
17de Vergadering Dinsdag 17 februari 1981 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten: 
Thurl ings, Van der Werff, Van Water-
schoot, Kolthoff, Van den Bergh, Ver-
sloot, De Vries, Maaskant, Van der 
Meer, d'Ancona, Vermeer, Netjes, Van 
Veldhuizen, Lamberts, Eijsink, Tjeerds-
ma, Van Kuik, Derks, Errr en, (Jijen, 
Post, Steigenga-Kouwe, Schinck, Van 
Soest-Jansbeken, Feij, Franssen, Vogt, 
Kloos, Von Meijenfeldt, Meuleman, 
Vis, W. F. de Gaay Fortman, Van de 
Zandschulp, Van Hemert tot Dingshof, 
Uijterwaal-Cox, Vrouwenvelder, Van 
Dalen, Oudenhoven, Schreurs, Ter-
windt, Umkers, Van der Jagt, Van der 
Werf-Terpstra, Groensmit-van der Kal-
len, Vonhoff-Luijendijk, Steenkamp, 
Van Boven, Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn, Heijne Makkreel,Trip, 
Baas, Diepenhorst, Zoutendijk, Achter-
straat, B. de Gaay Fortman, Schouten, 
G. de Jong, Wiebenga, Vonk-van Kal-
ker, Schlingemann, Christiaanse, Os-
kamp, Glastra van Loon, Zoon, Si-
mons, Nagel, de Rijk en Van Tets, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan Binnenlandse Za-
ken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
mevrouw Haars, Staatssecretaris van 
Justitie en de heer Koning, Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken. 

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

Van Hulst en Tummers, wegens ver-
plichtingen in het kader van de West-
Europese Unie; 

Kaland, wegens vakantie; 

Veen, in verband met andere verplich-
tingen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat het College van Senioren 
omtrent de wetsontwerpen nrs. 
16442,16269, 16058 en 16554 een 
blanco eindverslag heeft vastgesteld; 

De door het College van Senioren te 
nemen besluiten, alsmede de lijst van 
ingekomen stukken met de door mij 
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gedane voorstellen zullen voor de le-
den ter inzage worden gelegd. De op 
het vorenstaande betrekking hebben-
de stukken zullen in de Handelingen 
worden opgenomen. Ingevolge artikel 
41 van het Reglement van Orde liggen 
ook de notulen van de vorige vergade-
ring voor de leden ter inzage. Tenzij 
enig lid hiertegen vóór het einde der 
vergadering bezwaar maakt, zal wor-
den aangenomen, dat de Kamer ak-
koord gaat met de voorstellen en dat 
zij de notulen goedkeurt; 

Ik heb bericht van verhindering tot 
bi jwoning van de vergadering ontvan-
gen van de Ministers van Financiën en 
voor Nederlands-Antilliaanse Zaken, 
van Verkeer en Waterstaat en van So-
ciale Zaken. Zij zullen bij de behande-
ling van de wetsontwerpen hun depar-
tement betreffende, zo nodig, vervan-
gen worden door de Minister van Bin-
nenlandse Zaken, dan wel door de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Za-
ken. 

Aan de orde is de behandeling van de 
ontwerpen van wet: 

Wijziging van hoofdstuk XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1980 (wijziging naar aanlei-
ding van de Voorjaarsnota; eerste wij-
zigingsvoorstel) (16 442); 

Wijziging van de Wet houdende wij-
ziging van de Veiligheidswet 1934 
(Veiligheidsrapport) van 23 november 
1977 (Stb. 689)(16 269); 

Overbrenging in beheer en onder-
houd bij de gemeente Tilburg van het 
in die gemeente gelegen Zijkanaal 
naar de Piushaven ca. (16 058); 

Wijziging van artikel 6 van de Wet 
tot invoering van een leeftijdsgrens 
voor het notarisambt en oprichting 
van een notarieel pensioenfonds (Stb. 
1954, 407), zoals gewijzigd bij de Wet 
van 26 maart 1980 (Stb. 165) (16 554); 

hoofdstuk IV (Kabinet voor Neder 
lands-Antilliaanse Zaken) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1981; begroting van uitgaven; 

Ingekomen stukken 
Sociale Zaken 
Veiligheidswet 
Waterstaat 
Nederlands-Antilliaanse Zaken 
Hoge Colleges van Staat der Koningin 

aanwijzing en raming van de midde-
len(16400-IV); 

hoofdstuk II (Hoge Colleges van 
Staat en Kabinet der Koningin) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1981; begroting van uit-
gaven; aanwijzing en raming van de 
middelen (16 400-11). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
ontwerpen van wet: 

hoofdstuk VII (Departement van 
Binnenlandse Zaken) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1981; begroting van uitgaven; aan wij-
zing en raming van de middelen 
(16 400-VII) (met uitzondering van het 
onderdeel Politie); 

de begroting van lasten en baten 
van het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds voor het jaar 1981 
(16 400-A); 

de begroting van inkomsten en uit-
gaven van het Gemeentefonds voor 
het jaar 1981 (16 400-D); 

de begroting van inkomsten en uit-
gaven van het Provinciefonds voor het 
jaar 1981 (16 400-E); 

de begroting van lasten en baten, 
kapitaaluitgaven en ontvangsten van 
het Staatsdrukkerij' en Uitgeverij-
bedrijf voor het jaar 1981 (16 400-F). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Om de problemen voor 
Zuid-Limburg niet groter te maken dan 
zij al zijn, hebben wi j de Tweede Ka-
mer en de Minister van Binnenlandse 
Zaken graag gelegenheid gegeven 
vandaag het voorstel tot gemeente-
lijke herindeling te behandelen. Daar-
om zal onze bijdrage aan het debat be-
perkt van omvang zijn en zich met uit-
zondering van één punt richten op de 
gemeentefinanciën. Mijn bijdrage aan 
dit debat lever ik mede namens de 
fracties van de PPR en D'66. 
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Dat ene punt betreft de wijziging van 
artikel 208 van de Grondwet. Uit het 
aan onze Kamer gegeven antwoord 
kunnen wij de conclusie trekken dat in 
ieder geval behandeling van een wijzi-
gingsontwerp in deze kabinetsperiode 
niet meer zal geschieden. Wij betreu-
ren dat een zo belangrijk onderdeel 
van de grondwetswijziging moet wor-
den verschoven naar een volgende zit-
tingsperiode en effectuering op de lan-
ge baan wordt geschoven. 

Wij begrijpen ook niet dat het in drie 
jaar niet gelukt is , over een dergelijk 
belangrijk ontwerp overeenstemming 
te bereiken tussen de betrokken be-
windslieden, te meer niet omdat er, 
naar de Minister van Binnenlandse Za-
ken ons zo vaak heeft verzekerd, toch 
sprake is van zo'n hartelijke samen-
werking tussen de bewindslieden. 

Minister Wiegel: Hartelijkheid kan juist 
de gedegenheid van de discussie extra 
bevorderen. 

De heer Kolthoff (PvdA): Datzoukun-
nen, maar desondanks vind ik drie 
jaar, met alle respect voor hartelijkheid 
en gedegenheid, erg lang. 

Ik kom nu tot de gemeentefinanciën. 
Het CDA in zekere mate, de VVD met 

als topic zijn de verkiezingen van 1977 
ingegaan met den volke ombuigingen 
in de collectieve sector in het vooruit-
zichtte stellen. Dat is uiteraard hun 
goed recht. Dat kan de politieke duide-
lijkheid en de politieke keuzes bevor-
deren, maar dan moet je het ook wel 
duidelijk zeggen. 

Daarom hebben wi j tijdens de be-
handeling van de begroting van Bin-
nenlandse Zaken op 1 februari 1977 
opgemerkt, dat hoewel de gemeentefi-
nanciën in verkiezingscampagnes 
meestal weinig aandacht krijgen, het 
toch wenselijk zou zijn, dat met name 
de VVD de kiezers duidelijk zou maken, 
wat die verkiezingsleuzes voor de loka-
le politiek zouden betekenen. Ondanks 
ons toen ook in tweede termijn her-
haald verzoek bleef een antwoord ach-
terwege. 

Vandaag, vier jaar later, hebben de 
feiten het antwoord gegeven. Een ver-
re van rooskleurige situatie met voor-
uitzichten, die alleen nog maar een 
verdere achteruitgang van de financië-
le positie voorspellen. 

Nu zijn wi j de laatsten, die zullen 
ontkennen dat ook een kabinet van an-
dere signatuur maatregelen had moe-
ten nemen. Met Lokaal Bestuur van no-
vember 1980 zeggen wij echter: 

'Het volstrekt gebrek aan visie, aan 
beleid, dat zouden weinigen dit kabi-
net nadoen'. 

Eerste Kamer 
17 februari 1981 

Meer onverdacht is wellicht de uit-
spraak van de heer Hermans, gedaan 
in de Tweede Kamer, waarin hij zegt 
dat het begrijpelijk is dat de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten 
constateert, dat het juist de gemeen-
ten zijn die de klappen moeten opvan-
gen. (Handelingen, pagina 357) Over 
commentaren en reacties van ge-
meentebestuurders in den lande, ook 
die van VVD- en CDA-huize, spreken 
wi j dan maar niet. In Lokaal Bestuur 
(hetzelfde nummer) wordt gezegd: 

'In volstrekte onzekerheid hebben 
wi j onze begrotingen voor het komen-
de jaar opgesteld. Wij weten alleen ze-
ker wat er met de algemene uitkerin-
gen gaat gebeuren, naar de rest is het 
raden!' 

De wethouder van Groningen zegt in 
het blad van de Bank van Nederland-
se gemeenten van december: 

'De Minister-President spreekt het 
volk wel belerend toe en als je een arti-
kel-12-gemeente bent - wat Gronin-
gen een aantal jaren is geweest - zegt 
het Rijk precies wat je doen en laten 
moet, maar nu krijg je plompverloren 
een aantal maatregelen op je dak op 
een veel te laat ti jdstip, omdat de le-
den van de Regering er aan het begin 
van de zomer niet uitkwamen en toen 
eerst maar eens met vakantie gingen.' 

Tijdens de behandeling van de be-
groting van Binnenlandse Zaken aan 
de overzijde zei de Staatssecretaris, in 
antwoord op vragen of weer tijdens dit 
begrotingsjaar extra zou worden om-
gebogen, dat hij met de hand op zijn 
hart kon verklaren, dat het kabinet een 
dergelijke operatie niet voor ogen had. 

Om hem volledig rechtte doen: hij 
heeft dit nadien aangevuld met de 
woorden 'op dit moment'. 

Wij zouden de bewindslieden wil len 
vragen of zij die verklaring op dit mo-
ment durven te herhalen en zo neen, 
welke dan de vooruitzichten wèl zijn. 
Via de pers tot ons gekomen uitspra-
ken van de minister van financiën 
doen het ergste vermoeden. 

Wij gaan dan nu maar voorbij aan de 
tweede heilsboodschap, die de Minis-
ter-President ons de vorige week toe-
zond. 

Als deze vermoedens juist zijn, is het 
dan niet een merkwaardige zaak, dat 
de Kamer nu, vandaag, en volgende 
week een begroting behandelt en wei-
licht goedkeurt, die al weer in al zijn 
voegen kraakt. Dit klemt te meer, wan-
neer wij ons afvragen op grond van 
welke criteria eventuele verdere bezui-
nigingen zullen worden aangebracht. 
De begrotingsstukken geven daarop 
geen antwoord. 
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Bij de behandeling van de begro-
ting-1979 vroegen wi j ook daarnaar. 
Ook toen hoorden wij niets anders dan 
de nietszeggende mededeling, dat de 
noden der gemeenten worden ge-
toetst aan die van het Rijk, maar een 
aanduiding van criteria op grond waar-
van die toetsing geschiedt, is niet te 
krijgen. 

Hierbij zien wi j dan maar af van de 
vraag hoe die weging binnen de rijks-
begroting zelf geschiedt. 

Met een zeker genoegen hebben wi j 
dan ook kennis genomen van een arti-
kel in 'Binnenlands Bestuur', waarin 
met prijzenswaardige oprechtheid de 
heer Vermeulen, hoofd directie 'Fin. 
Publ. Lich.' bij het Ministerie van finan-
ciën, duidelijk maakt dat een zinvolle 
vergelijking tussen het uitgavenpakket 
van Rijken gemeenten eigenlijk niette 
maken is. Met andere woorden: de 
verhalen over evenredige verde-
ling' slaan nergens op. Het is gewoon 
een kwestie van politieke wi l . En die is 
naar ons gevoelen redelijk duidelijk: 
schuif zoveel mogelijk op het bord van 
de gemeenten. Maar, voor zover enige 
waarde wordt gehecht aan cijfermati-
ge vergelijkingen, uit een artikel van 
drs. J. C. Koning van de afdeling be-
stuurskunde van de T. H. in Twente, 
gepubliceerd in 'B en G.' van decem-
ber 1980 blijkt, dat - uitgaande van de 
relevante rijksuitgaven - de groei van 
het Gemeentefonds achterblijft bij de 
rijksuitgaven. 

In het voorlopig verslag vroegen wi j , 
verwijzende naar de memorie van toe-
lichting waarin staat, dat de bewinds-
lieden in de prioriteitenafweging de 
belangen van provincies en gemeen-
ten zwaar laten wegen, aan te geven 
op welke wijze dat in de op de begro-
ting van binnenlandse zaken doorge-
voerde ombuigingsmaatregelen tot 
uitdrukking is gekomen. 

Het antwoord op deze vraag is lang, 
maar niet veelzeggend. Wèl wordt 
aangegeven, waarom op bepaalde on-
derdelen van de onderwijsuitkering 
wordt gekort, maar niet waarom juist 
deze posten (dus onderwijs en ook po-
litie) voor bezuiniging in aanmerking 
kwamen. Het antwoord ligt voor de 
hand. Snijden in andermans vlees, in 
dit geval in gemeentelijk vlees, doet 
minder pijn dan in eigen vlees. Maar 
waarom dat dan niet gezegd in plaats 
van om de hete brij heen te lopen. 

Het is toch duidelijk, dat het de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken weinig 
interesseert of gemeenten aan de on-
derwijsuitkeringen tekort komen. Dat 
wordt nog versterkt door de weten-
schap, dat met de komst van de nieu-
we Wet op het basisonderwijs de hele 
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handel bij de Minister van Onderwijs 
optafel komt. 

Nu wi j toch de onderwijsuitkeringen 
bij de kop hebben, kunnen wi j wellicht 
dat onderwerp maar het beste meteen 
afhandelen. Voorde laatste maal mag 
ik dan mijn gal spuwen. Eerst wi l ik iets 
zeggen over de commissie Londo. 

Weer even terug naar de begrotings-
behandeling van 1979. Wij hebben 
toen opgemerkt, dat de gang van za-
ken rond de commissie Londo en de 
onderwijsuitkeringen niets meer te 
maken had met bestuursfatsoen. Ui-
teraard hebben wi j deze vri j forse uit-
spraak onderbouwd. Wij wi l len nu let-
terlijk citeren, wat wi j toen hebben ge-
zegd: 

'Zeven jaar geleden is in deze Kamer 
een motie aangenomen met de VVD 
tegen - behalve de heer Zoutendijk -
waarin werd uitgesproken dat de uit-
keringen naar woord en strekking van 
artikel 5 van de Financiële-Verhou-
dingswet al jaren te laag waren vast-
gesteld. Hierna werden de vergoedin-
gen enigermate verhoogd. Vervolgens 
werd een commissie beloofd, die na 
lang getreuzel werd ingesteld en geïn-
stalleerd. De taak van de commissie 
was, onderzoek te plegen naar de oor-
zaken van de huidige problemen - wij 
schrijven 15 mei 1974 - met betrekking 
tot de uitgaven van kleuter- en lager 
onderwijs en daartegenover beschik-
baar gestelde middelen. 

Nu blijkt dat de commissie in feite 
werkt voor de komende wet op het ba-
sisonderwijs. De Staatssecretaris van 
Onderwijs heeft dat in de Tweede Ka-
mer heel nadrukkelijk gezegd. Verder 
blijkt dat de bewindslieden, hier achter 
de tafel, zeggen niet te weten welke 
betekenis de normen zullen hebben, 
die de commissie-Londo ontwikkelt en 
dat geen geld beschikbaar is om iets te 
doen. Dat is een machtig resultaat van 
7 jaar praten! Als klap op de vuurpi j l : 
de VNG is het meer dan zat en laat 
haar bestuurlijke vertegenwoordiging 
uit de commissie verdwijnen. 

Conclusie: de politieke wi l om tot 
een oplossing te komen is niet aanwe-
zig, behalve in woorden. ' 

Tot dusver dit uitvoerige citaat. 
In zijn antwoord ontkende de Staats-

secretaris van Binnenlandse Zaken dat 
de commissie nog uitsluitend zou wer-
ken voor de nieuwe wet op het basis-
onderwijs. Hij zei (Handelingen, blz. 
530): 

'Dat de resultaten van de commis-
sie-Londo tevens worden gebruikt 
voor de Wet op het basisonderwijs, 
vind ik bepaald een goede zaak. Dat 
doet in het geheel niet af aan de oor-
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spronkelijke opdracht van de commis-
sie.' 

Op een interruptie mijnerzijds, dat 
de Staatssecretaris van Onderwijs 
toch anders had verklaard, antwoord-
de de Staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken: 

'Ik neem aan, dat de heer Kolthoff 
meer tevreden is met mijn opmerking 
dan met die van mijn collega.' 

En even verder: 
'Aangezien deze tekst op dit onder-

deel in overleg met de Minister van Fi-
nanciën en zijn ambtelijk apparaat is 
vastgesteld, neem ik aan, dat de heer 
Kolthoff nog meer tevreden zal zijn.' 

Wat zien wi j vervolgens gebeuren? 
Bij brief van 13 januari 1981 zegt de 
Staatssecretaris van Onderwijs en We-
tenschappen, mede namens de Minis-
ter van Financiën en de Staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken: 

'Ik ga ervan uit, dat de invoering van 
het door u' (de commissie-Londo) 
'voorgestelde vergoedingensysteem 
zal geschieden gelijktijdig met de in-
voering van de wet op het basisonder-
wijs en dat invoering voor het kleuter-
en lager onderwijs thans niet meer op-
portuun is'. 

Wie zei er ook weer dat de commis-
sie-Londo tevens werkte voor de nor-
men van de Wet op het basisonder-
wijs? 

Mijnheer de Voorzitter! Tenzij voren-
staand citaat uiterst subtiel aangeeft, 
dat aanpassing van de huidige nor-
men toch kan geschieden los van het 
nieuwe vergoedingensysteem - het-
geen wij niet vermoeden - zal het de 
bewindslieden duidelijk zijn, dat wi j 
hogelijk verbaasd zijn over deze gang 
van zaken. De gemeentebesturen zul-
len, denken wi j , dezelfde gevoelens 
hebben. Deze Kamer zou zich geno-
men moeten voelen. Maar och, wi j 
spreken maar over zo rond f 300 min. 
per jaar. En, zo sprak de Staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, vrij vertaald, waarom zou ik mij 
druk maken; de gemeenten kennen 
toch hun verantwoordelijkheden? 

Mijnheer de Voorzitter! Zullen de 
verdere, nogal omvangrijke studies 
die de commissie-Londo moet doen 
ti jdig voltooid zijn? Welke onderdelen 
krijgen bij die studies voorrang? 
Vreest de bewindsman niet dat zij te 
laat klaar zullen zijn? Ik verwijs in dit 
verband naar punt 12 van de brief van 
13 januari, waarin ook de bewindsman 
van Onderwijs en Wetenschappen al 
heel voorzichtig in die richting duidt, 
hoewel hij opmerkt dat er geen vertra-
ging mag optreden. Langdurige stu-
dies wil len echter toch wel eens tot 
vormen van vertraging leiden. 
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Voorts wil len wij de coördinerend 
bewindsman vragen, of hij ons kan 
vertellen wat wi j nu nog mogen ver-
wachten, als de wet op het basisonder-
wijs wordt ingevoerd. Globaal zegt die 
wet dat er normen komen, gebaseerd 
op onderwijskundige eisen. Bij die ei-
sen horen prijskaartjes. Komt er geld 
op de plank of worden de prijskaartjes 
ingevuld op basis van een opheffings-
uitverkoop? Ook in dit verband verwijs 
ik weer naar de brief van 13 januari 
jongstleden, met name naar punt 1, 
sub b. 

Als wij die prijskaartjes kennen, zal 
dan blijken, dat zelfs in dit opzicht de 
commissie-Londo voor niets heeft ge-
werkt? Als dat zo is - en wi j vrezen met 
grote vreze; ik verwijs weer naar de in-
houd van de brief van 13 januari 
jongstleden - kunnen wi j het systeem 
van doeluitkeringen niet beter hele-
maal vergeten en de beschikbare mid-
delen via de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds aan de gemeenten 
beschikbaar stellen, ondanks de onge-
twijfeld moeilijke verdelingsmaatsta-
ven? Het aantal van 532 uitkeringen 
zou in ieder geval met één zijn vermin-
derd. 

Het is bijzonder wrang om te moe-
ten constateren, dat de afgelopen ja-
ren f 44 miljoen is overgebleven. Die 
bleek niet benodigd volgens de me-
morie van toelichting, ondanks vele 
malen gesignaleerde tekorten. Hoe 
leggen de bewindslieden 'niet beno-
digd' uit? 'Niet benodigd', uitgaande 
van wat? 

In het afgelopen jaar zijn de uitkerin-
gen voor het lager onderwijs drastisch 
verlaagd. De maatregelen kwamen op 
een moment, dat de gemeentebegro-
tingen volgens de Gemeentewet in 
ontwerp klaar moesten zijn. Geen 
nood! Volgens het kabinet konden de 
gemeenten daarop nog best inspelen. 
En als zij niet wisten hoe, dan zou de 
Staatssecretaris dat nog wel even ver-
tellen, althans zo begrijpen wi j zijn uit-
spraak in de Tweede Kamer, luidende: 
'Daarbij wordt dan precies aangege-
ven hoe het naar onze mening kan ge-
beuren. Dit steunt natuurlijk op bere-
keningen'. 

Heel merkwaardig is wel, dat de 
Staatssecretaris in datzelfde debat 
zegt, dat aanpassing van onderwijsuit-
keringen wel kan, maar dat hij heel 
goed begrijpt, dat inspelen op het ar-
beidsplaatsenplan niet kan. Ook nu, 
in antwoord op vraag 25, herhalen de 
bewindslieden de stelling, dat de ge-
meenten op zo'n ti jdstip - dat was 
toen al bijna oktober - hun beleid wel 
kunnen aanpassen. Hoe had men zich 
de doorrekening naar het bijzonder 
onderwijs gedacht? 
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Gelet op de hiervoor geciteerde uit-
lating, gedaan in de Tweede Kamer, 
waren wij natuurlijk reuze benieuwd 
naar de berekeningen en de wijze 
waarop die aanpassing zou kunnen 
geschieden. Als volgens de commissie 
Londo de gemeenten enorme bedra-
gen te kort komen, is het interessant te 
weten hoe je toch ongestraft verder 
kunt korten en dat kunt bewijzen met 
berekeningen. Daarom vroegen wij 
daarnaar in het voorlopig verslag. Wij 
kunnen niet anders zeggen dan dat de 
bewindslieden behoorlijk uit de slof 
zijn geschoten, toen zij antwoord ga-
ven. Want: hoe kun je bezuinigen? 
Nou simpel, je voert een verkapt 
schoolgeld in. Och, dat mag volgens 
de Schoolwet misschien niet, maar 
een kniesoor die daarop let. Als de kin-
deren gaan schoolzwemmen vraag je 
gewoon een bijdrage van de ouders. 
Vraag is wel : hoeveel draagt het Rijk 
bij per leerling in de kosten van het 
schoolzwemmen? Welk bedrag wordt 
gekort? Hoe krijg je die bijdrage van 
leerlingen van het bijzonder onder-
wijs? 

Dat is echter nog niet alles. Er zijn 
nog mogelijkheden om aan de ver-
kwistingen van de gemeenten een 
eind te maken door bezuinigingen tot 
stand te brengen in de kwaliteitsbepa-
lende kosten per leerling en in de tech-
nische kosten per lokaal. Zouden de 
bewindslieden dat aan de hand van de 
aanwezige berekeningen nog eens wi l -
len aantonen? Misschien is dat moge-
lijk - het is maar een suggestie - aan de 
hand van de cijfers van de commissie-
Londo. Om misverstand u i t te sluiten: 
de kortingen vonden plaats op de uit-
keringen die de gemeenten al lang kre-
gen. Dus op die bedragen op die uitke-
ringen moeten bezuinigingen mogelijk 
zijn. 

Moeten wi j uit het antwoord op 
vraag 31 concluderen, dat de bewinds-
lieden van oordeel zijn, dat de ge-
meenten geen boodschap hebben aan 
Woningwet en eigen bouwverorde-
ning? 

De Woningwet eist het inwinnen van 
welstandsadviezen. Er zijn echter 
AROB-uitspraken, waaruit duidelijk 
blijkt dat het niet zo eenvoudig is van 
uitgebrachte adviezen af te wijken. 
Desondanks staat er in vraag 3 1 : 'Deze 
meerkosten worden niet noodzakelijk 
geacht'. 

De bewindslieden wijzen de door de 
vaste commissie unaniem gestelde 
vraag om advies van de Raad van Sta-
te over de toepassing van artikel 5 van 
de Financiële Verhoudingswet betref-
fende de onderwijsuitkeringen af. Dat 
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is jammer en het is bepaald geen be-
wijs van geloof in eigen gelijk. Wij - d e 
commissie - wi lden wel eens af van de 
vraag of al dan niet sprake is van strijd 
met genoemd artikel. Wij waren en zijn 
bereid ons neer te leggen bij een oor-
deel van de Raad van State. Maar niets 
daarvan; het kabinet heeft gelijk en er 
komt geen advies van de Raad van 
State. 

Er blijft dus niets anders over dan 
nogmaals het standpunt van onze frac-
ties - dus ook die van PPR en D'66 -
weer te geven. Bij de totstandkoming 
van de wet is gezegd - ik verwijs naar 
bladzijde 15 van de memorie van toe-
lichting - dat de uitkeringen zodanig 
moeten zijn dat redelijkerwijs door de 
gemeenten te verrichten uitgaven over 
het algemeen worden gedekt. In de 
Eerste Kamer is bij de behandeling van 
de wet verklaard dat normale uitgaven 
moeten worden gedekt. 

Tijdens de behandeling van de door 
mij ingediende motie - Handelingen 
71/72 bladzijde 497 - heb ik opge-
merkt: 'Ook de toestand van 's Rijks fi-
nanciën kan naar mijn mening geen 
alibi zijn voor het niet uitvoeren van de 
wet. Ik meen mij daarbij trouwens in 
goed gezelschap te bevinden. 

Toen de financiële positie van het 
Rijk het noodzakelijk maakte om op de 
Wet Uitkering Wegen te bezuinigen is 
daarvoor een wetsontwerp gekomen 
en is er 20 miljoen op de uitkeringen 
gekort. Dat is een legale en legitieme 
weg. In dit geval ligt er echter geen 
wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 
van de Financiële Verhoudingswet 
1960.' 

Na een uitvoerige en principiële dis-
cussie heeft de Kamer mijn motie aan-
vaard . Zij heeft daarmee te kennen ge-
geven, ook de motivering te steunen. 
Impliciet gaf de toenmalige regering 
dat toe door in de volgende Miljoenen-
nota maatregelen aan te kondigen. 
Maar zelfs, al ware het zo dat deze mo-
tie er niet was geweest, dan nog heeft 
dit kabinet, door bepaalde bedragen 
vast te stellen, te kennen gegeven dat 
zij die bedragen beschouwde als te 
voldoen aan de wet. Met andere woor-
den, voldoende om de normale uitga-
ven te dekken. Dat moet evenwel vol-
gens de bij de wet gegeven toelictv 
t ing. 

Wanneer het kabinet vervolgens 
toegeeft dat de lonen en prijzen met 6 
a 7% zijn gestegen, doch slechts 2, 3, 
4% wordt gecompenseerd, dan han-
delt zij onzes inziens in strijd met de 
uitgangspunten van de wet, omdat de 
redelijkerwijze vast te stellen en vast-
gestelde normen niet op peil blijven. 

Binnenlandse Zaken 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Staatsdrukkerij" en Uitgeversbedrijf 

Wij vragen daarom nogmaals, het 
advies van de Raad van State in te win-
nen en dat alsnog aan de Kamer over 
te leggen. Het moet de bewindslieden 
uit ons ter zake al vele jaren ingeno-
men standpunt duidelijk zijn, dat w i j 
deze zaak hoog opnemen. Gelet op het 
stemgedrag destijds, verwachten wi j 
dat dit bij het CDA ook zo zal zijn. 

