar een 
verlaging van het minimumjeugdloon 
in de 'pipeline' zit en dat er voor de 
toekomst naar gestreefd wordt, 
jongeren korter te laten werken, bij 
voorbeeld 32 of 36 uur met een 
evenredige inlevering van inkomen. 

De VVD-fractie vindt dat er ergens een 
grens is, die niet mag worden over-
schreden. Kan de Staatssecretaris 
aangeven, waar hij die grens ziet 
liggen? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben 
verheugd over de laatste stelling van 
de heer Linschoten. Waar ziet de 
VVD-fractie de grens liggen? 

De heer Linschoten (VVD): Dat is op 
zich zelf natuurlijk een interessante 
vraag; daarom stelde ik hem aan de 
Staatssecretaris. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik vond het 
ook een interessante stelling, waarop 
ik wel een antwoord wil horen. 

De heer Linschoten (VVD): Uit 
hetgeen ik zojuist heb gezegd, blijkt 
dat door het aannemen van dit 
wetsvoorstel, gesteld dat de door de 
VVD-fractie voorgestelde amendering 
wordt aangenomen, de grens niet 
wordt overschreden. Ik kan mij echter 
voorstellen dat op het gebied van de 
inkomens van jongeren, gelet op de 
aan erg veel ontwikkelingen onderhe-
vige uitkeringsrechten van jongeren, 
de in de 'pipeline' zittende verlaging 
van de minimumjeugdlonen en het 
inleveren van loon als gevolg van 
korter werken voor jongeren, de grens 
wordt bereikt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dus de 
onderste grens is bereikt als jongeren 
korter gaan werken; dan mag niet 
tegelijkertijd het minimumjeugdloon 
verlaagd worden. Het is óf het een öf 
het ander en kan niet tegelijkertijd. 
Ligt daar de grens? 

De heer Linschoten (VVD): Als 
jongeren bereid zijn om bij voorbeeld 
een baan voor 32 uur te accepteren, 
waarbij zij 20% van hun inkomen 
inleveren, vind ik het niet redelijk als 
daarbovenop nog eens een verlaging 
van het minimumjeugdloon met 10% 
voor die groep wordt doorgevoerd. Ik 
heb de indruk dat dan de grens wordt 
overschreden. 

Ik heb de Staatssecretaris gevraagd 
of hij bereid is om aan te geven waar 
volgens hem die grens ligt. Bovendien 
is de VVD-fractie van mening dat, als 
er zo'n zwaar beroep op jongeren 
wordt gedaan door het inleveren van 
koopkracht, het kabinet ook gehouden 
is een goed jeugdwerkplan te ontwik-
kelen. In de nota naar aanleiding van 
het verslag schrijft de Staatssecretaris 
dat ten aanzien van maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van 
jeugdwerkloosheid het kabinet heeft 
besloten, het vorig jaar in gang 
gezette jeugdwerkplan te continueren. 
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Wat bedoelt de Staatssecretaris daar 
precies mee? Ik vraag dit, omdat naast 
continuering enkele regels verder in 
het verslag ook wordt gesproken over 
eventuele bijstellingen, mede op 
grond van ervaringen tot nu toe. Kan 
de Staatssecretaris iets meer zeggen 
over de ruimte tot bijstelling? De 
VVD-fractie is van mening dat ook 
nieuwe ideeën zoals door verschillen-
de maatschappelijke organisaties naar 
voren zijn gebracht en ideeën, zoals 
verwoord in het door de VVD-fractie 
gepubliceerde jeugdwerkplan, bij de 
behandeling van de werkgelegen-
heidsnota aan de orde moeten 
komen. 

Het wetsontwerp staat duidelijk in 
het licht van het eerste spoor van het 
regeringsbeleid, de sanering van de 
collectieve sector. Het jeugdwerkplan 
is onderdeel van het derde spoor. 
Naar het oordeel van de VVD-fractie is 
dat derde spoor niet het laatste spoor. 
Zeker de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid moet een integraal onderdeel 
zijn van het regeringsbeleid. 

De gezamenlijke maatregelen ten 
aanzien van jeugduitkeringen, zoals 
de afschaffing van de RWW-uitkering 
voor 16- en 17-jarigen en dit wets-
ontwerp moesten in 1983 f 150 
miljoen opbrengen in het kader van 
het 'f1215 miljoen-pakket'. Naar mi jn 
oordeel overtreffen de beide zojuist 
genoemde maatregelen inclusief het 
mede door mij ondertekende amende-
ment de f 150 mil joen. Kan de Staats-
secretaris dit bevestigen? Kan hij 
bovendien toezeggen dat als dit het 
geval is, het surplus wordt besteed aan 
maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid? 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Di twets-
ontwerp is geen gemakkelijk wets-
ontwerp om een drietal in het oog 
springende redenen. 

1) Door het wetsontwerp wordt een 
ingrijpende maatregel voor slechts 
één categorie uitkeringsgerechtigden, 
de jeugdigen gerealiseerd. 

2) In het wetsvoorstel wordt op een 
principieel punt vooruitgelopen op de 
herziening van het sociale zekerheids-
stelsel, terwij l van het gewenste 
nieuwe stelsel nog slechts vage 
contouren te onderscheiden zijn. 

3) Door het wetsvoorstel wordt aan 
de gehele categorie van 18- tot 
23-jarigen het recht ontnomen op een 
WWV-uitkering. Dat wi l zeggen, dat 
één categorie werknemers buiten de 
werkingssfeer wordt geplaatst van 

een in beginsel voor alle werknemers 
geldende werkloosheidsvoorziening. 

Deze drie complexe problemen wi l 
ik behandelen. Langs deze lijn van 
drie ongemakkelijke gegevens wil de 
CDA-fractie voornamelijk haar visie 
geven op de voorgestelde maatregel 
en de uitwerking daarvan. Daarbij 
geeft de door mij aangebrachte 
volgorde naar onze mening een 
oplopende moeilijkheidsgraad te zien. 

Ik zal allereerst spreken over het feit 
dat het wetsvoorstel een ingrijpende 
maatregel inhoudt voor slecht één 
categorie uitkeringsgerechtigden, de 
jeugdigen. De CDA-fractie realiseert 
zich dagelijks dat de financieel-econo-
mische situatie nog bepaald somber 
is, al laten ook wij ons inspireren door 
kleine sprankjes licht die aan de 
horizon gloren. 

Wij zijn er echter van overtuigd dat 
het terugdringen van de collectieve 
lasten, dus het nog verder realiseren 
van besparingen op de uitgaven, 
beslist noodzakelijk is wil len wi j weer 
tot een gezonde budgettaire situatie 
komen en wil len wij de vele belangrijke 
voorzieningen, waar ons stelsel van 
sociale zekerheid een substantieel en 
wezenlijk onderdeel van uitmaakt, op 
de korte en ook op de langere termijn 
in essentie voor en met elkaar 
overeind houden. Jongeren kunnen 
daarbij niet buiten schot bl i jven; ook 
aan jeugdigen mogen inkomensoffers 
worden gevraagd, zo stelt de Staatsse-
cretaris in de nota naar aanleiding van 
het verslag. De CDA-fractie is het 
daarmee eens. Hoe dat echter te doen 
op een verantwoorde en redelijke 
wijze? Daarop beoordelen wij het 
wetsvoorstel. 

Geconstateerd moet worden dat 
jeugdigen in het stelsel een aparte 
plaats innemen en wel zodanig dat zij 
in beginsel recht hebben op het 
min imumloon en opwerkloosheidsuit-
keringen. Dat recht wordt echter nog 
niet voluit en in volle omvang toege-
kend, maar beperkt, als het ware in 
opbouw, in relatie tot de verschillende 
leeftijdscategorieën. Wij kennen 
daardoor het minimumjeugdloon en 
jeugduitkeringen van diverse hoogten. 

Over het minimumjeugdloon is in 
de loop der jaren diverse malen een 
aparte discussie gevoerd, voorname-
lijk toegespitst op de gewenste 
hoogte. Weliswaar bestaat er een 
relatie met de hoogte van het alge-
meen geldende minimumloon, maar 
de aparte behandeling van de jeugdi-
gen en een zelfstandige beoordeling 
van wat jeugdigen in diverse leeftijds-
categorieën minimaal aan honorering 
voor arbeid zouden moeten verkrijgen, 

stond en staat in een dergelijke 
discussie steeds centraal. Hetzelfde 
geldt voor de daaraan gekoppelde 
uitkeringen voor jeugdigen. 

Ook bij de vaststelling van de 
RWW-uitkeringen voor jeugdigen, de 
vaststelling van de noodzakelijke 
kosten van bestaan, verkrijgen de 
jongeren een aparte behandeling, 
zelfs resulterend voor 18-, 19- en 
20-jarigen in een onderscheid tussen 
uit- en thuiswonenden. Het apart 
vaststellen van het uitkeringsniveau 
voor jeugdigen en het daarop aanbren-
gen van een beperking, zoals het 
wetsvoorstel beoogt, is in de ogen 
van mijn fractie niet oneigenlijk. Het is 
een aanvaardbare en verantwoorde 
aanpak. 

