
109de Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 117 leden, te we-
ten: 
Aantjes, Abma, Van Amelsvoort , An-
driessen, Bakker, Barendregt, Ter 
Beek, Beekmans, Beinema, De Bekker, 
Beuker, De Boer, De Boois, Bremen, 
Du Chatinier, Coppes, P.A.M. Cornelis-
sen, Van Dam, Dees, Van Dis, Van der 
Doef, Drenth, Van Dijk, Epema-Brug-
man, Franssen, De Gaaij Fortman, Gar-
deniers-Berendsen, Geurtsen, Gin-
jaar-Maas, Van Gorkum, Groensmit-
van der Kallen, Van der Gun, Haas-Ber-
ger, Van Heel-Kasteel, Van der Heem-
Wagemakers, Van der Hek, Hermes, 
Hermsen, Hoekstra, Honig van den 
Bossche, Van Houwelingen, Hutsche-
maekers, Imkamp, Jansen, Janssen, 
Jongel ing, Jurgens, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, Kleisterlee, Knot, Koe-
koek, Kombrink, Koning, De Koning 
(A.R.P.), De Koning (B.P.), Koningh, 
Konings, De Koster, Kosto, Kraaije-
veld-Wouters, Kruisinga, De Kwaad-
steniet, Lamberts, Langedijk-de Jong, 
De Leeuw, Van Leeuwen, Van der Lek, 
Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, 
Masman, Meis, Van Mierlo, Nagel, 
Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, Peij-
nenburg, Ploeg, Poppe, Portheine, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van 
Rossum, Salomons, Van der Sanden, 
Van Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, 
Van het Schip, W. Scholten, Smit-
Kroes, Staneke, Terlouw, Van Thi jn, Ti-
lanus, Tolman, Tuinenburg, Veder-
Smit, Van Veenendaal-van Meggelen, 
Vellenga, Verbrugh, Vermaat, Ver-
woert, Vondeling, De Vries, Waltmans, 
Weijers, Weijters, Wiegel, Wierenga, 
Wisselink, TerWoorst , Worrel l en Van 
Zeil, 
en de heren Boersma, Minister van So-
ciale Zaken, Zeevalking, Staatssecre-
taris van Justitie, Klein, Staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen en Mertens, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken. 

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

Joekes, wegens verblijf buitenslands; 

Smit-Kroes en Van Aardenne, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring, wegens bezigheden elders; 

Andriessen en De Bekker, wegens be-
zigheden elders; 

Groensmit-van der Kallen en Van 
Heel-Kasteel, alleen voor het eerste 
deel van de vergadering, wegens poli-
tieke verplichtingen elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Geachte medeleden. 
Alvorens met ons werk te beginnen, 
heb ik een droeve mededel ing te doen. 
Onze personeelschef, de heer Mom, is 
gisteren overleden na een zeer kort 
ziekbed. Hij had al een paar jaren een 
wat wankele gezondheid, maar nie-
mand vermoedde dat hij die ernstige 
ziekte onder de leden had, die hem nu 
- sterke kerel die hij was - heeft ge-
veld. 

Jacobus Antonius M o m begon zijn 
loopbaan als onderwijzer in L imburg. 
Hij werd daarna leraar bij de Laura Mi j -
nen en was vervolgens werkzaam op 
de personeelsafdeling van de Staats-
mijnen en de Gasunie. 

Sinds de zomer van 1970 was hij in 
onze dienst. Zijn functie hier was geen 
gemakkelijke. Op zijn ziekbed heb ik 
hem veertien dagen geleden nog eens 
verzekerd dat het Presidium hem 
dankbaar was voor zijn toewi jding bij 
de belangenbehartiging èn van het 
personeel èn van de Kamer beide. 
Toen heb ik ook kunnen zien en horen 
met welk een moed hij het onverwach-
te en harde feit van zijn komend ver-
scheiden onder ogen zag; gewoon 
voorbeeldig. 

Aanstaande maandag hoop ik hem 
namens u te vergezellen op zijn laatste 
reis. 

De aanwezigen nemen gedurende eni-
ge ogenblikken stilte in acht. 

De vergadering wordt voor enige mi-
nuten geschorst en daarna hervat. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een brief van 
de Minister voor Surinaamse en Ne-
derlands-Antil l iaanse Zaken, houden-
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de intrekking van de ontwerpen van 
ri jkswet: 

Opneming van de mogeli jkheid van 
ontheff ing in artikel 8 van het Regie-
ment voor de Gouverneur van Surina-
me; 

Opneming van de mogeli jkheid van 
ontheff ing in artikel 8 van het Regie-
ment voor de Gouverneur van de Ne-
derlandse Anti l len (6729, R 283). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondge-
deeld, wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

Beide onderwerpen zullen van de 
lijst van werkzaamheden worden afge-
voerd. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mee, dat zijn ingekomen de vol-
gende br ieven: 

twee, van de Minister van Binnenland-
se Zaken, ten geleide van afschriften 
van de Koninklijke besluiten nrs. 11 en 
67 van 29 augustus 1975, respectieve-
lijk over de sluit ing van de huidige zit-
t ing der Staten-Generaal en tot nadere 
vaststell ing van de reiskostenvergoe-
ding voor de leden van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal; 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, ter toezending van jaarverslagen 
van produkt-en bedrijfschappen. 

Deze brieven, die niet zullen worden 
gedrukt, worden voor kennisgeving 
aangenomen; voor zoveel nodig is af-
schrift gezonden aan alle leden. 