In vraag 26 van het voorlopig ver-
slag vroegen wi j of er enig inzicht is te 
geven in de vraag welke de cumulatie-
ve effecten per gemeenten zijn van de 
over een aantal jaren getroffen maat-
regelen. Wij dachten daarbij niet al-
leen aan herverdelingen, maar ook 
aan kortingen zoals die, voortvloeiend 
uit Bestek '81. Als antwoord worden 
ons vrij uitvoerige gegevens verstrekt. 
Evenwel de gevraagde gegevens per 
gemeente ontbreken. Kunnen die als-
nog worden gegeven? Uit het ant-
woord blijkt, dat zij wel aanwezig zijn. 
Volledigheidshalve voegen wi j hier 
nog aan toe, dat wi j ook graag opge-
nomen zien de gevolgen van andere 
maatregelen dan herverdelingen en 
bestekkortingen. Ik denk daarbij aan 
de invoering van de capaciteitsvergoe-
ding. 

De herverdelingsmaatregelen van 
1981 betekenen dat de nadelen per ge-
meente variëren van f 0,01 tot f 6,96 
per inwoner. Op deze cijfers ontvan-
gen wi j graag een nadere toelichting. 
Wij hebben ons namelijk afgevraagd 
of genoemde bedragen alleen betrek-
king hebben op 1981 of dat een aantal 
gemeenten voor latere jaren op een 
toeneming van deze nadelen moet re-
kenen. Vervolgens vragen wi j of de ver-
melde bedragen inclusief het uitke-
ringspercentage zijn. Indien blijkt dat 
door toepassing van een limietrege-
ling voor de te verrekenen nadelen ook 
latere jaren nadelig worden beïnvloed, 
vragen wi j , deze gegevens te verwer-
ken in het overzicht waarom zojuist is 
verzocht. 

In antwoord op onzerzijds in het 
voorlopig verslag gestelde vragen ge-
ven de bewindslieden omtrent de ge-
volgen van de wijziging van de Wet 
Sociale Werkvoorziening een nogal 
geruststellend antwoord. In afwach-
ting van de wet volstaan wij nu met 
het beweren van het tegendeel, maar 
dan wel met zeer veel klem. De praktijk 
leert namelijk al heel anders. 

Wij verwijzen naar de berekeningen 
die de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën heeft gemaakt inzake de gevolgen 
van de overschakeling naar baten op-
leverende objecten. Het woord 'aan-
vankelijk' in het antwoord wijst toch 
ook duidelijk op het voornemen om 
binnen zekere tijd het volle pond bin-
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nen te halen - bij het Rijk, wel te ver-
staan - en dat nog wel tegen de ach-
tergrond van een verslechterende f i-
nanciële positie bij de gemeenten. 

Dezelfde geruststellende opmerkin-
gen worden gemaakt inzake de over 
de te verrichten diensten verschuldig-
de BTW. Het antwoord dat is gegeven, 
is juist. Helaas wordt echter niet ge-
zegd wat de belastingdienst verstaat 
onder 'overheidssector'. Als de be-
windslieden daarop wèl waren inge-
gaan, dan zouden zij hebben moeten 
toegeven dat ook op dit terrein aan de 
gemeenten zwaardere lasten worden 
opgelegd. Wellicht doen zij dat nog bij 
de mondelinge beantwoording. Een 
vertegenwoordiger van een wat grote-
re gemeente vertelde mij dat de door-
voering van de BTW een bedrag gaat 
kosten van ongeveer f 100.000 per 
jaar. 

De memorie van antwoord aan 
onze Kamer zegt dat de AKU-nota en 
de 'nota muziek en primair onderwijs' 
nauwelijks kosten voor de gemeenten 
met zich brengen. Mogen wij van de 
bewindslieden horen of de zogenaam-
de 'generalisten' die bij de schoolad-
viesdiensten moeten worden aange-
steld, vallen onder het begrip 'sobere 
dienstverlening' en wie de voor het 
muziekonderwijs nodige instrumenten 
en ander materiaal gaat betalen? De 
nota spreekt van technische vaardig-
heid in het zelf musiceren. 

Wellicht wordt ook hier gedacht aan 
een eigen bijdrage van de ouders. Uit 
het antwoord van de bewindslieden 
krijgen wi j overigens wèl de indruk dat 
de ook in de decentralisatienota aan-
bevolen kwantificering van uitgaven in 
dit geval achterwege is gebleven. 
Daarbij vragen wi j ter zijde nog hoe de 
'nota muziek en primair onderwijs' 
past in het decentralisatiestreven van 
het kabinet. 

Het vervallen van een provinciaal 
subsidie voor uitvoerend werk en het 
leggen van de verantwoordelijkheid 
van de zogenaamde steunfuncties bij 
de provincies verloopt voor de ge-
meenten budgettair neutraal, aldus 
het antwoord van de bewindslieden. 
Kan hiervoor een berekening worden 
overgelegd? Waarom moeten bepaal-
de gemeenten dan toch maximaal f 1 
per inwoner inleveren? Op welke 
rechtsgrond geschiedt dit? 

In antwoord op vraag 34 zeggen de 
bewindslieden dat tegen de gesigna-
leerde onjuiste handelwijze met be-
trekking tot de onroerend-goedbelas-
t ing, via het goedkeuringsrecht wordt 
opgetreden. Op welke wijze denken de 
bewindslieden een en ander te kunnen 
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effectueren? Welke mogelijkheden 
zien zij voor de burgers via de belasting 
rechtspraak? Ik doel daarbij op de ge-
vallen die als voorbeeld zijn genoemd. 

Ik heb nog een klein vraagje. De 
Winschoter Courant van 20 januari 
1981 schrijft dat de Staatssecretaris 
bezwaren heeft tegen de uitvoering 
van welzijnsprojecten in het kader van 
de Herinrichtingswet. Graag hebben 
wij hierop een verduidelijking. Wij ho-
ren dus graag wat hier aan de hand is. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor het 
functioneren van de lokale democratie 
zijn ook de financiën van grote beteke-
nis. Wij weten dat de gemeenteraad 
moet kiezen. Wij weten dat dit vaak 
moeilijke keuzen zijn. 

Op zich zelf is dat niet erg. Wij hou-
den evenwel van het optreden van de 
bewindslieden de indruk over dat zij 
pogen, de zaken te versluieren. Hun 
antwoorden geven de indruk dat het 
voor de lagere overheden allemaal wel 
meevalt, dat de problemen zo groot 
niet zijn. 

Wij menen dat het niet meevalt. Wij 
menen dat de vooruitzichten bij conti-
nuering van het beleid van dit kabinet 
voor de lagere overheden donker zijn. 
De lijsttrekker van de VVD ging in 1977 
de verkiezingen in met de kreet dat er 
'puin geruimd' moest worden. Nu ho-
ren wij dat niet van hem. Dat is begrij-
pelijk. Was er in 1977 sprake van enige 
rommel op het gemeentelijk erf, nu is 
de financiële puinhoop wel hoog ge-
worden. In een televisieprogramma 
gebruikte de huidige Minister van Bin-
nenlandse Zaken, weer lijsttrekker, een 
nieuwe kreet, namelijk 'de handen uit 
de mouwen'. Men vraagt zich dan wel 
af waar hij ze de afgelopen jaren had. 

D 
De heerTjeerdsma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gezien de vele wetsontwer-
pen die deze Kamer nog vóór 26 mei 
dient te behandelen, is afgesproken, 
bij dit beleidsdebat kort te zijn en ons 
te bepalen tot een enkel hoofdpunt. Dit 
is ons door beide bewindslieden ook 
erg gemakkelijk gemaakt doordat de 
memorie van antwoord niet alleen 
zeer uitvoerig maar ook goed gedocu-
menteerd is, zij het dat niet alles is be-
antwoord. Zelden hebben wij zo'n uit-
voerig document ontvangen. Daar-
voor dient onze dank dan ook zeer ze-
ker uitgesproken te worden. Er is 
slechts één 'slip of the pen' gemaakt, 
namelijk in punt 11. Daar wordt ge-
sproken over de opening van het nieu-
we gemeentehuis van Dantumadeel. 
Dat stond er reeds. Het moet 'West-
stellingwerf' zijn. 

Natuurlijk ontkomen wi j er niet aan, 
de reorganisatie van het binnenlands 
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bestuur te noemen wanneer het de be-
groting van Binnenlandse Zaken be-
treft. Natuurlijk zullen wij niet alle wets-
ontwerpen, rapporten en officiële 
stukken opsommen. Er is al veel over 
geschreven. Sommigen menen dat de-
ze zaak is doorgesproken, en dat men 
is uitgepraat en op een dood spoor is 
gekomen. Wij zijn echter, met de Mi-
nister, van oordeel dat het tegendeel 
het geval is. Dit is niet alleen een veel-
sporige en moeizame arbeid, maar 
ook één die nota bene onze gehele sa-
menleving betreft. Zo'n zaak klaart 
men niet in een luttel aantal jaren. 

De Minister noemt in punt 14 een 
zestal desiderata en enkele ijkpunten, 
van belang bij de voortgang van het 
proces van provinciale herindeling. In 
punt 15 komt hij tot de conclusie dat 
een verkleining van de provinciale 
schaal gewenst is. Wij hebben begre-
pen dat de term 'provinciale schaal' 
betrekking heeft op het inhoudelijke, 
het functionele aspect en niets te ma-
ken heeft met begrenzing, grootte of 
geografische aanduiding. De Minister 
betrekt hierbij verder een versterking 
van de provincies, de regionale sa-
menwerkingsorganen en de gemeen-
telijke herindeling. Daarmee hebben 
wi j zo ongeveer het vraagstuk van de 
reorganisatie van het binnenlands be-
stuur optafe l . 

De Minister ent deze zaak echter 
nogal op de regio's en op de regionale 
samenwerking - verlenging van het lo-
kale bestuur' - en acht dit een belang-
rijk i jkpunt voor de provinciale en 
gemeentelijke herindeling. Wij delen de 
opvatting van de Minister omtrent de 
drie bestuurslagen, te weten Rijk, pro-
vincie en gemeente, met daarbij de re-
gionale samenwerkingsorganen, zijnde 
verlengd lokaal bestuur; geen vierde 
bestuurslaag, geen regionaal bestuur. 
Het laatste is een stap op de weg naar 
de vierde bestuurslaag. Wij herhalen 
dit, misschien ten overvloede. 

De Minister zegt in zijn brief over de 
decentralisatie van rijkstaken, op blz. 
4, dat decentralisatie midden in de we-
reld van de politie ligt. Dat is juist. Wie 
spreekt tegenwoordig al niet over een 
politiek vraagstuk? Men struikelt er bij-
na over op straat! 

Dat wil naar ons inzicht ook zeggen: 
aan de weg t immeren. Het ligt in de 
publieke belangstelling. Bijna elk ge-
meentebestuur en elke burger is hier-
bij betrokken. Als dit proces te lang 
duurt of onduidelijk wordt, zaait het 
onrust. Laten wij dan eens ophouden 
met over grenswijzigingen en dergelij-
ke te praten en beginnen met concrete 
zaken aan te pakken. Wij noemen er 
enkele. Zo dachten wij dat de wet op 
de gemeenschappelijke regelingen en 
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de regio's zo spoedig mogelijk tot 
stand zou moeten komen. Dit zou wel 
eens een test-case kunnen zijn bij het 
gehele vraagstuk van de bestuurlijke 
reorganisatie. 

Er zal nu eens duidelijk een begin of, 
zo men wi l , een voortzetting moeten 
komen van de decentralisatie van rijks-
taken, niet alleen in de zachte sector 
zoals gezondheidszorg en maatschap-
pelijkwerk, maar ook in de harde sec-
tor, zoals het afstoten van provinciale 
rijksbureaus naar de provincie. Wij 
denken hierbij aan VRO, CRM en Wa-
terstaat. 

Is het een zaak van medebewind, 
dan dienen voor de uitvoering van ta-
ken de nodige financiën beschikbaar te 
worden gesteld, het liefst via het pro-
vinciefonds. Betreft het het overne-
men van rijkstaken, dan moet er tege-
lijkertijd sprake zijn van overheveling 
van geldmiddelen naar provincie c.q. 
gemeente. 

De functionele decentralisatie, het 
subsidiariteitsprincipe of de s.i.e.k.-
gedachte, soevereiniteit in eigen kring, 
moeten wij trachten concreet gestalte 
te geven, zodat taken, functies en be-
voegdheden van de verschillende 
bestuursorganen duidelijk komen te 
l iggen. Pas wanneer het laatste het ge-
val is, volgt onzes inziens het sluitstuk 
van de geografische in- of herindeling. 

Op deze wijze kan naar onze mening 
een stukje duideli jkheid en rust tot 
stand komen. Daar is echt behoefte 
aan. Wij zullen het op prijs stellen van 
de Minister te vernemen, of hij deze 
uitgangspunten deelt. 

Ons volgende punt heeft betrekking 
op de gemeentelijke onroerend-goed-
belastingen waarin ik mede het belas-
tinggebied van de provincie zal betrek-
ken. Zijn wi j goed geïnformeerd, dan 
houdt deze Staatssecretaris het nog 
steeds voor niet uitgesloten, ook de 
provincies de mogeli jkheid te bieden 
op de gemeentelijke onroerend-goed-
belastingen een bepaald bedrag of 
percentage of bepaalde opcenten te 
leggen. Tot goed begrip diene, dat wi j 
voorstanders zijn van een eigen belas-
tinggebied van de provincie. Als dit 
bestuursorgaan zelf de hoogte van de 
belasting moet bepalen, werkt dit net 
als bij de gemeente de eigen verant-
woordeli jkheid in de hand en zal het 
kostenbesparend kunnen werken. Men 
beslist dan over eigen middelen. Onze 
fractie is ertegen dat de gemeentelijke 
onroerend-goedbelastingen ten be-
hoeve van de provincie verzwaard 
worden en dat daarmee de burger nog 
meer rechtstreeks belast wordt. Dit is 
door onze fractie reeds meermalen be-
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toogd, maar wi j herhalen het gaarne 
nog eens. Bovendien past het verho-
gen van de gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen ten behoeve van de 
provincie helemaal niet in het kader 
van de bezuinigingen. 

Zoals ik hiervoor betoogd heb, die-
nen provincies en gemeenten bij ver-
zwaring van hun taak in staat te wor-
den gesteld deze ook naar behoren uit 
te voeren. Men kan niet decentralise-
ren en tegelijkertijd de duim op de knip 
houden. Daarom zeggen w i j : óf verho-
ging van de bijdrage, het liefst via het 
provinciefonds c.q. het gemeente-
fonds, óf boter bij de vis als het gaat 
over afstoten of overhevelen van rijks-
taken. 

Wij hadden er behoefte aan dit bij dit 
korte beleidsdebat naar voren te bren-
gen. Naar wi j hopen, zullen de Minis-
ter en de Staatssecretaris ons stand-
punt kunnen delen. 

D 
De heerFeij (VVD): Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Tjeerdsma heeft er al 
aan herinnerd dat wi j hebben afge-
sproken dit beleidsdebat kort te nou-
den om de Minister en de Tweede Ka-
mer in staat te stellen vanmiddag een 
aanvang te maken met een tweedaags 
debat aan de overzijde over de groot-
ste gemeentelijke herindeling in de na-
oorlogse parlementaire geschiedenis. 
Mijn fractie zal dit beleidsdebat dan 
ook kort houden. Daarom zullen wij dit 
jaar geen aandacht besteden aan het 
overheidspersoneelsbeleid, aan de f i -
nanciële verhouding en aan de politie. 

Over definanciële verhouding heeft 
de heer Kolthoff uitvoerig gesproken. 
Hij heeft gezegd dat het zijn zwane-
zang is. Het moet mij van het hart dat 
wi j in hem een groot pleitbezorger 
voor provincies en gemeenten verlie-
zen. Op dat terrein zullen wi j hem ze-
ker missen. Dat wil niet zeggen dat ik 
het geheel eens ben met wat hij heeft 
opgemerkt, maar de beperkte t i jd die 
wi j aan dit debat besteden, is er de re-
den voor dat ik het aan de Staatssecre-
taris zal overlaten tegenargumenten te 
geven. 

De heer Kolthoff (PvdA): U krijgt nog 
een tweede termijn. 

De heer Feij (VVD): Volgende week. 
Ik dank de Minister en de Staats-

secretaris voor de uitvoerige toelich-
ting in de memorie van antwoord. Ik 
zal mij tot een aantal algemene opmer-
kingen beperken. 

Terugkijkend naar de afgelopen vier 
beleidsjaren van deze Minister en zijn 
Staatssecretaris kan ons oordeel niet 
anders dan positief zijn. Het verheugt 
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mij dat er brede waardering in en bui 
ten dit parlement voor het beleid van 
dit ministerie te bespeuren valt. Ik 
denk allereerst aan wat voor een mi-
nisterie erg belangrijk is, namelijk de 
wetgevende arbeid. Wij mogen er be-
paald niet over klagen. Vele malen 
hebben wi j de Minister in deze Kamer 
mogen begroeten. In het bijzonder 
denk ik aan de grondwetsvernieuwing, 
waarop ik aanstonds terugkom, maar 
ook, om een enkel voorbeeld te noe-
men, aan het instituut van de ombuds-
man, dat zo hoog op de verlanglijst 
van onze fractie heeft geprijkt. 

Vele andere zaken zijn in gang gezet. 
Ik noem de reorganisatie van het bin-
nenlands bestuur, ofschoon de steen 
der wijzen op dit terrein nog niet lijkt te 
zijn gevonden. De brede bestuurlijke 
maatschappelijke discussie is in ieder 
geval in gang gezet. Dit geldt even-
eens voor onze nieuwe polit ieorgani-
satie, ook al een honderd jaar oud 
strijdpunt. 

In het kader van het binnenlandse 
veiligheidsbeleid, naar het oordeel van 
de Minister een van de belangrijkste 
terreinen van overheidszorg, noem ik 
verder de komst van de nieuwe brand-
weerwetten, de wet rampenplannen, 
de opheffing van de BB en de uitbouw 
van de regionale brandweer of ram-
pendiensten. Ik zou ook nog andere 
punten wil len noemen: de nieuwe 
raad voor het binnenlands bestuur, het 
nieuwe wetsontwerp tot wijziging van 
de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen en de komende nieuwe Gemeen-
tewet. Alles bij elkaar is het een inspi-
rerend beleid, dat ik wil plaatsen tegen 
de achtergrond van de oververhitte 
motor van de overheid - dat zijn woor-
den van de Minister - die aan een af-
koeling toe is, mede langs de lijnen 
van Bestek '81. Dat levert extra proble-
men op, want voorkomen moet wor-
den dat de motor afslaat, extra moei-
lijkheden, want afkoelen en gas terug-
nemen zijn wij de laatste decennia niet 
meer gewend. Het vraagt een wijs en 
omzichtig beleid. 

Met de Minister zijn wi j van oordeel 
dat de overheid niet langer antwoord 
kan geven op alles wat de burgers vra-
gen en verlangen. Wellicht is het in dit 
kader nodig te onderzoeken of de 
overheidszorg niet kan worden be-
perkt door het terugnemen van een 
groot aantal gedetailleerde regels, die 
enerzijds door de burgers als zeer 
knellend worden ervaren en ander-
zijds, soms nog te vergeefs, een om-
vangrijk overheidsapparaat vergen. 
Ook kan men zich afvragen of de las-
ten van de bezuiniging uit een oog-
punt van verdelende rechtvaardigheid 

424 



Feij 

redelijk over alle schouders worden 
verdeeld. 

Zo zou de vraag kunnen worden 
gesteld of de inlevering door de 
ambtenaren (ook op dit terrein mag de 
Minister geprezen worden voor zijn 
prudente aanpak) zover moet gaan dat 
ook aan de pensioenrechten moet 
worden getornd. Ik zou een dringend 
beroep op de Minister wil len doen om 
op dit terrein met grote terughoudend-
heid te wil len opereren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil enkele 
opmerkingen maken over het toekom-
stige beleid, ook al lijkt dit moeilijk nu 
de verkiezingen voor de deur staan. Ik 
ga er gewoon van uit dat wij ons op dit 
moment niet vijf minuten voor het 
eind van de wedstri jd bevinden, maar 
vijf minuten voor de pauze; straks 
volgt de tweede helft van de wedstri jd, 
naar ik hoop met dezelfde spelers. 

Ik zou nog iets wil len zeggen over de 
grondwetsherziening. Het lijkt er he-
laas op dat de behandeling van een 
aantal wetsontwerpen over de verkie-
zingen en de ontbinding van beide Ka-
mer heengetild zal worden. Voorts lijkt 
het de Minister niet waarschijnlijk, zo-
als hij elders heeft gezegd, dat de 
tweede lezing van de reeds afgekon-
digde grondwetsherzieningswetsont-
werpen en de benodigde wijziging van 
de Kieswet vóór maart 1982 kunnen 
worden afgerond. 

Een algehele ontbinding van deze 
Kamer in 1982 is dus niet waarschijn-
lijk. Mocht deze wel doorgaan dan 
moet overwogen worden of de alsdan 
aangenomen resterende grondwets-
herzieningswetsontwerpen weer op-
gespaard worden tot 1985, het ti jdstip 
van de normale ontbinding van de 
Tweede Kamer. En politiek èn bestuur-
lijk gezien, lijkt het mij ongewenst, in 
een zodanig geval met de ontbinding 
van de Eerste Kamer in 1982 ook de 
Tweede Kamer te ontbinden. Gaarne 
verneem ik het standpunt van de Mi-
nister ter zake. 

Ik wi l overigens bij deze gelegenheid 
de Minister en in hem de regerings-
commissaris en zijn grondwetgevende 
staf van medewerkers danken voor de 
hooggekwalificeerde en voortvarende 
aanpak van deze gigantische arbeid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het ook 
nog hebben over de decentralisatie 
van rijkstaken, waarover de Tjeerdsma 
al sprak. Ik heb de stellige indruk dat 
de reorganisatie van ons binnenlandse 
bestuur eerst dan tot een oplossing 
kan worden gebracht, nadat de decen-
tralisatie van rijkstaken naar provin-
cies en gemeenten gestalte heeft ge-
kregen. Voor deze coördinerende mi-
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nister is het bevorderen van deze de-
centralisatie geen benijdenswaardige 
taak. De rijkskloek blijft maar broeden 
op de decentralisatie-eieren, maar wi j 
wil len uiteindelijk wel eens wat kui-
kens zien. De decentralisatie van het 
welzijnsbeleid, zo hoopvol ontvangen, 
lijkt meer op het ronddelen van lege 
doppen; de kuikens verdwijnen weer 
snel onder de rijkskloek. Ik hoop dat de 
Minister kloek en moedig verdergaat. 
Wellicht zou te overwegen zijn, in een 
toekomstige kabinet een staatssecre-
taris of, om met de heer Vonhoff te 
spreken, een onderminister voor de 
decentralisatie een zinvolle functie te 
geven. 

In dit licht zou misschien ook een op-
lossing kunnen worden gevonden 
voor de spreiding van de rijksdiensten, 
een ook menselijk gezien moeilijk pro-
ces. De spreiding van rijksdiensten zou 
- ik zeg het zeer voorzichtig - mischien 
een alternatief kunnen krijgen in de 
spreiding van rijkstaken, waarbij 
ambtenaren en hun gezinnen niet ver-
plaatst behoeven te worden. Een gelei-
delijke, natuurlijke afvloeiing van 
ambtenaren bij de rijksdiensten zou 
dan gepaard kunnen gaaan met uit-
breiding van personeel bij provinciale 
en gemeentelijke diensten, waarmee 
de beoogde nieuwe arbeidsplaatsen 
toch gerealiseerd zouden kunnen wor-
den. Ik verneem graag de gedachten 
van de Minister op dit terrein. 

Ik wil eindigen waarmee ik begon-
nen ben, namelijk de gemeentelijke 
herindeling. Vele jaren reeds wordt ge-
sproken over de noodzakelijke, ruimte-
lijke uitbreiding van de gemeente 
Zutphen. Zowel de woningbouw als de 
uitbreiding van terreinen voor indus-
trievestiging zijn urgent. Alvorens te be-
slissen over een voorstel tot grenswij-
ziging tussen de gemeenten Zutphen 
en Warnsveld dient te worden afge-
wacht hoe het samenwerkingsverband 
tussen genoemde gemeenten zal func-
tioneren. Kan de Minister de Kamer in-
formeren over de resultaten van het 
overleg in dit samenwerkingsverband 
en over de voortgang van de noodza-
kelijke, bestuurlijke beslissingen om 
woningbouw en uitbreiding van indus-
trieterreinen te realiseren? In het alge-
meen zou ik wil len zeggen dat 
gemeentelijke herindelingen ook te 
maken hebben met decentralisatie. 

Ik ben van mening dat het in de eer-
ste plaats tot de verantwoordelijkheid 
van de provinciale besturen behoort 
en ook het best binnen hun gezichts-
terrein ligt om te beoordelen, hoe de 
indeling van gemeenten in de provin-
cie dient te zijn. De voorstellen van 
provinciale besturen, vaak na vele ja-
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ren van studie en overleg tot stand 
gekomen, dienen, zeker wanneer zij in 
de ogen van de Regering instemming 
ondervinden, door het parlement met 
grote terughoudendheid beoordeeld 
te worden. 

Een Kamer die enerzijds de decen-
tralisatie met de mond belijdt, moet 
anderzijds niet menen het beter te we-
ten en nog minder hierin politiek voor-
deel zoeken. Het is aan de Minister om 
de Kamer met alle kracht aan deze 
voorstellen te houden, zeker ten aan-
zien van de hoofdopzet van zodanige 
wetten, bij voorbeeld de vorming van 
krachtige hoofdcentra, om te voorko-
men dat het nuttig effect van zulk een 
herindeling verloren gaat. 

De Minister zal begrijpen dat ik in 
het kader van staatsrechtelijke verhou-
dingen over dè gemeentelijke herinde-
lingen moest spreken en dat ik nog 
niet mag spreken - volgende week 
misschien wel - over de herindeling -
ik weet niet, of ik nu namens de hele 
fractie spreek - van het mooiste stukje 
van Nederland, waarop de Minister 
naar ik hoop volgende week zal in-
gaan. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken 
willen wij direct beginnen met de pro-
blematiek van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur, in aansluiting op 
het betoog van de heer Feij. Wij wil len 
er onze erkentelijkheid over uitspre-
ken, dat de Minister vasthoudt aan de 
drie bestuurslagen; Rijk, provincie en 
gemeente. De heer Tjeerdsma heeft 
dat zojuist ook gedaan. Wij betwijfelen 
echter, of het wetsontwerp Reorgani-
satie Binnenlands bestuur wet zal wor-
den. 

Op de congressen die naar aanlei-
ding hiervan zijn gehouden, in het bij-
zonder die van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, kwam men tot 
het uitspreken van het onaanvaard-
baar. Het zou niet juist zijn, hierop 
thans dieper in te gaan. Te zijner ti jd 
komt dit wetsontwerp misschien aan 
de orde. 

Hoewel wi j niet wil len stellen, dat 
een provinciale indeling van ons land 
onaantastbaar is, zouden wij de Minis-
tertoch wil len vragen om de twee 
proefballonnen - wi j bedoelen hier-
mee de provincies Twente en Rijn-
mond - niet te laten opstijgen, doch 
deze door te prikken om aan een be-
paalde illusie een einde te maken. 

Waarom nu juist de provincie Over-
ijssel moet worden verknipt, terwij l 
voor het overblijvende deel geen enke-
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Ie oplossing is gevonden, ook niet na 
langdurige onderhandelingen, is 
ons niet duidelijk. Wij zouden graag 
van de Minister vernemen, welke mo-
tieven tot deze voorstellen hebben ge-
leid. 

Terecht zegt de Regering dat ieder-
een financieel moet inleveren en tege-
lijkertijd wi l zij een wet invoeren, waar-
van het nut twijfelachtig is; bovendien 
is het een geldverslindende zaak. Wij 
hebben in een ti jd van een dalende 
conjunctuur geen enkele behoefte aan 
belastingverhoging ten behoeve van 
bestuurlijke herindeling. Is de Minister 
dat met ons eens? 

Als wi j dit stellen, dan bevinden wi j 
ons in het goede gezelschap van de 
Commissaris van de Koningin in de 
provincie Gelderland, de heer Geertse-
ma, voor de Minister zeker geen onbe-
kende. Hij stelt in Trouw van 13febru-
ari 1981, dat hij het voornemen van 
zijn partijgenoot Minister Wiegel van 
Binnenlandse Zaken om Gelderland en 
Overijssel op te delen in drie nieuwe 
provincies ten dele prematuur en ten 
dele heilloos acht. Het is zaak - in en 
buiten partijverband - alle hens aan 
dekte brengen, om het kabinet ertoe 
te bewegen zich niet achter de plannen 
van de Minister op te stellen, aldus mr. 
Geertsema. Mogen wi j de visie van de 
Minister op deze stelling vernemen? 