De in het regeerakkoord vastgelegde 
taak om in 1983 150 min. aan bezuini-
gingen te vinden via beperking van 
het uitkeringsniveau voor werkloze 
jeugdigen moet in dat licht worden 
bezien. Als fractie die medeverant-
woordeli jk is voor hetgeen in het 
regeerakkoord staat, hebben wij dat 
standpunt in het achter ons liggende 
najaar reeds ingenomen. 

Daar door een deel van de SER de 
gedachte is gelanceerd de voorgestel-
de bezuiniging te zoeken in een 
generale niveauverlaging van de 
WWV, terwij l ook de Raad van State 
de Regering daarop nadrukkelijk 
attendeerde, vroegen wi j in ons 
verslag op deze suggestie een nadere 
reactie van de Staatssecretaris, die 
het idee uitsluitend van de hand had 
gewezen omdat hij bij de stelselherzie-
ning straks zelf deze maatregel zou 
wil len nemen. 

De nadere argumentatie van de 
Staatssecretaris kunnen wi j wel 
volgen. Een generieke verlaging van 
het uitkeringspercentage zou inderdaad 
een nogal grove inbreuk zijn op het 
huidige stelsel en ook in de uitwerking 
is het een vrij grof middel. Het lijkt ons 
beter, te komen tot vaststelling van de 
diverse uitkeringshoogten in relatie tot 
elkaar bij de definitieve besluitvorming 
over de totale stelselherziening, dan nu 
te komen tot een nauwelijks te onder-
bouwen generieke niveauverlaging op 
één onderdeel van de werkloosheidsre-
gelingen. Wat dat betreft, in het licht 
van hetgeen al is vastgelegd in het 
regeerakkoord over het type maatregel 
dat zou moeten worden genomen, 
hebben wi j niet de behoefte om nu het 
idee van de generale korting te volgen. 

Het tweede in het oog springende 
punt in het voor ons liggende wets-
voorstel is dat het op een principieel 
punt vooruitgri jpt op de stelselherzie-
ning. Wij betreuren het dat er niet 
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geheel aan maatregelen valt te 
ontkomen, totdat definitieve besluiten 
zijn genomen ten aanzien van de 
hoofdli jnen van het nieuwe stelsel. 

Toch wil len wi j de Staatssecretaris 
volgen als hij meent dat het verant-
woord is - gedwongen door budget-
taire motieven - nu een maatregel te 
nemen die enigszins vooruitgri jpt op 
de stelselherziening en wel op het 
punt van het spelen van een rol van 
leeftijd en/of arbeidsverleden bij de 
differentiatie van de uitkeringen. De 
leeftijd speelt ook nu reeds een rol. 
Dat is als principe een aanvaard 
gegeven, zij het dat dit principe 
verschillend kan worden gehanteerd 
en in meer of mindere mate. De duur 
van het arbeidsverleden is ook nu 
reeds een gegeven bij de hantering 
van de referte-eis. 

Op zich zelf vinden wi j het aanvaard-
baar om de leeftijd van jeugdigen niet 
alleen een rol te laten spelen bij de 
vaststelling van de hoogte van de 
uitkeringen, zoals tot nu toe gebeurt, 
maar ook bij de vaststelling van de 
duur van het recht op een loonder-
vingsuitkering, waarbij impliciet een 
verlaging van het uitkeringsniveau 
wordt gerealiseerd - dit ziet men 
expliciet, zoals duidelijk wordt in het 
wetsvoorstel. 

Wij denken dat in het nieuwe stelsel 
de duur van het arbeidsverleden wel 
degelijk een rol zou moeten spelen. 
Het zal er dan natuurlijk wel op 
aankomen om precies te bepalen op 
welke wijze en in welke mate dat het 
geval zou moeten zijn. Omdat wi j in 
principe bereid zijn, dit pad verder op 
te gaan, en omdat de Staatssecretaris 
terecht constateert dat ook anderen, 
waaronder de SER, de gedachte als 
zodanig niet afwijzen, zij het dat over 
de toepassing nog geen enkele 
duidelijkheid bestaat, achten wi j het 
verantwoord, bij de aan de orde 
zijnde maatregel toch enigszins, zij 
het behoedzaam, vooruit te grijpen op 
de stelselherziening. 

Wi j plaatsen kritische kanttekenin-
gen bij het feit, dat de Regering zowel 
in de memorie van toelichting als in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag zo willekeurig argumen-
teert wat de relatie van dit wetsvoorstel 
met de stelselherziening betreft. De 
argumenten lijken ten opzichte van 
elkaar te functioneren als een hond 
die in zijn eigen staart bijt, zodat hij 
als een dolle in het rond begint te 
draaien, terwijl kop en staart nauwe-
lijks meer zijn te ontdekken. Dit is een 
enkele illustratie uit de nota naar 
aanleiding van het verslag. 

Een generale korting van de 
WWV-uitkering op dit moment - dit is 
net aan de orde geweest - wordt door 
de Regering afgewezen op grond van 
het argument dat die moet zijn 
ingebed in de totale stelselherziening. 
Een voorstel van de fractie van het 
CDA om een differentiatie in de 
WWV-uitkering aan te brengen naar 
uit- en thuiswonenden, om het 
geweldig grote verschil in uitkerings-
hoogte - voor thuiswonende gevallen 
is dit soms een verschil van honderden 
guldens - tussen WWV en RWW sterk 
te verkleinen, wordt door de Regering 
van de hand gewezen, omdat het lijkt 
of het behoefte-criterium wordt 
geïntroduceerd en dat zou in het 
nieuwe stelsel niet de bedoeling zijn. 

Dit was trouwens niet de argumen-
tatie van de fractie van het CDA toen 
zij dit idee opperde. Wij hadden niet 
de bedoeling de uitkering afhankelijk 
te maken van de behoefte van de 
uitkeringsgerechtigden - noodzakelij-
ke kosten van bestaan zouden dan 
geïntroduceerd moeten worden in de 
WWV - maar uitsluitend te komen tot 
een betere afstemming van de 
uitkeringsbedragen van WWV-jonge-
ren en RWW-jongeren op elkaar. 

Wat de relatie van de duur van het 
arbeidsverleden met de duur van de 
uitkering betreft, wordt weer wèl 
vooruit gegrepen op de stelselherzie-
ning, terwij l in de uitwerking blijkt, dat 
men uitvoeringstechnisch signaleert 
daartoe geen mogelijkheden te 
hebben, omdat er geen registratie 
bestaat, terwij l tegelijkertijd de duur 
van het arbeidsverleden op zodanige 
termijn wordt gezet in het wetsvoorstel 
dat gevoeglijk generaal in het 
wetsvoorstel gesteld kan worden dat 
het recht op WWV voor beneden 
23-jarigen wordt beëindigd. 

Het derde, naar onze mening, in het 
oog springende punt dat aan de orde 
is bij de behandeling van dit wets-
ontwerp, is de uitwerking van de 
maatregel die beperking van het 
uitkeringsniveau van jeugdigen 
beoogt. Deze uitwerking gebeurt op 
zodanige wijze, dat één categorie 
werknemers buiten de werkingssfeer 
van een ten principale voor alle 
werknemers geldende werkloosheids-
voorziening valt. De fractie van het 
CDA heeft getracht om in het verslag 
daarvoor oplossingen aan te dragen. 
Van de drie genoemde punten is dit 
punt voor ons het moeilijkste. 

Wij hebben gesuggereerd dat op 
zodanige wijze met het arbeidsverle-
den van jeugdigen zou kunnen 
worden gerekend, dat het recht op 
zich zelf blijft bestaan, maar dat een 

bepaalde arbeidsduur, bij voorbeeld 
21/2 jaar recht zou geven op een 
'normale' gang door de werkloosheids-
regelingen, dus van WW, via WWV 
naar RWW. Dit zou men misschien 
een tweede referte-eis kunnen 
noemen. 

De Regering heeft dit idee in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
op grond van een tweetal argumenten 
afgewezen. Ten eerste zou het 
rekening houden met de arbeidsduur 
niet realiseerbaar zijn alvorens een 
registratiesysteem is opgebouwd en 
daar dit systeem nog niet bestaat, zou 
het voorstel van het CDA niet uitvoer-
baar zijn. 

Hoewel mijn fractie het bezwaar 
van de Regering wel ziet, denken wij 
toch dat het niet onoverkomelijk is. 
Wij zijn namelijk van mening dat een 
belanghebbende zelf zeker wel in 
staat zal zijn, bij voorbeeld via een 
werkgeversverklaring of via een 
bewijs van het ziekenfonds, eventueel 
aan de hand van belastinggegevens, 
het arbeidsverleden, het gehad 
hebben van een dienstbetrekking, aan 
te tonen. 

Naar onze mening kan de bewijslast 
bij de aanvrager worden gelegd. De 
betrokkene kan zelf na de WW-uitke-
ring, de WWV-uitkering aanvragen als 
hij of zij 2,5 j a a r - beter nog 130 
weken in hooguit drie jaar, zodat ook 
frictiewerkloosheid wordt opgevan-
gen - in dienstbetrekking heeft 
gefunctioneerd. 

Hettweede bezwaarvan de Regering 
ten aanzien van ons voorstel om te 
rekenen met de arbeidsduur op 
zodanige wijze dat het normale recht 
op WWV zou blijven bestaan - zij het 
van een extra voorwaarde voorzien -
betreft onze keuze voor een duur van 
het arbeidsverleden van 2,5 jaar. 