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

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Buhck, Günter Karl 
Heinz en 25 anderen (13 475); 
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Naturalisatie van Allenstein, Hans Die-
ter August en 26 anderen (13 476); 

Naturalisatie van Brada, Tomas en 27 
anderen (13 477); 

Naturalisatie van Aisa Bonoko, Carlos 
en 27 anderen (13 484); 

Naturalisatie van Adrie Lodewijk en 28 
anderen (13 485); 

Naturalisatie van Baijens, Carolus Pe-
tronella en 22 anderen (13 486); 

Naturalisatie van Ankersmit, Jan Fer-
dinand Johannes en 24 anderen 
(13 491); 

Naturalisatie van Alvarez y Garcia, Isi 
doro en 27 anderen (13 492); 

Naturalisatie van Boosten, Gérard Jo-
seph Charles en 24 anderen (13 508); 

Naturalisatie van Auteri, Benito en 22 
anderen (13 509); 

Naturalisatie van Adita, Nancy en 28 
anderen (13 510); 

Naturalisatie van Atmadja en 27 ande-
ren(13 511); 

Naturalisatie van Baro Medina, Loren 
zo en 25 anderen (13 512); 

Naturalisatie van Beer, Johannes Ca 
tharina Rudolf en 19 anderen (13 513); 

Naturalisatie van Arizcuren y Cabezas, 
Elias en 25 anderen (13 526); 

Naturalisatie van Aizawa, Nobuo en 
23 anderen (13 536); 

Naturalisatie van Abdoella, Karienv 
baks en 29 anderen (13 537); 

Naturalisatie van Van Berckel, Jan Eu-
genius en 24 anderen (13 549); 

Naturalisatie van Akiharij, Pieter Paul 
en 26 anderen (13*550); 

Naturalisatie van Fernatoeboen, Fran 
cisca en 26 anderen (13 551); 

Naturalisatie van Bla'zek, Josef en 28 
anderen (13 552). 
De Voorzitter: Ik merk op, dat: 
in het formulier van afkondiging van 
wetsontwerp nr. 13 476 in de eerste 
alinea na 'Jul iana' een komma moet 
worden geplaatst; 

in de eerste alinea van het formulier 
van afkondiging van wetsontwerp nr. 
13 491 in plaats van 'prinses' moet 
worden gelezen: Prinses en aan het 
slot van het formulier van afkondiging 
de puntkomma moet worden vervan-
gen door een dubbele punt; 

in de vierde alinea van het formulier 
van afkondiging van wetsontwerp nr. 
13 509 na 'verstaan' een komma moet 
worden ingevoegd; 
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in het publikatie- en uitvoeringsbe-
vel van wetsontwerp nr. 13 526 in 
plaats van uitvoecing' moet worden 
gelezen: ui tvoering; 

in de tweede alinea van he t fo rmu-
lier van afkondiging van wetsontwerp 
nr. 13 536 in plaats van 'waartoe Ons' 
moet worden gelezen: waartoe aan 
Ons. 

Deze verbeteringen zullen worden 
aangebracht. 

De wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en, telkens na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
XV (Departement van Sociale Zaken) 
van de rijksbegroting voor het dienst -
jaar 1974 (Kosten Extra Werkgelegen-
heidsprogramma 1973) (13 400). 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder s temming aange-
nomen. 

Het lid Weijters vervangt het lid Von-
deling op de voorzittersstoel. 

Aan de orde is de behandeling van het 
voorstel van de commissie inzake de 
werkwijze der Kamer tot tijdelijke in-
voeging in het Reglement van Orde 
van nieuwe bepalingen nopens de be-
handeling van nota's (13 435). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Van der Sanden (KVP): Mijn-
heer de Voorzitter! De paar kantteke-
ningen die ik wi l plaatsen spreek ik 
mede uit namens de fractie van de 
CHU. Onze fracties stemmen in met 
het voorstel. Wij hopen dat het aan zijn 
doelstellingen zal beantwoorden en 
dat dit zal blijken in de proefperiode 
die volgende week kan ingaan. 

Deze week hebben wi j enige erva-
ring opgedaan met een nieuw type 
motie, de zogenaamde amenderings-
motie. Wij weten dat deze uitspraak-
vorm mogelijk is geworden na een de-
bat in deze Kamer bij de behandeling 
van stuk 12 006, indien het uitsluitend 
over planologische kernbeslissingen 
gaat. 

Wij weten ook dat de Voorzitter van 
de Commissie Werkwijze gisteren 
heeft verklaard dat hiervan geen pre-
cedentwerking mag uitgaan. Deson-
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danks lijkt het onze fracties zinvol in-
dien de Commissie Werkwijze zich op 
korte termijn over deze zaak zou wil len 
buigen. Nota's worden in dit huis im-
mers voor kennisgeving aangenomen. 
Het karakter van de amenderingsmo-
ties en de mogelijke consequenties 
hiervan, ook in staatsrechtelijke zin, 
behoeven, naar de mening van onze 
fracties, nader en diepgaander beraad 
dan tot nu toe mogelijk is gebleken. 
Wij hebben ernstige twijfels over het 
karaktervan dit nieuw soort moties. 

Derhalve wi l len wi j de Voorzitter van 
de Commissie Werkwijze vragen of hij 
bereid is deze zaak op korte termijn in 
de Commissie aan de orde te stellen, 
zodat dat diepgaand beraad kan 
plaatsvinden. 

D 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Verga-
dertijd is een schaars artikel in deze 
Kamer - daarom zal ik er ook een rui-
mer gebruik van maken dan de heer 
Van der Sanden - al zijn er altijd ver-
rassingen mee mogelijk. Het Regie-
ment van Orde geeft procedures aan 
waarbinnen een zekere efficiency na-
gestreefd kan worden. Ik zeg uitdruk-
kelijk: 'een zekere efficiency' om te re-
lativeren. Absolute efficiency betekent 
absoluut zwijgen, en dat is niet de 
strekking van ons parlementaire stel-
sel, ook al komt well icht in een enkel 
geval wel eens de voorkeur bij iemand 
op dat een aan het woord zijnde spre-
ker zweeg, om welke reden dan ook. 

De beschikbare vergadertijd dient zo 
goed mogeli jk te worden benut. Dat is 
een weg geplaveid met goede voorne-
mens die niet altijd worden waarge-
maakt. De Kamer worstelt met het t i j-
dig afhandelen van de begrotingen om 
daarnaast wetgeving mede tot stand 
te brengen en het beleid van de Rege-
ring te kunnen controleren. Haar 
zwaarbelaste programma ondervindt 
de laatste jaren een steeds sterker 
wordende druk van een in haar veel-
vuldigheid betrekkelijk jong verschijn-
sel: de Nota, het patent voor alle be-
leidskwalen; de strohalm voor elk ka-
merlid dat niet weet welke concrete 
vragen het aan ministers moet stellen; 
de zegekar voor iedere bewindsman 
die een eigen beleidsvisie wi l tonen; 
en, naarvermoedeli jk over enige jaren 
zal blijken, het nachtrustverslindend 
syndroom van menig ambtenaar. 