De kwestie van de kleine gemeenten 
vormt een problematiek op zich zelf. 
Veel gemeenten zijn te klein om de ta-
ken, die op lokaal niveau moeten wor-
den uitgevoerd, naar behoren aan te 
vatten. Dit kan worden opgelost door 
vergroting van gemeenten door mid-
del van herindeling. Hierdoor wordt 
een grotere bestuurskracht ten opzich-
te van het Rijk gecreëerd, aldus de Mi-
nister naar aanleiding van vraag nr. 15, 
in de memorie van antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Al wil len wi j 
niet ontkennen dat in enkele gevallen 
een herindeling gewenst is, wi j zouden 
de Minister wil len vragen om in dezen 
een grote mate van terughoudendheid 
te betrachten. Een kleine gemeente, 
waarin het bestuur nog vrij dicht bij de 
burger staat, mag niet zomaar worden 
geofferd; kleinschaligheid is een groot 
goed in een maatschappij, waarin alles 
steeds massaler en ondoorzichtiger 
wordt. 

Het matigingsbeleid, dat de Rege-
ring voorstaat voor provincies en ge-
meenten, kunnen wi j onderschrijven. 
Dit beleid zal voor provincies en ge-
meenten niet zoveel problemen ople-
veren. Immers, wanneer men ervaart 
wat er wordt uitgegeven voor plezier 
en vermaak, voor zaken die niet nood-
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zakelijk zijn en waar geen enkel nut uit 
voortkomt - soms worden zelfs de 
goede normen en zeden verwoest -
behoeft de Regering zich geen zorgen 
te maken over de matiging van de f i -
nanciële uitkeringen. Het dient hierbij 
echter niet alleen te gaan om de uitke-
ringen aan gemeenten en provincies. 
Over de gehele linie zal de Regering 
het goede voorbeeld moeten geven en 
moeten bezuinigen waar het nodig is. 
Dit geldt vooral voor de culturele sec-
tor. Wordt hier één zelfde matigings-
beleid voorgestaan? 

Dezelfde opmerkingen kunnen wor-
den gemaakt voor het eigen belasting-
gebied van de gemeenten, de onroe-
rend goed-belasting. De waardestij-
ging van het onroerend goed blijkt tot 
staan te zijn gekomen en zelfs is er 
sprake van een dalende tendens. Wij 
zijn het met de Regering eens dat zij 
reeds het vorige jaar de gemeenten te 
recht waarschuwde voor de gevolgen 
van de bezuinigingsmaatregelen van 
de Regering. Door de doorwerking van 
de waardestijging van het onroerend 
goed in het verleden, vormde dit 
systeem voor de gemeente een aan-
trekkelijke zaak. Doch bij de neiging tot 
daling zullen de wrange vruchten 
thans niet uitbli jven. 

Nu wi j spreken over deze belasting 
moet ik zeggen, dat het ons is opgeval-
len dat de Minister de voorkeur geeft 
aan de oppervlaktegrondslag boven 
de grondslag betreffende de waarde in 
het economische verkeer. Bedoelt de 
Minister hiermee dat het gewenst is 
om zonodig om te schakelen? Gaat er 
dan niet wéér een groot bedrag aan 
perceptiekosten en aanloopkosten ver-
loren? Moet hierbij niet een grote 
voorzichtigheid in acht worden geno-
men? Had men bij de invoering van 
het systeem beter niet een keuzemo-
gelijkheid kunnen bieden? 

De financiële matiging behoeft voor 
ons geen enkel probleem te zijn. Het 
zou voor menig bestuurder wel eens 
tot een grotere voorzichtigheid 
kunnen leiden. Alle wensen en verlan-
gens, die zich tegenwoordig aandie-
nen - en dat zijn er nogal wat - zouden 
in dat licht bezien moeten worden en 
dat zou heel goed kunnen uitwerken, 
vooral voor degenen, die menen dat er 
aan de welvaart nooit een einde komt. 
Trouwens, welvaart is nog geen wei-
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! In verschil-
lende gemeenten komen nog steeds 
de kwalijke gevolgen van de gewijzig-
de Zondagswet naar voren. Door de 
wijziging, die in deze Kamer op 30 sep-
tember 1975 met een kleine meerder-
heid, 37 tegen 30 stemmen, werd aan-
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genomen, is aan de gemeenten de be-
voegdheid ontnomen om op zondag 
haar eigen levensstijl te kiezen en te 
sluiten, zoals men dit naar Godsdien-
stige overtuiging verantwoord achtte. 

Is de Minister het niet met ons eens 
dat een onbilli jke situatie is geschapen 
door de gemeenteraden elke bevoegd-
heid te ontnemen en hun geen vrijheid 
van handelen te geven, ook niet wan-
neer een gemeenteraad er in zijn ge-
heel vóór is, op zondag bepaalde in-
stell ingen te sluiten? Nog steeds be-
treuren wi j het dat het parlement geen 
rekening heeft gehouden met het 
geestelijk karakter van de gemeente. 
Naar onze mening is de raad van de 
gemeente de representant van de kies-
gerechtigde bevolking van die ge-
meente. 

Nu kan de Minister, mogelijk terecht, 
zeggen dat de wet is aanvaard en dat 
hiermee de zaak is afgedaan. Wij zou-
den toch wil len vragen of deze wet een 
wet van meden en perzen moet zijn die 
onherroepelijk is. Ook deze wet is door 
wijziging tot stand gekomen, terwij l 
het voorstel daartoe zelfs niet door de 
Regering, maar door een tweetal initi-
atiefnemers werd gedaan. 

Zouden de bewindslieden niet eens 
wil len onderzoeken, welke mogelijkhe-
den er gevonden kunnen worden om 
de gemeenten in dezen meer autono-
mie te verlenen om, waar men dit 
wenst, de zondag naar eigen principe 
te kunnen vieren, ook al zou hiervoor 
wetswijziging nodig zijn? Ten aanzien 
van het concept-wetsontwerp ten aan-
zien van de reorganisatie van de 
brandweer zouden wi j nog een enkele 
opmerking wil len maken. Wij hebben 
het advies dat de Raad voor de territo-
riale decentralisatie destijds aan de 
Minister op diens verzoek heeft uitge-
bracht gelezen. Met dit advies van de 
RTD zijn wi j het in grote lijnen eens. 

De argumenten die worden aange-
voerd tegen de oprichting van een pro-
vinciale brandweer spreken ons wel 
aan. Die betreffen een doelmatige en 
doeltreffende organisatie van de hulp-
verlening bij ongevallen en rampen. Er 
is dan geen provinciale brandweer no-
dig. Regionaal of gemeentelijk zijn in 
het verleden goede diensten bewezen. 

Vooral het vrijwill igersaspect, waar-
op de brandweer in de huidige vorm 
drijft, is een uitermate belangrijk gege-
ven. Voor zover wi j als bestuurders be-
trokken zijn geweest bij de vri jwi l l ige 
brandweer hebben wij niet anders 
kunnen constateren, dan dat men zich 
correct en plichtsgetrouw van deze 
taak kweet. 

Het instellen van een provinciale 
brandweer zou wel eens nadelig kun-
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nen werken op de bereidheid van het 
korps. Men spreekt als vri jwil l iger niet 
over 'de brandweer' maar steeds over 
'ons korps'. Wij zouden de Minister 
met klem wil len vragen, niet de weg 
van de provinciale brandweer op te 
gaan en het bij de gemeentelijke dan 
wel de regionale brandweer te hou-
den. 

Met voldoening namen wi j er kennis 
van dat het concept Wet uitkeringen 
wegen om advies naar de provinciale 
besturen, de Raad voor de gemeentefi-
nanciën, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en de Unie van Wa-
terschappen is gezonden. Kan de Mi -
nister thans mededelen wanneer het 
wetsontwerp de Kamer zal worden 
aangeboden? Wij dringen gaarne op 
spoed aan, opdat de provincies weten 
waaraan zij financieel toe zijn. 

Op invoering van een vaarbelasting 
voor de pleziervaart hebben wi j in dit 
huis al jaren achtereen aangedrongen. 
De Regering had hiervoor steeds be-
grip. Wi j werden steeds gewezen op 
de vele moeilijkheden die er waren bij 
de realisatie. Ook is ons overkomen 
dat wi j werden verwezen naar een an-
der departement. Wij hopen dat wi j nu 
aan het juiste adres zijn en vragen de 
Minister van Binnenlandse Zaken of 
hieroverthans nadere mededelingen 
kunnen worden gegeven. Wordt de 
vaarbelasting nu wel of niet ingevoerd 
of zijn de onderhandelingen nog 
steeds niet afgerond? 

D 
DeheerVogt(PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ook deze keer een bescheiden 
bijdrage van mijn kant met indien u en 
de kamer daar geen bezwaar tegen 
heeft een toegevoegde noot voor de 
Handelingen. Voor die vorm heb ik ge-
kozen, omdat ik het voorlezen van een 
lange rij cijfers en feiten weinig zinvol 
vind. 

Ik w i l in deze behandeling alleen en-
kele zaken bespreken, net als bij de be-
groting van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne, die niet zozeer op het be-
leid van dit kabinet, alsook op het be-
leid van een volgend kabinet betrek-
king kunnen hebben, binnen de al vaak 
naar voren gehaalde smalle marges 
van de parlementaire democratie. 

Een aantal weken geleden stond in 
Vrij Nederland een artikel waarin werd 
vermeld dat het lachertje uit de jaren 
'60 wenken ter bescnerming van Uzelf 
en Uw gezin herhaald zou zijn, maar 
nu als geheim te boek stond. Ik heb in-
tussen begrepen, naar ik meen uit het 
antwoord van de Minister op schrifte-
lijke vragen van de overzijde, dat er van 
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geheim geen sprake is, maar dat de 
nieuwe aanwijzingen alleen maar niet 
gepubliceerd worden, tenzij de burge-
meesters daar in bepaalde situaties re-
den voorzien. 

Ik heb geen kennis genomen van de 
nu voorgestelde maatregelen, maar 
naar ik begrepen heb uit de eerder 
aangehaalde publiciteit in Vrij Neder-
land, zal het verhaal in grote trekken 
op hetzelfde neerkomen. 

Indien dat juist is - en ik hoor dat wel 
van de Minister - ben ik benieuwd te 
horen, of ook de wenken die destijds 
ten aanzien van de bedrijfsbescher-
ming ten behoeve van de landbouw 
zijn gegeven en die dezelfde enorme 
blunders bevatten als de wenken voor 
gewone burgers zijn herhaald als 
voorlopig nog niet te publiceren zaken. 

Zo dat nog niet het geval is, verzoek 
ik de Minister, die oude wenken eerst 
eens kritisch te laten bekijken door 
mensen die enig inzicht in landbouw-
aangelegenheden hebben, want an-
ders wordt hij ongewild slachtoffer 
van de spot die destijds terecht gedre-
ven is met bij voorbeeld de opmerking 
dat veehouders, indien er gevaar voor 
'fall out ' bestaat, voor een aantal we-
ken voldoende drinkwater voor hun 
vee moeten opslaan in afgedekte va-
ten. Een boer die zestig melkkoeien 
heeft - waarlijk geen groot bedrijf van-
daag de dag - en een veertigtal stuks 
jongvee moet onderhouden, zal dan -
gesteld dat hij voor zes weken drink-
water in voorraad moet hebben - 6 x 7 
x 6 m3 (de hoeveelheid die de dieren 
per dag drinken) dat is 252 m3 , drink-
water in gesloten vaten moeten op-
slaan. 

Zou de Minister niet liever het ad-
vies geven dat de veehouders in dat 
geval hun vee maar moeten afslachten 
en daarbij tevens aan de inwoners van 
ons land het verstrekken van cyaanka-
li-pillen in overweging te laten nemen? 

Liberalen geloven - naar ik begre-
pen heb - en de Minister is in de libe-
rale beginselen kundig genoeg om mij 
eventueel te corrigeren - dat één van 
de belangrijkste prikkels die de mens 
kent, gericht is op zijn materiële bevre-
diging, wat in deze maatschappij dan 
betekent dat de voornaamste stimu-
lans voor de mens 'geld' is. 

Indien wi j aannemen, dat inderdaad 
het geld een belangrijke prikkel blijkt -
en waarom zouden we de werkelijk-
heid wil len ontkennen? - kunnen wi j 
daarvan zowel een positief als een ne-
gatief gebruik maken. In de meeste ge-
vallen is weliswaar het gevolg van de-
ze gelddrift negatief in maatschappe-
lijk opzicht, maar soms kunnen wij 
mensen via een hogere beloning posi-
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tief beïnvloeden. Zo die mogelijkheid 
er is, zouden wij daarvan, geloof ik, 
ook gebruik moeten maken. 

Wel, er bestaat in ambtelijke kringen 
een omgekeerde tendens. De spot met 
ambtenaren is bekend. Mopjes zo als 
het grafschrift voor de heer Sterk dat 
gewoon zou kunnen luiden 'Hier rust 
een ijverig rijksambtenaar', zodat dan 
een ieder kan zeggen: 'Dat is sterk', 
hebben hun oorsprong al in jaren gele-
den. Ik ben rijksambtenaar en verkeer 
regelmatig tussen rijksambtenaren. Ik 
deel de publieke opinie niet op dit 
punt. Ik ken vele ijverige en hardwer-
kende rijksambtenaren, hoewel ik ook 
hun tegendeel wel tegenkom. 

Maar als werkelijk geld één van de 
belangrijkste prikkels zal zijn, waar-
door de mens zich laat leiden, zal er 
geen ijverig rijksambtenaar meer te 
vinden zijn. Denk nu niet, dat ik het wi l 
gaan hebben over recente salarison-
derhandelingen; dat laat ik namelijk 
graag over aan de belangenorganisa-
ties. 

Ik wi l het daarbij hebben over het 
bevorderingsbeleid, met name voor 
die ambtenaren die niet eenvoudig zijn 
over te plaatsen. Vaak betreft dat de 
technische beroepen, waarin men vrij 
vaak ver gespecialiseerd is. Indien 
voor een bepaalde ambtenaar een be-
vordering wordt aangevraagd, wordt 
de functie beoordeeld. Let wel ! Er 
vindt geen beoordeling van de man of 
vrouw plaats, maar een beoordeling 
van de functie. Of de man of vrouw 
hard werkt, ijverig is en dus 'Sterk' ge-
noemd kan worden, is niet de vraag. 

Zouden wi j niet toe moeten naar een 
beoordeling van de man of vrouw in 
de functie? Is niet iemands arbeidspro-
duktiviteit een produkt van kwaliteit en 
kwantiteit? 

Laten wi j uitgaan van een ambte-
naar die vrij sterk gespecialiseerd werk 
doet in een bepaalde functie. Dat ge-
specialiseerde werk betreft ongeveer 
de helft van wat de man of vrouw doet. 
Voor de rest doet hij of zij minder hoog 
gewaardeerd werk, maar de teamop-
bouw van het team waarin hij of zij 
werkt, brengt dat eenvoudig met zich. 
Overplaatsing zit er niet in en de be-
vorderingsaanvraag wordt niet geho-
noreerd, omdat het werk kwalitatief 
niet hoog genoeg staat. Als geld de 
prikkel is waardoor deze ambtenaar 
zich laat leiden, komt er dan nog veel 
van zijn werk terecht? Gelukkig zijn er 
ook andere prikkels. Kan de Minister 
zijn visie op deze problematiek geven? 

Mijnheer de Voorzitter! De onroe-
rend-goedbelasting is mijn laatste on-
derwerp. Bij de financiële beschouwin-
gen van dit jaar, maar ook het vorige 
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jaar heb ik opgemerkt dat er na her-
taxering een duidelijke belastingver-
schuiving lijkt te zijn opgetreden van 
bedrijven naar woningen. Bovendien 
had ik de indruk dat het binnen de 
groep woningen erop leek dat goedko-
pe woningen meer in prijs stegen dan 
dure. 

In het voorlopig verslag heb ik daar-
over een vraag gesteld, maar de 
Staatssecretaris antwoordde dat dat 
niet precies bekend was. 

Nu lijkt het me een klein hiaat als in 
ons overgeorganiseerde land zulke es-
sentiële zaken niet bekend zijn en dus 
deed ik voor U een poging enig inzicht 
te krijgen. Het is duidelijk dat tussen 
het verschijnen van het voorlopig ver-
slag en nu onvoldoende ti jd bleef om 
diepgaand onderzoek te doen in de 
niet zo ruim toegemeten vrije t i jd, die 
een rijksambtenaar die daarnaast wat 
in de Eerste Kamer liefhebbert, heeft. 
Derhalve nam ik een steekproef, die 
als volgt tot stand is gekomen. Ik heb 
binnen mijn partij gevraagd, via een 
oproep aan mensen die op gemeente-
lijk politiek terrein actief waren, of ze 
me per omgaand een serie gemeenten 
in hun omgeving konden opnoemen 
die de onroerend-goedbelasting hie-
ven op basis van de waarde in het eco-
nomisch verkeer. 

Ik kreeg binnen enkele dagen een 
overzicht van een serie gemeenten, 
d i e - met uitzondering van Ut recht -
allen behoren tot de kleinere of mid-
delgrote gemeenten. Doordat de keuze 
van de gemeenten werd gedaan op 
grond van de snelle reacties van partij-
genoten van mij , mag die keuze rede-
lijk a-select worden genoemd voor het 
te onderzoeken doel. Ongetwijfeld zul-
len er geen gemeenten bij zijn waar de 
PSP niet of zwak aanwezig is, maar ik 
geloof niet in enige correlatie tussen 
dat feit en de hoogte van de onroe-
rend-goedbelasting. 

In een aantal - 7 - van de uitgezoch-
te gemeenten bleek nog niet te zijn ge-
hertaxeerd. Twee gemeenten - Bever-
wijk en Maastricht - hadden een wat 
afwijkende methode van taxatie. Zij 
zijn apart genoemd. Van 11 gemeen-
ten heb ik de resultaten onder elkaar 
gezet in een lijstje dat ik graag wi l zien 
opgenomen als noot in de Handelin-
gen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de Han-
delingen geen bezwaren bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze editie.] ' 

De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! U zult in dat lijstje veel vraagte-
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kens aantreffen, omdat weinig ge-
meenten een splitsing hadden ge-
maakt. Zij konden dat ook niet zonder 
veel werk doen. Desondanks is het dui-
delijk dat de verschuiving van belas-
tingdruk van bedrijven naar woningen 
er uit springt. Alleen in de gemeente 
Geleen maakte het weinig of geen ver-
schil. Winkelwoonhuizen blijken -
voor zover apart genoteerd - in de 
buurt van of iets hoger te liggen dan 
woningen. 

Woningen komen gemiddeld - maar 
ik ben me bewust dat ik percentages 
als hier bedoeld niet zo maar mag mid-
delen als ik exact werk - op een waar-
de van ongeveer 190% van vijf jaar ge-
leden; bedrijven komen gemiddeld op 
150%, waarbij de uitschieter Geleen 
een zeer zware invloed heeft. 

Dat komt waarschijnlijk door het feit, 
dat de apparatuur van DSM veel waar-
de heeft. Mogelijk kan een en ander 
aanleiding voor de bewindslieden zijn 
om een nader onderzoek te laten in-
stellen, bij voorbeeld door het CBS, 
omdat het ter wil le van de berekening 
van welke schouders de zwaarste las-
ten dragen toch zinvol lijkt om dit soort 
gegevens op zijn minst te weten. 

Ten aanzien van mijn veronderstel-
ling dat duurdere huizen minder geste-
gen zijn dan goedkope, blijk ik ongelijk 
te hebben. Er is wel een tendens te 
zien dat de heel goedkope huizen iets 
meer stegen dan het gemiddelde en 
de heel dure iets minder, maar de mid-
denklassewoning stijgt meer dan de 
woningwetwoning. 

Het is een kort lijstje voor de 800 ge-
meenten in ons land. Ook als we daar 
de gemeenten aftrekken die op basis 
van de oppervlakte de onroerend-
goedbelasting berekenen, blijft de lijst 
te kort. Als ik de ti jd ervoor had, zou ik 
U volgend jaar een gedetailleerd over-
zicht verstrekken, maar in de mij nog 
resterende maanden als Kamerlid red 
ik dat niet meer. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
hoofdstukken VI (Departement van 
Justitie) en VII (Departement van Bin-
nenlandse Zaken), voor wat betreft 
het onderdeel Politie (16 400-VI en 
VII). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Vis (D'66): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l mijn betoog beginnen met 
enkele opmerkingen over het in no-
vember uitgebracht rapport van de 

Binnenlandse Zaken 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf 
Justitie 

Wetschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid, het bekende rapport 'De-
mocratie en Geweld'. Ik las onlangs in 
een studentenblad als omschrijving 
over dit rapport: kijk, er staat eigenlijk 
niets in; er staat in dat enerzijds nul 
gelijk is aan nul en dat anderzijds x 
toch ook gelijk is aan x. 

Dat was uiteraard ironisch bedoeld! 
In het rapport krijgt inderdaad nie-
mand helemaal gelijk of helemaal on-
gelijk. De kraker, de politie, het beleid 
in algemene zin, de samenleving, de 
besluitvorming en de cultuur; ieder-
een en alles krijgt een beurt. Dan komt 
natuurlijk de opmerking naar voren 
dat vele anderen ook zo'n rapport had-
den kunnen maken. Nu de Wetenpelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid dit 
rapport echter heeft gemaakt, wordt 
eigenlijk tegelijkertijd afgerekend met 
de illusie dat de wetenschap de oplos-
singen in haar zak heeft. Dat is niet 
waar, zegt de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid. 

Hij zegt dat hij geen goocheldoos 
heeft met nog een aantal nieuwe trucs. 
Dat is dan ook de waarde van het rap-
port. Ik verwijs daarvoor naar het ge-
stelde op pagina 17: 'Het beleid zal tot 
op grote hoogte in onzekerheid moe-
ten worden gevoerd. Wetenschappe-
lijk onderzoek kan onzekerheid slechts 
in beperkte mate verminderen.' De 
WRR zegt dus eigenlijk dat men niet 
moet denken dat hij een orakel is voor 
de oplossing van de moeilijke vragen, 
dat in de wetenschap de oplossing niet 
ligt en dat men dat geloof moet losla-
ten. 

De wetenschap zal wellicht de dyna-
miek kunnen bijhouden, maar niet 
kunnen voorspellen. Zo ligt dat bij em-
pirische wetenschapsbeoefening. Zij is 
nuttig en beeldvormend, maar zij is 
niet erg beleidsindicerend. Om die re-
den zal een antwoord op de vraag naar 
het verloop van zaken vooral blijven 
afhangen van de persoonlijke kwalitei-
ten van de betrokkenen, van hun eigen 
initiatief en van hun eigen inspiratie. 

Eén goede burgemeester op het mo-
ment zelf is misschien belangrijker dan 
een gezelschap wetenschappers dat 
achteraf de fouten komt opmeten. Eén 
ME'er die met zijn gewetensbezwaren 
ook aan ons gewetensvragen stelt, kon 
wel eens belangrijker zijn dan het han-
teren van een aantal in abstracto ge-
trokken beleidslijnen. 

In dit verband moet ik zeggen dat er 
in ons land een droevige complicatie 
bestaat, te weten bezuinigingen bij de 
politie. Er gaan geruchten dat het Cen-
traal Instituut voor Opleiding en Vor-
ming van de politie ook de dupe daar-
van zal worden. Zal het gevolg daar-
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van zijn dat er weer een school ont-
staat met alleen maar formele en tech-
nische kennis, met geen aandacht 
voor de sociale vaardigheden en het 
opleiden tot een andere werkhouding, 
dus met een opleiding die niet leidt tot 
een beter inzicht in de problemen van 
minderheden? 

In mijn directe omgeving heeft laatst 
iemand te maken gehad met een 
vreemd staaltje van politie-optreden. 
Ik wil de leden dit verhaal niet onthou-
den. Het gaat over een jongeman die 's 
avonds door de stad rijdt op een fiets 
zonder verlichting. Dat mag niet. Toen 
de surveillancewagen van de politie er 
aan kwam probeerde hij via een voet-
gangersbrug - waar de politieauto niet 
over kon - te ontkomen. Ook dat mag 
niet. Het lukte echter niet, want de poli-
tiewagen reed de jongeman klem. 

Er sprong een agent uit de auto, 
greep de jongeman in de houdgreep, 
pakte hem bij de haren en drukte hem 
geweld achterover op de kofferdeksel 
van de auto, onder het uiten van min-
der vriendelijke taal. Dat mag ook niet; 
het mag zelfs helemaal niet. Gelukkig 
hield de wielrijder zijn verstand bij el-
kaar en reageerde rustig, ook toen 
werd hem bevolen om mee te gaan 
naar het bureau. 

Het was eveneens gelukkig dat er in 
de auto een wat oudere en wat rustige-
re polit ieman zat. Die kalmeerde bij-
tijds zijn min of meer dol geworden 
collega. Zo liep alles met een sisser af. 
Een paar dagen later kreeg de wielri j-
der op het hoofdbureau de excuses 
van de politie aangeboden. Gelukkig 
maar! 

Niemand weet echter hoe vaak der-
gelijke zaken gebeuren. Het staat vast 
dat het voorkomt en het staat ook vast 
dat de gevolgen fataal kunnen zijn. 
Wat is het gevolg van iets dergelijks? 
Dat is wantrouwen, een gevoel van af-
haken en desintegratie. Een dergelijke 
discrepantie tussen doel en middel is 
toch wel omineus. Wanneer iets der-
gelijks gebeurt, denkt men al gauw dat 
wat meer sociale vaardigheid in de op-
leiding toch wel aardig zou zijn. 

Om die reden doe ik op de bewinds-
lieden het dringende beroep, juist dit 
soort sociale aspecten niet uit de oplei-
ding te laten vallen. Bezuinigingen in 
de 'zachte sector' leveren weliswaar 
op de korte termijn iets op, maar op de 
langere termijn gaat het ons heel veel 
kosten, en wellicht méér dan alleen 
maar geld! 

Ik ga over tot het onlangs uitge-
brachte rapport inzake structuur en 
formatie van het staforgaan van het 
district te land van het Korps Rijkspoli-

tie. Ik zou graag met name van de Mi-
nister van Justitie wil len weten hoe hij 
staat tegenover dit rapport. Misschien 
kan hij hierop reageren met op de ach-
tergrond de nieuwe politiewet. Het 
rapport vertoont een aantal aantrekke-
lijke uitgangspunten. Er wordt gespro-
ken van 'afplatting van de organisatie' 
en van 'de-specialisatie'. Mijn indruk is 
niettemin een andere. De conclusies 
dekken toch niet helemaal de uit-
gangspunten. 

Er verschijnen in het beeld toch 
weer nieuwe, andere, meer hiërarchi-
sche li jnen. Er is sprake van meer spe-
cialisatie. De technische en de crimine-
le recherche zouden moeten worden 
verzelfstandigd, aldus het advies, 
evenals de herkenningsdienst. Er moet 
een secretariaat komen voor het staf-
orgaan; een hoofd algemene dienst; 
officieren algemene zaken; kortom, 
vele nieuwe zaken, dat alles natuurlijk 
voorzien van extra communicatie- en 
overlegvormen. Wat vindt de Minister 
hiervan? 

Ten slotte ga ik over op een onder-
werp dat de Minister in de Tweede Ka-
mer zelf ook 'een beetje droevig' heeft 
genoemd, namelijk de positie van de 
vrouwen bij de politie. Bij de selectie 
van vrouwen voor de rijkspolitie en de 
gemeentepolitie is nog steeds sprake 
van aanmerkelijke verschillen. De aan-
meldingen bij de rijkspolitie en bij de 
gemeentepolitie van vrouwelijke solli-
citanten zijn ongeveer gelijk: bij de 
rijkspolitie gaat het om ongeveer 1000, 
bij de gemeentepolitie om ongeveer 
1300 aanmeldingen per jaar. 

Wat blijkt nu? Bij de rijkspolitie 
wordt 12 tot 13% van de vrouwen po-
sitief beoordeeld; bij de gemeentepoli-
tie slechts 5 tot 6%. Dat is natuurlijk 
geen toeval. Het verschil is heel wat 
meer dan de standaard-deviatie bij dit 
soort zaken. De onderzochte groepen 
zijn vergelijkbaar. Zij zijn ongeveer 
even groot. Het is natuurlijk geen toe-
val. De reden zal wel liggen in het feit 
dat sommige - ik weet niet hoe veel -
gemeenten überhaupt geen vrouwen 
in het korps wil len. 