De ideeën die de Staatssecretaris 
daarover aan het ontwikkelen is voor 
het nieuwe stelsel - waarvan hij 
melding maakt in de nota naar 
aanleiding van het verslag - gaan 
voor de groep met het kortste arbeids-
verleden in de richting van bij voor-
beeld 5 jaar, waarbij dan een uitkerings-
termijn van circa een half jaar niet op 
voorhand ondenkbaar is. Dit idee is 
blijkbaar nog vaag, gezien de nota 
naar aanleiding van het verslag en 
gelet op het woordgebruik van 'bij 
voorbeeld 5 jaar' en 'niet op voorhand 
ondenkbaar om tot een half jaar 
uitkering te komen'. 

Het is naar onze mening een goede 
gedachte om nu te beginnen voor 
jeugdigen, de duur van hetarbeidsver-
leden te stellen op 2,5 jaar ofte wel 
130 weken, waarna voor mensen die 
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beneden de 23 jaar zijn, naast het 
recht op WW, een recht op WWV 
ontstaat. Een wijziging ten opzichte 
van het huidige systeem gaat reeds in 
de richting van het nieuwe stelsel, 
terwij l wi j daarmee tegelijkertijd geen 
claim willen leggen op een uiteindelijke 
invulling van het toekomstige stelsel. 
Daarover kan nog voldoende worden 
gediscussieerd en besluitvorming 
plaatsvinden. Ik wil spreken over 'een 
behoedzaam vooruitgri jpen' om in de 
terminologie van de Regering te 
spreken. 

Rekening houden met de leeftijd op 
nog sterkere wijze dan tot nu toe, was 
de bedoeling van de CDA-fractie met 
haar suggestie in het verslag betreffen-
de het koppelen van het recht op 
WWV met differentiëren naar leeftijd. 
Uit de nota naar aanleiding van het 
verslag blijkt dat de Regering zich 
heeft geprobeerd voor te stellen wat 
wij daarmee bedoelden. Wij hadden 
dit punt niet voldoende uitgewerkt. 
Inderdaad bedoelden wij bij het 
kl immen der jaren van de jeugdigen 
ook het recht op WWV voor wat 
betreft de duur van dat recht te doen 
opkl immen. Het voornaamste bezwaar 
van de Regering ten aanzien van ons 
idee, is gericht op een misvatting van 
onze bedoeling. Ik wil die misvatting 
graag rechtzetten. 

De differentiatie zou te stijl verlopen, 
zodat de voortzetting van het verloop 
bij boven 23-jarigen tot langere 
uitkeringsrechten zou leiden dan nu 
het geval is. De bedoeling van mijn 
fractie bij het voorstel betreffende de 
differentiatie naar leeftijd, betreft 
uitsluitend de jeugdigen, de beneden 
23-jarigen, waarop ook het wets-
voorstel zich richt. 

Het principe van differentiëren naar 
leetijd wordt op dit moment uitsluitend 
gehanteerd ten opzichte van de 
jeugdigen. Wij zien dat voor de 
toekomst ook niet direct anders; dus 
niet verder dan tot 23 jaar. Wel zien 
wi j zelf een probleem ten aanzien van 
ons eigen voorstel voor wat betreft de 
technische uitvoering, daar per 
leeftijdsgroep een verschillende 
WWV-uitkeringsduur zou moeten 
gelden. Eenvoudiger zal het inderdaad 
wel zijn om de factor leeftijd voor de 
gehele categorie beneden 23-jarigen 
op dezelfde wijze te relateren door bij 
voorbeeld voor jeugdigen een 
WWV-recht van 1 jaar te introduceren. 
Ik kom op deze gedachte nog terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat mijn 
fractie bij de uitwerking van het 
voorstel van de Regering voor ogen 
staat is het komen tot een zodanige 

uitwerking dat niet het beëindigen, 
maar in beginsel het behouden van 
het recht op WWV - ook voor jeugdi-
gen - wordt gerealiseerd, zij het dat 
wi j bereid zijn daarop beperkingen 
aan te brengen, gerelateerd aan de 
duur van het arbeidsverleden en het 
element van de leeftijd. 

Wij hebben onze gedachten te 
zamen met de VVD-fractie in een 
amendement uitgewerkt. Er is een 
drietal hoofdli jnen. Ten eerste: De 
beneden 23-jarigen die recht hebben 
op een WW-uitkering, omdat zij aan 
de referte-eis voldoen, kunnen ook 
aanspraak maken op een WWV-uitke-
ring, als zij tenminste 130 weken in 
een dienstbetrekking hebben gefuncti-
oneerd. Door de termijn van 3 jaar te 
stellen, waarbinnen die 130 weken 
moeten vallen, is het probleem van 
het al of niet meetellen van frictiewerk-
loosheid voorkomen. Ten tweede: De 
aanvrager van deze WWV-uitkering 
zal zelf moeten aantonen dat hij of zij 
voldoende arbeidsverleden heeft om 
voor deze uitkering in aanmerking te 
komen. 

Ten derde: Het recht op WWV voor 
deze leeftijdscategorie - de beneden 
23-jarigen - wordt gesteld op één 
jaar. Ons argument hiervoor is het 
volgende. De jongere die 2Vz jaar 
heeft gewerkt, direct in aanmerking 
laten komen voor 2V2 jaar uitkering 
voordat hij of zij in de bijstandswet 
terechtkomt, is een zodanige volledige 
toepassing van het equivalentiebegin-
sel dat het ons verantwoord lijkt, in 
het licht van de leeftijd van deze 
categorie uitkeringsgerechtigden het 
recht op WWV voor deze categorie op 
één jaar te stellen. 

Wij beoordelen het bijzonder 
positief dat de Regering de kosten die 
door deze wetswijzigingen op het 
bord van de gemeenten terechtkomen, 
voor haar rekening neemt op een 
wijze zoals aangegeven in de nota 
naar aanleiding van het verslag. 

Onze vragen over de toepassing 
van artikel 36 WWV voor al degenen 
die nu, zonder recht te hebben op 
WWV, direct in de RWW terechtkomen, 
zijn niet van nieuwe maar van ons 
reeds bekende informatie van de 
Regering voorzien. Graag vernemen 
wij de reactie van de Staatssecretaris 
op de vraag, of het mogelijk zou zijn, 
in het licht van het hopelijk toch snel 
te realiseren voornemen om artikel 36 
ook op RWW'ers van toepassing te 
verklaring, dit artikel reeds nu van 
toepassing te doen zijn op jeugdigen, 
de beneden 23-jarigen, die onder de 
werking van de RWW vallen. Aan de 
velen die vanaf 1 juli niet meer voor 

WWV in aanmerking komen - ook als 
ons amendement wordt aanvaard, 
zullen dit er nog velen zijn - zal dan in 
ieder geval de mogelijkheid van 
artikel 36 WWV niet worden onthou-
den, waaronder men bij handhaving 
van de huidige wet wél zou zijn 
gevallen. Als ze er stilzwijgend toch al 
onder vallen, mag de Staatssecretaris 
wat ons betreft ook wel stilzwijgen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! In 1969 werd in de sociaal-
economische geschiedenis van 
Nederland een mijlpaal bereikt. Het lijkt 
lang geleden, maar voor werknemers 
van 24 jaar en ouder werd toen een 
gegarandeerd minimumloon bij wet 
vastgelegd. In hetzelfde jaar vond ook 
een massale demonstratie plaats van 
werkende jongeren, die als eis voerden 
dat het min imumloon ook voor 
jongeren moest gelden. Dit duurde nog 
tot 1974, want toen werd het min imum-
jeugdloon pas ingevoerd. Waarom? 

De minimumjeugdlonen golden als 
een minimumbescherming voor 
jongeren in de bedrijven waarin geen 
ca.o. werd afgesloten. Ook zelfs toen 
was echter niet aan de eis van gelijk 
loon voor gelijk werk voldaan. Men zal 
zeggen dat dit de minimumjeugdlonen 
en niet de uitkeringen betreft. Het is 
echter een algemeen bekend feit dat de 
werknemersuitkeringen direct aan 
arbeid en een arbeidsverleden zijn 
gerelateerd. 

Met Bestek '81 werd het roer in een 
andere richting omgegooid. Toen al 
werden de uitkeringen en lonen van 
jongeren verlaagd. Je zou zeggen dat 
wi j nu moeten vrezen dat dit slechts 
een eerste zwakke ronde is geweest. 
Het lijkt erop dat de inkomenspositie 
van jongeren, als laatste wettelijk 
vastgelegd - zolang hebben ze dus niet 
mogen profiteren van onze 'welvaarts-
staat' - als eerste wordt afgebroken. Ik 
denk dat niemand zich illusies hoeft te 
maken. 

De jongeren zijn niet de laatste 
groep voor wie deze Regering een 
regelrecht afbraakbeleid in petto 
heeft. Het argument dat een jongere 
minder nodig heeft, zal straks natuurlijk 
ook voor vrouwen, gehandicapten en 
bejaarden gelden. 