De Commissie voor de Werkwijze 
der Kamer tracht de wassende stroom 
van nota's te kanaliseren via onder-
zoek in openbare commissievergade-
ringen en heeft daartoe bij wijze van 
proef voor êén jaar enige aanvullende 
bepalingen in het Reglement van Orde 
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voorgesteld. Bij de beoordeling van de 
vraag of men aan die proef wi l mee-
werken, ontkomt men er niet aan het 
verschijnsel van de Nota zelf op de ke-
per te beschouwen. Wordt de proef 
metterti jd omgezet in definitieve re-
gels, dan is immers de Nota als vast 
gegeven niet meer weg te denken. 

De Commissie Werkwijze acht zich 
zelf voor een discussie over de doel-
matigheid van nota's als communica-
t iemiddel tussen kabinet en Kamer 
niet de geëigende gesprekspartner. De 
VVD-fractie vindt dat de Commissie 
zich hier te bescheiden opstelt. Net zo-
als van de Voorzitter van de Commis-
sie Werkwijze of van de Voorzitter der 
Kamer de suggestie aan bewindslie-
den kan uitgaan om zich in hun spreek-
ti jden wat te beperken, zo kan ook aan 
het kabinet bericht worden dat de Ka-
mer op het gebied van Nota's een ze-
ker verzadigingspunt heeft bereikt, wat 
een neutrale uitdrukking zou zijn voor 
de gewaarwording dat men er de buik 
eigenlijk vol van heeft. 

Dat wi l niet zeggen dat over iedere 
nota een negatief oordeel geveld moet 
worden. Het betekent wel dat de Ka-
mer zich dient af te vragen of zij op het 
ingeslagen pad verder wi l gaan, en 
een experimentele wijziging van het 
Reglement van Orde zou dat alleen 
maar lijken te bevestigen. In het verle-
den werd door de Kamer bij uitzonde-
ring om een nota gevraagd. Het betrof 
meestal een beleidsproblematiek die 
door verschillende departementen 
heen speelde en een gecoördineerde 
aanpak nodig had. Ik denk bij voor-
beeld aan de Bejaardennota die in een 
motie van mevrouw Van Leeuwen ge-
vraagd werd en die nu een vervolg 
heeft gekregen. De VVD-fractie acht 
het gewenst dat de Kamer zich zelf bij 
het vragen om nota's een wijze zelf be-
perking blijft opleggen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Me-
vrouw Kappeyne van de Coppello 
wees op een motie, die ik gisteren heb 
ingediend. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Neen, daar wees ik niet op. Ik 
haalde aan een voorbeeld, dat de Ka-
mer vroeg in een uitspraak, door u 
aangeboden, om een nota inzake het 
bejaardenbeleid. Daar is nu een ver-
volg op gekomen. Dat vind ik een 
voorbeeld van een goede nota, die een 
zeer brede problematiek betreft. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Be-
dankt! 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Tot uw dienst. 

Dat heeft niet verhinderd dat het ka-
binet uit zich zelf in grote gulheid de 
afgelopen twee jaren aan de Kamer 
een aantal nota's heeft gezonden dat 
dichter bij de 70 dan bij de 60 ligt. Wie 
weet wat ons nog te wachten staat, al 
heeft de Minister-President in ant-
woord op vragen van de heer Kruisin-
ga laten weten dat de oogst de komen-
de jaren minder zal zijn. Het kabinet 
geeft bovendien aan nota's een andere 
strekking en heeft er een andere be-
doeling mee. 

Voorheen werden nota's benut om 
informatie te geven, waartoe ook kon-
den behoren beleidsvoornemens van 
een kabinet. Over die voornemens 
werd in de Kamer gediscussieerd zon-
der dat er over beslist werd. De nota 
werd na de beraadslaging voor kennis-
geving aangenomen. De beleidsvoor-
nemens kregen eventueel een nadere 
uitwerking in begrotingen en andere 
wetten. 

Dit kabinet wi l echter de Kamer aan 
zijn beleidsvoornemens in een vroeg 
stadium binden, medeplichtig maken, 
compromit teren. De Commissie Werk-
wijze heeft die tendens in haar toelich-
t ing op het voorstel tot wijziging van 
het Reglement van Orde aldus in satijn 
gehu ld : 'Men ontkomt niet aan de in-
druk, dat er een accentverschuiving 
heeft plaats gevonden, in die zin, dat in 
het verleden de klemtoon meer op in-
formatie lag, terwij l thans meer be-
oogd wordt te onderzoeken, hoe de 
kansen voor een voorgenomen stuk 
wetgevende arbeid in de Kamer lig-
gen' . 

Een nota is echter noch naar de 
vorm waarin haar beleidsvoornemens 
gegoten zijn, noch naar de procedure 
van behandeling geschikt om de Ka-
mer te binden. Dat wi l ik bij voerbaat 
vaststellen, voor dat eventueel een 
diepgaande gedachtenwisseling in de 
Commissie Werkwijze volgt. 

Doelstellingen van beleid worden 
vaak zo vaag en wi jds geformuleerd 
dat men er alle kanten mee op kan. 
Aanduidingen hoe wetsontwerpen zul-
len luiden, zijn in werkelijkheid slechts 
het topje van de ijsberg. Een voor-
beeld: de Nota inzake het Grondwets-
herzieningsbeleid vermeldde als stel-
ling dat sociale grondrechten in de 
Grondwet zouden moeten worden op-
genomen. Op de essentiële vraag, of 
die sociale grondrechten als bindende 
norm zouden gelden dan wel als in-
structienorm, en welke die sociale 
grondrechten zouden zijn, werd geant-
woord dat een discussie daarover 
vruchtbaarder zou zijn bij het betref-
fende, nog in te dienen wetsontwerp. 

Zonder de inhoud aan te geven werd 
niettemin in de nota een principe uit-
spraak gedaan. 

De behandelingsprocedure van no-
ta's in de Kamer voorziet niet in de mo-
gelijkheid dat de Kamer over de in-
houd van de nota een beslissing 
neemt. De Minister kan, al dan niet on-
der druk van de Kamer, wijzigingen 
aanbrengen; dat zagen wi j bij het eer-
ste deel van de derde nota Ruimtelijke 
Ordening. De Kamer amendeert een 
nota niet, zij kan als surrogaat slechts 
in moties haar standpunt uiteenzetten. 
Vandaar de lawine van moties die bij 
elke nota dreigt, een papierwinkel die 
bewindslieden rustig in de prul lemand 
kunnen laten verdwi jnen, hetgeen zij 
soms reeds in deze vergaderzaal aan-
kondigen en ook doen, ter meerdere 
werkgelegenheid van onze bodes. Uit-
spraken van de Kamer hebben geen 
rechtskracht, maar de Kamer wordt 
wel hoe langer hoe meer politiek mo-
reel gehouden aan wat in nota's, die 
zij slechts voor kennisgeving aannam, 
staat. 