Men zegt dan dat er geen vacatures 
zijn, of dat er geen goede vrouweli jke 
sollicitanten zijn. Het achterliggende 
argument zal nog wel vaak zi jn: 'Je 
hebt er niets aan, want ze gaan zo snel 
weer weg. ' De gemiddelde verblijfs-
duur in het korps is ongeveer vieren-
eenhalfjaar, zo heb ik uit de Hande-
lingen van de Tweede Kamer afgeleid. 

Wij weten natuurlijk wel dat de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken niet 
echt verantwoordelijk is voor deze 
zaak. Ik vraag hem toch, nog maar 
weer eens een oekaze langs de ge-

mee nten te sturen, zodat aan dit soort 
merkwaardige zaken een eind kan ko-
men. Misschien wi l de Minister ook 
eens nagaan of het waar is wat mij ter 
ore kwam, namelijk dat de gemeenten 
door het selectiecentrum te Hilversum 
de mogelijkheid wordt geboden, zelf te 
voren aan te geven of men in de vaca-
tures wel of geen vrouwen wenst. Dat 
lijkt mij toch een rare zaak, waaraan 
gemakkelijk een einde kan worden ge-
maakt. 

Wat de vrouwen die zo snel weer 
weggaan betreft; de Ministervan 
Justitie heeft in de Tweede Kamer ge-
sproken van pogingen, iets te doen 
aan de invoering van deeltijdarbeid, 
ook bij de politie. Is het waar dat dit 
probleem mede samenhangt met het 
bestaan van het Politiekostenbesluit, 
dat alleen maar vergoedingen zou ge-
ven voor 'hele' ambtenaren, en dus 
niet voor deeltijdambtenaren? Dat lijkt 
mij nogal vreemd. Juist bij de politie 
moet het invoeren van deeltijdarbeid 
toch een uiterst nuttige zaak zijn: er is 
vaak sprake van piekmomenten in de 
politiedienst. 

Men weet vri j nauwkeurig te voren 
wanneer die pieken optreden. Laat de 
politie wat de deelti jdarbeid, en de 
vrouwen daarin betreft toch niet even 
berucht worden als de Belasting-
dienst, waar nog steeds wordt be-
weerd dat de dienst geen deeltijdar-
beid verdraagt! Dat regardeert echter 
een bewindsman die hier vandaag niet 
achter de tafel zit. 

D 
De heer De Gaay Fortman (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De memorie van 
antwoord op het stuk van de politie is 
ingebed in de memorie ten aanzien 
van het departement van Binnenland-
se Zaken in zijn geheel. Die memorie is 
door verschillende collega's vanmor-
gen geprezen. Ik geloof dat zij dit te-
recht hebben gedaan, behoudens het 
begin. Want voor zover ik het heb kun-
nen navorsen, bevat de memorie van 
antwoord op het stuk van de politie een 
lacune in die zin, dat een aantal vragen 
niet is beantwoord. Dat betreft de vra-
gen op de eerste bladzijde, onder het 
kopje 1. Daar wordt als antwoord ge-
geven: 'De bewindslieden hebben in 
deze prioriteitsafweging de belangen 
van gemeenten en provincies zwaar 
laten wegen'. 

In de eerste plaats blijft duister 
waarom, als het om de politie gaat, de 
belangen van de provincies zwaar 
moeten worden gewogen, want be-
houdens de besturende taken van de 
Commissaris van de Koningin hebben 
wij met de provincies op het stuk van 
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de politie niets te maken. In de tweede 
plaats is het geen antwoord op de vra-
gen. Er worden concrete vragen 
gesteld, maar voor zover ik heb kun-
nen nagaan zijn die niet beantwoord. 
Ook onder het cijfer 2 is het antwoord 
zeer magertjes. 

Het gaat om 30 min. en de gemeen-
ten zijn in de gelegenheid die 30 min. 
zo goed mogelijk te verwerken. 

De Voorzitter: Is het mogelijk dat aan 
uw aandacht is ontsnapt de 'nota ter 
verbetering van een misstell ing in de 
memorie van antwoord' gedateerd 10 
februari 1981? 

De heer De Gaay Fortman (CDA): Die 
is mij inderdaad ontgaan, mijnheer de 
Voorzitter. Dan trek ik alles in. Dat is 
niet zo'n beste beurt, als men voor het 
laatst het woord mag voeren over de 
politie. Wat ik gezegd heb, is non-exis-
tent; het is met terugwerkende kracht 
vernietigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Evenals de 
geachte afgevaardigde de heer Vis zou 
ik iets wil len zeggen over de bezuini-
gingen bij de politie. Verleden jaar is in 
Engeland een boek verschenen van 
een overigens mij onbekende auteur, 
Ben Whitaker, getiteld The police in 
society. Dit boek begint met deze stel-
l ing: The survival of democratie freed-
om in Britain wi l l depend more on the 
quality, quantity and the manner of the 
police than of any other single factor. 
Dat is een sterke stell ing: Het voortbe-
staan van democratische vri jheden in 
het Verenigd Koninkrijk zal meer af-
hangen van de kwaliteit, de hoeveel-
heid en het optreden van de politie 
dan van enige andere omstandigheid. 

De auteur werkt dit verder uit, maar 
dat is hier nu niet aan de orde. De stel-
ling is in elk geval een waarschuwing 
dat men er op bedacht moet zijn hoe-
veelheid, kwaliteit en gedrag van de 
politie voortdurend in de gaten te nou-
den en voor wat het landsbestuur be-
treft te trachten die aan hoge normen 
te doen beantwoorden. 

De vraag is daarom of in deze ti jd in 
deze sector bezuinigingen behoren te 
vallen. Iedereen zal ervoor zijn dat 
men probeert dingen die niet in orde 
zijn weg te nemen en door een herzie-
ning van de werkwijze en de organisa-
tie en vermindering van de werkelijk 
excessieve rompslomp die nog steeds 
het werk van de politie vergezelt ver-
beteringen aan te brengen. 

Men zou de bezuiniging dan juist 
daarin moeten zoeken en niet in het 
verminderen van geldsbedragen, zon-
der dat aangegeven wordt hoe de be-
zuiniging zou kunnen worden ver-

werkt. Men geeft uitbreiding aan het 
aantal pol i t iemannen, maar in andere 
sectoren van de politie neemt men 
geld terug. Dat is innerlijk tegenstrij-
dig. 

Het lijkt mij nog steeds een verde-
digbare stelling, dat het aantal politie-
mensen zijn max imum nog niet heeft 
bereikt. De bewindslieden weten ech-
ter ook uit rapporten dat in kringen van 
de politie zelf men van oordeel is dat in 
de organisatie en in de werkwijze nog 
heel wat is te verbeteren, waardoor de 
toevoeging van nieuwe mensen meer 
effect zal kunnen hebben. 

Wat de burger stoot is dat tal van 
strafbare feiten niet worden vervolgd 
en geseponeerd worden, soms zelfs al 
bij de politie zelf. Men moet zich voor-
stellen wat het betekent, wanneer men 
ergens in een provincie wonend in een 
vri j afgelegen boerderij, een nogal be-
langrijke inbraak heeft moeten onder-
gaan, van de politie te moeten horen 
dat het hoogst betreurenswaardig is, 
maar dat zij geen kans ziet er iets aan 
te doen, omdat zij langs andere weg te 
zwaar belast is. 

Dat brengt de behoorlijkheid van het 
bestuur ook in het geding. Wie bepaalt 
of de ene zaak wel een vervolg krijgt 
en de andere niet? Men bespeurt on-
gelijke behandeling van gelijke geval-
len. Men bespeurt met name in de gro-
te steden, dat de geneigdheid lieden 
feiten gepleegd door van een andere 
huidskleur dan tot voor kort de meeste 
Nederlanders hadden, eerder te ver-
volgen dan stafbare gedingen van de 
gewone Europese Nederlander. Ik kan 
het niet 'hard' maken, maar het is wel 
frappant dat je als je je zo hier en daar 
voortbeweegt in het land, steeds meer 
deze klachten hoort. 

Niet genoeg aandacht kan worden 
gegeven aan het leerplan op de oplei-
dingsscholen. Ik weet wel dat er in de 
loop van de afgelopen 6, 7 jaar het een 
en ander is verbeterd. Men moet ech-
ter voortdurend nauwkeurig bezien, of 
het leerplan nog aan de maat van de 
ti jd is. Dat leerplan moet ook bevor-
deren, dat de aankomende politieman 
inzicht krijgt in het beleid van de over-
heid op het terrein, waarop hij die 
overheid gaat dienen. 

Zonder geleerdheid behoort een 
beeld te worden gegeven van de maat-
schappelijke ontwikkeling, met de na-
druk op wat er thans in de eigen ti jd 
aan de hand is. Vermoedelijk zullen de 
bewindslieden zeggen dat dit gebeurt. 
Ik meen dat het meer en meer gericht 
zal moeten gebeuren en dat juist in het 
leerplan van de politiescholen voort-
durend naar vernieuwing moet wor-
den gestreefd. 

Evenals de geachte afgevaardigde 
de heer Vis wil ook ik iets zeggen over 
het rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 'De-
mocratie en geweld' geheten. Ik doe 
dat omdat ik op 6 mei van het vorige 
jaar naar aanleiding van de giganti-
sche verstoringen van de openbare or-
de ter gelegenheid van de inhuldiging 
van de Koningin hier heb gesproken 
over iets wat ik toen in mijn onschuld 
heb aangeduid als breed beraad, mij 
niet bewust zijnde dat dit reminiscen-
ties zou wekken aan de naar mijn 
mening weinig zinnige zaak van een 
breed beraad over het gebruik van 
kernenergie voor vreedzame doeleinden. 

Daardoor heeft de uitdrukking een 
geheel ander karakter gekregen dan ik 
bedoelde. Ik heb het bedoeld in politie-
ke zin. Ik heb dat ook in het vervolg van 
mijn betoog duidelijk gemaakt. 
Ik heb toen gezegd, dat men moet 
trachten het probleem uit de tegenstel-
lingen tussen de politieke partijen en 
tussen regering en oppositie te t i l len. 
Men moet trachten tot een algemeen 
aanvaard beleid te komen. Het betreft 
een van de vitale punten van de vri j-
heid, om de mogelijkheid zich vri j te 
bewegen. Ik heb toen bedoeld te ^eg-
gen, dat men het niet binnen de k ng 
van de regeringspartijen en de re±,>-
ring in engere zin moet houden. Inaien 
mogelijk - het is ook een zaak van de 
oppositie - moet een antwoord worden 
gevonden op massaal gewelddadig 
verzet tegen de politie. Ik heb toen he-
lemaal niet bepleit, dat men deze zaak 
wetenschappelijk moest aanpakken. Ik 
vind dat het ongelukkigste wat men 
kan doen. Het heeft mij dan ook zeer 
verbaasd toen ik na enige ti jd bemerk-
te, dat men de Wetenschappelijke 
Raad voor het regeringsbeleid geadvi-
seerd had. Het is overigens een voor-
treffelijk college, voortreffelijk van sa-
menstelling, dat ook in deze tweede 
periode een aantal zeer goede rappor-
ten heeft uitgebracht. Ik noem met na-
me het rapport over de toekomst van 
de Nederlandse industrie. De Weten-
schappelijke raad heeft er echter mee 
gezeten. Nu zijn dat lieden van erudi-
tie, maar ook van wijsheid; zij hebben 
20 pagina's zinnige beschouwingen 
gegeven, zinnig naar mijn mening 
misschien daarom, omdat ik de mees-
te ervan, weliswaar waarschijnlijk niet 
zo wetenschappelijk aangekleed, ook 
had kunnen schrijven. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vis heeft er al op gewezen dat midden 
in het rapport zeer duidelijk staat, dat 
de Wetenschappelijke raad vindt, dat 
de Regering niet bij hem moet zijn. 
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Slechts in bepaalde mate kan de we-
tenschap bij de oplossing van het 
vraagstuk hulp bieden. Het gezelschap 
bedoelt natuurlijk: Regering, gij moet 
regeren, gij moet een beleid voeren. 
Daarbij moet gij u voorzien van de des-
kundigheid, die voor het bepalen van 
dat beleid nodig is. 

Er worden twee vormen van onder-
steuning van het beleid genoemd. De 
ene betreft de evaluatie door een onaf-
hankelijke instelling. Ik ontraad dat 
met klem. Dan komt men toch weer in 
de wetenschap terecht. Voor de oplos-
sing van dit vraagstuk hebben wi j aan 
de wetenschap heel weinig. Ik doel 
dan in het bijzonder op de abstracte 
wetenschap, de wetenschap van de 
mensen, die zelf niet ter plaatse aanwe-
zig waren. Zij oordelen dan achteraf op 
basis van verklaringen van degenen, 
die er wel bij zijn geweest, van rappor-
ten van de politie, de burgemeesters, 
wellicht ook de commissaris der Ko-
ningin. 

De tweede vorm ligt voor de hand -
niet alleen in dit land, maar ook in an-
dere Westeuropese landen - namelijk 
advisering door een kleine groep van 
mensen. Daartegen kan men bijna 
nooit neen zeggen. Ik zal er geen punt 
van maken als de wijsheid van de be-
windslieden naar een dergelijke groep 
leidt. 

Ik zou veel liever zien, dat men dit in 
eigen hand hield. Het gaat om het ma-
ken van een analyse, het trekken van 
lessen uit het gebeurde. Dit moet dan 
gebeuren op dezelfde wijze als het ge-
schiedtter zake van gijzelingen en an-
dere terroristische activiteiten. Binnen 
de eigen kring van de departementen 
vindt een evaluatie plaats. Als men het 
nodig vindt, haalt men er iemand van 
buiten bij. 

Ik geloof dat men op die wijze het 
beste te werk kan gaan. 

In het vorige jaar hebben wi j in Am-
sterdam vier grote veldslagen gehad. 
Dat kan niet zo doorgaan. Het is onver-
antwoord ten opzichte van de mensen, 
die van de overheid uit die veldslagen 
moeten leveren. De bevolking zal het 
op den duur niet verdragen dat, omdat 
men te lang wacht met ingrijpen - en 
ik weet heel goed dat de Regering nier-
voor slechts een afgeleide verant-
woordeli jkheid heeft - omdat toegela-
ten wordt dat binnen grote steden 
woonhuizen worden omgezet in forten 
en dat deze met inzet van enorm veel 
mankracht - en terecht want het is de 
enige manier om de eigen mensen 
goed te beschermen en om de men-
sen, die verwijderd moeten worden, 
goed te beschermen - moeten worden 

ingenomen. De inzet van veel materi-
aal wekt de gedachte op van de inzet 
van militair materiaal en van militair 
optreden. Op den duur zal men dit niet 
verdragen. 

Ook in financieel opzicht worden 
grote weerstanden opgeroepen. Men 
zegt steeds: wi j moeten ons beperken, 
de broekriemen moeten worden aan-
gehaald. Iedereen met gezond ver-
stand kan nagaan, dat de kosten van 
dergelijke operaties enorm zijn. Ook 
dat is een reden om te zeggen: laten 
wi j proberen met elkaar een beleid te 
ontwikkelen ten einde te voorkomen 
dat de bouw van dit soort forten bin-
nen de steden nog plaatsheeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al ge-
zegd: het kan ook niet meer voor de 
mensen, die feitelijk de overheidstaak 
moeten uitvoeren. Een van de afschu-
welijkste gevolgen van geweld is dat 
het de mens deformeert; het defor-
meert degene, die het slachtoffer is 
van het geweld (in dit geval geweld 
dat hij over zichzelf heeft afgeroepen); 
het deformeert ook degene, die het ge-
weld uitoefent. Het is significant dat bij 
de laatste operatie tegen het complex 
huizen, dat men de Grote Wetering 
noemt, zoveel klachten zijn binnenge-
komen over aberraties dat het noodza-
kelijk is gebleken een apart onderzoek 
naar die aberraties in te stellen. 

Terzijde merk ik op dat ik het op prijs 
zou stellen als het mogelijk was de vol-
gende week het een en ander mee te 
delen over de wijze waarop dat onder-
zoek verloopt en of het al tot voorlopi-
ge dan wel definitieve conclusies heeft 
geleid. 

Ik vind het stukje in de memorie van 
antwoord op de vraag of wel voldoen-
de sprake is van voldoende mentale 
begeleiding voor de politiemannen 
mager. Ik ben van mening dat de Re-
gering niet kan zeggen: 'dat is de ver-
antwoordelijkheid van de beheerders 
der korpsen', alleen al omdat aan deze 
operaties ook rijkspolitiemensen deel-
nemen, voor wie de Minister van Justi-
tie verantwoordelijk is, maar ook, om-
dat hoewel ik wel weet dat de beheer-
ders van de korpsen de eersten zijn, 
die hiervoor verantwoordelijk zijn, van 
de Regering impulsen mogen en moe-
ten uitgaan naar de beheerders van de 
korpsen of zij aan die mentale begelei-
ding met name van de mensen van de 
Mobiele Eenheden wel voldoende 
aandacht geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal: 
geweld deformeert ook de mens, die 
het gebruikt. Daarvoor zijn onze poli-
tiemensen, die over het algemeen 
voortreffelijk werk doen, te goed. Wij 
zijn des te meer verplicht, daarop te 

letten omdat deze mensen plaatsver-
vangend voor ons dit geweld uitoefe-
nen. 

Ik eindig met opnieuw de aandacht 
te vestigen op het citaat van Whitaker: 
Hoeveelheid, kwaliteit en gedrag van 
de politieman zijn van beslissende be-
tekenis voor het behoud van een ge-
zonde verdere ontwikkeling van de de-
mocratie. Men kan daaraan niet te veel 
aandacht geven. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Aangaande de openbare 
orde en veiligheid willen wi j slechts 
enkele opmerkingen maken. 

In het jaar dat achter ons ligt, heb-
ben zich ernstige verstoringen van dc-
openbare orde voorgedaan. Wij den-
ken onder andere aan de gebeurtenis-
sen op 30 april 1980 in Amsterdam. 
Met bijzondere belangstelling hebben 
wi j gelezen het uitgebrachte rapport 
van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, getiteld 'Demo-
cratie en geweld'. De heer De Gaay 
Fortman sprak er zoeven ook over. 

Met spanning wachten wij een reac-
tie van regeringswege af naar aanlei-
ding van dit rapport. Het heeft ons 
goed gedaan dat de Ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Justitie des-
tijds hun waardering hebben uitge-
sproken voor de wijze waarop politie, 
mobiele eenheden enzovoort de barri-
caden bij de kraakpanden in Amster-
dam hebben opgeruimd. Deze lof was 
opzi jn plaats. 

Ook wil len wij ons graag aansluiten 
bij de lof die de bewindslieden aan ge-
noemde instanties hebben betuigd. 
Wij vragen ons echter wel af, wie voor 
het aanbrengen van de barricaden ver-
antwoordelijk worden gesteld. Wor-
den ook degenen die de barricaden 
hebben aangebracht verantwoordelijk 
gesteld? 

Voor wiens rekening is de oprui-
ming ervan geschied? Het lijkt soms 
dat er krachten in ons land werkzaam 
zijn die met elke vorm van regering en 
gezag wil len afrekenen. Op zo'n ogen-
blik wordt het beginsel van de revolu-
tie: Geen God en geen meester open-
baar. Als God niet meer in erkentenis 
wordt gehouden als de bron van alle 
gezag, vervalt het volk. 

Wij wil len met de bewindslieden de 
politie bij de uitoefening van haar vaak 
zware en moeilijke taak krachtig ter zij-
de staan. Het gezag dient te worden 
gehandhaafd om de ongebondenheid 
des mensen te beteugelen. De be-
windslieden hebben erop toe te zien 
dat de politie voor haar taak met be-
trekking tot de handhaving van de 
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rechtsorde berekend is. Aan de bestrij-
ding van de toenemende misdadig-
heid zal de Regering ook in de komen-
de jaren een groot gewicht moeten 
toekennen om het gevoel van onveil ig-
heid dat bij velen heerst te doen ver-
minderen. Wij hebben hieromtrent on-
ze zorgen. Een krachtig beleid zal die-
nen te worden gevoerd. Is dat ook de 
mening van de Ministers? 

Wij hebben nog steeds in ons dos-
sier een artikel in het Algemeen Poli-
tieblad van 12 april 1980. Daarin 
schrijft de heer Blaauw, commissaris 
van politie, chef centrale recherche bij 
de gemeentepolit ie te Rotterdam: 'De 
bestrijding van de handel in verdoven-
de middelen dreigt een hopeloze zaak 
te worden, als de methode van bestrij-
ding, de wetgeving,de hulpverlening 
en de preventie niet snel veranderen 
en veel effectiever worden. ' . 

Hij bepleit een andere aanpak inzake 
de bestrijding van de handel in narco-
tica, namelijk zwaardere straffen voor 
hen die al eerder voor invoer van nar-
cotica in Nederland zijn gestraft, en de 
mogeli jkheid om de kosten van het op-
sporingsonderzoek te verhalen op 
voor drugshandel veroordeelde perso-
nen. Wat de hulpverlening betreft, 
acht de genoemde commissaris het 
noodzakelijk dat er wettelijke mogelijk-
heden tot dwangoplegging voor de 
aan drugs verslaafden komen, terwij l 
de preventie zou dienen te verbeteren. 

Hoe denken de bewindslieden over 
deze stellingname? Is het waar, dat de 
overheid tekortschiet wat betreft de 
methode van bestri jding, wetgeving, 
hulpverlening en preventie? Als deze 
vraag bevestigend moet worden be-
antwoord, wat denkt men hieraan dan 
te doen? Is die stelling mogelijk, na 
een jaar, achterhaald? 

Wij hebben in de nota van verbete-
ringen, die aan de aandacht van de 
heer De Gaay Fortman was ontsnapt, 
gelezen dat de Ministers van Justitie 
en Binnenlandse Zaken, niet de indruk 
hebben, dat de politie, als gevolg van 
verschillende maatregelen, haar werk 
niet op verantwoorde wijze zou kun-
nen doen. Houdt dit in dat de moeilijk-
heden betreffende de sterkte van de 
politie opgelost zijn? Is er nog sprake 
van een achterstand? Wat moet hier-
aan verder gebeuren? 

Wij wensen de bewindslieden sterk-
te en wijsheid toe en hopen dat zij ook 
deze zaak met kracht ter hand zullen 
nemen opdat de verwording in ons 
land kan worden bestreden. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 12.45 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk VI (Departement van Justi-
tie) van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1981; begroting 
van uitgaven; aanwijzing en raming 
van de middelen (met uitzondering 
van het onderdeel Politie (16 400 VI). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Voor zover ik mij herin-
ner, is het de eerste keer dat de heer 
Derks hier het woord voert. Hij geniet 
dan het voorrecht, niet te mogen wor-
den geïnterrumpeerd. 

D 
De heer Derks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De behandeling van de be-
groting van Justitie, aan het einde van 
een regeerperiode, mag als minder 
zinvol worden ervaren, dit betekent 
niet dat de begroting als zodanig en 
met name de memorie van toelichting 
weinig interessant zou zijn. Integen-
deel. Het lijkt erop, dat de wetgevende 
arbeid van de Minister, waarom hij 
aan de overzijde met reden is gepre-
zen, hem als het ware logischerwijze 
gebracht heeft tot een beschouwing, 
well icht géén nabeschouwing, over de 
handhaving van wetten. 

In ieder geval daagt zij mijn fractie 
uit tot een voorbeschouwing, vanwe-
ge het belang dat erin gelegen is voor 
wat een brandpunt van toekomstig be-
leid mag heten. Ook op het terrein van 
de Staatssecretaris heeft en houdt de 
problematiek van de rechtshandha-
ving actuele betekenis. Het vreemde-
lingenbeleid trekt in dit opzicht zeer 
veel en soms droevig makende aan-
dacht. 

Hiervan wil len wi j echter de Staats-
secretaris bij het scheiden van de 
markt geen overdosis toedienen. Bij 
deze gelegenheid geven wi j voorrang 
aan enkele aspecten van de rechtsont-
wikkeling met betrekking tot de vri j-
heidsstraf. 

Mijnheer de Voorzitter! De inleiden-
de beschouwing van de Minister over 
rechtshandhaving geeft een richting 
aan, waarin wi j ons zeer goed kunnen 
vinden. In een tijd waarin het vertrou-
wen in de rechtsorde onder druk staat 
is een genuanceerde benadering van 
het vraagstuk van de rechtshandha-
ving van groot gewicht, zeker wanneer 
in die benadering fundamenteel aan-
sluiting wordt gezocht bij het rechtsbe-
wustzijn, met inachtneming van het 
complexe karaktervan onze samenle-
ving. 

Want zo versta ik de vraag van de 
Minister: of volledige wetshandhaving 
in gegeven omstandigheden recht-
vaardig is, rechtvaardig als zodanig 

niet alleen in de ogen van de Minister, 
maar ook van de rechtsgenoten in de 
samenleving. Of die gezochte aan-
sluiting ook wordt bereikt, is daarmee 
niet gezegd. De complexiteit van de 
samenleving is immers mede veroor-
zaakt door tegengestelde belangen en 
cultuurverschillen. 

En deze brengen zeer uiteenlopende 
ideeën met zich over de mogelijkheid 
om aansluiting te vinden bij het rechts-
bewustzijn en eveneens over de wen-
selijkheid daarvan. De scheiding der 
geesten, de stand van onze rechtsop-
vattingen, wordt duidelijker naarmate 
het om concreet beleid in concrete si-
tuaties gaat. Hoe kijken wi j tegen onze 
wetgeving aan? 

In een maatschappij, die zichzelf 
graag als rechtsstaat presenteert, wor-
den wi j niet alleen geconfronteerd met 
het belang van zorgvuldige wetgeving, 
maar evenzeer met de betrekkelijkheid 
ervan. Datzelfde kan ook van de rechts-
handhaving worden gezegd. 

In essentie komt het betoog van de 
Minister erop neer, dat rechtshandha-
ving geen doel op zichzelf is, maar een 
middel, dat ten dienste staat van de 
rechten en vri jheden van de burger, de 
vervull ing van overheidstaken en de 
voorkoming van eigenrichting; een 
middel waarvan de aanwending in 
verhouding moet staan tot het con-
creet beoogde doel. 

In de memorie van antwoord vult de 
Minister aan, dat dit evenredigheids-
beginsel niet alleen pragmatisch, maar 
evenzeer zedelijk van aard is: recht-
vaardigheid kan en moet soms afzien 
van 'rechtshandhaving'. Het is een uit-
gangspunt dat ruimte schept voor de 
rechtsontwikkeling, zij het in algemene 
termengesteld. 

De betekenis ervan zal in hogen ma-
te afhankelijk zijn van de vraag of deze 
opvatting gemeengoed wordt onder 
alle gezagsdragers en nog meer van 
de vraag, wat onder de genoemde 
doeleinden twordt gerekend, hoe men 
deze concreet interpreteer. 

Indien het recht derhalve niet steeds 
maximaal behoeft c.q. niet maximaal 
mag worden gehandhaafd, lees ik, dat 
daarmee in feite op de handhaving 
van de wèt wordt gedoeld. Gezien het 
min of meer statische gegeven van de 
wet is het dan niet zo verwonderli jk, 
dat handhaving ervan uit een oogpunt 
van beleid onverstandig kan zijn, ja, 
zelfs schadelijk voor de genoemde 
doeleinden. Het kan de ontwikkeling 
van de samenleving, waarin het recht 
moet functioneren, belemmeren. Een 
rigoureus handhavingsbeleid zou uit-
drukking zijn van een rigide wetsorde. 

Maximale wetshandhaving is nog 
geen optimale rechtshandhaving. Wie 
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zich verlaat op het wettenrecht, schept 
zekerheid, goede of slechte. Wie bij het 
handhavingsbeleid ook het rechtsge-
voel wil betrekken, kiest voor recht-
vaardigheid boven en soms ten koste 
van zekerheid. Een discriminerende 
behandeling van mensen kan heel 
goed in overeenstemming zijn met de 
wet, maar in strijd met het rechtsge-
voel. Dat laatste dient - ik geeft toe: 
voor zover kenbaar - te prevaleren. 

Wat is handhaving van het recht uit-
eindelijk anders dan handhaving van 
gedragsregels van rechtvaardigheid 
(zo men w i l : gerechtigheid) in materië-
le zin? Dat heeft alles te maken met 
een maatschappelijk beleid dat eerlijk 
verdeelt en billijk beslist. Zulke regels 
kunnen in wetten en besluiten gevat 
zijn, kunnen regels van gewoonterecht 
zijn, maar kunnen ook rechtstreeks uit 
een rechtvaardigheidsbesef voort-
vloeien. 