Als wij zien dat in twee jaar t i jd 
jongeren de ene keer zijn vergeleken 
met werknemers en een andere keer 
met scholieren, om respectievelijk de 
wachtperiode van een halfjaar bij de 
RWW in te voeren en vervolgens de 
afschaffing van de RWW-uitkering 
voor 16- en 17-jarigen, dan is het de 
vraag waarom bejaarden straks niet 
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met jongeren zouden worden vergele-
ken en dus ook de AOW niet zou 
worden verlaagd. 

Het zijn gelegenheidsargumenten; 
dat is al vaak gezegd. Dit kabinet, en 
zeker deze Staatssecretaris schijnt er 
geen eer in te stellen, toch nog enige 
logica in zijn argumenten aan te 
brengen. Waarschijnlijk denkt hij ' in 
het land der blinden is eenoog 
koning'. Ik denk dat het linkeroog niet 
zo best werkt, want aan die kant 
beginnen zich toch enige bewegingen 
af te tekenen, zo mag ik hem in alle 
vertrouwen meedelen. 

Half Nederland is al zo'n beetje van 
zijn stoel gevallen, ziende wat dit 
kabinet aan het presteren is. 'Kracht-
dadig' wordt er geregeerd, 'met 
kracht' worden argumenten van de 
oppositie verworpen door er niet op 
in te gaan, zelfs wanneer het o m een 
niet zo onbelangrijke discussie gaat 
als over de Grondwet. Met verbazing 
heb ik gadegeslagen hoe de Staatsse-
cretaris het argument dat deze 
maatregel niet in overeenstemming is 
met onze Grondwet heeft weerlegd. 

Het onthutsende antwoord van de 
Staatssecretaris telt 5 wooren, 
namelijk 'ik deel deze mening niet'. 
Dank je de koekoek! Als dat de wijze 
is waarop de Grondwet wordt gehan-
teerd, de wijze ook waarop wetgeving 
wordt getoetst aan de Grondwet, 
vraag ik mij af waarom de herziening 
van de Grondwet zo nauwgezet is 
gebeurd. Professor Veldkamp, 
mede-auteur van belangrijke sociale 
zekerheidswetten en diepgaand 
kenner van ons stelsel van sociale 
zekerheid, zegt, met verwijzingen en 
na een grondige beschouwing, dat de 
plannen die klaarliggen voor ons 
stelsel van sociale zekerheid, waarover 
we horen spreken en waartoe ik ook 
dit wetsontwerp reken, in strijd zijn 
met de Grondwet. Deze Staatssecreta-
ris zegt eenvoudig die mening niet te 
delen. 

Ik verwijs toch nog eens naar het 
SER-advies van 1969 in verband met 
de nieuwe Grondwet, die toen nog tot 
stand moest komen, gegeven. Daarin 
staat: 'De betrokken, reeds bestaande 
wetgeving... ' - dus ook de WWV tot 
23 jaar, waarover wi j nu spreken -
'...wordt daardoor op bijzondere wijze 
beschermd. Bovendien krijgt deze 
wetgeving door haar verankering in 
de Grondwet een erkenning als 
maatschappelijke verworvenheid en 
wellicht tevens een stimulans voor 
verdere ontwikkeling en uitbouw.' 

Het laatste kunnen wi j voorlopig 
wel vergeten, maar die bijzondere 

bescherming geldt ook voor de WWV, 
voor jongeren tot 23 jaar. 

Ter aanvulling vermeld ik dat het 
Hoofd Grondwetszaken, mr. H. Gritter, 
in een artikel in het Sociaal Maandblad 
Arbeid van februari 1983 erop wees 
dat juist deze uitspraak van de SER 
bepaald niet zonder betekenis is: 
'Tegen afbraak beschermt de Grond-
wet, verbouwing blijft mogelijk.' 

Wat is dit voor een wetsontwerp? 
Het beoogt de intrekking van de 
WWV, van het recht op WWV voor 
jongeren beneden de 23 jaar; geen 
'verbouwing' van het recht voor 
jongeren van deze categorie maar een 
afschaffing, een 'afbraak' van dit 
recht. Met andere woorden: voor deze 
groep geldt de uitspraak die is gedaan 
in de discussie over de Grondwet! 
Duidelijk is niet voldaan aan de 
bescherming die in de Grondwet is 
vastgelegd. 

Ik ga hierop zo uitgebreid in omdat 
ik bang ben dat de behandeling van 
de wijziging van de sociale zekerheids-
wetgeving op deze wijze zeer onzorg-
vuldig gaat verlopen. Het gaat hierbij 
niet meer om een kleine wijziging van 
de WWV maar om de afschaffing van 
het recht voor een bepaalde categorie. 
Wanneer deze Staatssecretaris in de 
voorbereiding van de behandeling 
van dit wetsontwerp niet uitgebreid 
op de argumenten ingaat, vind ik dat 
hij de spot drijft met de beginselen 
van onze rechtsstaat. 

Dat is een harde uitspraak, die maar 
eens moet worden gedaan. Ik vind dat 
een volstrekte negering van de grote 
waarde in economisch, maatschappe-
lijk en menselijk opzicht van ons 
systeem van sociale zekerheid. 

Mijn fractie is dan ook van mening 
dat deze Staatssecretaris zo spoedig 
mogelijk dient in te gaan op de vraag 
welke de verhouding is tussen de 
wijziging van het stelsel van sociale 
zekerheid en de Grondwet, welke dus 
ook de verhouding is tussen het 
voorliggende wetsontwerp en de 
Grondwet, en dat hij dat dient te doen 
met meer dan de 5 woorden die hij er 
tot nu toe aan heeft gewijd. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn nog 
andere gronden voor een principiële 
afwijzing van dit wetsontwerp. In het 
jaarverslag van de Raad van State van 
1982 wijst de Raad op het gevaar van 
het onder steeds toenemende druk 
uitbrengen van adviezen op korte 
termijn. Hij waarschuwt voor het 
toenemende gevaar van overij l ing. 
Niet alleen - zo zegt de Raad - kan dit 
leiden tot problemen in de politieke 
besluitvorming, maar ook roept dit 
het gevaar op dat regelingen worden 

ontworpen waarvan na langere of 
kortere t i jd blijkt, dat zij inhoudelijk of 
naar de vorm niet voldragen zijn. 

Dat wi l zeggen: niet voldoende 
doorgediscussieerd, op de argumen-
ten bekeken, op de consequenties 
bekeken en dus niet voldoende door 
een parlementaire procedure gedra-
gen. Het is al gebleken dat bij de 
receptenknaak niet duidelijk was 
- zelfs niet in deze Kamer - of het 
ging om een medicijn dan wel een 
recept. 

Dat lijken kleinigheden, maar dat 
zijn het niet! Het zijn zeker geen 
kleinigheden als achteraf blijkt, dat 
inderdaad de Grondwet aldus uitge-
legd had moeten worden dat het 
afschaffen van het recht op WWV 
voor deze groep in feite in strijd is 
met de Grondwet. Ik vind dan ook dat 
geen enkele, zich zelf respecterende 
fractie zich kan permitteren mee te 
werken aan de wetgeving die achteraf 
well icht strijdig blijkt te zijn met de 
Grondwet. 

Naar mijn mening heeft iedere 
fractie in deze Kamer de plicht 
- natuurlijk de Regering als eerste, 
maar ik spreek ook de regeringsfracties 
aan - om zich te buigen over deze 
wezenlijke zaak, als het gaat om de 
verhouding tot de Grondwet. 

Ik noem nog even een andere 
'kleinigheid': het Europees Sociaal 
Handvest. Nederland heeft zich aan 
dat Handvest gebonden en is gehou-
den om zorg te dragen voor een 
billijke beloning van een werknemer. 
Nu zijn daarover veel discussies 
geweest, maar een comité van 
deskundigen is van mening dat een 
jeugdloon bij voorbeeld niet lager 
mag zijn dan 70% van het wettelijk 
min imumloon. 

Dat geldt dan ook niet alleen voor 
lonen, maar het gaat ook om uitkerin-
gen die verband houden met de 
status van het werknemerschap en 
dus ook verband houden met het 
recht op WWV voor jeugdigen. 
Discriminatie mag niet; dat mag 
alleen als het gaat op grond van 
ervaring en overwerk. Dat heet dan 
geen discriminatie meer, maar 
onderscheid maken in verband met 
dienst- en functiejaren, maar het mag 
niet op grond van leeftijd! 

Als de Staatssecretaris van mening 
is dat dit wèl mag, daag ik hem uit om 
in zijn antwoord uitgebreid in te gaan 
op zijn redenering dat louter en alleen 
op grond van leeftijd gediscrimineerd 
mag worden. Ik ben daar heel be-
nieuwd naar. Immers, in de voorgeno-
men regeling wordt men niet het 
recht op WWV onthouden omdat men 
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minder dienstjaren heeft of omdat 
men minder overwerk verricht, ook 
niet omdat je nu eenmaal lichter werk 
doet in Nederland als je jonger dan 23 
jaar bent of maar 20 uur per week 
werkt. 

Alleen het feit, dat je 23 jaar of nog 
korter geleden geboren bent, geeft je 
geen recht meer op WWV. Dat is de 
kale redenering waarop dit wets-
ontwerp neerkomt. Dat is de motive-
ring en geen andere. Dat betekent dat 
die motivering in strijd is met het 
gelijkheidsbeginsel zoals wij dat 
kennen in de Grondwet. Geen enkele 
andere grond is aangedragen. 