De VVD-fractie acht dit een onjuiste 
ontwikkel ing. De nota wordt daarbij de 
antichambre voor de wetgeving waar-
in de Kamer minder politieke instru-
menten ten dienste staan, en dat nog 
wel in een situatie waarin door sommi-
gen betwijfeld wordt of het parlement 
een volwaardige tegenspeler kan zijn 
van de Regering. 

Gelet op de ontwikkeling van nota's 
in een door ons niet gewenste richting 
en onze afkeer om aan de behandeling 
van dat soort nota's een extra accent 
te geven, zal het duidelijk zijn dat wi j 
niet staan te trappelen om aan het een-
jarige experiment van het doen onder-
zoeken van nota's in openbare com-
missievergaderingen onze medewer-
king te verlenen. 

Onze afkeer is echter ook weer niet 
zo groot dat w i j zullen tegenwerken. 
Wij zijn bereid het experiment een 
kans te geven. 

De Commissie-Werkwijze is aan een 
wens van mijn fractie tegemoet geko-
men door de Voorjaarsnota gelijk te 
schakelen met de Mil joenennota. Ver-
der is het blijkens de nadere uiteenzet-
ting door de Commissie mogelijk ge-
bleken dat het starre systeem van on-
derzoek van iedere nota in een open-
bare commissievergadering doorbro-
ken wordt door de eisen van de prak-
tijk, als een nota nauw samenhangt 
met een wetsontwerp of met andere 
aanhangige kamerstukken meegeno-
men kan worden in de behandeling. 
De enige voorwaarde is dat 150 kamer-
leden het met een suggestie van die 
strekking eens zijn. Wij nemen aan dat 
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het dan een redelijk voorstel zal zijn, 
en wij zijn dan niet zo bang voor dat 
ene lid dat dan dwars gaan liggen; 
een vrees, die wel mede de broed-
plaats is geweest overigens van de 
thans voorgestelde regeling. 

Gewoon praktisch gezien luidt de 
vraag: Is er meer spreektijd en zal die 
ook benut worden? Gelet op het grote 
aantal nota's levert de voorgestelde 
regeling absoluut meer spreektijd op. 
Immers, zouden de nota's slechts ple-
nair behandeld worden in de thans be-
schikbare tijd, dan zou een strenge 
spreektijdbeperking ingevoerd moe-
ten worden. Onder het nieuwe 
systeem wordt een dergelijke beper-
king plenair wel aangelegd, doch, naar 
uit het antwoord van de Commissie 
blijkt, behoeft dat in de openbare com-
missievergadering niet het geval te 
zijn. Als een nota niet in één openbare 
commissievergadering afgewerkt 
wordt kan het onderzoek in een vol-
gende worden voortgezet. In plaats 
van 3 vergaderdagen van de Kamer 
komen er dan 2 dagen voor openbare 
commissievergaderingen bij, als ten 
minste op die dagen geen openbare 
hoorzittingen worden gehouden. Dat 
zal alle fracties soelaas bieden, zeker de 
kleine, die in een openbare commis-
sievergadering gewoonlijk een hele 
korte spreektijd toegemeten krijgen, 
zelfs over de meest fundamentele on-
derwerpen. De beperking in de plenai-
re vergadertijd (voorheen bij nota's in 
beginsel niet gehanteerd) wordt ge-
compenseerd door uitbreiding van de 
openbare commissievergadertijd. Zal 
dat in de praktijk voldoende overzich-
telijk zijn? Ik betwijfel het. Gelet op de 
veelheid van nota's wordt een aantal 
openbare commissievergadering al bij 
voorbaat 'uitgegeven'. Dat betekent 
dat de agenda's bij voorbeeld 2 maan-
den tevoren 'volgeboekt' zijn. Natuur-
lijk zal er aandrang zijn om een nota in 
één dag te onderzoeken. Niettemin zal 
het ook wel voorkomen dat men aan 
het eind van die dag met het onder-
zoek niet klaar is. Wat gebeurt er dan? 
Het onderzoek in de openbare com-
missievergadering wordt opgeschort 
tot de volgende beschikbare dag, en 
dat zou wel eens na 1 of 2 maanden 
kunnen zijn. Nu is er al een zekere 
amechtigheid als de plenaire behande-
ling van een nota zich over meer dan 
één week plenair uitstrekt. Gaat de po 
litieke rek er niet helemaal uit, als een 
nota over verschillende maanden 
wordt gespreid? 

Ten slotte een zaak van staatsrechte-

lijke aard betreffende een juiste formu-

lering. In het wijzigingsvoorstel gaat 
het om nota's, afkomstig van de 'rege-
ring'. Van het begrip 'regering' bestaat 
op dit moment constitutioneel geen 
officiële omschrijving. In de huidige 
Grondwet komt het begrip 'regering' 
in verschillende betekenissen voor. In 
artikel 52 omtrent de inhuldiging des 
Konings is gewichtig de situatie van de 
koning 'de Regering aanvaard heb-
bend'. Het aanvaarden van de Rege-
ring betekent eigenlijk het wilsbesluit 
tot en tevens de aanvang van de uitoe-
fening van het Koninklijke gezag. In ar-
tikel 87 wordt het woord Regering in 
een andere betekenis gebruikt, name-
lijk in de term 'colleges van advies en 
bijstand aan de Regering'. Die termi-
nologie is destijds door een amende-
ment van Troelstra, ingediend op 13 
oktober 1921 geïntroduceerd. Uit de 
discussie op 18 november 1921 in deze 
Kamer blijkt niet wat precies onder Re-
gering wordt verstaan. Wellicht zou de 
heer Troelstra, gezien zijn politieke op-
vattingen, er de voorkeur aan gegeven 
hebben dat onder regering slechts ka-
binet werd begrepen, maar men mag 
wel aannemen dat - zeker in die tijd -
de Kamer onder 'regering' verstond: 
Koning en ministers. 