Omdraaien kan men het niet: er zijn 
onrechtvaardige wetsregels, slechte 
gewoonten en verwerpelijke overtui-
gingen. Ik zou van de Minister enige 
verduidelijking wil len vragen omtrent 
de vraag, in hoeverre hij tegen de ach-
tergrond van het overheidsbeleid we-
zenlijk verschil maakt tussen rechts-en 
wetshandhaving. 

In de samenleving doet zich een toe-
nemende spanning gevoelen tussen 
welk recht wel en welk recht niet wordt 
gehandhaafd, welk onrecht wel en 
welk onrecht niet wordt bestreden. De 
functie en het gezag van de wet zijn 
hierbij in het geding. 

Deze spanning doet zich natuurli j-
kerwijze reeds voor tussen het statisch 
gegeven van de geformaliseerde wet 
en de dynamische en pluriforme rechts-
overtuiging. Zij wordt echter versterkt 
door achterlopende wetgeving en uit-
stervende bepalingen. Ook de wat 
Dorhout Mees noemde 'keuromanie', 
alsmede de onhelderheid en onken-
baarheid van wettelijke regels dragen 
aan deze spanning bij. 

Het zijn verschijnselen die op zich 
zelf reeds wetshandhaving in de weg 
staan. Daarenboven wordt het in een 
ontwikkelde samenleving steeds 
moeilijker om naleving af te dwingen 
van wat niet als nalevenswaardig 
wordt beschouwd. De tol die daarvoor 
betaald wordt, is dat de overheid niet 
als gezag, maar als pure macht wordt 
ervaren. 

Waar liggen de grenzen van over-
heidsoptreden, zowel preventief als re-
pressief? Zou men met het oog op 
rechtshandhaving de wet niet steeds 
moeten toetsen aan het recht in de zin 
van nalevingswaardige gedragsre-

gels? Als wi j zoeken naar maatstaven 
voor overheidsoptreden, vraag ik de 
Minister: waarom beperkt hij toetsing 
aan de beleidsdoelstelling die aan een 
betrokken regeling ten grondslag ligt 
tot regelingen die massaal overtreden 
worden? 

Als de evenredigheid tussen middel 
en doel ook een zedelijk beginsel is, 
dient toetsing aan de onderliggende 
beleidsdoelstelling dan niet überhaupt 
een criterium voor overheidsoptreden 
te zijn? Zouden wi j aldus niet kunnen 
stellen, dat de rechtsgrond van over-
heidsoptreden gelegen is in handelin-
gen die in strijd zijn met de wet en met 
de onderliggende beleidsdoelstelling, 
terwij l geen rechtvaardiging te vinden 
is in een veranderend rechtsbewust-
zijn? 

Toetsing aan het recht in de hier ge-
bruikte betekenis is niet alleen voor de 
toepassing, maar ook voor de aanpas-
sing van wetten van belang. Hoe werkt 
eigenlijk de wetsbewaking? Is er spra-
ke van een systematische evaluatie 
van wetgeving? Recht moet, aldus de 
memorie van antwoord, meegroeien 
met de veranderingen in de samenle-
ving. 

Met de woorden 'zoveel mogeli jk' 
voegt de Minister daar dan wel een on-
bepaald voorbehoud aan toe, waar-
door de uitspraak nogal aan betekenis 
verliest. Maar afgezien daarvan, nood-
zaakt die opvatting tot een voortduren-
de toetsing van de wetten aan dat 
recht. 

Spanning tussen geformaliseerd 
recht - wij noemen het de rechtsorde -
en de rechtsovertuiging doet zich met 
name voor, waar sprake is van ver-
schillen in cultuur. Er wordt dan al te 
gauw gedacht aan de zogenaamde 
culturele, etnische minderheden. Hun 
rechtsgevoel kan uiteraard afwijken 
van hier te lande geldende gedragsre-
gels. 

Daarmee reduceren wi j het pro-
bleem tot de verhouding meerder-
heid-minderheden. Ik vraag mij echter 
af, of wi j dan voldoende acht slaan op 
de veelbeleden pluriformiteit van de 
samenleving. Iets overtrokken gezegd: 
zijn wi j niet als het ware een - hoezeer 
ook historisch en nationaal verbonden 
- verzameling van culturele minderhe-
den? 

De verscheidenheid groeit, ook met 
betrekking tot het rechtsgevoel. Deze 
rijke schakering vraagt behalve om on-
derlinge tolerantie ook om tolerantie 
van de wetgever. Tegelijk ligt in de 
verscheidenheid van rechtsovertuigin-
gen een bron van rechtsconflicten. Er 
zijn verschijnselen, die de één zeden-
verwildering en de ander bevrijding 
van de mens noemt. 

Het is lang niet alleen de abortus-
wetgeving, die soms een bijna be-
klemmend beeld van rechtsconflicten 
oproept. Het maakt de rechtshandha-
ving tot en wel zeer omstreden zaak. 

De Minister zegt: 'Een uitermate 
zorgvuldig handhavingsbeleid dient te 
worden gevoerd in die gevallen, waar-
in aan maatschappelijk protest een 
vorm wordt gegeven, die in strijd is 
met de wet'. 

Deze formulering is even zorgvuldig 
als de beleidsintentie, die zij uitdrukt. 
Uiteindelijk is volgens de Minister aan-
tasting van de grondslag van een ge-
ordende samenleving het beslissende 
criterium voor overheidsoptreden. Als 
voorbeelden geeft hi j : geweldpleging, 
aantasting van de rechten van mede-
burgers en het ontstaan van gevaarlij-
ke situaties. 

In het algemeen valt met deze voor-
beelden heel wel in te stemmen, maar 
ook hier geldt wat ik bij het evenredig-
heidsbeginsel aantekende: hoecon-
creter vertaald, des te moeilijker het 
wordt. 

Als het sociale, niet geformaliseerde 
woonrecht botst met het private, wel 
geformaliseerde eigendomsrecht, 
welk 'recht van medeburgers' moet 
dan worden gehandhaafd? Als in deze 
voorbeelden al onzekerheid verscho-
len ligt, hoeveel te meer dan niet, 
als wij het moeten doen met het crite-
rium 'aantasting van de grondslag van 
onze geordende samenleving'? 

Daar zal voor de ene bevolkings-
groep heel wat meer toe behoren dan 
voor de andere, afhankelijk van de ei-
gen culturele achtergrond en rechts-
overtuiging. Ik ben het van harte eens 
met handhaving van de grondslag van 
een geordende samenleving; ik zou al-
leen met enige zekerheid wil len weten, 
wat het bij deze en gene bewindsper-
soon inhoudt, dus in hoeverre het wil-
lekeurigheid uitsluit. 

Dat zou ik willen kunnen vertellen 
aan de zigeuners, aan de kerkeraad 
van de Harskamp en aan de bewoon-
sters van de Blijf-van-mijn-lijf-huizen. 
Misschien kan de Minister mij op weg 
helpen. Ik realiseer mij , dat een demo-
cratische rechtsstaat-feitel i jkeen pleo-
nasme- niet primair een samenle-
ving is, waarin de minderheden de 
rechtsovertuiging van de meerderheid 
accepteren, maar waarin de meerder-
heid de rechtsovertuiging van de min-
derheden respecteert en ook de mid-
delen verschaft om die overtuiging uit 
te dragen. 

In dat verband kunnen naast advise-
ring en participatie - door de Minister 
in de memorie van antwoord ge-
noemd - ook actie en protest bijdragen 
aan rechtsvinding en rechtsvorming. 
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Ook de vormen waarin - zoals burger-
lijke ongehoorzaamheid en totaalwei-
gering - kunnen in dat verband een zin 
hebben. Zij zijn niet per definitie in 
strijd met de grondslag van onze sa-
menleving. 

Deelt de Minister deze opvatt ing, 
wanneer hij spreekt over de grenzen 
van de rechtsorde, waarbinnen welis-
waar voldoende mogelijkheid van ac-
tie of protest bestaat, maar toch niet 
elke onwettige actie met repressief op-
treden dient te worden beantwoord? 

Rechtshandhaving in een rechts-
staat roept nog een andere vraag op. 
Machtelozen zou soms tijdelijke be-
scherming tegen de macht van de over-
heid moeten worden geboden. De Mi-
nister immers geeft te kennen, dat 
rechtshandhaving niet zonder meer be-
tekent dat gerechtigheid geschiedt. Een 
deel van de bevolking heeft dit mét de 
christen Turken schrijnend ervaren. 
Bianchi - De Volkskrant van 23-1-81 -
gaat zelfs zover te te stellen, dat een 
soort vrijplaats wenselijk is en dat dit de 
rechtsstaat niet ondermijnt, maar inte-
gendeel bevestigt. 

Afgezien van de vele praktische pro-
blemen die eraan kleven, zou ik de Mi-
nister willen vragen, hoe hij over die 
opvatting oordeelt. Zou het zo kunnen 
zijn, dat hij dat inzicht wel deelt, maar 
terugschrikt voor de consequenties, bij 
voorbeeld de aantrekkende werking 
ervan? Zou dat een geldige reden mo-
gen zijn om het principe van de vri j-
plaats te verwerpen? 

Wij onderschrijven zonder meer de 
opvatting, dat strafrechtelijke rechts-
handhaving vaak minder doelmatig en 
adequaat is dan de bestuurs- en civiel-
rechtelijke rechtshandhaving. Het valt 
des te meer op, dat zovele wetten, ook 
van lagere overheden, strafsancties 
bevatten, qua hoeveelheid in nog gro-
tere omvang dan het Wetboek van 
Strafrecht zelf. 

Wil de overheid zich in de strafrechts-
toepassing terughoudend gedragen, 
dan zal het ook voor de wetgeving van 
belang zijn te weten, in welke gevallen 
strafsancties in aanmerking komen en 
in welke niet. Is daarin tot nu toe enige 
lijn te bespeuren? 

De indruk bestaat, dat thans wel 
eens de gemakkelijkste weg wordt ge-
kozen door aan regels van gewenst ge-
drag kracht bij te zetten door strafdrei-
ging. Wij wensen, dat daarin voorzich-
tigheid wordt betracht en dat de ont-
werper van wetten daarbij bepaalde 
maatstaven hanteert. De gewenste te-
rughoudendheid in strafrechtelijke zin 
betreft niet alleen het stellen van sanc-
ties, maar minstens evenzeer de ge- en 
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verbodsbepalingen waaraan de sanc-
ties verbonden zijn. 

In onze ingewikkelde maatschappe-
lijke structuren leggen wetten meer re-
gels op dan dat zij kenbare gedragsre-
gels vastleggen. Voor zover overheden 
de neiging vertonen om ge- en ver-
bodsbepalingen in wetten of verorde-
ningen op te nemen, ten einde bij 
eventualiteiten tenminste gedekt te 
zijn - zo iets laat zich bij voorbeeld bij 
Algemene Politieverordeningen den-
ken, die met behulp van een algemeen 
bedoeld VNG-model worden ontwor-
pen - beogen zij niet eens meer nale-
ving en handhaving van wetten. 

Een overmaat aan ge- en verbodsbe-
palingen en strafsancties gaat ten kos-
te van het gezag van de wet. 

Tanend wetsgezag kan niet onbe-
perkt gecompenseerd worden door 
een toenemendende overheidsdwang. 
In een bespreking van de problematiek 
van de rechtshandhaving mag juist in 
dit opzicht niet onvermeld blijven, dat 
de overheid zelf het gezag van de wet 
bepaald niet altijd bevordert. Ook aan 
de overzijde is er al vaker op gewezen: 
de traagheid van wetgeving werkt ver-
vreemding van de rechtsorde in de 
hand. 

Het initiatief tot wetgeving is vaak al 
een late reactie op een ontwikkeling in 
de maatschappij. Aan het einde van de 
leiding vormt de staatsrechtelijke, de 
publieke procedure maar het halve 
verhaal van de totstandkoming van 
een wet. De commissie voor wetge-
vingsvraagstukken, op 5 febr. j l . inge-
steld, heeft een immense taakstelling. 

Mogen wij op enigszins redelijke ter-
mijn al dan niet door toedoen van deze 
commissie adviezen of voorstellen 
verwachten om de wetgeving vlot te 
trekken? De lange mars door de raden 
en bureaus moet korter kunnen, zon-
der afbreuk te doen aan het belang van 
advisering en participatie. Als door dit 
laatste overigens tegelijk de maat-
schappelijke aanvaardbaarheid en 'op-
neembaarheid' van wetten vergroot 
worden, zou dat winst zijn. 

Maar men kan zijn twijfel hebben, of 
die toetsing geheel tot haar recht 
komt. Ja, zelfs de volksvertegenwoor-
diging, bezig als zij is met binnen-par-
lementaire haalbaarheid, geeft zich 
niet altijd voldoende rekenschap van 
de aanvaardbaarheid, de beaming en 
de uitvoerbaarheid van wetten. Deze 
feitelijke legitimatie is voor de nale-
ving van wetten uiterst belangrijk. 

Ten derde is het gezag van de wet -
en tevens van de overheid - sterk af-
hankelijk van de vraag, in hoeverre het 
al dan niet handhaven van de wet op 
voor de burger inzichtelijke overwe-
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gingen berust. Het zal steeds opnieuw 
duidelijk moeten worden of, en dat het 
handhavingsbeleid niet voortkomt uit 
bestuurlijke onmacht, angst of politie-
ke onwi l , maar uit rechtvaardigheids-
overwegingen. 

De conlusie is deze. Zowel door 
maatregelen in de sfeer van de wetge-
ving, waarbij onze hoop onder andere 
is gevestigd op de Commissie-Polak, 
als door duidelijker criteria voor de 
rechtshandhaving kan de overheid er 
zelf aanzienlijk toe bijdragen, de nood-
zaak van optreden te verminderen en 
de mogelijkheid van optreden te ver-
beteren. 

In kort bestek wil len wi j nog aan-
dacht vragen voor het strafstelsel en 
met name de vrijheidsstraf. Over de 
zin of zinloosheid van de vrijheidsstraf 
behoeft hier niette worden uitgeweid. 
Daar is in de loop der tijden veel over 
gezegd en geschreven en er is zeer 
veel ervaring mee opgedaan. 

Er zijn niet veel mensen meer, die bij 
nader inzien de vri jheidsbeneming als 
de straf bij uitstek en de gevangenis 
als de plaats voor loutere vergelding 
en boete verdedigen. En van een heil-
zame werking, zelfs ingeval van 
schuldbesef, kan men niet of nauwe-
lijks spreken, tenzij men angst voor 
nieuwe gevangenschap als heil voor 
de dader ziet. 

De resocialisatie, waarvoor velen in 
het gevangeniswezen zich zo zeer in-
spannen, kan nog zo gericht zijn op de 
verbetering en aanpassing van de per-
soon in het maatschappelijk leven, zij 
heeft daarbij eerst te maken met het 
beperken of verhelpen van de schade 
die de gevangenisstraf aanricht. De 
gevangenis is nochtans, bij gebrek aan 
een alternatief, een noodzakelijk 
kwaad. 

Tegen deze achtergrond is het ver-
klaarbaar en verheugend, dat sinds lan-
gere tijd gezocht wordt naar mogelijk-
heden om de rol van de vrijheidsstraf 
terug te dringen. Dit streven is echter 
nog niet ver gevorderd. Het richt zich 
vooral op de korte vrijheidsstraf. Op-
merkelijk is, dat intussen de zwaardere 
gevangenisstraf in aantal en duur toe-
neemt. Ik verwijs naar het jaarverslag 
1979 van het Openbaar Ministerie. 

Ik ben er niet zeker van, dat dit enkel 
is toe te schrijven aan de zwaarte van 
de delicten. Is niet tevens een ver-
scherping van de straftoemeting waar 
te nemen? Dat zou moeilijk te ri jmen 
zijn met de twijfel - om het zacht te 
zeggen - aan het nut van de gevange-
nisstraf. 

Vraagtekens mogen ook worden ge-
zet bij de ratio om aan de ene kant al-
ternatieven te ontwikkelen voor de 
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korte vrijheidsstraf en aan de andere 
kant in de wetgeving toch weer de vri j-
heidsstraf als sanctie op te nemen. Het 
terugdringen van de vrijheidsstraf 
vraagt om een rationeel beleid, dat 
zich onder meer kenmerkt door: 

een beperking in het opnemen van 
vri jheidsbenemende sancities in nieu-
we wetten; 

het, waar mogelijk, schrappen van 
deze sancties in bestaande wetten; 

een bezinning op de vraag, hoe 
langs andere, niet strafrechtelijke weg 
rechtshandhaving gerealiseerd kan 
worden. 

In het kader van de ontwikkeling van 
alternatieve straffen zijn op 1 februari 
j l . in 8 arrondissementen zogenoemde 
'experimenten dienstverlening' van 
start gegaan. Mijn fractie zou van de 
Staatssecretaris daarover graag enige 
opheldering krijgen. 

Naar ik aanneem, is het de Staats-
secretaris niet onbekend, dat juist bij 
de direct betrokkenen: het openbaar 
Ministerie, de reclassering, de advoca-
tuur, als ook in wetenschappelijke 
kring onduideli jkheid bestaat over het 
feitelijke en juridische karakter van de 
dienstverlening. Beschouwt de Staats-
secretaris deze dienstverlening als een 
alternatieve straf of als een alternatief 
voor straf? 

Een alternatieve straf, in die zin, dat 
zij in de plaats kan komen van een kor-
te vrijheidsstraf, maar op zich zelf toch 
als een punitieve reactie moet worden 
beschouwd, ofwel een alternatief voor 
straf, te zien als een buitenwettelijke, 
niet-punitieve reactie? 

Aan een tweede aspect, hiermee 
verband houdend, is in de literatuur 
reeds de nodige aandacht besteed. Ik 
noem Ars Aequi-van oktober 1980; de 
congresbundel 'Advokaat en straf op 
maat' van december 1980; NJB van 
3 januari 1981; en Proces van januari en 
februari 1981). Het betreft de vraag, in 
hoeverre er sprake is van een ver-
schuiving van het eigenlijke werk van 
de rechter ten gunste van de uitvoe-
rende macht, het Openbaar Ministerie. 

Wordt in dat geval niet een der fun-
damenten van onze rechtsstaatsidee 
ondergraven? Wij zijn niet zonder zorg 
over beide kwesties en wachten een 
duidelijk antwoord gaarne af. 

Met betrekking tot de vrijheidsstraf, 
Mijnheer de Voorzitter, zijn verschil-
lende zaken onderwerp van studie of 
nadere regeling. Ik ga dan ook voorbij 
aan de vraagstukken van de voorwaar-
delijke veroordeling, de voorwaardelij-
ke invrijheidsstelling, de TBR etc. 

Wat ons op dit moment belang in-
boezemt is de rechtspositie van gede-

tineerden. Het verlies van het recht op 
vrijheid is een zeer ingrijpende straf, 
die bovendien nog tal van andere be-
perkingen met zich brengt. De vri j-
heidsstraf is dunkt ons nooit bedoeld 
geweest om de gedetineerde ook an-
dere fundamentele rechten te onthou-
den. Gezegd moet worden, dat het ge-
heel van deze rechten ten aanzien van 
gedetineerden een vri j ontoegankelij-
ke materie vormt, merendeels gere-
geld in tal van circulaires, die derhalve 
nauwelijks werkelijk openbaar en ge-
makkelijk toegankelijk zijn te noemen. 

Anders zou het zijn, wanneer deze 
nadere regelingen van de rechten van 
gedetineerden in formele wetten wa-
ren vastgelegd. Wij vragen ons af, of 
het niet verre de voorkeur verdient de 
rechtspositie van gedetineerden in een 
totaalkader te plaatsen en bij wet te re-
gelen. Kan de Staatssecretaris in die 
richting enige toezegging doen? 

Over een paar van deze rechten een 
enkel woord. Loon naar werken is een 
principe, dat voor de gevangene nog 
steeds niet is gerealiseerd. Pompe 
pleitte reeds - het laatst in zijn af-
scheidsrede op 26 september 1963-
voor een redelijk arbeidsloon, zeker als 
de gevangene tot arbeid te verplichten 
is. Hij noemt het een principieel vereis-
te. 

Ik citeer (p.19): 'De arbeider is zijn 
loon waard en straf bestaande in het 
ontnemen van het vri je verkeer in de 
samenleving sluit geenszins in, dat de 
gevangene dan ook het mensenrecht 
ontnomen wordt van rechtvaardig 
loon voor zijn arbeid'. Naast het prici-
piële karakter van deze stelling wijst 
Pompe ook op het element van ver-
goeding van schade dat daarin gele-
gen is, alsmede op de bijdrage die de 
gevangene kan leveren aan het onder-
houd van zijn verwanten. 

Een recht dat nog recent aanleiding 
tot discussie en actie heeft gegeven, is 
het recht van vereniging en vergade-
ring. Natuurlijk, in de vrijheidsbene-
ming is een feitelijke beperking van dit 
recht onvermijdelijk. Maar gaat die be-
perking niet veel verder dan wat echt 
onvermijdelijk is? Waarom moet de 
rechter te hulp worden geroepen op-
dat gedetineerden het recht van ver-
eniging en vergadering kunnen uit-
oefenen? 

Wij hopen dat de Staatssecretaris op 
dit actuele gebeuren zal aansluiten 
met een verruiming van het beleid. 

Ook over het recht op (zoveel moge-
lijk passende) arbeid - dat noch in de 
Beginselenwet, noch in de Gevangenis-
maatregel wordt erkend - zou het no-
dige te zeggen zijn. Over een mens-
waardige en zinvolle behandeling van 

gedetineerden - met de eisen die dit 
stelt aan huisvesting, personeel en fa-
ciliteiten - is al vaak gesproken, nog 
vorig jaar door onze fractie, toen het 
ging om de bezoekregeling, de bege-
leiding door en omgang met de bewa-
kers, de terugkeer in het maatschappe-
lijk leven. Niet voor het eerst mag wor-
den gewezen op het behartigenswaar-
dige rapport Doelstelling en Functie 
Huis van Bewaring. 

Wij hopen, dat het afhoudende eind-
oordeel dat de Staatssecretaris daar-
over op 19 december j l . uitbracht, niet 
het laatste woord zal zijn. Naar ons 
oordeel dient een regeling ten princi-
pale van de rechtspositie van gevan-
genen tot stand te komen, die het ge-
vangenisleven niet erger maakt dan de 
vrijheidsstraf bedoelt en de resociali-
satie meer inhoud geeft. 

Uit een oogpunt van resocialisatie 
zou ik tenslotte nog een kwestie betref-
fende het selectie- en plaatsingsbeleid 
naar voren wil len halen. Gestraften ko-
men tegenwoordig vaak ver van huis 
terecht. De eisen, die inrichtingsdirec-
ties stellen aan de opname - als ge-
volg van de differentiatie binnen het 
gevangeniswezen en de hiermee ver-
bonden specialiteiten die zij in huis 
hebben - dreigen vaak te prevaleren 
boven de persoonlijke belangen van 
de gedetineerden. 

Komen er, vanuit die belangen ge-
zien, geen nodeloze overplaatsingen 
voor, bij voorbeeld naar een strenger 
regime, een beter beveiligd gesticht of 
een ander behandelend psychiatrisch 
instituut? Werkt men niet, vanuit een 
eigen filosofie en hiërarchie, teveel 
langs elkaar heen? Wordt het speci-
alisme geen gouden kalf? 

Is vanuit het belang van de gedeti-
neerde wel steeds afdoende beant-
woord, waarom mensen ver verwij-
derd van hun familie en plaats van her-
komst gestraft of behandeld worden? 
Onzes inziens dient het streven naar 
kleine penitentiaire eenheden per ar-
rondissement met kracht bevorderd te 
worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Zijn wij niet 
te zelfvoldaan over ons milde straf-
rechtelijke klimaat? Hoever is de hu-
manisering van ons strafrecht de laat-
ste twint ig jaar eigenlijk voortgesche-
den? In naam lijken wi j heel wat verder 
dan in werkelijkheid. Bij de strafrechts-
toepassing laat zich, zo goed als bij 
de rechtshandhaving in het algemeen, 
de humaniteit van onze samenleving 
vooral afmeten aan de wijze, waarop 

• wi j met onze minderheden omgaan. 

Eerste Kamer 
17 februari 1981 Justitie 435 



D 
De heer Diepenhorst (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wie, zoals ik, langer dan 
een kwart eeuw geleden over het 
rechtsbestel in Nederland naar aan-
leiding van de begroting van Justitie 
sprak in deze vergadering kon dit doen 
in alle bedaardheid, want de politieke 
tegenstellingen waren niet scherp en 
er bestond vrij grote overeenstenv 
ming in zaken van wetgeving en admi-
nistratie, terwij l men met de jurispru-
dentie nogal ingenomen was. 

Thans is de toon bitterder dan des-
ti jds, punt men de verschillen aan en is 
de waardering voor ons nationale 
rechtsleven zeker niet algemeen. Aan 
het kabinet dat bezuiniging in studie 
neemt wordt schending van wat recht 
en billijk is, met heftigheid verweten. 
Van de hier aanwezige bewindslieden 
heeft de Staatssecretaris herhaaldelijk 
moeten vernemen - overigens troffen 
in feite deze oordeelvellingen ook de 
Minister en de andere kabinetsleden, 
die even doordacht als hoffelijk af-
stand bewaarden - dat zij geen mede-
gevoel kende, gastarbeiders, zigeu-
ners en om politieke reden uitgeweken 
personen hard aanpakte en de gast-
vrije traditie van ons land beschaam-
de. 

De algemene staatkundige, dikwijls 
persoonlijk zich toespitsende polarisa-
tie betreur ik, haar latend voor wat ze 
is, al lijkt het een keer door mr. De Rui-
ter gebezigde woord verloedering op 
zijn plaats. Dat het departement met 
betrekking tot toelating en verblijf van 
vreemdelingen binnen onze grenzen 
datgene zou kunnen wat verlangd 
wordt vanuit kringen die in eerste be-
wogenheid verwachtingen van hulp 
wekken, die ze zelf niet weten waar te 
maken op den duur, betwist ik. Zonder 
dat ik elke beslissing toejuich en 
zelfs wil waarschuwen tegen te vorme-
lijk redeneren in een enkel afzonderlijk 
geval, gaan de tegen mevrouw Haars 
op soms onbehoorli jke wijze geuite 
bedenkingen mij veel te ver. Met enige 
waardigheid een bepaalde lijn volgend 
heeft zij noch in het parlement noch 
daarbuiten krimp gegeven. 

Van breder algemene betekenis zijn 
het duidelijk gedaalde aanzien van wet 
en recht, de onzekerheid in justitiële 
gelederen zowel als bij de gewone 
burgerij waar men nu eigenlijk aan toe 
is en - een ernstig verschijnsel, waar-
op de voorgaande spreker in een ge-
lukkig betoog doelde - de vervreem-
ding van de publieke zaak hier en 
ginds zich openbarend. Enige weken 
geleden nam ik deel aan een debat 
met krakers en aangeslotenen bij actie-
groepen waarin onophoudelijk betoogd 

werd dat men aan de staat en zijn or-
ganen geen boodschap had, dat het 
dwaasheid was over onze overheid, 
onze constitutionele vri jheden, onze 
publieke plichten te spreken; de band 
was hunnerzijds doorgesneden. 

De gehele wijze van voorstelling had 
in haar heftigheid en verkramping -
hoezeer ook begrijpelijk - iets veront-
rustends. Het gebrek aan logica - men 
stelde aan de staatsgemeenschap, die 
men geschrapt had, toch de hoogste 
eisen - was tot daar aan toe, want ook 
gerijpte, vergrijsde politici verstaan de 
kunst er ook iets van te maken. Als 
echter verklaard wordt dat dat het nog 
langer met elkaar discussiëren geen 
zin heeft, dat nu nog alleen nog daden 
helpen en dat enkel zij die met de poli-
tie in conflict kwamen en zonder aan-
leiding in elkaar werden get immerd 
weten, waar het om gaat, dan is er dui-
delijk veel loos. 

Een sedert geruime tijd bekende 
term is die van 'de vlottende kiezers', 
de 'floating vote' zeggen de beoefe-
naars der politieke wetenschappen, 
maar de aanduiding 'exploderende 
kiezers' lijkt juister. Trouwens, er ligt 
nog meer stemgerechtigd ontploffings-
materiaal in ons land. Zij die uit Suri-
naamse of Molukse ouders geboren 
niet de verbondenheid aan Oosterse of 
Westerse samenleving ervaren zoals 
zij deze bij hun bejaardere familiele-
den enerzijds en hun vrienden en be-
kenden anderzijds aantreffen, en die 
tevens zich maatschappelijk achteruit 
gezet voelen, wrokken en stellen het 
staatverband waarbinnen zij leven, 
aansprakelijk voor hun lot. 