Ik daag de Staatssecretaris ook uit 
om in zijn beantwoording in te gaan 
op de verhouding tussen dit wets-
ontwerp en de internationale verdra-
gen die Nederland op dit gebied heeft 
afgesloten. Ik noemde al het Europees 
Sociaal Handvest, maar ik wi l ook het 
Internationaal Verdrag inzake Econo-
mische, Sociale en Culturele Rechten 
noemen, waarin de erkenning van het 
recht op sociale zekerheid een zeer 
belangrijk artikel is. 

Ik ben van mening dat, als deze 
Staatssecretaris zich behoorlijk 
bestuur ten doel stelde, hij dit wets-
ontwerp niet in de Kamer zou hebben 
gebracht alvorens zich te verstaan 
over de verhouding tot het Verdrag en 
de Grondwet. Ik ben trouwens ook 
van mening dat dit geldt voor de 
regeringsfracties. Nu hij dit wel heeft 
gedaan, draagt uiteraard ook de 
Kamer de volle verantwoordelijkheid 
om het wetsontwerp op deze gronden 
te beoordelen. 

De derde principiële kwestie inzake 
dit wetsontwerp is, dat het vooruit loopt 
op de discussie over de algehele 
stelselherziening en daarom opnieuw 
in strijd is met een zorgvuldige 
parlementaire behandeling van de 
wetgeving tot herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. 

Ik heb er al verschillende malen op 
aangedrongen dat maatschappelijke 
groeperingen uitgebreid de gelegen-
heid krijgen om hun standpunt over 
de stelselherziening uiteen te zetten. 
U weet net zo goed als ik dat er 
verschillende acties door WAO'ers, 
werklozen, bijstandsvrouwen en 
anderen in voorbereiding zijn. U weet 
ook dat op 25 april het Landelijk 
WAO-beraad de Kamer, de Staatsse-
cretaris en de Minister heeft gedag-
vaard om te komen in een WAO-tribu-
naal. 

Dat zijn natuurlijk geen kleinigheden. 
Mensen gaan niet zomaar over tot 
dergelijke acties, mensen gaan niet 

zomaar over tot het uitbrengen van 
een dagvaarding aan de Kamer, als zij 
niet heel diep het gevoel hebben dat 
er iets mis is met de parlementaire 
democratie, zoals die functioneert, 
zeker als het gaat om de uitkeringen. 

Ik vind dan ook dat een wetsontwerp 
dat vooruit loopt op de discussie 
rondom de algehele stelselherziening, 
zoals dit wetsontwerp doet, in strijd is 
met alle signalen die uit de maatschap-
pij komen. Ik zou zeggen, de Staatsse-
cretaris moet vooral doorgaan op 
deze weg, dan kan hij nog iets 
verwachten; alleen zou ik het hem 
liever wil len afraden. 

Ik ben van mening dat bij gelegen-
heidswetgeving, waaronder ik dit 
wetsontwerp reken, voldongen feiten 
worden geschapen, zoals ook al blijkt 
uit de toelichting in de nota naar 
aanleiding van het verslag. De 
Staatssecretaris zegt, dat het wets-
ontwerp reeds vooruit loopt op het 
door het kabinet sociaal gerechtvaar-
digde principe dat werklozen met een 
lang arbeidsverleden gedurende 
langere ti jd op een hoger niveau een 
aanvullende uitkering geeft. 

Nu kan dit allemaal binnen het 
kabinet wel als sociaal rechtvaardig 
worden beschouwd, maar ik weet 
nergens van, in ieder geval vind ik het 
niet sociaal rechtvaardig en ik weet 
ook niet, waar de discussie in deze 
Kamer heeft plaatsgevonden, waar dit 
principe tot een sociaal gerechtvaar-
digd principe is verheven. Ik vind het 
dus een merkwaardige zaak dat de 
Staatssecretaris in de nota naar 
aanleiding van het verslag - vervol-
gens kunnen wij dit lezen in alle 
kranten - een principe introduceert 
om het arbeidsverleden maar even uit 
te breiden tot vijf jaar. 

Toevallig heb ik deze termijn van 
vijf jaar een half jaar geleden in een 
forum horen noemen door een 
werkgeversvertegenwoordiger. Ik 
dacht: nou ja, zo'n vaart zal het vast 
niet lopen, maar wel ja, de Staatsse-
cretaris komt bij gelegenheidswetge-
ving met hetzelfde argument. Een 
parlementair debat over dit principe 
heeft in het geheel niet plaatsgevon-
den, Iaat staan dat uitkeringsgerechtig-
den zelf hierover iets te berde hebben 
kunnen brengen. 

Dit geldt ook voor het amendement 
van het CDA en de VVD. Het lijkt 
aardig om eerst een verslechtering in 
te voeren en het daarna terug te 
brengen door het arbeidsverleden uit 
te breiden, waardoor toch niet 
helemaal de WWV-uitkering wordt 
afgeschaft. Ik kan mij voorstellen dat 
je dan denkt, dat je daarmee tussen 

allerlei klippen door zeilt, maar het is 
in feite natuurlijk net zo goed de 
introductie van een nieuw criterium in 
het sociale-zekerheidstelsel, namelijk 
de introductie van een nieuwe norm 
van het arbeidsverleden van ten 
minste twee en een half jaar voor één 
enkele groep, namelijk de jongeren 
tot 23 jaar, zonder SER-advies, zonder 
de jongeren en de werklozen te 
raadplegen, zonder welke discussie 
dan ook. 

En wat gebeurt er, stel dat het 
aangenomen wordt, ik zie het al weer 
voor mi j : over een paar maanden 
krijgen wij dan de discussie over de 
herziening van het sociale-zekerheid-
stelsel en dan wordt gezegd dat er al 
een criterium is voor het arbeidsverle-
den, namelijk in de WWV, tot 23 jaar, 
zodat wi j daarmee dus klaar zijn 
waardoor wij het direct kunnen 
introduceren in het nieuwe stelsel. Dit 
is een kwestie van voldongen feiten 
scheppen zonder de principiële 
discussie aan te gaan. Ook het 
amendement van het CDA en de VVD 
komt hierop neer. Ik hoop hierover 
morgen nog wat meer te horen 
van CDA en VVD. Ik neem aan dat er 
toch nog wel iets meer over te zeggen 
valt. 

De heer Linschoten (VVD): Kort maar 
krachtig! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ja, dat 
kennen wi j , kort maar krachtig. 
Natuurlijk, het parlement kun je 
gebruiken als doorgeefluik; dat is 
helemaal geen probleem in deze 
situatie. 

Voorzitter, ik heb al gezegd van 
mening te zijn dat jongeren door dit 
wetsontwerp worden gediscrimineerd. 
Het enkele feit dat je nog geen 23 jaar 
oud bent, is voldoende om je een 
recht te ontzeggen. 

Dat betekent dat de behandeling 
van dit wetsontwerp een zeer histo-
risch feit is. Dat betekent ook dat in 
deze Kamer op dit moment een nieuw 
onderscheid wordt geïntroduceerd 
voor jongeren en dat, terwij l er verder 
geen verschil in positie bestaat. Je 
zult nu maar 19 jaar zijn en zijn gaan 
werken in een fabriek op 16-jarige 
leeftijd. Je hebt dus drie jaar gewerkt, 
moet dan nog eens 20% inleveren 
voor arbeidstijdsverkorting, de 
minimumjeugdlonen zijn verlaagd, 
zoveel houd je al niet meer over en op 
2 juli gaat de fabriek dicht omdat die 
naar het buitenland gaat. Leuk, geen 
WWV-uitkering! 

Als je twee jaar gewerkt hebt, zelfs 
niet in het amendement van CDA en 
VVD. Natuurlijk kan er dan gezegd 
worden: je kunt de RWW aanvragen. 
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Maar het principiële recht op een 
uitkering waarvoor je premies hebt 
betaald, waarvoor je rechten hebt 
opgebouwd, wordt met dit wets-
ontwerp weggevaagd. 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik 
vragen wat mevrouw Brouwer 
bedoelt met haar opmerking 'waarvoor 
je premies betaald hebt'. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De WWV 
wordt betaald uit algemene middelen, 
daarin heeft u gelijk. Daaraan heeft de 
jongere echter ook meer dan voldoen-
de bijgedragen. Ik neem aan dat de 
vraag van de Staatssecretaris daarop 
gericht was. 

Voorzitter, het argument dat de 
jongeren moeten inleveren omdat 
daardoor hun positie op de arbeids-
markt versterkt wordt, is door de 
praktijk toch wel achterhaald. Nergens 
is er zo'n sterk groeiende werkloosheid 
als juist onder deze groep; zij hebben 
de helft van hun inkomen reeds 
ingeleverd, nu moeten zij nog 20% 
inleveren voor de arbeidstijdverkor-
t ing, verlaging van de jeugdlonen 
staat nog even voor de deur. Straks 
moeten zij nog gaan betalen om werk 
te krijgen; dan zijn wij helemaal terug 
bij de dertiger jaren. Het is voor 
jongeren op dit moment al heel 
moeilijk een zelfstandig bestaan te 
leiden. Verschillende fracties hebben 
gewezen op de vele bezuinigingsmaat-
regelen die juist jongeren getroffen 
hebben. 