Bij de op handen zijnde Grondwets-
wijziging zal vermoedelijk wel een be-
gripsomschrijving van 'regering' wor-
den gegeven. De staatscommissie Cals-
Donner heeft in haar voorstellen een 
artikel opgenomen, dat luidt: 'De rege-
ring wordt gevormd door de Koning 
en de ministers'. Wij behoeven ons 
daar nu nog niets van aan te trekken, 
maar het is niet zo dat dat voorstel een 
geheel nieuwe gedachte bevat. In haar 
toelichting zegt de commissie-Cals-
Donner het volgende: 'Zij meent dat 
het aanbeveling verdient de eenheid 
van Koning en ministers op duidelijke 
wijze tot uitdrukking te brengen en de 
plaats van deze twee-eenheid in ons 
staatsbestel nader te preciseren door 
daaraan, in overeenstemming met het 
ten onzent heersende spraakgebruik, 
de benaming regering te geven'. Ik 
vind die toelichting heel zuiver: zij stelt 
de eenheid voorop, maar zij onder-
scheidt toch duidelijk twee elementen, 
enerzijds de Koning, anderzijds de mi-
nisters. 

Het onderscheiden van de elemen-
ten van die twee-eenheid wil nog niet 
zeggen, dat men eventuele verschillen 
van mening tussen beide wil gaan op-
rakelen. Dat is geenszins het geval. Het 
zou een vreemde gang van zaken zijn 
als wij bij iedere uiting van een minis-
ter de Koningin zouden proberen op te 
bellen om te vragen of zij het wel met 
die uiting eens is, of dat wij in de Ka-

mer telkens zouden vragen of een be-
windsman zich van de instemming 
van Hare Majesteit heeft vergewist. 

In het mondelinge verkeer met de 
Tweede Kamer pleegt het staatshoofd 
zich te laten vertegenwoordigen door 
bewindslieden, die geacht mogen 
worden namens de regering te spre-
ken. In het schriftelijke verkeer ligt dat 
anders. Wetsontwerpen gaan verge-
zeld van een Koninklijke Boodschap; 
nota's en brieven worden slechts door 
bewindslieden ondertekend. De niet-
ondertekening door de Koning sluit 
geenszins zijn medeweten of zelfs zijn 
instemming met de inhoud ervan uit. 
Dat is echter niet relevant; het gaat om 
de vraag van wie een nota of een brief 
afkomstig is. Als een nota niet mede-
ondertekend is door de Koning, lijkt 
het mij uit een oogpunt van zuivere 
terminologie, onjuist, te spreken over 
een nota van de regering. Om die re-
den heb ik met enkele collega's een 
amendement ingediend. Het is niet 
mijn bedoeling daarmee het gehele 
Reglement van Orde overhoop te ha-
len. Of de noodzaak daartoe bestaat kan 
altijd nog na de grondwetswijziging 
worden bezien. Ik wil er slechts op wij-
zen dat thans een heel nieuw begrip in 
het Reglement van Orde wordt inge-
voerd, namelijk het begrip 'Nota'. Gelet 
op de praktijk van het presenteren van 
nota's aan de Kamer, te weten dat zij 
slechts door bewindslieden onderte-
kend worden, zou ik de Kamer gaarne 
in overweging willen geven in die nieu-
we sector een zo zuiver mogelijke ter-
minologiete hanteren. 

D 
De heerTerlouw(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In het verslag, dat is ge-
voegd bij het voorstel van de commis-
sie werkwijze vind ik wat ik beschouw 
als een kernzin op bladzijde 4. Daar 
staat, dat de commissie werkwijze juist 
van oordeel is dat in het algemeen het 
aandeel van de commissies met inbe-
grip, ook in de wetgevende arbeid, van 
het instituut van de openbare commis-
sievergadering uitbreiding en verzwa-
ring verdient. Uit het voorstel blijkt 
dan ook dat de commissie inzake de 
werkwijze der Kamer dat vindt, omdat 
zij wenst over te gaan tot het vaker 
houden van dergelijke vergaderingen 
en om nota's daarin uitsluitend te be-
handelen, enkele uitzonderingen daar-
gelaten. 

Ik wil hierbij aantekenen dat dit al-
leen maar aanvaardbaar en bevredi-
gend kan zijn als die vergaderingen dan 
ook een meer politiek karakter krijgen 
en als het politieke karakter meer tot 
uitdrukking kan komen. Dat zal dan 
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ook nodig zijn om ons met het voorstel 
te doen meegaan. 

Als wij kijken naar het huidige voor-
stel, dan blijkt dat een fractie als de 
mijne in de plenaire vergadering waar 
de nota ten slotte wordt afgedaan tien 
minuten spreektijd krijgt. Het is kenne-
lijk de bedoeling van de commissie, en 
terecht, dat deze tien minuten worden 
gebruikt om de moties te behandelen 
en een paar opmerkingen te maken, 
niet om tot een ontwikkeling van een 
visie te komen over de problematiek 
die in de nota wordt behandeld. Dat is 
allemaal uitstekend als in de OCV een 
fractie als de mijne, van die grootte, 
wel die gelegenheid krijgt. De praktijk 
in een OCV is op het ogenblik dat klei-
nere fracties kunnen beschikken over 
twaalf of vijftien minuten spreektijd 
voor de hele dag. Het is dus onmoge-
lijk om algemene beschouwingen over 
het aan de orde zijnde onderwerp te 
houden. Dat is onmogeli jk uit prakti-
sche overwegingen. Er is een agenda, 
men heeft een zeer beperkte spreek-
t i jd, de Minister komt er steeds lang-
durig tussendoor, zodat het eenvoudig 
niet mogeli jk is om op een enigszins 
brede manier de visie van de fractie te 
stellen tegenover de visie die de Minis-
ter of de Staatssecretaris in zijn nota 
heeft neergelegd. Het geven van een 
visie is naar mi jn mening juist de be-
doeling bij de behandeling van derge-
lijke nota's. 