Hoe hier bruggen te slaan, en de 
weg tot elkander tot rechtsgenoten op-
nieuw gevonden? Klinkt dit niet wat 
alarmerend in het kader van een rusti-
ge begroting en een rustig beleid? Blij-
kens de stukken wordt er te dezer 
plaatse op bepaalde uitgaven - men 
neme de dienstkleding - iets gekort, er 
wordt ginder - men neme opnieuw de 
dienstkleding - wat bijgedaan, het-
geen misschien op de huishoudelijke 
instelling van de Staatssecretaris wijst. 

Het bedrag van meer dan 94 miljoen 
benodigd voor uitkeringen wegens 
functioneel leeftijdsontslag, ruim 4,75 
miljoen hoger dan vorig jaar, bewijst 
hoeveel 'fut' er in dit departement 
schuilt, wat mij intussen niet verwon-
dert gelet op een post van ruim 27 mil-
joen voor 'Overige betalingen aan per-
soneel waartegenover geen arbeids-
prestaties staan'; het lijkt aldus om-
schreven een huzarenstukje. Men 
heeft niets aan het zaaien van paniek 
en zelfs hij die 'brand' roept in een vol-
Ie zaal enkel met het nobel motief van 

het controleren der veiligheidsvoorzie-
ningen krijgt justitieel een koudwater-
badje. 

Op het eerste gezicht is er nog niet 
zoveel zoeken en tasten, heerst er niet 
zo ruimschoots twi j fel , draagt ons 
rechtsleven geenszins het kenmerk 
van algehele aarzeling. Wij wikkelen 
een wetgevend programma van bete-
kenis af. Hoogstens is er plaats voor 
een klacht over het tempo. Een 'draal-
amechtigheid' treedt op, die tenslotte, 
zo bij de grondwetsherziening, toch 
weer doet jagen. De schuld ligt niet zo-
zeer bij het beslist ijverig producerend 
ministerie, de volksvertegenwoordi-
ging, en met name de Tweede Kamer, 
is niet geheel tegen de wetgevende 
taak opgewassen. 

Wie nauwkeuriger toeziet koestert 
enige - let wel enige - zorg. 

Over het gebinte van onze staat 
openbaart zich vri j grote eenheid. De 
parlementaire democratie in de beken-
de vorm vindt voorlopig nog tamelijk 
algemeen weerklank. Sommigen den-
ken republikeins, zonder verande-
ringen te willen voorstellen. Het be-
staan van deze Kamer ontmoet geen 
generale instemming zonder dat zij ge-
vaar loopt, al verliest zij straks ook 
waardevolle leden. Wijziging van de 
constitutie verlangt uiteindelijk een 
gekwalificeerde meerderheid. Onze de-
mocratie werkt ondertussen in de re-
gel niet met een versterkte, integen-
deel, met een gewone majoriteit. 

De helft plus één beslist over onze 
Jachtwet - er is edeler legislatief wi ld 
- zij stelt daarnaast ons gehele soci-
ale-economische rechtsorde vast, en 
hoe belangrijk dat is leert de onafge-
broken druk welke door belangheb-
benden krachtiger of minder krachtig 
georganiseerd, geoefend wordt. Even-
eens worden uit hoofde van sompele 
meerderheidsbeslissingen het straf-
recht en strafprocesrecht vastgelegd; 
beide soorten recht zijn uiterst deli-
caat. 

Ons recht ordent, hetgeen regel-
maat verschaft en ieder weet bij nale-
ving in het verkeer van 'rechts gaat 
voor' - een uiterst nuttige bepaling 
indien ' loyaal' opgevolgd - waar hij 
zich aan heeft te houden. Loyaal heeft 
trouwens nog een bredere politieke 
betekenis. Maar het ordenende recht 
grijpt tevens in, bepaalt posities, be-
slist over kansen, geeft bindende voor-
schriften voor het met elkaar als over-
heid en burgers, als burgers en bur-
gers, als hogere overheid en lagere 
overheid verkeren. De ordening kan 
een zeer materieel karakter dragen, 
naar de vorm onberispelijk zijn tot 
stand gekomen om tegelijk nog aller-
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slechtst bevallen; zij kan volgens deze 
en gene onrecht wezen. 

Het is trouwens niet uitgesloten dat 
zij onrecht is. De crux wordt alsdan: 
hoe dit vast te stellen? 

Vertrouwdheid heeft gekregen de 
term 'spelregels der democratie'. Spel 
vertoont niet de hoogste ernst al zou 
het gedrag van voetbalpubliek na af-
loop van een wedstri jd, waarin voor 
partijgangers der verliezers de 
scheidsrechter bijna steeds de hoofd-
schuldige is, anders doen oordelen. Er 
worden bevoegdheden, die tegen-
woordig niet zo in tel zijn, uitgeoefend. 
Er worden rechten en vrijheden, waar-
van bijna uitsluitend sprake is, toege-
deeld. 

Aandacht verdient dat noodge-
dwongen nadrukkelijk in de laatste tijd 
ook het verbod van eigenrichting 
wordt genoemd, naar ik meen een 
gedeeltelijke weerslag op het feit dat 
sommige eerst driemaal het woord 
vrijheid laten vallen eer zij één keer het 
woord gezag durven te bezigen. Ana-
tole France heeft reeds in de vorige 
eeuw de vrijheid om als dakloze onder 
een Parijse brug te slapen laag aange-
slagen. 

Heel wat lieden zijn van opinie dat er 
sedertdien weinig veranderd is, het-
geen de verleiding te nemen wat men 
niet krijgen kan - hier ligt nog een in-
valspoort voor de eigen richting - bij-
zonder groot maakt. De overheid heft 
snel en kwistig belastingen en finan-
ciert met pijn haar begrotingen. Dus 
beslist zij over bijdragen aan de staats-
kas uit particulier eigendom, die de ou-
de volstrektheid - heeft men het cor-
pus juris niet de bijbel van het egoïs-
me genoemd - verloren heeft. 

Van hogerhand worden woningen 
toegewezen, wat geschiedt tegen de 
achtergrond van schaarste aan huizen 
en van een nog steeds toenemend 
aantal gegadigden, tegen achtergrond 
ook van leegstaande dure woon- en 
kantoorruimte, tegen de achtergrond 
van soms mateloze onderlinge jaloezie 
tussen hen die lang en kort wachten, 
die geboren zowel als getogen Neder-
landers zijn en die dat niet zijn, tegen 
de achtergrond van een recentelijk ge-
proclameerd recht: iedere achttienjari-
ge een zelfstandig onderdak. 

De overheid heeft het recht tot werk-
staking geregeld; de voorschriften kun-
nen niet alle verwikkelingen bestrijken, 
vooral niet wanneer werknemers me-
nen dat met hun belangen onacht-
zaam is omgesprongen, zonder volle-
dig besef van wat het betekent de ver-
trouwde bestaanszekerheid door 
werkloosheid te verliezen. 
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De rechter, geroepen tot uitleg van af 
en toe zeer algemeen geredigeerde 
bepalingen, tot het beslechten van 
rechtsgedingen, die soms een soci-
aal-politieke inslag, die soms ook een 
sociaal-politieke schering bezitten, 
wordt betrokken bij actuele, volksgroe-
pen verdeeld houdende kwesties; zijn 
uitspraken krijgen een praktisch staat-
kundig gevolg dat hij misschien wél, 
misschien niet overziet. 

Hij heeft zijn richtsnoeren voor strik-
te en ruime uitleg, hij is ervan over-
tu igd: jus in causa positum. Hij kent de 
betekenis van het aanhouden van één 
li jn, tenzij het duidelijk is dat die lijn 
niet langer gevolgd kan worden, de ar-
geloze aanduiding van een verhuld 
probleem. 

Vaak is hij in zijn element; de alge-
mene juridische uitgangspunten - wil 
men beginselen - zijn duidelijk, het 
rechtsbelang, het sociale belang is hei-
der. Een hoogst zeldzame keer moet er 
van de wet door hem worden afgewe-
ken (zie Hoge Raad 3 maart 1972, Ne-
derlandse Jurisprudentie 1972, no. 
339); men kan allen nu wegij len om 
het te controleren. 

Durft hij als indertijd in Engeland 
Lord Mansfield, ongeacht de consequ-
enties, een uitspraak aan, die zuiver ju-
ridische rechtsbescherming biedt, 
maar die de motivering het recht tot 
zedelijke gerechtigheid verdiept: 'The 
air of Engeland is too pure for any sla-
ve to breath. Let the black go free'. 

De Minister vult zijn rechtshandha-
ving met de evenredigheid van middel 
en doel; dit geeft inderdaad richting en 
sluit aan bij de eenvoudige ervarings-
les dat het verkeerd is met een kanon 
op een mus te schieten, of meer prak-
tisch zijn bessestruiken met een mi-
trailleur te verdedigen tegen jongetjes 
van 11 jaar die van avontuur en van 
vruchten houden. 

Hij laat zich gelegen liggen aan de 
maatschappij, het recht behoort te 
werken, en er dient aansluiting te zijn 
bij de samenleving zoals zij reilt en 
zeilt. Met velen oordeelt hij dat recht 
maatschappelijk, dat het deel van het 
maatschappelijk gebeuren is. Nogal 
eens kan men in juridische vertogen 
lezen dat de rechtsnorm maatschappe-
lijk zou wezen. Wordt hier niet uit het 
oog verloren, zie de bekende formule-
ring van de Hoge Raad uit 1919 het be-
standdeel der betamelijkheid. 

Het recht kan zich niet aan het maat-
schappelijk gebeuren als het ware uit-
leveren met als enige verdere maatstaf 
de evenredigheid. Deze vull ing is te 
gering en er blijft te veel in het onge-
wisse. Wat zou het dan nog van een si-
tuatie-ethiek onderscheiden? 

Justitie 

Het is verleidelijk om het recht 
heerszuchtig te maken, om het te zwa-
re en in wezen hem levensvreemde in-
houd te geven. Wij kunnen hier leren 
van 'misvatt ingen' uit vroegere t i jd ; 
sommigen spreken volgens mij te 
hard over 'dwaasheden' van vroegere 
generaties. Terzake van de religie heb-
ben wet en recht nauwelijks een zelf-
standige taak; bij de moraal een welis-
waar ruimere maar toch begrensde en 
in elk geval moeilijke opdracht. Gods-
dienstige mensenoffers en weduwe-
verbranding kunnen in het raam van 
normale rechtsbescherming en rechts-
handhaving worden gekeerd en al valt 
met enige grond te betogen dat een 
koppensneller van een gewone - ik 
zeg niet een normale - moordenaar 
verschilt, hier rijst geen zwarigheid. 

Algemene gezichtspunten beslissen. 
Wetgeving en rechtspraak maken het 
leven mogelijk, waarborgen dit en gaan 
daarbij in hun vrijheidsbeperking niet 
verder dan nodig is. Zij zijn er in zekere 
zin om de mensen hoofd voor hoofd en 
te zamen. Alles wat de overheid oplegt 
is van uitwendige, beperkte aard en 
slechts binnen bepaalde grenzen ge-
oorloofd. 

Als zelfs de kerk voor het innerlijk te-
rugtreedt, hoe zal dit dan met de Staat 
en zijn organen wezen? Maar die 
mens: afzonderlijk en in gemeenschap 
om wie wet en recht er zijn, voor we ze 
er zijn, is geen dier, is met al zijn weet 
in ieder geval van levensraadsels en 
voelt zich in zijn beste ogenblikken ge-
noopt ook naar oplossing te zoeken, 
indien hij ze al niet vindt. Daarbij mag 
hij voor zich zelf nooit tegen overtui-
ging en geweten, tegen het door hem 
als bindend, als normatief erkende 
handelen. 

Hij zal eigen persoonlijke inzichten 
anderen niet dwingend opleggen, 
maar vanuit eigen geestelijk zedelijke 
overtuiging wel trachten in staatsver-
band bij wetgeving en rechtszorg een 
publieke moraliteit te vestigen en te 
verstevigen. Het betrachten van de 
evenredigheid kan helpen, maar waar-
om de vrijheid en de gelijkheid veron-
achtzaamd, waarom niet aan de leid-
spreuk: ieder het zijne, gedacht, waar-
om niet op de bejegening van anderen 
als rechtsgenoten gewezen, wanneer 
men het begrip fraternité - maar op 
welke grond? - wenst te vermijden, 
waarom geen hoger Autorische voor 
een gebrekkige maar oorzakelijke orde 
aanvaard, een erkenning dat het recht 
niet los te denken is van Hem wiens 
gerechtigheid in haar volheid nooit de 
onze - dat wordt te vaak vergeten -
wezen kan? 
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Ik zei dat de opdracht van wet en 
recht ten aanzien van de moraal moei-
lijk was. Indien de moraal naar haar 
diepere betekenis met innerlijke ge-
zindheid en verantwoordeli jkheid die 
voor het werkelijk nastreven van het 
goede doen kiezen genomen wordt, 
dan zal het recht schijnbaar niet veel 
uitrichten. Of toch? Het kan het mense-
lijk bestaan uitwendig een zo groot 
mogelijke ontplooi ing trachten te ga-
randeren. In de bescherming van le-
ven en levenskansen, van huwelijk en 
gezin, in de bevordering van redelijke 
welstand, van welzijn dat niet wordt 
opgedrongen, in het waarborgen van 
de vrije keuze van geestelijke overtui-
ging en sociale levensvormen vermag 
de Staat, vermogen recht en Staat 
veel. 

Maar dan moeten er wel gemene be-
seffen zijn, een erkenning bij diepge-
wortelde tegenstell ingen van wat ver-
bindt, althans de aanvaarding van een 
uitwendige verdraagzaamheid moet er 
wezen. Want de oude vraag: quid sunt 
leges sine moribus? - wat zijn wetten 
zonder reden? - , blijft k lemmen. Als er 
nagenoeg in het geheel geen gemeen-
schappelijk grondvlak is, faalt de de-
mocratie. Dan nemen de krakers en le-
den van actiegroepen uit het begin van 
mijn betoog het heft in handen. 

In het afgetrokkene laat een geeste-
lijke zeer vercheiden, een plurale de-
mocratie vri jwel alles toe. Of wi j met 
een permissieve staat, met een op na-
genoeg geen enkel gewichtig punt kie-
zend publiek bestel, dat misschien als 
enige volstrekte waarde democrati-
sche inspraak opdringt, óók aan hen 
die zulks in deze vorm niet begeren, is 
twijfelachtig. 

Gelukkig dat in de democratie die, 
hoewel van betrekkelijke waarde, geen 
'luxe meelzakkenbegrip' is, de plurali-
teit niet als hoogste goed behoeft te 
worden erkend, want veel verweer 
tegenover hen die vanuit de pluraliteit 
zich de macht toeeïgenen heeft men 
niet. Met inachtneming van de grenzen 
aan overheid, wet en rechtsbestel, met 
een nastreven van algemeen belang en 
welzijn, in eerbied voor andere overtui-
ging en consciëntie, die werkelijk acht-
baar behoren te zijn, met onvoorwaar-
delijke vermijding van geestelijk impe-
ralisme kan ook in gebrekkigheid aan 
recht en uitwendige moraal worden ge-
bouwd, zal soms in volledige bewust-
heid van wat men doet uit twee kwaden 
moeten worden gekozen - het compro-
mis behoort bij een gebroken wereld -
maar er is dan toch de mogeli jkheid aan 
datgene wat niet mag paal en perk te 
stellen en datgene wat behoort te be-
vorderen. 

Wij denken over huwelijk en homo-
seksualiteit, over de bescherming van 
ongeboren leven en de beëindiging 
van een ogenschijnlijk zijn zin verlie-
zend en onwaardig of ondraaglijk be-
staan, niet gelijk, zonder dat een rege-
ling van staatswege, die geen mens tot 
iets contre-coeur verplicht uitgesloten 
is. 

Bestaat er in het licht van deze be-
schouwingen reden tot somberte over 
Nederland? Wij zullen onder ogen 
moeten zien, dat op heel wat gebieden 
niet meer duidelijk is wat mag en wat 
niet mag, dat de rechtsvervreemding 
metterdaad een feit is, dat de eerbied 
voor de wet vermindert - psycholo-
gisch kan een verder spannen van de 
belastingsnaar soms moeilijk worden 
ve rwerk t -da t er een stemming is van: 

'Ik laat mi j niet dwingen tot wat mij 
niet bevalt en ik neem daarentegen 
wat men mi j goedschiks niet gunt ei-
genmachtig' . Ook aan de goedwil len-
den onder ons stelt het teleur dat er in 
dit land, alleen reeds wegens tijdsge-
brek, veel kleinere en soms zelfs grote-
re rechtsschennis niet wordt opge-
spoord en dus ook niet wordt ver-
volgd, dat de rechtsstaat slachtoffer 
van zijn eigen perfectie dreigt te wor-
den; er mag soms niet van bewijsma-
teriaal, omdat het volgens een forma-
listische redenering onwettig zou zijn 
verkregen, gebruik worden gemaakt. 

Wij horen, dat zwaardere straffen niet 
veel uithalen - dit is een onder voorbe-
houd door mij gedeelde mening - , dat 
Nederlanders in den vreemde zich ook 
ondanks hoge straffen aan misdrijf 
schuldig maken, maar wi j weten te-
vens dat bij onze vergelijkenderwijs 
lichte vonnissen de buitenlanders als 
het ware worden uitgenodigd hier een 
kans te wagen; het probleem is ernsti-
ger en samengestelder dan de Minis-
ter laat voorkomen. 

De overgang van burgerlijke onge-
hoorzaamheid naar harde acties, 
waartegen sommige politieke partijen, 
ter wil le van de kiezersgunst, naar Lan-
gemeijer veronderstelde, niette 
scherp stelling durven nemen, schept 
ongewisheid. Wat is nog geoorloofd? 
Bij uitstek moeili jk is het voor de poli-
tie, vandaag haar werk te verrichten; 
zij is letterlijk dikwij ls mikschijf. Ze re-
kent in en bemerkt, dat een naar haar 
mening onverantwoorde vrijlating 
spoedig volgt. 

Er wordt van haar een zelfbedwang 
gevraagd die men in ieder geval niet 
bij alle hartspecialisten aantreft. Dan 
heeft men het personeei bij de inrich-
tingen van Justit ie, dat soms nogal 
disciplinair denkt maar door de bank 
genomen hart heeft voor gedetineer-
den, welke zich slachtoffers der om-

standigheden achten - zij zijn het ook 
nog al eens, ze hebben het moei-
lijk, de vrijheidsstraf is onnatuurlijk -
maar die ook wel eens uiterst weerbar-
stig kunnen zijn en onvervulbare eisen 
stellen. Het bewaarderschap werd een 
hachelijke zaak. 

Er moeten bij onze rechtshandel en 
rechtswandel wat vraagtekens worden 
geplaatst. Wij regelen teveel alsook 
gebrekkig en hard. Een chauffeur, een 
wagenmeester, een piloot, mag nooit 
één verkeersregel veronachtzamen; 
een verpleegster dient zich evenals 
een apothekersassistente steeds alles 
te herinneren; aan politici wordt die 
eis niet gesteld. Wij zijn tegen sommi-
ge moeilijkheden slecht opgewassen. 

Men stuit op het heroïneprobleem 
en ruimer op dat van de verslaving. 
Onze wetgeving verzet zich tegen por-
no, maar vooreerst is 'the dirt of today 
the art of tomorrow' ; vervolgens haalt 
overheidsoptreden niet veel uit, al ver-
der is de moraal hier gelijk elders - het 
ongekleed zwemmen - vlottend en de 
bemoeienis met het zedelijke brak tot 
dusver de overheid steeds lelijk op. 

Prostitutie is strafbaar, advertenties 
van de meest uiteenlopende aard met 
zich als clubs aandienende bordelen, 
die soms zelfs van stoeipoezen zijn 
voorzien - wat kattenhaters weinig ge-
noegen zal bereiden - niet. Beslist erg 
wordt het wanneer een verweer tegen 
de stelling, dat de zwakken in de sa-
menleving het onderspit delven wei-
nig overtuigend klinkt. 

Tegen scepticisme moet niettemin 
worden gewaarschuwd. Er zijn hoog-
leraren in huisjasje die zich als met een 
kemelsharen mantel bekleed wanen 
en met de beste bedoelingen - omdat 
zij slechts één kant van de zaak zien -
verwarring zaaien en daarbij - op-
nieuw met de beste bedoelingen - ons 
rechtsleven in diskrediet brengen en 
zich over hen die anders denken soms 
diep beledigend uiten. Dat wi j onze ge-
vangenissen moeten sluiten; het is 
nauwelijks, hoe graag iemand het zou 
wi l len, ernstig te nemen en al even 
gratuit is de betuiging van een Rotter-
dams professor: 'Ik vind straffen hoe 
langer hoe minder leuk'. 

Een Amsterdams ambtgenoot blijft 
niet achter, van oordeel dat politie-
mensen - uiteraard wat afwijkt van de 
'slempende burger' - alsof er geen fis-
cale recherche was - , en dat dus 
ontgelden moeten: 'dedruggebrui-
kers, de homo's, de hoeren, de pim-
pen, de hoerenjongens, de straatmuzi-
kanten, de clochards en op straatsla-
pers, de gebouwenbezetters, de op 
straat-zitters, de langharigen , 
kortom de hele troep mensen, die het 
straatbeeld vervuilen'. In de jaren na 
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'65 scheen het een ogenblik, volgens 
dezelfde auteur, alsof de schijnheilige 
burgerlijke democratie en rechtsorde 
uit elkaar zouden spatten en haar 
voosheid voorgoed verdween. 

Helaas vervloog zijn hoop en de bur-
gerlijke rechtsorde handhaafde zich 
dank zij haar justitie-apparaat, aan 
hetwelke ter zelfverdediging eigenlijk al-
les was toegestaan. Wij zouden onze 
rechtspleging in stand houden: 

'met boosaardige motieven om 
onze economie en de machtverhou-
dingen te bestendigen'. 

Genoeg hiervan. Scepticisme wijs ik 
af. Veruit de voorkeur verdient om de 
aangevangen arbeid voort te zetten, 
aan de nooit voltooide taak te blijven 
werken. Voor zelfspot is plaats. Een 
mens moet niet te zwaar geschoeid 
door het leven gaan. Een cliënt aan 
wie zijn advocaat telegrafeerde na een 
gerechtelijke uitspraak 'Justice prevai-
led' seinde terug 'Appeal immediate-
ly'; werkelijk, het rechtsdubbeltje kan 
raar rollen. Maar als Minister en 
Staatssecretaris in de verleden jaren 
gedaan hebben wat hun hand vond 
om te doen, verdienen zij waardering. 

Dat de emancipatie, de gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen -
ik treed thans in bijzonderheden -
dank zij een werkgroep de volle be-
langstelling geniet is aardig. Te triest 
klinkt mij de uitspraak in de oren 'the 
only chance for equal pay is change of 
sex', wat niet inhoudt dat ik in gezin-
nen met kinderen de volledige, iden-
tiek bezoldigde betrekkingen van bei-
de echtelieden als ideaal beschouw. 

Ik koester enige nieuwsgierigheid of 
de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ook leidt tot een uit dames 
samengestelde mobiele eenheid, een 
soort Kenau-afdeling, wier inzet waar-
schijnlijk ook de stoutste kraker te erg 
zou wezen. 

Met genoegen nam ik er kennis van 
dat in mannengevangenissen nu ook 
de vrouw werkzaam kan zijn, een be-
slist grote vooruitgang sedert mijn stu-
dententijd, toen een staatssecretaris 
van de vrouwelijke kunne een man-
nengevangenis misschien zou hebben 
mogen bezoeken, echter zonder ge-
zien te worden, daar dit voor de ge-
stichtsbevolking te stimulerend zou 
zijn geacht. Het zal vurige emancipato-
ren goed bevallen vanuit een bepaalde 
gezichtspunt dat, terwijl in 1947 de eer-
ste vrouwelijke notaris werd be-
noemd, nu ook de eerste vrouwelijke 
notaris werd geschorst. 

Ik herinner er curiositeitshalve aan, 
dat in 1902 werd betoogd van notarië-

le zijde: 'niemand toch zal wil len be-
weren dat de strafwetenschap voor de 
notaris nodig, ja zelfs maar nuttig is.' 

De aanhangige wijziging van de 
Wet op het notarisambt die ook het 
toezicht reguleert, heeft, naar ik meen, 
nieuwe klem gekregen. Billijkheidshal-
ve zij in dit verband opgemerkt, dat de 
ontsporing van een enkele in dit waar-
dige ambt nooit mag doen vergeten 
op welke wijze een notaris voorheen 
niet ten onrechte met een financiële 
huisarts is vergeleken en dat Huygens 
snedig van hem zeide, dat hij optrad 
'als nood daar is'. 

Om een staal van Europese wetge-
vmg te noemen, gelukkig acht ik, 
dat in internationaal verband de studie 
der misleidende reclame ter hand is 
genoemen; in de toekomst kunnen wi j 
er bij verkiezingspropaganda ons 
voordeel mee doen. Dat bij Justitie 
sedert 1979 de zorg berust voor de 
harmonisatie van de wetgeving is eer-
vol, hoewel ik er in alle oprechtheid 
aan toevoeg, te verwachten nog eer-
der oog- en oorgetuige van de harmo-
nie der sferen te zullen zijn dan van de 
harmonie der departementen. 

Over het strafrecht, over gevangenis 
en reclasseringswezen, heb ik vroeger 
dikwijls en uitvoerig gesproken. Ik stip 
nog enkele kwesties aan. Kwalijk is, dat, 
zoals wi j een boterberg kennen, er 
thans ook een reservoir van gestraften 
is, voor wie de tenuitvoerlegging toeft. 
Dit tast de autoriteit der rechtspleging 
aan, werkt verder slecht en had als eu-
vel met gratieverlening bij de troons-
bestijging door Koningin Beatrix ge-
voeglijk kunnen worden ondervangen. 
Dat de alternatieve straf nog steeds in 
de belangstelling staat, is gunstig naar 
het oordeel van hen die, zoals ik, me-
nen, dat de vrijheidsberoving zo veel 
mogelijk moet worden teruggedron-
gen, als is zij in tal van gevallen onmis-
baar. 

Voor het toedienen - gelijk bep le i t -
aan roekeloze automobilisten van een 
elektrische shockbehandeling voel ik 
weinig. Zij rijden steeds, volgens som-
migen terecht, met één been in de ge-
vangenis; om ze nu voor hun bewust-
zijn met het andere been in het graf te 
laten rijden, is wel erg kras. Van ontne-
ming van rijbewijs voor stevige peri-
oden, van ontzegging van bepaalde 
bewegingsvrijheden verwacht ik nogal 
wat; het gedwongen afstaan van 
bloed of van nieren verwerp ik, zij het 
niet op grond van een door mij ge-
duchte criminele infectie. Ik houd mij 
verre van enige positiekeuze in een he-
den de criminologie ten onzent niet 
louter wetenschappelijke levendigheid 
verschaffende problematiek rondom 

het onderzoek van de hoogleraar Buik-
huis. 

Tot dusverre wordt er over de moge-
lijkheden welke de Bijlmerbajes biedt 
door deskundigen tamelijk zonnig ge-
oordeeld, wat afwijkt van een verdict 
dat wij daar onze gevangenen laten 
'wegrotten'. Iets anders is, dat men 
nergens de kunst beheerst, gevange-
nen te verbeteren. Ook is de opvatting 
heel naïef dat men een gevangene en 
een paard kan laten verworden tot wat 
de oppassers wil len. Zo eenvoudig is 
het niet! Dat de vervanging van het 
Lloydhotel, nadat het jaren als 'hoog-
ste urgentie op de prioriteitenlijst' 
heeft gestaan - zulks moet ook eens 
met een aanstaande jonge moeder in 
een gezochte gynaecologische kliniek 
het geval zijn geweest - thans in zicht 
komt, wekt hoop. Immidels hangen er 
weer versoberingswolken boven ons 
hoofd. Het departement is van huis uit 
in bepaalde diensten weinig scheutig 
of zelfs krenterig. Besnoeiingen zijn 
onvermijdelijk. Laat men echter niet 
snijden waar weinig verzet is te duch-
ten! Ik denk aan bezuinigingen op het 
voedsel in de gevangenissen of huizen 
van bewaring. 

De plaats van de geestelijke verzor-
gers binnnen de penitentiaire inrich-
tingen is een eigensoortige, waar poli-
tieke partij-organen, anders dan bij de 
militaire predikanten en de militaire 
aalmoezeniers, zich gelukkig nog wei-
nig mee hebben beziggehouden, zo-
dat, om een voorbeeld te noemen, niet 
terwille van de solidariteit tot dusverre 
de eis aan ambtsdragers is gesteld, dat 
zij zelf gezeten hebben. 