Wij denken dat een dergelijk beleid 
fataal is voor een generatie waarvan 
nota bene wordt verwacht, dat zij in 
de negentiger jaren de vergrijzing van 
de Nederlandse bevolking mag 
opvangen. 

Maatschappelijk worden hiermee 
gaten geslagen - ook door het 
afschaffen van rechten voor jongeren -
en het zal veel jaren kosten om de 
maatschappelijke en sociale gevolgen 
daarvan te herstellen. Tot mijn spijt 
heb ik daarover tot nu toe nog niet 
zoveel diepzinnigs gehoord van 
de kant van de Regering. 

De fractie van de CPN is in elk geval 
van mening dat de gelden, die tot nu 
toe op jongeren zijn bezuinigd, 
onmiddelli jk moeten worden aange-
wend voor het creëren van werkgele-
genheid, want dat was toch het doel! 
Dat zou dan ook direct onder controle 
moeten gebeuren en niet als een 
algemene lastenverlichting van het 
bedrijfsleven. 

Ten slotte, Voorzitter, het feit dat er 
zelfs geen overgangsregeling is 
getroffen voor diegenen, die nu een 

WWV-uitkering hebben, getuigt 
opnieuw van een onbehoorlijk 
bestuur. Als je nu een jaar WWV hebt, 
dan kun je op 2 juli direct naar de 
RWW. Ook zijn er vragen over de 
mogelijkheden van gemeenten om 
deze wijziging te verwerken. Ik vind 
het eerlijk gezegd erg moeilijk nog 
eens een keer op de gevolgen van dit 
wetsontwerp in te gaan, omdat dit 
wetsontwerp mij op alle manieren 
tegenstaat. 

Stel dat het op deze wijze wordt 
aangenomen, hoe vindt dan de 
begeleiding plaats van jongeren? 
Krijgen zij een gesprek met gemeente-
lijke sociale diensten? Wordt er 
gezorgd voor meer personeel of 
krijgen zij gewoon een computer-
strookje waaruit blijkt, dat zij de helft 
van hun inkomen kwijt zijn? Is de 
toegezegde compensatie voldoende 
voor de inzet van extra personeel en 
dergelijke? 

Voorzitter, ik wil afsluiten. Ik heb in 
ieder geval willen aantonen, dat het 
grote gevaar aanwezig is dat met deze 
wijze van wetgeving een heel sociaal-
zekerheidsstelsel, waaraan jarenlang 
gewerkt is, waarvoor jarenlang 
premies zijn betaald, waarover zeer 
diep nagedacht is, stukje voor stukje 
wordt afgebrokkeld. 

Ik denk dat het voor velen ongeloof-
lijk is te zien hoe wetgeving, waarvan 
men ook voelt dat men daarvoor jaren 
heeft gevochten en premies betaald, 
belastingen heeft betaald, een 
wetgeving waarop Nederland trots 
was, met een enkele pennestreek naar 
het rijk der hemelen wordt verwezen 
en met een kamermeerderheid - en 
dat is slecht voor de parlementaire 
democratie - die het tam volgt en die 
niet principieel stelling neemt tegen 
de wijze waarop met sociale-zeker-
heidswetgeving wordt omgegaan in 
dit land. 

Dat kan nog even duren. Echter, de 
praktijk zal deze wijze van wetgeving 
zeker inhalen. De gevolgen zullen niet 
uitbli jven. Dat is maar goed ook. Wij 
moeten immers ook in dit verband 
wel nadenken over het functioneren 
van een parlementaire democratie. Ik 
zou graag wil len dat de regeringsfrac-
ties hierover morgen ook hun licht 
laten schijnen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De voorliggende 
wijziging van de Wet werkloosheids-
voorziening is eenvoudig van construc-
tie, maar ingrijpend van inhoud en 
strekking. De voorgestelde maatregel 
brengt aanzienlijke gevolgen met zich 

voor jeugdige werklozen beneden 23 
jaar. Bij voortdurende werkloosheid, 
een situatie welke zich helaas vaak 
voordoet, zelfs in toenemende mate, 
moeten zij een aanmerkelijke inkomens-
achteruitgang verwerken. Een 
achteruitgang van bij voorbeeld 40% 
voor thuiswonenden is natuurlijk niet 
niks. 

De fractie van de SGP erkent dat de 
huidige financieel-economische 
situatie waarin ons land verkeert, 
ingrijpende maatregelen vergt om de 
uitgaven van de collectieve sector 
terug te dringen, om herstel van de 
werkgelegenheid en economische 
groei te bevorderen en om de werk-
loosheid te bestrijden, leder heeft 
hiertoe zijn steentje bij te dragen door 
een stap terug te zetten. 

De zwaarte van zulk een steentje 
moet afhangen van de aanwezige 
draagkracht. Ook van jongeren moet 
dus een offer worden gevraagd, mede 
om met behulp daarvan sociale 
voorzieningen voor de toekomst ook 
voor hen op een zeker peil te kunnen 
houden. Wij zullen allen meer de 
tering naar de nering moeten zetten. 
Soberheid en matigheid zijn overigens 
goede principes. 

In het recente verleden hebben wi j 
in allerlei opzichten boven onze stand 
geleefd. Bij voorbeeld het zelfstandig 
woonrecht vanaf 18 jaar, door een 
meerderheid van deze Kamer indertijd 
aanvaard - tot deze meerderheid 
behoorde mijn fractie bepaald niet! 
- heeft ontwikkelingen in gang gezet 
die ongewenst zijn en een grote 
aanslag hebben gepleegd op ge-
meengschapsgelden. 

Mijn fractie staat principieel op het 
standpunt dat het op zich zelf verant-
woord is jongeren, langer dan nu 
indirect geregeld, aangewezen te 
doen zijn op hun ouderlijke gezin. Wij 
sluiten daarbij onze ogen niet voor de 
helaas ook voorkomende ontwrichten-
de situaties. Het in een gezin in liefde 
mede-verantwoordelijkheid voor 
elkaar dragen, is niet iets van lagere 
waarde! De Bijbel, Gods Woord, geeft 
hierover duidelijke lijnen. 

Wij zijn dan ook niet erg onder de 
indruk van het verzet tegen de 
voorgestelde wijziging op grond van 
het argument, dat hierdoor de 
jongeren weer meer afhankelijk 
worden gemaakt van het gezin en dat 
de jongeren belemmerd worden om 
een zelfstandig bestaan op te bouwen 
of te behouden. Het verwijt dat er 
meer toelaatbaar verstorende werking 
van uitgaat op de maatschappelijke 
ontwikkeling van deze categorie 
jongeren komt dan ook niet van ons. 
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Dit betekent natuurlijk niet dat wij 

elke maatregel zonder meer kunnen 
accepteren. Er zijn wel grenzen. Het is 
duidelijk dat er ten aanzien van 
jongeren recent reeds vele maatrege-
len zijn genomen en in het vervolg 
verder worden overwogen, die hun 
inkomenspositie naar beneden 
hebben gebracht en nog verder naar 
beneden zullen brengen. Keurig 
netjes wordt mijn fractie in de nota 
naar aanleiding van het verslag 
toegegeven dat de opeenstapeling 
van al deze effecten binnen aanvaard-
bare grenzen moet blijven. 

De strekking van die vraag was 
natuurlijk een verantwoording van die 
grenzen en een toetsing van het 
voorliggende aan die grenzen te 
ontlokken. Behalve enkele gevolgtrek-
kingen over de RWW-uitkering als 
behoefte-uitkering op sociaal-mini-
mumniveau, welke is gedifferentieerd 
naar leeftijd en is gerelateerd aan de 
minimumjeugdlonen, komt er verder 
niets. Na weergeven van de uiteinde-
lijke effecten wordt vastgesteld, dat 
deze moeten en blijkbaar kunnen 
worden aanvaard ter wille van de 
ombuigingstaakstelling. 

Ook alle, mede door ons, aangedra-
gen alternatieven ketsen op de 
financiële, harde randvoorwaarden af. 
Wij hebben dat als teleurstellend 
ervaren. Een zeker bedrag willen 
ombuigen, akkoord, maar dan moet 
over de manier waarop toch te praten 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen 
budgettaire overwegingen mogen de 
richting bepalen, ook meer inhoudelij-
ke afwegingen moeten zich voltrekken, 
waarbij prioriteiten moeten worden 
gehanteerd. De voorgestelde maatre-
gel moet ook worden gesteld in het 
licht van de op handen zijnde stelsel-
herziening sociale zekerheid. Daarbij 
zal naar alle waarschijnlijkheid bij de 
differentiatie van de uitkeringen naast 
de leeftijd ook het arbeidsverleden 
een rol spelen. 

Steeds wordt naar deze voorgeno-
men stelselwijziging verwezen in de 
aan de orde zijnde stukken. Reeds 
vaak werd in de achter ons liggende 
maanden bij behandelingen van 
wetsontwerpen ter zake de sociale 
voorzieningen gesteld dat over een en 
ander meer duidelijkheid zou dienen 
te bestaan. Dit is van twee kanten 
gezegd: zowel van de zijde van de 
Kamer als van de zijde van het 
kabinet. 