Het is zeer moeili jk om de Minister 
of de Staatssecretaris een beetje in 
toom te houden. Hij kan na iedere in-
breng van de commissieleden, bij ie-
der agendapunt, langdurig het woord 
nemen en antwoorden, wetende dat 
de OCV om vijf of om zes uur moet zijn 
afgelopen. In het antwoord op de vra-
gen van de leden staat dat gebruik kan 
worden gemaakt van artikel 33, dat de 
mogeli jkheid opent een nieuwe OCV 
uit te schrijven. Ik vrees dat dit in de 
praktijk gaat betekenen dat opnieuw 
het voorstel moet worden gedaan aan 
het Presidium om een nieuwe OCV 
over een nota te houden, welke drie of 
vier weken later kan plaatsvinden. 
Men krijgt dan de versnippering, waar-
over mevrouw Kappeyne van de Cop-
pello het heeft gehad. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
over de mogeli jkheid dat een bewinds-
man zich laat bijstaan door zijn ambte-
naren in een openbare commissie ver-
gadering. Dat is inderdaad mogelijk, 
maar daar staat tegenover dat de Mi-
nister in het algemeen onmiddell i jk 
antwoordt, terwij l in een plenaire ver-
gadering er enkele uren of dagen tus-

sen l iggen, zodat de raadpleging van 
ambtenaren veel grondiger kan zijn. 
Wij kennen toch voorbeelden dat be-
windslieden op een zeer breed terrein 
over iets wat in de nota staat en wordt 
behandeld moeten antwoorden. Zij 
kunnen dan wel iets aan een ambte-
naar overlaten, maar zij moeten zon-
der bezinning op wat de kamerleden te 
berde hebben gebracht fris van de le-
ver antwoorden, hetgeen wel eens 
gaat ten koste van de kwaliteit van dat 
antwoord. Als dit voorstel wordt aan-
genomen, dan zal hiervoor een andere 
praktijk moeten komen. Het zal meer 
gebruik moeten worden dat de be-
windsman meer t i jd krijgt om zich te 
beraden op hetgeen door de leden te 
berde is gebracht. 

Het argument voor het vigerende 
voorstel is vooral doelmatigheid. In de 
toelichting staat: Reeds uit een oog-
punt van doelmatigheid zou dit moe-
ten gebeuren. Ik heb toen naarstig ge-
zocht naar andere sterke argumenten 
voor het voorstel, maar deze nauwe-
lijks gevonden. Het is vooral die doel-
matigheid die aan dit voorstel ten 
grondslag ligt. Als er nog andere klem-
mende argumenten zijn, zal ik deze 
graag horen. 

Als het gaat over het boeien van de 
toehoorders, over de mate waarin de 
toehoorders door het betoog worden 
geboeid, staat er dat dit nooit de door-
slag kan geven. De doelmatigheid kan 
dat doen en de eisen van openbaar-
heid kunnen dit doen, maar de door-
slag kan niet worden gegeven door de 
vraag of de procedure aanleiding ertoe 
geeft dat toehoorders meer of minder 
worden geboeid. Ik vind dat nogal 
sterk uitgedrukt. In de praktijk immers 
kan een procedu re wat meer of wat 
minder doelmatig zijn en de toehoor-
ders wat meer of wat minder boeien. 
Het zou best eens kunnen zijn, dat dit 
boeien van de toehoorders - hetzij de 
collega's, hetzij de publ ieketr ibune -
de doorslag geeft. Ten slotte doen wi j 
nogal veel voor de publiciteit in dit 
vak. Wij besteden daar vele uren aan. 
Wij offeren daarvoor ook wel eens wat 
doelmatigheid. Ik meen, dat de publici-
teit van belang is en wat trekt nu publi-
citeit? Dat is in de eerste plaats de poli-
tieke inhoud van wat er wordt gezegd, 
maar in de tweede niet onbelangrijke 
plaats ook de wijze van presentatie en 
de procedure, die wordt gehanteerd. 

Wij weten, dat het belang van alle 
nota's niet even groot is. Men kan 
vraagtekens zetten bij de mate waarin, 
de hoeveelheid nota's, die nog toelaat-
baar is. De voorgaande spreekster 
heeft daarover veel belangrijke dingen 
gezegd, ook al onderschrijf ik haar be-

toog niet geheel. De Oriënteringsnota, 
de Nota inzake het huur- en subsidie-
beleid, de Energienota, de lnkomens-
nota, het zijn alle uitermate belangrijke 
nota's. Misschien is een nota inzake de 
vri jwi l l ige ouderdomsverzekering 
wat minder belangrijk. Ik ben het eens 
met de commissie, dat het bijzonder 
moeili jk is, te bepalen hoe groot nu het 
belang van een nota is en of men op 
grond daarvan kan beslissen welke no-
ta wel en welke nota niet in een OCV 
moet worden behandeld. 

Toch zou ik graag zo'n ontsnap-
pingsclausule zien, - waar de commis-
sie zo weinig zin in heeft - 'tenzij de 
Kamer of het Presidium anders be-
slist'. Er is hiervoor een voorstel ge-
daan in het amendement van de heer 
Van der Lek op artikel 39a maar ik heb 
er enige twij fels over, of dit nu het 
amendement is, dat het op een goede 
manier zou regelen. Ik hoor daarover 
graag nadere gegevens in de verdere 
discussies. 

Zo'n clausule zou mij welkom zijn 
om twee redenen. In de eerste plaats is 
het denkbaar, dat een nota zó politiek 
geladen is, dat de Kamer het als onbe-
vredigend ziet om dit in een openbare 
commissievergadering - met een an-
dere spreektechniek en met een ande-
re intensiteit van publiciteit - te behan-
delen. 

In de tweede plaats heb ik de zorg, of 
die OCV's wel zodanig van karakter 
zullen veranderen, dat vooral de klei-
nere fracties met hun geringe spreek-
t i jd hun politieke visie over een nota 
daarin kwijt kunnen. Als dit niet zo is 
dan heeft het helemaal geen zin om 
een nota nog mondeling te behande-
len. 
Dan zou een schriftelijke behandeling 
voor kleinere fracties van belang zijn. 
Ik pleit er nogmaals voor, vooral in het 
belang van de kleinere fracties, een 
aaneengesloten, redelijk lange spreek-
ti jd voor algemene beschouwingen 
aan te houden. Ook in een OCV is dit 
absoluut nodig. Als dit in de praktijk 
niet lukt, dan zou een jaar te lang zijn 
om een dergelijk experiment te doen. 
Wij wil len het wel proberen, maar de 
ontsnappingsclausule zouden wi j 
graag zien ingebracht. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij voorkomende gelegen-
heden heeft onze fractie nimmer groot 
enthousiasme getoond met betrekking 
tot het veelvuldig indienen van nota's. 
Ik heb me wel eens laten ontvallen, dat 
het regeringspad - als wi j van Rege-
ring kunnen spreken; dat is ook nog de 
vraag - is geplaveid met nota's. 
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Overigens durf ik niet staande te 
houden, dat mi jn fractie in het verle-
den nimmer heeft gestemd voor een 
verzoek aan het kabinet of aan een be-
windsman om een nota in te zenden. 
Dit geschiedde echter zeer selectief. 