Ik heb in een enkel geval de indruk, 
dat, terwij l over het algemeen de ver-
houding tussen kerk en staat goed of 
zeer goed is, een enkele keer door ge-
vangenis-autoriteiten niet wordt be-
grepen, dat predikanten en pastoors in 
het nader treden van delinquenten een 
vrijheid moeten hebben, die enerzijds 
huisregels en discipline eerbiedigt en 
anderzijds in haar eigen geaardheid 
dient te worden gerespecteerd. 

'Hiernamaalse' zaken laten zich niet 
in ambtelijk kader, in de gebruikelijke 
gedragspatronen en voorgeschreven 
rapporten vatten, al moet nu juist van-
uit de kerken dat eerder stilzwijgend 
worden verondersteld dan dat men er 
de nadruk op vestigt. 

In dit verband betuig ik ter afronding 
de belangstelling van de Minister van 
Buitenlandse Zaken en van de Staats-
secretaris van Justitie voor de geeste-
lijke verzorging van Nederlanders die 
buitenlands gevangen zitten, op prijs 
te stellen. Ik hoop dat wanneer nader 
kerkelijk contact met de werkers ter 
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plekke door het moederland wordt op-
genomen - uiteraard slechts indien dit 
nodig is - dergelijk contact metterdaad 
departementaal zal worden vergemak-
kelijkt, omdat bij materiële hulp nu 
eenmaal geestelijke arbeid gebaat is. 
Ten slotte geef ik een puur persoonlij-
ke ontboezeming, los van mijn betrek-
king tot fractie of partij. Uit wat ik eer-
der zei, vloeit voort dat ik het zelfstan-
dig normatief karaktervan het recht 
mainteneer. Ik weet van een noodge-
dwongen bukken voor feiten: redenen 
van staatsbelang staan helaas nogal 
eens voorop. Men zal van mij geen 
goedkeuring vernemen van een thans 
bijna zesendertigjarige vrijheidsbene-
ming aan twee politieke delinquenten 
van Duitse nationaliteit. Wat zij deden 
was verschrikkelijk. 

Er zijn wonden, welke de tijd nooit 
helen kan, maar onze aardse rechtsbe-
deling zal haar grenzen dienen te ken-
nen. Zij mag het leven ontnemen en zij 
mag tot levenslang veroordelen, even-
wel een straf kan haar zin verliezen. 
Alsdan spreekt zij niet langer aan. Zij 
doet na verloop van lange, lange ti jd 
aan de waardigheid van het recht te 
kort. Zij belast bewaarders. De mense-
lijke maat wordt overschreden. Wie 
van gerechtigheid weet, zal tegen 
overspanning van het recht waken. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): Mi jn-
heer de Voorzitter! Bij dit begrotings-
debat, dat zich zo kort voor de verkie-
zingen afspeelt, zal ik mij beperken tot 
enkele betrekkelijk los van elkaar 
staande onderwerpen. Ik besef dat de 
keuze daarvan subjectief is. 

Een enkel woord allereerst over de 
rechtshandhaving, waarmee ook bei-
de stukken die de schriftelijke voorbe-
reiding van dit debat belichamen, aan-
vangen en waarover vandaag in deze 
Kamer al gesproken is. Bij nadere be-
schouwing komt het mij voor dat in die 
schriftelijke voorbereiding het accent 
enigszins van de rechtshandhaving 
naar de rechtsvorming is verschoven. 
In de antwoorden van de Minister kan 
ik mij overigens wel vinden. 

Ongeveer negen maanden geleden, 
bij de behandeling van de vorige be-
groting van Justitie in deze Kamer -
met 30 april 1980 vers in het geheugen 
- is dit onderwerp ook uitvoerig aan de 
orde geweest. Ik ga nu niet in extenso 
herhalen wat ik toen gezegd heb. Ik 
geef wel, nogmaals, de conclusie: 'De 
overheid dient de ordening van de sa-
menleving te bewaken door het nale-
ven van de wet af te dwingen, niet al-
leen in de grote zaken doch ook in de 

kleine. Het als quantité négligeable be-
schouwen van de wet dient op geen 
enkele wijze te worden aangemoe-
digd. Dat vereist ook dat de wetgever 
ervoor zorgt dat de wet in overeen-
stemming is met het rechtsgevoel van 
de burgers.' 

Ik heb geen enkele reden, daarop te-
rug te komen. Wel wi l ik er nog iets 
aan toevoegen en wel een citaat van 
Paul Scholten: 'Er bestaat een gezag 
dat door beschikking over machtsmid-
delen wordt gekenmerkt, dat is het 
staatsgezag. Dit heeft de macht zich te 
verwerkelijken, ook daar waar het niet 
meer wordt aanvaard. Het moét die 
macht hebben, is niet denkbaar zonder 
die macht, omdat de mens altijd weer 
tegen dit staatsgezag in opstand komt. 
Doch zodra het staatsgezag het 
machtsmiddel gebruikt en gebruiken 
moet, heeft het zijn gezag verloren: 
niet gehandhaafd, maar hersteld 
wordt het, als het met machtsmidde-
len tot onderwerping dwingt. Het 
staatsgezag heeft altijd weer macht 
nodig, doch het is zijn zwakheid dat 
het die nodig heeft.' 

Het citaat van Scholten is afkomstig 
uit een artikel dat hij in 1933 schreef 
onder de titel 'De roep om gezag'. Ik 
ontleen het aan deel II van zijn verza-
melde geschriften. Het bevat een 
waarschuwing voor het verafgoden 
van macht, wat hij kenschetst als in 
wezen een ontkenning van het gezag 
te zijn. Wij weten thans hoezeer hij ge-
lijk had. Maar niettemin - en ook 
Scholten erkent dat - macht moet wel 
gebruikt worden als dat het laatste 
middel is om te bewerkstell igen dat de 
spelregels van de samenleving wor-
den geëerbiedigd. De roep om het ge-
zag dient niet te worden geprovo-
ceerd. 

Ik heb de indruk dat die roep om ge-
zag de laatste tijd sterker begint te 
worden. Ik kreeg daarvan vanmorgen 
nog geen ongezochte illustratie, toen 
ik mij per taxi hierheen begaf. Op het 
moment dat ik het adres noemde, be-
gon de chauffeur een monoloog die 
duurde tot het moment dat ik hier uit-
stapte. Ik ben daar wel enigszins van 
de geschrokken, moet ik zeggen. Het 
voeren van een juist beleid in dezen is 
ook in deze tijd balanceren op het 
scherp van de snede tussen een te slap 
beleid aan de ene en een te harde reac-
tie aan de andere kant. 

Thans maak ik enkele opmerkingen 
over de bestrijding van discriminatie, 
en wel in het bijzonder naar aanleiding 
van een zaak die dateert van na het 
vaststellen van ons voorlopig verslag 
over deze begroting, zodat zij in de 
schriftelijke voorbereiding niet meer is 

meegenomen. Ik doel op het vrijspre-
kende vonnis van de Almelose recht-
bank tegen een bedrijfsleider en een 
portier van een dansgelegenheid, 
waar voor niet-blanken weliswaar 
geen volledige weigering van de toe-
gang, maar wel een beperkte toelating 
gehanteerd werd. 

Ik zal er niet al te veel over zeggen, in 
de eerste plaats omdat naar ik begre-
pen heb deze zaak thans bij de Hoge 
Raad ligt, en voorts omdat ik de over-
wegingen slechts uit persberichten 
ken. Toch plaats ik een enkele opmer-
king. Uit de pers heb ik begrepen dat 
de rechtbank geen strafbare achter-
stelling aanwezig achtte, omdat niet-
blanken wel werden toegelaten - zij 
het beperkt - en omdat die beperking 
aanvaardbaar werd geacht als orde-
maatregel. 

Als ik dat goed begrepen heb, be-
grijp ik de redenering toch niet hele-
maal. Het komt mij voor dat het be-
trokken horecabedrijf - ordemaatregel 
of niet - onderscheid maakt op grond 
van ras etc. Dat men onruststokers wi l 
weren is legitiem, maar als de aanwe-
zigheid van niet-blanken tot onrust 
leidt, dan zijn het toch nog niet nood-
zakelijk die niet-blanken zelf die als de 
onruststokers aangemerkt dienen te 
worden. Het dient dus niet de huids-
kleur te zijn die in een ordemaatregel 
beslissend dient te zijn voor toelating 
- al dan niet beperkt - maar het gedrag 

Daarom, als de Hoge Raad de uitleg 
van de rechtbank overeind mocht nou-
den, dan zou ik de Minister nu voor 
alsdan wil len uitnodigen zijn gedach-
ten te laten gaan over een aanscher-
pen van de wet op dit punt. Het lijkt mij 
evident dat de Staten-Generaal deze 
uitleg niet bedoeld hebben. Is de Mi-
nister daartoe bereid? Als de Hoge 
Raad casseert, zo veel te beter! 

Vervolgens wi l ik enige aandacht be-
steden aan wat in het voorlopig ver-
slag en de memorie van antwoord bij 
de vragen 36 en 37 aan de orde wordt 
gesteld, onder het hoofd 'Doorlichting 
van de wetgeving'. Het komt mij voor 
dat de strekking, met name van vraag 
37, wat ruimer was dan het terrein dat 
door het antwoord wordt bestreken. 
Om nog even in het kort te zeggen 
waarover het hier gaat: Artikel 6 van 
de Europese Conventie inzake de 
Rechten van de Mens bevat de regel 
die men zou kunnen samenvatten als 
'iedereen heeft er recht op dat beslis-
singen die over hen genomen worden 
berusten op een behoorlijke proces-
voering'. 

De gestelde vraag suggereert dat er 
in onze wetgeving hier en daar bepa-
lingen voorkomen die daarmee op ge-
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spannen voet staan, ook buiten het 
procesrecht. Ik onderstreep die toe-
voeging. Als voorbeeld is genoemd 
het voorschrift in enkele onderwijs-
wetten dat de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen bevoegd is om aan 
een onderwijzer of leraar die wegens 
een misdrijf onherroepelijk is veroor-
deeld, de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs te ontnemen. 

Het antwoord gaat in op de beroeps-
regeling die te dien aanzien bestaat en 
de voorgenomen wijziging daarin. Dat 
geeft op zich geen reden tot klagen. De 
vraag ging echter niet in de eerste 
plaats over de beroepsregeling, maar 
over de betrokken bepalingen zelf. Met 
de letter van artikel 6 Europese Con-
ventie inzake de Rechten van de Mens 
zijn die nog wel in overeenstemming 
te brengen, mits afgedekt door een 
voldoende beroepsregeling en - zou ik 
daar met nadruk aan wil len toevoegen 
- mits aan een beroep schorsende 
werking wordt verleend. Dat zij zo. 
Maar naar de geest verdraagt het recht 
op een behoorlijk proces zich naar 
mijn mening slechts met een bevoegd-
heid voor welke overheidsdienaar dan 
ook, om iemand de mogelijkheid af te 
nemen zijn beroep ui t te oefenen, zon-
der dat betrokkene zelfs maar gehoord 
hoeft te worden. Of van die bevoegd-
heid in de praktijk al dan niet veel ge-
bruik gemaakt wordt, is in dit verband 
volstrekt irrelevant. 

Ik ben van mening, dat dit soort in-
grijpende beslissingsbevoegdheden 
om te beginnen zeer spaarzaam ver-
leend dienen te worden, en alleen daar 
waar het algemeen belang een onmid-
dellijk ingrijpen bepaald vordert, zodat 
de inbreuk op de civiele rechten van 
betrokkene daardoor boven iedere 
twijfel gerechtvaardigd is. Naar mijn 
gevoelen is dat in het geval van de aan 
de onderwijswetgeving ontleende 
voorbeelden twijfelachtig. 

In de tweede plaats ben ik van me-
ning dat de uitoefening van een derge-
lijke bevoegdheid zou behoren te wor-
den gebonden aan een behoorlijke 
procesgang, waarin ten minste het 
vooraf horen van de betrokkene is op-
genomen. Let wel : ik spreek hier niet 
over de procesgang bij een AROB- of 
kroonberoep, maar over de procedure 
die eventueel tot het nemen van een 
dergelijke beslissing leidt. Ik zou het 
op prijs stellen, over deze gedachten 
het gevoelen van de Minister te verne-
men. 

Tot zover de punten waarover ik 
meer specifiek iets wilde zeggen. Toch 
heb ik ook nog enkele opmerkingen 
over het beleid dat deze bewindslie-

den in deze kabinetsperiode hebben 
gevoerd, in het algemeen. Ook al spre-
ken wi j althans de Minister nog bij de 
behandeling van enkele wetsontwer-
pen, een begrotingsbehandeling zo 
kort voor het moment waarop een ka-
binet demissionair zal worden, heeft 
noodzakelijkerwijze enigszins het ka-
rakter van een uitluiden. 

De Minister zouden wij hier wellicht 
nog wel eens in gelijke kwaliteit kun-
nen terugzien. Laat ik daarom volstaan 
met te zeggen dat dat me dan niet zal 
spijten, onder uitdrukkelijke aanteke-
ning dat ik daarmee geen oordeel uit-
spreek over gewenste politieke sa-
menwerkingsverbanden, doch uitslui-
tend over gebleken persoonlijke be-
kwaamheden. 

Als ik het goed begrepen heb, is de 
Staatssecretaris in elk geval niet van 
plan een volgende ambtstermijn te 
aanvaarden. Zij heeft een buitenge-
woon moeilijke taak vervuld, in het bij-
zonder waar het het onderdeel vreem-
delingenbeleid betreft; een buitenge-
woon ondankbare taak ook. Ik moet 
bekennen dat ik incidenteel wel eens 
mijn twijfels heb gehad over bepaalde 
beslissingen, en misschien nog meer 
over de presentatie ervan. 

Het is echter goed te bedenken dat 
op dit terrein, nog meer dan elders, 
zich het effect kan voordoen dat elke 
mogelijke beslissing fout is, zij het alle 
op verschillende wijze. Voor de manier 
waarop de Staatssecretaris haar ver-
antwoordeli jkheid heeft gedragen 
komt haar lof toe. Mijn fractie hecht er-
aan dat ik hierbij verklaar dat deze uit-
spraak uitdrukkelijk namens de gehele 
fractie wordt gedaan. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de voorzitter! De Minister heeft ons in 
zijn memorie van toelichting weer een 
gedegen werkstuk gegeven waarover 
w i j in dit huis met de Minister diep-
gaand van gedachten kunnen wisse-
len. De bedoeling van onze Kamer is 
immers dat wi j onder meer een Kamer 
van bezinning zijn. Wij trachten al-
thans beschouwingen te houden over 
de hoofdli jnen van het beleid; een af-
dalen in details behoort immers niet 
tot het wezen van ons bestaan. De bij-
dragen van de vorige sprekers bewij-
zen dit. 

Met waardering heb ik kennis geno-
men van hetfei t dat de Minister dit 
keer speciale aandacht geeft aan het 
belangrijke onderwerp van de rechts-
handhaving. Gezien de mij toegestane 
spreektijd kan ik slechts voor een enkel 
onderdeel de aandacht van de Minis-
ter vragen. 

Mijnheer de Voorzitter, het recht or-
dent de samenleving. De rechtsorde is 
een complex van rechtsregels waar-
door een geordende samenleving mo-
gelijk is. De handhaving van die rechts-
orde is toch wel bij uitstek een speci-
fieke overheidstaak. Nu kan bij ons 
niet meer gesproken worden van een 
strikte scheiding van de wetgevende, 
de uitvoerende en de rechterlijke 
macht. De starre Trias Politicaleer be-
staat niet meer. De rechter is geen me-
chanische wetstoepasser meer. 

In de praktijk is het handhaven van 
wetten niet hetzelfde meer als de 
handhaving van de rechtsorde. Het 
overheidsbeleid is in feite beslissend 
voor het doen en laten van 
de wetgevende èn de uitvoerende 
macht. In het regeerakkoord wordt 
vastgelegd welke kant het opgaat in de 
regeerperiode met de wetgeving en de 
uitvoering van de wetgeving. Binnen 
de wettelijke kaders wordt beleid ge-
voerd. De handhaving van de rechtsor-
de is mede hierdoor steeds meer een 
politieke zaak geworden en ook tot 
voorwerp van politieke beslissingen 
gemaakt. 

De vraag kan gesteld worden: Is de 
handhaving van de rechtsorde alleen 
maar een Beleidsinstrument van de 
overheid? Met andere woorden, is de 
rechtshandhaving alleen een instru-
ment om de maatschappelijke ontwik-
keling te begeleiden, uitwassen te 
voorkomen en waarborgen te geven 
om zo in die weg een en ander bij te 
sturen? 

De memorie van toelichting gaat 
naar mijn mening in die richting. De 
Minister stelt immers: 'tegen de ach-
tergrond van de vele en snelle ver-
anderingen van waarden en normen in 
de samenleving wordt de rechtshand-
having omschreven als een taak ge-
richt op het scheppen van voorwaar-
den om de rechten en vrijheden van de 
burger te waarborgen, de overheid in 
staat te stellen haar taak naar behoren 
te vervullen en eigen richting tegen te 
gaan'. 

Ook het antwoord van de Minister 
op de vragen 1 t/m 5 van het voorlopig 
verslag wijst in deze richting. Maar, zo 
zou ik aan de Minister wil len vragen, is 
het gevaar er dan niet dat in de hand-
having van de rechtsorde door de 
overheid niet méér gezien wordt dan 
vooral een streven om het uiteengroei-
en van praktijk en wet te voorkomen of 
te beperken. Dit zou immers een van 
de belangrijkste beleidsdoeleinden 
zijn van de overheid op het gebied van 
de rechtsstaat. 

In dezelfde geest schreef onlangs 
ook Het Binnenhof, dat het streven er-
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op gericht moet zijn om wetgeving en 
praktijk op elkaar af te stemmen. Dat is 
hard nodig, zo schrijft deze krant, want 
een rechtsstaat kan het zich nooit ver-
oorloven langdurig een prakt i jkoog-
luikend toe te staan, waardoor volgens 
de wet eigenlijk grote straffen gegeven 
zouden moeten worden. Zo'n situatie 
verminkt op den duur het rechtsgevoel 
van de burgers en dat ondermijnt ver-
volgens de samenleving, aldus Het 
Binnenhof. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
geloof, als wi j deze kant uitgaan, dat 
het normatieve element in de rechts-
handhaving wordt miskend. Immers, 
de overheid is in dienst van God, ons 
ten goede. 

Als de Minister in de memorie van 
toelichting zegt dat het een misken-
ning van de werkelijkheid zou zijn 'de 
rechtshandhaving als doel op zichzelf 
te beschouwen', dan geloof ik dat de 
handhaving van de rechtsorde wèl een 
doel in zichzelf heeft, namelijk het 
handhaven van de universele wet van 
God. Zo gezien krijgt het woord 
'grondslag' in de memorie van toelich-
ting (pagina 4, voorlaatste alinea, laat-
ste volzin) ook de inhoud die het be-
hoort te hebben. 

De grondslag van een geordende sa-
menleving is immers het Woord van 
God, toegepast in het publieke leven. 
Nu zou de Minister kunnen stellen: dat 
gelooft u, maar dat mag je aan een an-
der niet opleggen. De rechtsorde, zo 
wordt meer en meer gesteld, moet als 
samenvallend met de werkelijke feite-
lijkheid in de maatschappij worden ge-
zien. Deelt de Minister deze visie? En 
als dat zo is, erkent de Minister dan 
niet dat de Bijbelse normen hoe langer 
hoe meer uit de openbare samenle-
ving worden verdrongen en dat in feite 
gekozen wordt voor de zogenaamde 
neutrale staat? Is het niet zo dat, als 
van dit gegeven wordt uitgegaan, het 
normatieve element in de rechtshand-
having steeds minder tot gelding 
wordt gebracht? 

Op nog een ander punt wil ik graag 
het oordeel van de Minister vernemen. 
In een interview met Puchinger, in AR-
Staatkunde geplaatst, deelde de Minis-
ter mee dat zijn streven was méér straf 
via geldboete te geven en minder door 
middel van vrijheidsstraffen. 

Ik geloof dat dit in principe een goe-
de zaak is. Misschien lossen wi j dan te-
vens het nijpende gebrek op aan plaat-
sen in gevangenissen. Het is in wezen 
onjuist en onbarmhartig als iemand 
een lange ti jd moet wachten alvorens 
hij of zij zijn straf kan gaan uitzitten. Ik 
geloof tevens dat ook alternatieve 

straffen, waar de laatste ti jd wel over 
geschreven en gesproken wordt, een 
goede aanvulling kunnen zijn op het 
pakket van straffen. In dit verband is 
het goed om lering te trekken uit de 
wetten, die Mozes gaf aan het volk ls-
raël. 

Als een Israëliet iets gestolen had 
dan werd hij niet gevangen gezet, 
maar dan moest hij het dubbele als 
vergoeding teruggeven. Wie een stuk 
vee had gedood moest dat vergoeden, 
stuk voor stuk. 

Leerzaam is wat Mozes in Deutero-
nomium 19: 16-21 zegt. Als daar ge-
schil was dan moesten de rechters dit 
nauwkeurig onderzoeken. Bleek dat 
het een valse aanklacht was dan moest 
de aanklager de straf krijgen die de aan-
geklaagde zou hebben gekregen indien 
de aanklacht juist was geweest. Een val-
se aanklager zou een zwaardere straf 
krijgen naarmate de valse aanklacht 
een ernstiger feit betrof. Het vergel-
dingsrecht werd toegepast: Leven om 
leven, oog om oog, tand om tand, hand 
om hand, voet om voet. 

Ik geloof dan ook dat het een goede 
zaak is als de strafmaat toegesneden 
wordt op de overtreding. Om concreet 
te worden: als een rellenschopper in 
Amsterdam een dure winkelruit in-
gooit, dan zal hij de vervangingskos-
ten moeten betalen. Nu merkte de Mi-
nister in de Tweede Kamer op naar 
aanleiding van een vraag van dr. Ver-
brugh, dat het middel niet altijd effec-
tief is vanwege de vaak geringe finan-
ciële draagkracht van de dader. Dat zal 
waar wezen. Maar zelfs als deze rad-
draaier een jeugdloon heeft of in de 
WW loopt, is het mogelijk deze claim te 
verhalen door bij voorbeeld een jaar 
lang een behoorlijke korting toe te pas-
sen op zijn jeugdloon of op zijn WW-uit-
kering. De verleiding is groot om meer 
casusposities te schetsen. Dit heeft 
evenwel weinig zin. 

De Minister heeft wel begrepen dat 
ik het in principe met hem eens ben 
dat er minder vrijheidsstraffen zouden 
moeten worden toegepast indien daar 
dan maar tegenover staat dat de straf-
maat toegesneden wordt, zoveel als 
mogelijk is, op de overtreding. Graag 
zou ik hier het oordeel van de Minister 
over wil len vernemen. 

Ten slotte wil ik mij graag aansluiten 
bij de waarderende woorden die de 
vorige spreker aan het adres van de 
beide bewindslieden heeft gezegd. 

D 
De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Mijn fractie heeft 
veel waardering voor het feit, dat de 

Minister het probleem van de rechts-
handhaving uitdrukkelijk aan de orde 
heeft gesteld. Hij heeft dat bovendien 
gedaan op een manier, die het onder-
werp in zijn kern treft en die zijn eigen 
kwetsbaarheid in deze zeker niet ver-
mindert. Daarvoor gaarne onze hulde. 

Ik wi l hier onmiddelli jk aan toevoe-
gen, dat een grondige discussie van 
dit onderwerp ons inziens dringend ge-
boden is. Er leven in onze maatschappij 
gevoelens van onrust en onlust, niet al-
leen over allerlei vormen van grote en 
kleine criminaliteit, maar ook over wat 
gezien wordt als een ineffectief, onvol-
doende gecoördineerd, te mild optre-
den van de overheid daartegen. Het lijkt 
er soms op, dat de negatieve gevoelens 
over het laatste die over de criminaliteit 
zelf overtreffen. Men hoort zelfs verwij-
ten aan het adres van de overheid, dat 
deze zelf het recht zou schenden door 
dit niet of onvoldoende te handhaven. 
Tegelijkertijd zijn stemmen te horen, 
die het omgekeerde beweren, 
dien opvattingen over wat rechtshand-
having zou moeten zijn, die de gevoe-
lens van onrust en onlust lijken te 
rechtvaardigen en die ze nog eens ver-
sterken. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen 
de Minister leeft door dit alles in een 
glazen huisje, ook de politie én het 
Openbaar Ministerie èn de burge-
meesters èn de zittende magistratuur 
leven daarin. De rechtsstaat zelf komt 
hiermee in een gevarenzone. 

Wij menen, dat de zojuist aangedui-
de gevoelens en opvattingen over cri-
minaliteit en rechtshandhaving, onge-
acht hun juistheid of onjuistheid, ten 
volle serieus moeten worden geno-
men, en dat niet alleen vanwege hun 
verbreiding, maar vooral omdat zij een 
minustoestand in de maatschappij 
vormen - door de Groningse straf-
rechtsgeleerde Vrij in zijn afscheidsre-
de als subsocialiteit aangeduid - die 
een zelfstandige grond kan zijn voor 
verscherping van vervolging en straf-
oplegging. 

Die sociale minustoestand moet 
worden geklaard, geëffend, opgehe-
ven. De vraag is, of verscherping van 
vervolging en strafoplegging daarvoor 
steeds het juiste middel is, of dat daar-
voor ook andere, betere middelen be-
schikbaar zijn. Wij menen dat het laat-
ste het geval is. Dat is niet, zoals de 
heer Diepenhorst meent, een kwestie 
van permissiviteit. 

Wij menen, dat het behoud van de 
rechtsstaat het gebruik van die andere 
betere middelen eist. Het gaat daarbij 
inderdaad om middelen, in het meer-
voud, en om een zorgvuldig afstem-
men van die middelen op elkaar, niet 
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om één simpele handgreep of maatre-
gel. Het door de Minister genoemde 
beginsel van evenredigheid tussen 
middel en doel biedt daarbij een belang-
rijke richtlijn. Hij zal het echter met ons 
eens zijn, dat daarmee de kous nog 
lang niet af is. Wij stellen het daarom 
op prijs de discussie hierover met hem 
voort te zetten. Wij menen voorts, dat 
een grondige discussie van dit onder-
werp die de heersende gevoelens van 
onrusten onlust ten volle ernstig 
neemt, zelf een bijdrage moet leveren 
tot het opheffen van die sociale minus-
toestand. 

Als ik de kern van het voorafgaande 
in één zin samenvat, dan luidt die: 
Rechtshandhaving heeft tenminste 
evenveel te maken met hetgeen hier-
omtrent aan opvattingen on gevoelens 
leeft in de maatschappij, als met het-
geen beleidsmakers, juristen en ande-
re deskundigen hierover denken en 
schrijven. Of in de terminologie van 
Vrij: Rechtshandhaving kan en mag 
niet voorbijgaan aan de door criminali-
teit èn door de rechtshandhaving zelf 
in de maatschappij veroorzaakte ver-
schijnselen van subsocialiteit. Dit bete-
kent, dat wij om te beginnen de zich in 
de maatschappij manifesterende op-
vattingen en gevoelens over criminali-
teit en rechtshandhaving moeten in-
ventariseren. Een karakterisering daar-
van als tekenen van onrust en onlust is 
daarvoor op geen stukken na voldoen-
de. Zij beschrijft hoogstens wat naar 
buiten blijkt. 

Voor het verkrijgen van inzicht zul-
len wi j ons moeten verdiepen in de 
motieven en denkbeelden van hen, om 
wier opvattingen en gevoelens het 
gaat en daarbij - ook hierin verschil ik 
van mening met de heer Diepenhorst -
onze eigen meningen en oordelen 
daarover buiten haakjes moeten zet-
ten. Ik beschik alleen over impressi-
onistische gegevens hierover. Ik 
meen, dat met zulks gegevens toch 
een nuttig begin kan worden gemaakt. 

Als ik het goed zie, gaat het vooral 
om twee zienswijzen. In de eerste 
plaats om de al gesignaleerde mening, 
dat de overheid scherper, strikter, 
krachtiger strafrechtelijk en politieel 
tegen criminaliteit moet optreden. De-
ze mening wordt vaak ondersteund 
met een redenering van ongeveer de 
volgende inhoud: Er wordt veel aan-
dacht besteed aan de oorzaken van cri-
minaliteit en nogal wat zorg aan de be-
drijvers daarvan. Niettemin neemt de 
criminaüteittoe. Op die manier gaat 
het kennelijk niet. Dus moet de over-
heid krachtiger enz. tegen criminaliteit 
en haar bedrijvers optreden. De over-
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heid schept door haar nalatigheid in de-
ze zelf onrecht en moedigt zo zelfs tot 
het bedrijven van criminaliteit aan. 