Uiterlijk 1 april 1983 zou de benade-
ring van kabinetszijde haar neerslag 
hebben gevonden in een adviesaan-

vrage aan de SER. Deze is er nog niet 
en zij zal nog enkele maanden 
uitblijven, zo heb ik begrepen. Mijn 
fractie vindt deze vertraging zeer 
betreurenswaardig. Steeds maar 
voorschotten nemen op een zaak die 
nog niet aan de hand van concrete 
beleidsvoornemens ter discussie 
heeft gestaan wordt zo langzamerhand 
riskant. Immers, de keuzeruimte 
wordt per keer meer beperkt. Bestuur-
lijk is dat niet fraai. Hoe kijkt de 
bewindsman tegen deze zaak aan en 
wanneer wordt de adviesaanvraag nu 
werkelijk verstuurd? 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze 
meer algemene opmerkingen, wil ik 
enkele meer concrete zaken aansnij-
den. Mijn fractie vindt het bedenkelijk 
dat het criterium van de duur van het 
arbeidsverleden niet een plaats heeft 
gekregen naast leeftijd en woonsituatie 
uit of thuis. Het kan toch voorkomen 
dat een jongere, al of niet inclusief de 
vervulling van de militaire dienstplicht, 
vijf arbeidsjaren achter de rug heeft. 
De Staatssecretaris hanteert het 
argument dat de leeftijd indicatief is 
voor de mogelijke arbeidsduur. In een 
geval waarbij het maximum zich 
voordoet, namelijk vijf jaar, is dat zo, 
maar voor een kortere, overigens 
boven de referte-eis uitgaande 
werkperiode, gaat dat argument niet 
meer op. 

Daarnaast beroept de Staatssecreta-
ris zich erop, dat de relevante periodes 
van werken niet systematisch zijn 
geregistreerd. Welke maatregelen 
neemt het kabinet zich voor om over 
een afdoende registratie op dit punt te 
kunnen beschikken en hoe wordt dit 
georganiseerd? 

Overigens kan de zaak ook van de 
andere kant worden benaderd. Als nu 
de betrokkene op afdoende wijze zijn 
arbeidsverleden kan aantonen, zou op 
grond daarvan toch een honorering 
kunnen plaatsvinden? Dit is dus een 
soort omgekeerde bewijslast. Hoe 
kijkt de Staatssecretaris tegen deze 
benadering aan die natuurlijk uitwer-
king en detaillering behoeft? Overigens 
is er intussen een amendement in 
deze richting ingediend. Ik beoordeel 
het amendement op voorhand 
positief. 

Een alternatief zou zijn geweest, en 
mijn fractie ziet daar veel in, het recht 
op een WWV-uitkering voor jongeren 
beneden de 21 jaar te doen vervallen 
en in verband met het beoogde 
behoud van de ombuiging van 
structureel f265 miljoen per jaar, het 
nog resterende deel om te slaan over 
alle uitkeringsgerechtigden binnen de 
WWV. Dat laatste zou een kortingsper-
centage van ongeveer 1,7% vergen. 

Argumenten: de leeftijdsgrens 21 jaar 
wordt veel gehanteerd, ook in de 
bijstandswetgeving. Men wordt dan 
ook meerderjarig. 

Een bijkomend effect is nog, dat 
naar alle waarschijnlijkheid de meeste 
kostwinners met een substantieel 
arbeidsduurverleden hun uitkering 
dan gaan behouden op WWV-niveau ' 
zij het dan met 1,7 % gekort en dat 
zou passen bij de vraag die mijn 
fractie heeft gesteld naar de uitzonde-
ring voor de kostwinners. Die uitzon-
dering is door mij en door de fractie 
van de RPF en misschien nog door 
andere fracties bepleit. De Staatssecre-
taris wijst die uitzondering af, omdat hij 
in de loondervingsfase strikt individu-
ele en niet naar behoefte gedifferen-
tieerde uitkeringen wil hanteren. 

Mijn fractie behoudt zich op dit punt 
haar standpunt voor. De omstandighe-
den kunnen er trouwens wel eens toe 
leiden of dwingen om bewust te 
bezien welke verantwoordelijkheden, 
wettig aanvaard, door een uitkerings-
gerechtigde worden gedragen voor 
anderen. Ik ben benieuwd naar de 
uiteindelijke mening van de Staatsse-
cretaris over dit alternatief. De heer 
Schutte heeft hier ook al over gespro-
ken. Hij heeft een eventueel amende-
ment op dit punt aangekondigd. 

Mijn fractie vindt het moeilijk te 
verteren dat zo'n groot verschil wordt 
gehanteerd in de RWW voor bene-
den-21-jarigen tussen uit- en thuiswo-
nenden die geen kostwinner zijn. Over 
ongelijke behandeling gesproken! 
Moet de overheid dit in zo'n geval 
bevorderen en een financieel bedrag 
daarvoor garanderen? De vraag 
stellen inclusief toonzetting is een 
vraag beantwoorden op dit punt. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
oorspronkelijke wetsontwerp was een 
overgangsperiode voorzien van zes 
maanden. Door procedurele omstan-
digheden kan deze periode op zijn 
gunstigst nog slechts twee maanden 
zijn. De wetswijziging moet dan wel 
per 1 mei in het Staatsblad staan. 
Kennelijk houdt de Staatssecretaris al 
rekening met mogelijke vertragingen, 
gelet op zijn eigen nota van wijziging 
op het punt van de datum van 
inwerkingtreding. 

In het ongunstigste geval is er een 
overgangsperiode van nul maanden. 
Dit lijkt onaanvaardbaar bij een 
achteruitgang van 40% a 50% voor 
thuiswonenden. Dit lijkt ook in strijd 
met zorgvuldig bestuur en is niet op 
te heffen door de mededeling van de 
zijde van de Staatssecretaris dat 
betrokkenen het voornemen reeds 
lang kenden uit de media. 
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Van der Vlies 

Er is toch lang onzekerheid geweest 
over het doorzetten van het voorstel, 
zeker over de uiteindelijke vorm? De 
definitieve versie van het in december 
1982 aangekondigde ontwerp ver-
scheen pas begin maart jongstleden. 
Alle adviesorganen adviseerden 
negatief. Dit is de betrokkenen 
natuurlijk niet ontgaan. Van een ti jdig 
gewenningsgedrag behoeft dan ook 
geen sprake te zijn geweest. 

Los van de vraag of dit een verstan-
dige reactie was op een kabinetsvoor-
nemen vereist behoorlijk bestuur het 
in acht nemen van een overgangspe-
riode. Ik heb dan ook een amendement 
ingediend dat beoogt in elk geval een 
periode van drie maanden in achtte 
nemen. 

De heer Schutte heeft dit mede-
ondertekend. Ik erken dat aanvaarding 
van het amendement enige kosten 
met zich brengt. Indicaties wijzen in 
de richting van een bedrag van 
maximaal f 5 miljoen per maand. Ik 
verneem graag het commentaar van 
de Staatssecretaris hierop. 

Ik heb nog enkele korte vragen. Wat 
gaat er nu wel gebeuren, en wanneer, 
met de minimumjeugdlonen, de 
sociale uitkeringen, etcetera? Wil de 
Staatssecretaris ook zijn verwachting 
dat een opschortende werking van het 
recht op een hogere WWV-uitkering 
tot aan een zekere leeftijdsgrens de 
toetredingsbereidheid tot de arbeids-
markt niet ontmoedigt, verder 
onderbouwen? De nota naar aanlei-
ding van het verslag onderaan blz. 9 
is naar ons oordeel niet uitputtend 
zeker als de vraagstelling wordt 
gelegd op de grens van 23 jaar; de 
situatie ervoor van langdurige 
werkloosheid en de uitzichten erna. 

Komt de schatting van ca. f 120 
miljoen voor de gemeenten overeen 
met de schattingen van de gemeenten 
zelf omtrent hun stijgende uitkerings-
lasten en stijgende apparaatskosten? 
Moet het trouwens zo begrepen 
worden dat de maatregel in feite f265 
mil joen, inclusief de f120 miljoen 
voor de gemeenten in beslag neemt 
maar netto f145 miljoen structureel 
oplevert? Als de inverdieneffecten 
worden verrekend, is het structureel 
volgens de Staatssecretaris slechts 
f90 mil joen. 

Als dan nog eens f120 min. naar de 
gemeenten moet, komen wij zelfs 
negatief uit. Hoe zit dat? 

Is het werkelijk zo dat de voorgeno-
men maatregel de werklast van de 
sociale diensten niet in betekenende 
mate structureel zal verzwaren, maar 
slechts tijdelijk zal doen toenemen? 
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Deze diensten hebben de laatste ti jd 
al veel te verwerken gehad. Wij 
hebben over de benadering van de 
Staatssecretaris op dit punt aarzeling, 
om het maar niet sterker uit te 
drukken. Wanneer en hoe gaan de 
berichtgeving en voorlichting over 
deze maatregel van start? Wanneer 
kan de SVR uitsluitsel geven over de 
vraag, of het wenselijk is dat RWW-uit-
keringsgerechtigden na ingetreden 
arbeidsongeschiktheid recht kunnen 
doen gelden op een AAW-uitkering? 