De Kamer heeft in het verleden wat 
dit betreft dus wel wat boter op het 
hoofd genomen, maar ik meen, dat de 
laatste t i jd bitter weinig verzoeken in 
deze richting zijn uitgesproken. De Ka-
mer krijgt daarvoor misschien ook niet 
de kans. 

Wi j voelen overigens wel voor de 
suggestie, die in de schriftelijke ge-
dachtenwisseling naar voren is geko-
men, dat een nota over de nota's wei-
licht de gewenste duideli jkheid kan 
verschaffen. Ik sluit mij daarbij aan bij 
het doorwrochte betoog van mevrouw 
Kappeyne, waarin ik verschillende op-
merkingen hoorde, die ik zelf wel had 
wil len zeggen. Ik zal dat nu niet meer 
doen. Er zijn nog een aantal interes-
sante vragen, die onder anderen door 
de heer Van der Sanden naar voren 
zijn gebracht. Zo zijn er de kwesties 
van de amenderingsmoties op nota's 
of de Raad van State moet worden ge-
hoord, of door het staatshoofd is on-
dertekend, of het een regeringsnota of 
een kabinetsnota is en of de nota de 
Ministerraad is gepasseerd. Als een 
nota uitsluitend ter verantwoording is 
van een of enkele bewindslieden zou 
men zich kunnen afvragen in hoeverre 
de Kamer bij voorbaat invloed uitoe-
fent op de beraadslagingen binnen de 
Ministerraad wanneer er wetten aan 
de orde komen die stoelen op de no-
ta's. 

Overigens heb ik wel begrepen dat 
al deze beschouwingen niet helemaal 
ter zake zijn. Zij betreffen niet het doel 
waarvoor het voorstel is ingediend. De 
urgentie van het voorstel vloeit voort 
uit de wens tot bekorting van de ti jd 
die de Kamer moet besteden aan wet-
gevende en andere arbeid. In hoeverre 
wi j hierin slagen wil len wi j graag af-
wachten. Het is immers als een proef 
bedoeld. In grote lijnen wi l len wi j wel 
akkoord gaan met het voorstel. 

Mij rest slechts één opmerking. 
Wanneer de nota automatisch verhuist 
naar de openbare commissievergade-
ring is, als ik het Reglement van Orde 
goed lees, daarmee tevens de moge-
lijkheid van een schriftelijke voorberei-
ding afgesloten. Nu wil ik geenszins 
bepleiten dat die alti jd moet plaatsvin-
den. Ik dacht echter dat die wel eens 
van belang kon zijn. In de schriftelijke 
gedachtenwisseling is opgemerkt dat 
het voorstel dat thans voorl igt impl i -
ciet het voordeel heeft, dat er ook min-

der beslag wordt gelegd op de depar-
tementale t i jd. Nu is de vraag gerezen 
- het GPV heeft het ingebracht; de 
heer Terlouw heeft het zojuist nog ge-
zegd - in hoeverre het geringere be-
slag op de hoeveelheid t i jd van het de-
pa rtement ook de kwaliteit van de be-
antwoording en de informatie beïn-
vloedt. Ik heb ook gelezen dat bij enke-
le fracties zelfs de wens leeft, nota's 
uitsluitend schriftelijk te behandelen 
en vervolgens plenair. Zover zou ik 
niet wi l len gaan. Ik wi l echter niet bij 
voorbaat de mogeli jkheid van een 
schriftelijke gedachtenwisseling uit-
sluiten. 

Daarom heb ik de eer een amende-
ment in te dienen, dat er toe strekt dat 
een extra artikel wordt toegevoegd 
volgens welk de commissie eventueel, 
als de aard van de nota daartoe aanlei-
ding geeft, kan besluiten een schrifte-
lijke gedachtenwisseling te doen 
plaatsvinden. Ik meen dat dit ook tege-
moetkomt aan de zorg die de heer Ter-
louw zojuist heeft geuit. Wi j wil len 
verder volstrekt aan de prudentie van 
de commissie overlaten of zo'n 
schriftelijke gedachtenwisseling al of 
niet moet plaats hebben. 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij nemen niet zo vaak 
deel aan discussies over de orde in dit 
Huis. Kleine fracties moeten zich naar 
mijn mening in de meeste gevallen 
maar neerleggen bij een werkwijze die 
uiteraard niet altijd toegesneden kan 
zijn op die kleine fracties. In dit geval 
vinden wi j echter dat het om een 
belangrijk onderwerp gaat. Het is ook 
geen onderwerp waarbi j alleen de klei-
ne fracties zich bezwaard zouden moe-
ten voelen. 

Wij weten dat het gaat om een expe-
riment voor één jaar. Een experiment 
dat eenmaal is aangegaan en waarte-
gen niet t i jdig stemmen opgaan kan 
echtereen lang leven gaan leiden. Ik 
acht het in ieder geval belangrijk nu 
duidelijk te maken, dat wi j het gevoel 
hebben dat wi j met dit experiment een 
verkeerde kant op gaan. 

Onze fractie heeft wel begrip voor 
het voorstel en wi l zelfs wel aannemen 
dat het in bepaalde gevallen kan leiden 
tot een zekere besparing van vergader-
ti jd - dat betreft dan voornameli jk ple-
naire vergaderti jd; dat is natuurlijk 
belangrijk - maar wi j menen dat het in 
vele andere gevallen alleen maar een 
uitbreiding van de vergaderti jd zal be-
tekenen. De ervaring heeft al geleerd 
dat dit het geval is. Bovendien wi l ik 
mij aansluiten bij degenen, die gezegd 
hebben dat het lang niet zeker is dat 

het steeds in openbare commissiever-
gaderingen behandelen van alle soor-
ten nota's kan bijdragen tot de dege-
lijkheid en de kwaliteit van die behan-
deling. In de eerste plaats omdat de 
praktijk van de openbare commissie-
vergaderi ngen - zoals de heer Terlouw 
ook al gezegd heeft - duideli jk is, dat je 
geen diepgaande beschouwingen kunt 
houden, maar dat de zaak uiteenvalt in 
een aantal agendapunten waarin de 
opmerkingen over het beleidsterrein, 
waarover dan zo'n nota gaat, heel ver-
brokkeld terecht komen. In de tweede 
plaats omdat ook zo'n openbare com-
missievergadering niet onbeperkt lang 
kan duren. 