Volgens een tweede, aan de vorige 
tegengestelde mening, moet criminali-
teit worden gezien als een gevolg van 
sociale misstanden en het heersen-
de recht als een middel om die mis-
standen te handhaven ten voordele 
van hen die daarvan profiteren. Dat 
recht hoeft daarom niet te worden 
geëerbiedigd, toepassing ervan is inte-
gendeel (op zijn minst in veel gevallen) 
zelf een vorm van onrecht. Het gaat er-
om de maatschappij te veranderen. 

Dit zijn ruwe schetsen. Er bestaan 
bovendien allerlei meer of minder ge-
nuanceerde tussen- en mengvormen 
van deze visies. Ik meen, dat wij er 
niettemin goed aan doen van deze po-
laire zienswijzen uit te gaan, omdat zij 
ons in staat stellen het maatschappelij-
ke krachtenveld waarin rechtshandha-
ving moet plaatsvinden in kaartte 
brengen en de gevaarlijkste voetan-
gels en klemmen daarin op te sporen. 

Van belang is daarbij niet alleen wat 
het meest in het oog springt - en dat 
zijn de punten waarin beide zienswij-
zen verschillen — maar ook waarin zij 
overeenstemmen. Waarin deze twee 
tegengestelde zienswijzen overeen-
stemmen is ten eerste, dat zij beide het 
heersende recht zien als samenvallend 
met door de overheid gemaakt recht 
en in het verlengde daarvan rechts-
handhaving als beperkt tot wetshand-
having (en vooral strafwetshandha-
ving) door de overheid. Vanuit die 
gemeenschappelijke wetspositivisti-
sche opvatting vindt de één, dat de 
overheid ten onrechte te weinig doet, 
de ander dat zij ten onrechte te veel en 
te krachtdadig optreedt. 

Dat beide een in het licht van de 
stand van de rechtstheorie volstrekt 
verouderde en gegeven de ontwikke-
ling van ons positieve recht ook niet 
houdbare visie aanhangen, is op dit 
moment niet ter zake. Waar het om 
gaat is, dat deze zienswijzen ondanks 
hun verouderd en niet houdbaar meer 
zijn, leven in de maatschappij, dat zij 
een teken zijn van de mate waarin ve-
len van onze rechtsorde zijn ver-
vreemd en dat zowel die zienswijzen 
als de vervreemding die daaruit blijkt 
invloed hebben op de reacties van bur-
gers op de manier waarop het recht 
wordt gehandhaafd. 

In die situatie kan een betoog, dat 
vervolging en bestraffing in ons recht 
zijn onderworpen aan beginselen en 
wetsbepalingen die de rechtspositie 
van de verdachte waarborgen, dat in 
beginsel ieder van ons in die positie te-
recht kan komen, dat die waarborgen 
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een grote historische verworvenheid 
zijn en een hoeksteen van de rechts-
staat vormen - in deze vervreemdings-
toestand kan en zal een dergelijk be-
toog, hoe juist ook, geen doel treffen. 
Het schampt af op dieper gewortelde 
gevoelens en versimpelde voorstell in-
gen van recht en onrecht, van de ver-
houding tussen recht en maatschappij. 

Hiermee kom ik bij een tweede punt 
waarop de 'law and order' opvatting 
en haar extreem tegengestelde elkaar 
ontmoeten. Het vloeit uit het vorige 
voort, maar verdient aparte vermel-
ding. Beide zien het recht niet alleen 
als een maaksel van de overheid, zij 
zien het ook als iets dat buiten en bo-
ven de maatschappij staat, en dat van 
daaruit op die maatschappij wordt 
'toegepast', niet als iets dat mede in en 
door die maatschappij wordt ge-
vormd en dus ook gehandhaafd. An-
ders gezegd: beide de-juridiseren in 
eerste instantie het maatschappelijke 
verkeer, om daar in tweede instantie 
het recht (dat zij eerst hebben geïnden-
tificeerd met de wet) op te projecteren. 

Het recht verschijnt hun zoals een 
reeks van bevelen die je al dan niet 
kunt of behoort op te volgen. Zelfs het 
begrip 'burgerlijke ongehoorzaanv 
heid', dat toch uit een heel ander vaat-
je is getapt dan dat van Locke, Montes-
quieu en het 19de-eeuwse wetsposit i-
visme, weerspiegelt nog die opvatt ing 
van recht als een soort bevelen. 

De rechtsleer heeft daar verschillen-
de kwalificaties aan verbondenhypo-
thetische, voorwaardelijke, algemene 
bevelen, maar ook in die nadere bepa-
lingen blijven het bevelen. Ook in de 
leer van het materiële natuurrecht is 
deze voorstelling overheersend. Zij 
plaatst bevelen van een hogere orde 
en van universele gelding boven de 
bevelen van het positieve recht men 
hun aan plaats en ti jd geboden gel-
ding. Geen wonder dus, dat die voor-
stelling van het recht bij niet-juristen 
voortleeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sta bij de-
ze zienswijze stil, omdat naar mijn in-
druk de Minister in het voetspoor van 
recente ontwikkelingen in het denken 
over recht en maatschappij een funda-
menteel andere zienswijze aanhangt 
èn omdat uit die andere zienswijze nog 
meer beleidsconsequenties kunnen 
worden getrokken dan reeds door de 
Minister zijn geformuleerd. Ook meen 
ik met betrekking tot de vraag, hoe op 
die sociale minus-toestand van rechts-
vervreemding waaraan de twee polair 
tegengestelde zienswijzen op recht en 
rechtshandhaving uitdrukking geven 
het best kan worden gereageerd. 

i 
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Als wi j ervan uitgaan, dat het recht 
niet alleen is wat in 'de boeken' staat, 
maar dat het ook bestaat in en ge-
vormd wordt door de gedragingen van 
burgers in het rechtsverkeer, dan volgt 
daaruit meteen dat dat die burgers niet 
alleen een indirecte, politieke verant-
woordeli jkheid hebben voor de vor-
ming en handhaving van recht, maar 
ook een directe, op eigen terrein, zij 
het steeds in wisselwerking met het-
geen de overheid in haar verschillende 
hoedanigheden doet. Die wisselwer-
king kan de vorm aannemen van een 
beperking van de burgers (in het bij-
zonder door de wet), maar ook van 
steun door of samenwerking met de 
overheid. 

Hier ligt een aanknopingspunt voor 
een beleid dat zich richt op het wegne-
men van de rechtsvervreemding, 
waarmee onze maatschappij is doorre-
gen en die zeker in een tijd van terug-
lopende welvaart niet vanzelf zal af ne-
men. 

Als wi j er immers van uitgaan, dat 
het recht niet alleen door de overheid 
maar ook als levend recht in en door 
de maatschappij wordt gevormd, dan 
volgt daaruit ook, dat de taak van de 
overheid niet kan worden beschreven 
als het handhaven van de wetten, zelfs 
niet als een min of meer rekkelijk 
handhaven daarvan, afhankelijk van 
overwegingen van opportuniteit en 
staatsraison zoals die bij het verbalise-
ren en opsporen van verdachten en 
het seponeren of vervolgen van straf-
zaken worden gehanteerd. Als ook het 
directe rechtsvormende vermogen 
van de maatschappij wordt erkend, 
dan moet de rechtshavende taak van 
de overheid ruimer en positiever wor-
den geformuleerd, maar ook aan alge-
mene beginselen worden onderwor-
pen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft in zijn memorie van toelichting 
uitdrukkelijk zo'n algemeen beginsel 
van rechtshandhaving geformuleerd. 
Aan de rechtshandhaving, zegt hij, 
'dient in de eerste plaats het beginsel 
van evenredigheid tussen middel en 
doel ten grondslag te liggen'. In zijn 
memorie van antwoord voegt hij daar-
aan toe, dat het om méér gaat dan 'een 
praktische leefregel van een verstan-
dig bestuurder', dat hier niet alleen de 
utiliteit in het geding is, maar de even-
redigheid tevens een norm is voor het 
overheidsoptreden. 'Het beginsel 
heeft dus,' ik citeer, 'behalve een prag-
matische, ook en zelfs vooral een zede-
lijke component. Met dit laatste wordt 
ook een band gelegd tussen rechts-
handhaving en rechtvaardigheid'. 

Ik onderschrijf deze uitspraken volle-
dig. Het evenredigheidsbeginsel be-
hoort, zou ik eraan toe wil len voegen, 
tot wat de Amerikaanse rechtsfilosoof 
Lon Fuller de 'internal morality of law' 
heeft genoemd. Deze 'internal morali-
ty of law' heeft tot inhoud beginselen 
voor de manier waarop het recht moet 
worden gevormd en gehandhaafd wi l 
metterdaad recht tot stand komen en in 
stand blijven. Het zijn dus veeleer for-
mele dan materiële beginselen. Hoe 
veelvormiger in cultureel en levensbe-
schouwelijk opzicht de samenleving, 
hoe minder in het door de overheid te 
vormen en handhaven recht plaats kan 
zijn voor materiële rechtsbeginselen 
van zedelijke aard. Des te belangrijker 
worden in een dergelijke samenleving 
de formele beginselen van rechtsvor-
ming en "handhaving. 

Des te belangrijker is het dus óók, 
dat zowel deze beginselen zelf als hun 
uitwerking in het verbaliserings-, op-
sporings- en vervolgingsbeleid, zoveel 
als mogelijk is zonder hun effectiviteit 
te schaden, duidelijk worden aangege-
ven en zo goed mogelijk controleer-
baar worden gemaakt. 

Als hoofddoelen van wetgeving en 
rechtshandhaving noemt de Minister. 
'Het scheppen van voorwaarden om 
de rechten en vrijheden van de burger 
te waarborgen, de overheid in staat te 
stellen haar taak naar behoren te ver-
vullen en conflicten in de samenleving 
binnen de banen van het recht te nou-
den, met andere woorden eigenrich-
ting tegen te gaan'. Ik meen, dat dit 
toch nog een te negatieve formulering 
van de overheidstaak in deze is en dat 
hieraan moet worden toegevoegd: Het 
bevorderen van sociale vrede als een 
voorwaarde voor de ontplooiing van 
het recht in de samenleving en - als 
een daarvan afgeleid doel - het ophef-
fen van subsocialiteit en rechtsver-
vreemding in de samenleving. 

Op grond van deze doelstellingen 
zal in een aantal gevallen verscherping 
van de rechtshandhaving noodzakelijk 
zijn, in andere daarentegen versoepe-
ling en/of samenwerking met en on-
dersteuning van de burgers in hun ac-
tiviteiten, die tot de verwerkelijking 
van de zojuist genoemde doelen in de 
samenleving kunnen leiden. Het gaat 
in dezen niet om of - of: óf verscher-
ping van de criminaliteitsbestrijding óf 
meer permissiviteit; of meer aandacht 
voor de maatschappelijke oorzaken óf 
van de gevolgen van criminaliteit. Het 
gaat veeleer om een optimale verde-
ling van de middelen en het kiezen van 
het juiste middel voor het juiste doel. 

Het gaat dus om het evenredig-
heidsbeginsel. Het is niet alleen een 

keuze tussen justitiële en niet-justitiële 
middelen of tussen middelen van het 
strafrechtsstelsel en die van het be-
stuurs- of civielrechtelijke stelsel. Er 
zijn keuzemogelijkheden binnen het 
justitiële werkterrein. Er zijn ook bron-
nen in de maatschappij zélf, die kun-
nen worden aangeboord. Wat ik be-
pleit is, dat die keuzes beleidsmatig, in 
onderlinge samenhang en in zo groot 
mogelijke openheid en duidelijkheid 
voor de burgers worden gemaakt. 
Daarmee kan niet alleen een vaak zin-
loze discussie en onnodige polarisatie 
- overigens is in mijn ogen niet iedere 
polarisatie onnodig - in de maatschap-
pij veel wind uit de zeilen worden ge-
nomen, daarmee kunnen ook subsoci-
aliteits- en rechtsvervreemdingseffec-
ten worden tegengegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik realiseer 
mi j , dat wat alleen door 100 mannen of 
vrouwen kan worden gedaan, niet kan 
worden verricht door 50, hoe goed je 
hun werk ook organiseert. Ik weet ech-
ter ook, dat ook omgekeerd wat alleen 
kan worden bereikt door een betere or-
ganisatie van de samenwerking niét 
kan worden gedaan door er meer 
mensen voor in te zetten. Ik weet bove-
dien, dat vaak een reorganisatie die 
wel lukt met 50 mensen, vastloopt als 
daar een veel groter aantal bij is be-
trokken. 

Het is bovendien duidelijk, dat de eco 
nomische toestand aanzienlijke perso-
neelsuitbreidingen ten behoeve van 
de rechtshandhaving niet toestaat. Een 
verruiming en uitbreiding van wat on-
der die taak valt, mag daarom ook niet 
tot zulke budgettaire gevolgen leiden. 
Waar het om gaat, is veeleer verfijning 
en verduidelijking van de prioriteiten-
stelling. 

Mijnheer de Voorzitter! Op grond 
van het voorafgaande meen ik, dat het 
beginsel van evenredigheid tussen 
middel en doel in de rechtshandha-
ving als volgt zou dienen te worden 
uitgewerkt. Ik ga er daarbij van uit, dat 
er volledige overeenstemming over is, 
dat rechtshandhaving niet samenvalt 
met wetshandhaving. Het eerste om-
vat meer dan het laatste. Dit betekent 
o.a., dat de strafwet niet kan worden 
gezien als een bevel aan de overheid 
om in de aangegeven gevallen over te 
gaan tot strafrechtelijk optreden. 

Het justitiële en politionele handelen 
van de overheid kan niet zijn, maar het 
mag ook niet zijn een door de wet ge-
conditioneerde reflex op strafbare fei-
ten. De strafwet beperkt veeleer de be-
voegdheden van de overheid op een 
wijze die de rechtsstaat kenmerkt en 
legt de overheid de plicht op in ieder 
van de in de wet genoemde gevallen 
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te beslissen, of en zo ja hoe zij dient op 
te treden. Die beslissing is geen volle-
dig vrije beslissing. Zij is onderworpen 
aan algemene beginselen (die beho-
rentot de 'internal morality of law'): 
die eisen stellen aan het recht. Het is, 
meen ik, eveneens een eis van recht, 
dat zowel die beginselen zelf als hun 
toepassing zo duidelijk mogelijk ken-
baar en controleerbaar zijn voor de 
burgers. Met het oog daarop is een na-
dere uitwerking van het door de Minis-
ter gestipuleerde evenredigheidsbe-
ginsel van principieel belang. Als een 
aanzet tot een zodanige uitwerking 
noem ik de volgende hoofdpunten. 

1. Het hoofddoel van rechtshandha-
ving moet niet worden geformuleerd 
als bestrijding van criminaliteit op zich 
zelf, maar het tegengaan van de nega-
tieve gevolgen van criminaliteit. 

2. Dat betekent niet alleen, dat tot 
dit doel keuzes moeten worden ge-
maakt tussen preventieve en repres-
sieve maatregelen en tussen het ge-
bruik van strafrechtelijke, bestuurs- en 
civielrechtelijke middelen, maar dat 
ook duidelijk richtlijnen en maatstaven 
moeten worden vastgesteld voor wel 
of niet verbaliseren en opsporen, ver-
volgen of seponeren. 

3. Voor de vaststelling van prioritei-
ten, richtlijnen en maatstaven moeten 
niet alleen de gevolgen van criminali-
teit, maar ook die van het overheids-
optreden tot rechtshandhaving wor-
den gewogen, bovendien niet alleen 
de directe gevolgen van beide, maar 
ook de indirecte, zoals het ontstaan 
van subsocialiteit en rechtsvervreenv 
ding. 

4. De beleidskeuzes en de gronden 
daarvoor dienen zo goed mogelijk 
voorafgaand aan hun toepassing aan 
de burgers bekend en voor hen door-
zichtig te worden gemaakt. Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hoop dat u mij toe-
staat nog eens de zin te citeren die bij 
mij diep in het brein gegrift is: 'Justice 
must be seen te be done' en dat zien 
betekent ook begrijpen. 

5. De coördinatie van bestuurs-, 
vervolgings-, opsporings- en verbalN 
seringsbeleid moet optimaal zijn. Dat 
is in de eerste plaats van belang voor 
de direct hierbij betrokken functiona-
rissen. Ook bij en tussen hen treden 
anders vervreemdingseffecten op, niet 
alleen ten opzichte van elkaar, maar 
zelfs ten opzichte van het recht. Het is 
van niet minder belang, dat het op el-
kaar afgestemd zijn van die overheids-
activiteiten ook voor de burgers zicht-
baar is. Plaatselijk overleg met hun 
vertegenwoordigers is daarom ge-
wenst, niet alleen met betrekking tot 

de handhaving van de openbare orde, 
maar ook met betrekking tot het beleid 
van het Openbaar Ministerie. 

Kan de Minister zich met deze uit-
werking van het beginsel van evenre-
digheid tussen middel en doel vereni-
gen? 

Een opmerking nog tot slot. Als er 
één gebied is waarop een aantal over-
heidstaken op een voor de burgers on-
doorzichtige en onbegrijpelijke manier 
door elkaar lopen, dan is dat het ter-
rein van de kinderbescherming en het 
allermeest bij de raden voor de kinder-
bescherming. Rekwestreren, advise-
ren in verschillende soorten gevallen 
en aan verschillende instanties, voor-
lichten, verwijzen en hulp verlenen lo-
pen hier zozeer samen en in elkaar 
over, dat burgers die met deze raden 
in aanraking komen zich vaak in een 
fuik voelen lopen. Ik wil op dit moment 
geen voorstellen doen voor een veran-
dering hierin. 

Er zijn in de loop van de jaren diver-
se denkbeelden hierover ontwikkeld 
die de bewindslieden ongetwijfeld be-
kend zijn. Wel wil ik hen vragen, of zij 
het met mij eens zijn, dat een organi-
satorische opklaring door een duidelij-
kere afbakening en scheiding van ta-
ken in deze een zeer hoge prioriteit van 
overheidsbeleid verdient en of zij be-
reid zijn in goede onderlinge coördina-
tie voorstellen daartoe met een zoda-
nige prioriteit te ontwikkelen. Ik zie 
met belangstelling het antwoord van 
de bewindslieden tegemoet. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: De Regering zal de vol-
gende week antwoorden. 

Sluiting 15.48 uur. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

1. de openbare vergadering van het 
volgende begrotingshoofdstuk zonder 
debat te doen plaatsvinden bij de aan-
vang van de vergadering van 24 febru-
ari a.s.: hoofdstuk XVI (Departement 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk) van de begroting van uit-
gaven van het Rijk voor het jaar 1981; 
begroting van uitgaven; aanwijzing en 
raming van de middelen (16 400). 

2. het voorbereidend onderzoek 
door het College van Senioren alsme-
de de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen hou-
den op 24 februari a.s.: 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
aanwijzing en raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1980(16 540); 

Wijziging van de Wet aansprakelijk-
heid olietankschepen (16 150); 

Vaststelling van het slot van de alge-
mene rekening van alle rijksontvang-
sten en -uitgaven, bedoeld in artikel 
86, tweede lid, het slot van de rekenin-
gen, bedoeld in artikel 87, derde lid, en 
het slot van de rekeningen van takken 
van rijksdienst, bedoeld in artikel 88 
van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 
259) over het dienstjaar 1975, alsmede 
vaststelling van het slot van de reke-
ning van het Algemeen burgerlijk pen-
sioenfonds, bedoeld in artikel M 6, ze-
vende lid, van de Algemene burgerlij-
ke pensioenwet over het boekjaar 1975 
(16 044); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (16 424); 

Wijziging van hoofdstuk XI (Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening) van de aanwijzing en 
de raming van de middelen tot dek-
king van de uitgaven van het Rijk voor 
hetjaar1980(16 499); 

3. de openbare behandeling van het 
volgende wetsontwerp te doen nou-
den op 24 maart a.s.: Wijziging Experi-
mentenwet onderwijs (15 653). 

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

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van (Rijks)wet: 

Wijziging van de regeling over loon-
beslag en van enige andere arbeids-
rechtelijke en beslagrechtelijke bepa-
lingen (14029); 

De eigendom van de bodem van de 
zee (15819); 

Goedkeuring van het voornemen tot 
opzegging van het op 25 augustus 
1924 te Brussel gesloten Verdrag ter 
vaststelling van enige eenvormige re-
gelen betreffende het cognossement 
met bijbehorend Protocol van onderte-
kening (Trb. 1953, 109) (15947); 

Goedkeuring van het op 23 februari 
1968 te Brussel tot stand gekomen 
Protocol tot wijziging van het lnternati-
onale Verdrag ter vaststelling van eni-
ge eenvormige regelen betreffende 
het cognossement, ondertekend te 
Brussel op 25 augustus 1924 (Trb. 
1979, 26) (15 948, R 1132); 

Wijziging van het Wetboek van 
Koophandel in verband met de be-
krachtiging voor Nederland van het op 
23 februari 1968 te Brussel tot stand 
gekomen Protocol tot wijziging van 
het Internationale Verdrag ter vaststel-
ling van enige eenvoudige regelen be-
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treffende het cognossement, onderte-
kend te Brussel op 25 augustus 1924 
(Trb. 1979, 26) (15949); 

Vaststelling van het slot van de alge-
mene rekening van alle rijksontvang-
sten en -uitgaven, bedoeld in artikel 
86, tweede lid, het slot van de rekenin-
gen, bedoeld in artikel 87, derde l id, en 
het slot van de rekeningen, bedoeld in 
artikel 87, derde l id, en het slot van de 
rekeningen van takken van rijksdienst, 
bedoeld in artikel 88 van de Comptabi-
liteitswet (Stb. 1927, 259) over het 
dienstjaar 1975, alsmede vaststelling 
van het slot van de rekening van het 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds, 
bedoeld in artikel M 6, zevende lid, van 
de Algemene burgerlijke pensioenwet 
over het boekjaar 1975 (16044); 

Wijziging van de Wet aansprakelijk-
heid olietankschepen (16 150); 

Wijziging van de rijkswetten zetel-
verplaatsing in verband met de onaf-
hankelijkheid van Suriname en de in-
voering in Nederland van de besloten 
vennootschap (16 239, R 1150); 

Wijziging van de Wet op de rechter-
lijke organisatie en de Wet op de Raad 
van State (16 298); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (16424); 

Wijziging van hoofdstuk XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1980 (wijziging naar aanlei-
ding van de Voorjaarsnota; eerste wi j -
zigingsvoorstel) (16442); 

Wijziging van hoofdstuk XI (Departe-
ment van Volkshuisvesting en Puimte-
lijke Ordening) van de aanwijzing en 
de raming van de middelen tot dek-
king van de uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1980 (16499); 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
aanwijzing en de raming van de mid-
delen tot dekking van de uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1980 (16540). 

Deze ontwerpen van (Rijks)wet zullen 
worden gesteld in handen van het Col-
lege van Senioren, dan wel van de 
desbetreffende vaste Commissies; 

2°. de volgende koninklijke besluiten: 
een, d.d. 3 februari 1981, nr. 2, hou-

dende de benoeming van de Neder-
landse delegatie naar de conferentie 
van de Nederlandse Anti l len, de eilan-
den van de Nederlandse Anti l len en 
Nederland; 

een, d.d. 3februari 1981, nr. 3, hou-
dende de benoeming van de alge-
meen secretaris van de conferentie 
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van de Nederlandse Anti l len, de eilan-
den van de Nederlandse Antil len en 
Nederland. 

De Voorzitter stelt voor deze besluiten 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister-President, Mi-

nister van Algemene Zaken, betreffen-
de heroverweging collectieve uitga-
ven; 

een, van de Minister van Buitenland-
se Zaken, betreffende 'Development 
Assistance Committee' Revieuw Ne-
derland; 

een van de Staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken, de heer Hazekamp, 
betreffende de Wereld Toerisme Con-
ferentie 1980. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter grif-
fie ter inzage voor de leden; 

4°. een missive van de Minister van 
Buitenlandse Zaken ter voldoening 
aan het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 60 en onder verwijzing naar het 
derde lid van artikel 61 van de Grond-
wet, en ten geleide van de Engelse 
tekst en de vertaling in het Nederlands 
van de op 27 maart 1980 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Overeen-
komst tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en de Republiek Cyprus betref-
fende het internationale wegvervoer 
(Trb. 1980,71), alsmede een toelich-
tende nota bij deze Overeenkomst. 

Deze missive is inmiddels gedrukt en 
aan de leden toegezonden. 

Het tractatenblad is nedergelegd ter 
griffie ter inzage voor de leden; 

5°. de volgende geschriften: 
een, van de «Doopsgezinde Vredes-

groep» te Capelle aan den IJssel, be-
treffende de politieke situatie in El Sal-
vador. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Buitenlandse Za-
ken; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Delft, betreffende 
het vraagstuk van de zigeuners. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Justit ie; 

een, van de jeugd van de Gerefor-
meerde Kerk Vrijgemaakt te Ommen, 
betreffende het ontwerp van de Wet 
afbreking zwangerschap (15 475). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Justitie en voor 
Volksgezondheid en Mil ieuhygiëne; 

Ingekomen stukken 

een, van het dagelijks bestuur van het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsver-
band Noordwest-Veluwe te Nunspeet, 
betreffende de provinciale herinde-
l ing; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Delft, betreffende 
de viering van de 5e mei als nationale 
feestdag. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat; 

een, van J. Somer te Coevorden, be-
treffende het plaatsen van adverten-
ties door overheidsinstellingen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Financiën; 

een, van de Vereniging voor volkshuis-
vesting «Alkmaar» te Alkmaar, betref-
fende huisvesting van rijksgenoten in 
Nederland en in het bijzonder van en-
kele Antillianen in Alkmaar. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening en voor Justi-
t ie; 

een, van het dagelijks bestuur van We-
vebo te Winschoten, betreffende het 
ontwerp van wet Wijziging van de Wet 
Sociale Werkvoorziening (16 429). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Sociale Zaken; 

een, van gedeputeerde staten van Gel-
derland, betreffende verzorgingstehui-
zen voor bejaarden. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Maatschappelijk 
Werk. 

Deze geschriften worden voor kennis-
geving aangenomen. 
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Noten 

NooM (zieblz.428) 

Bijlage commentaar Joop Vogt (PSP) op begroting Binnenlandse Zaken. 
Overzicht onroerend-goedbelasting gegevens. 

1. Amerongen nog geen hertaxatie 
2. de Bilt nog geen hertaxatie 
3. Doorn nog gaen hertaxatie 
4. Laren nog geen hertaxatie 
5. Leersum nog geen hertaxatie 
6. Loosdrecht nog geen hertaxatie 
7. Rhenen nog geen hertaxatie 

Woningen Flats Agra-
risch 

Winkel/ 
woonh. 

Bedrijven 

1. Ede 200% 170% 85% ? 1 35% 
2. Geleen 200% 174% ? ? 202% 
3. Heerlen 150% ? } 160% 125% 
4. Hilversum 220% 180% ) ? 1 75% 
5. Huizen 210% ? ? ? 160% 
6. Maarn 160% ? ? 165% 1 30% 
7. Nieuwegein 215% ? ? ? 125% 
8. Tiel 170% ? } ? 125% 
9. Utrecht 204% ? } ? 135% 

10. Wageningen 210% ? ? ? ? ' 

1 1 . Zeist 250% 2 ? ? ? 135% 

' De gemeente Wageningen kon geen precieze splitsing opgeven. In Wageningen zijn 
nauwelijks bedrijven maar veel rijksgebouwen van de Landbouwhogeschool en de insti-
tuten. De gemiddelde stijging was 90%, omdat woningen 150% gestegen waren, onbe-
bouwd bouwterrein 135%, kan het niet anders of de stijging van de «bedrijfsruimten» 
(lees rijksinstellingen) is veel lager. 
2 De gemeente Zeist gaf een heel rijtje waardestijgingen voor woningen op. 177 voor de 
goedkoopste 90 voor de daaropvolgende groep (tot 150 000 gulden) 137% voor woningen 
van 150 000—250 000 gulden en daarna geleidelijk minder. Het percentage van 250 is 
door mij geschat als gemiddelde. 
In Beverwijk werd getaxeerd op 80% van de werkelijke waarde om bezwaarschriften 
tegen te gaan. Volgens raadsvoorstel 136/1980 is er een duidelijke verschuiving van de 
belastingdruk in de richting van woningen en speciaal in de richting van middenklas 
woningen. 
In Maastricht wordt de waarde jaarlijks vastgesteld op 15 x de huurwaarde. 
In Weesp kon men geen exact antwoord geven. Woningen waren gemiddeld met 100% in 
waarde gestegen Het totaal met ongeveer 30% 
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