Een offer dat wordt gevraagd, zal 
gemakkelijker worden gebracht, 
naarmate duidelijker is, waarvoor het 
wordt gebracht. De wetswijziging is 
primair ingegeven door de noodzaak, 
hetfinancieringstekort van de overheid 
terug te dringen. Dat is overigens 
slechts één van de drie sporen van 
het voorgestane beleid. Een van de 
andere is de bevordering van de 
werkgelegenheid. Daarbij hebben 
voorkoming en bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid hoge prioriteit. 

Het kabinet nam zich veel maatrege-
len voor. Zij worden in de stukken nog 
eens opgesomd. De vraag is of, en zo 
ja hoe, inzicht kan worden gegeven in 
de netto effecten van een en ander. Is 
het kabinet bereid dat inzicht op korte 
termijn te verschaffen? Het zou 
moeite wegnemen. 

In de stukken wordt erkend dat het 
relatief vaak gaat om jongeren met 
een beperkte vooropleiding en 
afkomstig uit achterstandsgroepen. 
Dat is een nare zaak. Ook de gezinnen 
zullen relatief vaak tot de minder 
draagkrachtige behoren. Van 
thuiswonenden wordt een groot offer 
gevraagd. Daar moet uitzicht op 
structurele verbetering tegenover 
staan via de andere sporen van het 
kabinetsbeleid. Dat lijkt mij voor dit 
kabinet de uitdaging. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.53 uur. 

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

1. een Koninklijke boodschap ten 
geleide van het voorstel van wet 
Goedkeuring van de op 29 maart 1982 
te Brussel tot stand gekomen Overeen-
komst tot oprichting van een Europese 
Stichting, met Regeling betreffende 
de instelling van een Voorbereidend 
Comité (17852). 

Wet Werkloosheidsvoorziening 
Ingekomen stukken 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al gedrukt; 

2. negentien brieven van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, met de 
mededeling, dat zij zich in haar 
vergadering van 12 april 1983 heeft 
verenigd met de haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van 
wet gedrukt onder de nrs. 17 600-IV, 
17600-V, 17600-VI, 17600-VII, 17600 
VIII, 17600-IXA, 17600-IXB, 17600-X, 
17 600-XI, 17 600-XV, 17 600-XVI, 
17 600-A, 17 600-D, 17 600-E, 17 600-F, 
17600-H, 17600-J, 17768 en 17780. 

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

3. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Justitie, 

over behoud van rechten van werkne-
mers bij overgang van ondernemingen 
(17600-XV en VI, nr. 89); 

een, van de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, over informatie-
technologie (17 546, nr. 8); 

twee, van de Minister van Economi-
sche Zaken, te weten: 

een, over dereguleringszones 
(17 600-XIII, nr. 112); 

een, over KMS-marinebouw 
(17 600-XIII, nr. 113). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
vijf, van de Ministervan Buitenland-

se Zaken, te weten: 
drie, ten geleide van Verdragen; 
een, ten geleide van het verslag van 

de EG-Commissie; 
een, ten geleide van het ESA-verslag 

1982; 
twee, van de Staatssecretaris van 

Justitie, te weten: 
een, ten geleide van het rapport van 

de commissie Psychiatrische/Thera-
peutische Voorzieningen Gevangenis-
wezen; 

een, over uit Nederland verwijderde 
vreemdelingen; 

een, van de Ministervan Binnenland-
se Zaken, over de werkgroep bescher-
ming gegevens rijkspersoneel; 

een, van de Minister van Financiën, 
over de toepassing van artikel 20 CW 
op de begroting 1983; 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, over de subsidieregeling 
zonneboilers; 

een, van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van Zeil, 
ten geleide van het rapport van de 
werkgroep Autorijscholen; 

een, van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het onderzoek 'Achter-
gronden van Uitzendarbeid'; 
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drie, van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 

een, ten geleide van het jaarverslag 
1982 van de commissie van advies 
voor de Natuurhistorische musea; 

een, ten geleide van het 10e advies 
Raad voor het Jeugdbeleid 'Aarden in 
Nederland'; 

een, ten geleide van het commentaar 
van de Raad voor het Jeugdbeleid 
'Bovenbouw bijgesteld'; 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
ten geleide van het toetsingsrapport 
maaltijdvoorziening bejaarden. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niette drukken en ze voor kennisgeving 
aan te nemen; 

5. de volgende brieven: 
een, van Henry J. Matthewes, over 

drugs in Nederland; 
een, van Persatuan Ambonezen 

(KNIL) en Yang Bersatus (KL) Di-Neder-
land, over pensioenen. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage; 

6. een brief van het justitieel klachten-
bureau Utrecht, over behandeling van 
klachten inzake het politieoptreden bij 
acties Amelisweerd. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. 
Kopie is gezonden aan de vaste 
Commissie voor de Politie; 

7. de volgende brieven e.a.: 
een, van N. J. van Egmond, over 

een 60+ kaart; 
een, van de O.R. RDM, over 1000 tot 

1500 ontslagen; 
een, van het gemeentebestuur van 

Ferwerderadeel, over Sociaal Hoger 
Onderwijs Friesland; 

een, van de stichting Demerarp 
Ambachten Centrum, over de Nationa-
le Initiatieven Bank; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wormer, over 'opeten eigen woning'; 

een, van G. W. Voortman, over 
'Recht'; 

een, van M. Moolenburgh, over 
huurverhogingen; 

een, van het bestuur van Rijnmond, 
over het tarievenplan openbaar 
vervoer; 

een, van het gemeentebestuur van 
Maassluis, over het woningbouwpro-
gramma Rijnmondgebied; 

een, van de Voedingsraad, ten 
geleide van het rapport 'Voeding in 
relatie tot coronaire hartziekten'; 

een, van de Nederlandse niet-rokers-
vereniging, over het uitblijven van 
een voorstel van wet tot bescherming 
van de niet-rokers; 

een, van het gemeentebestuur van 
Schiedam, over de BKR; 

een, van het gemeentebestuur van 
Poortugaal, over een gemeentelijke 
herindeling; 

een, van de Besturen van plaatselijke 
en Dorpsbelangen in Doniawerstal, 
over de gemeentelijke herindeling van 
Friesland; 

een, van de Bestuurscommissie 
Noorden des Lands ten geleide van 
het jaaroverzicht 1981/1982; 

een, van P. Wittebol, over het 
verstrekken van een visum aan een 
Zuidafrikaanse chirurg; 

een, van P. S. Visser, over Eurocon-
trol; 

een, van A. H. Wezemer, over 
bezuinigingen in het onderwijs; 

een, van Bertien Bos, over bestrij-
ding van de werkloosheid; 

een, van het landelijk aktie komitee 
eigen bijdrage AWBZ, ten geleide van 
een rapport; 

een, van J. van Zon en A. van 
Zon-van Egmond,over wijziging van 
de loon- en inkomstenbelasting; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wonseradeel,over de gemeentelijke 
herindeling Friesland; 

een, van het gemeentebestuur van 
Baarderadeel, over de gemeentelijke 
herindeling Friesland; 

een, van de S.B. W. Gooi en 
Eemland, over wijziging van de 
WROM; 

een, van het gemeentebestuur van 
Den Helder, over de Vrije Legale 
Radio; 

een, van het gemeentebestuur van 
IJlst, over opheffing SHF te Leeuwar-
den; 

een, van het gemeentebestuur van 
Maastricht, over de financiering van 
het onderwijs; 

een, van het gemeentebestuur van 
Krimpen aan de IJssel, over het 
woningbouwprogramma 1983; 

een, van H. J. van Geffen, over de 
(her)verdeling van betaald werk; 

een, van P. de Graaf, over het 
rapport van Dr. Tan; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hennaarderadeel, over de gemeente-
lijke herindeling Friesland; 

een, van het gemeentebestuur van 
Brielle.over hetwoningbouwprogranv 
ma 1983; 

een, van Humanitas, over bezuinigin-
gen in het sociaal-cultureel werk; 

een, van de stichting maatschappe-
lijk welzijn, over de bezuinigingsgolf; 

een, van het bestuur behartiging 
belangen bejaarden, over een nieuwe 
energiebesparingswet; 

een, van het bestuur van het gewest 
Twente, over de sociaal-economische 
problematiek van Twente; 

een, van het gemeentebestuur van 
Pannerden, over de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur; 

het jaarverslag van de ombudsman 
van de gemeente 's-Gravenhage; 

een, van J. G. Beek, over zijn 
pensioen; 

een, van het bestuur van de provincie 
Friesland, over de gemeentelijke 
herindeling; 

een, van het bestuur van de provincie 
Friesland, over uitkeringen aan 
gemeenten en provincies; 

een, van de bewonerscommissie 
bejaardencentrum 'Nellestein', over 
bijstandsgenietende bejaarden'; 

een, van de landelijke vereniging 
belangengroepen mensen zonder 
werk i.o., over verlaging van uitkerin-
gen; 

het jaarverslag van de ABN 1982; 
een, van de WODC, ten geleide van 

het rapport 'Dienstverlening'. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage; 

8. de volgende proefschriften: 
'Geneeskunde en Filosofie' door 

H.A.M.J. ten Have; 
'Non-profit sektor en intramurale 

gezondheidszorg: een sociaal-geogra-
fische analyse' door M.H. Stijnen-
bosch. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 
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