Wij geloven dat sommige nota's ze-
ker in aanmerking komen om op deze 
wijze behandeld te worden, bij voor-
beeld brede beleidsnota's. Ik denk in 
dit verband aan de welzijnsnota en een 
eventuele nota over het bejaardenbe-
leid en dergelijke. Maar ook dan blijft 
het door de heer Ter louw genoemde 
probleem klemmen en moeten wi j ons 
misschien afvragen of het niet beter is in 
de agenda van zo'n openbare commis-
sievergadering veel plaats in te ruimen 
voor algemene beschouwingen. 

Met andere sprekers meen ik echter 
dat voor vele andere nota's een 
schriftelijke voorbereiding dan wei-
licht wel meer beslag legt op departe-
mentale t i jd, maar tegelijkerti jd ook de 
garantie geeft dat die voorbereiding, 
de gegeven informatie en de gewissel-
de beleidsopvatt ingen veel meer tot 
hun recht kunnen komen. Ik ben daar-
om ook wel gelukkig met het voorstel 
van de heer Abma, die de mogelijk-
heid wi l openen om in sommige geval-
len in ieder geval eerst schriftelijk een 
nota te behandelen. Wi j moeten ons 
dan wel afvragen of wi j dan ook nog 
een openbare commissievergadering 
en een plenaire zitt ing aan zo'n nota 
moeten wi jden. 

De heer Van der Sanden (KVP): Ons 
Reglement van Orde staat toch niet toe, 
dat wi j in voor lopige verslagen be-
leidsbeschouwingen gaan houden? 
Wij kunnen vragen stellen, die wi j in 
het voor lopig verslag kunnen toelich-
ten. Het doel wat u wi l t bereiken - via 
de schriftelijke voorbereiding beleids-
beschouwingen gaan houden - bereikt 
u naar mijn mening niet langs deze 
weg. 

De heer Bakker (CPN): Dat kan wel de-
gelijk! 

De heer Van der Lek (PSP): Begrijp ik 
goed, dat u van mening bent dat het 
volgens ons Reglement van Orde niet 
mogelijk is om stukken te wisselen 
overeen nota? 
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DeheerVanderSanden(KVP): Nog 
niet zo lang geleden is er een brief 
rondgestuurd waarin uitdrukkelijk 
werd gevraagd, er in de fracties op toe 
te zien dat het karakter van het voorlo-
pig verslag zich in die zin beperkt, dat 
men informatie vraagt aan de Rege-
ring en dat men die vragen kan toelich-
ten. 

De heer Bakker (CPN): Speciaal over 
de behandeling van begrotingshoofd-
stukken en niet over de behandeling 
van wetsontwerpen en nota's. 

De heer Van der Lek (PSP): Deinter-
pretatie van de heer Van der Sanden is 
een bepaalde interpretatie van het 
Reglement van Orde. Ik weet niet of die 
juist is, maar als dat zo is wi l ik die 
graag ten aanzien van nota's loslaten. 
Ik heb het gevoel dat de strekking van 
het voorstel van de heer Abma inder-
daad de bedoeling heeft om dat te 
doen. Ik w i l mi j daarbij aansluiten. 

Zoals ik al zei moeten wi j ons afvra-
gen of, als dat gaat gebeuren, het wel 
zinnig is om toch nog een openbare 
commissievergadering te wi jden aan 
een reeds schriftelijk voorbereide nota 
om dat vervolgens af te sluiten met 
een, misschien wel maar misschien 
ook niet korte, plenaire behandeling. Is 
het in zo'n geval niet verstandiger om 
dan alleen een, hopelijk korte, plenaire 
vergadering te houden? Het voorstel, 
zoals het er nu ligt, sluit die mogelijk-
heid uit. Er staat nameli jk, dat nota's 
altijd in de openbare commissieverga-
dering worden behandeld. De com-
missie antwoordt , dat op voorstel van 
de Kamer, wanneer de Kamer dat una-
niem steunt, daarvan natuurli jk kan 
worden afgeweken, maar dat is wel 
een enigszins riskante zaak, want het 
kan dus worden belemmerd door één 
l id, om welke reden ook. Dat lijkt mij 
niet zo'n waterdichte, safe regeling. Ik 
wi l dan ook opteren voor de ontsnap-
pingsclausule, waarvan de commissie 
zegt dat zij die eventueel mogelijk 
acht, maar niet zou toejuichen. Ik heb 
daartoe zeer laat - dat moet ik toege-
ven - een voorstel ingediend, zeer laat 
omdat mij eigenlijk pas in de loop van 
deze week duideli jk werd dat mijn frac-
tie in die opvatt ing bepaald niet alleen 
stond en dat het dus wel zinvol was, 
omdat toch vele anderen in die rich-
t ing denken, zo'n voorstel hier neer te 
leggen. Ik heb het zo geformuleerd, 
dat in plaats van 'worden gehouden' 
wordt gelezen in het voorgestelde arti-
kel 39a: kunnen worden gehouden. Ik 
realiseer mij heel goed, dat ik daarmee 
het voorstel veel vri jbl i jvender maak 
dan het tot nu toe was. Je zou het ook 

anders kunnen doen en kunnen zeg-
gen: zij worden gehouden tenzij de Ka-
mer anders beslist. Ik vermag niet in te 
zien, wat daari n materieel voor ver-
schil zit. In beide gevallen moet er 
steeds een besluit over worden geno-
men. 

Ik wi l daarover nog een korte opmer-
king maken. De commissie zegt name-
lijk: Dat houdt het risico in, dat wi j re-
gelmatig worden geconfronteerd met 
lange ordedebatten over de vraag, of 
een nota nu wel of niet in een openba-
re commissievergadering moetwor -
den behandeld. Ik kan die vrees niet 
delen. De praktijk van deze Kamer 
leert, dat men zich daarin meestal wel 
weet te beperken. Zo'n ordedebat zal 
zich bij een twijfelgeval wel eens voor-
doen, maar wanneer de Voorzitter 
voorstelt die openbare commissiever-
gadering al dan niet te houden, nadat 
hij daarover advies heeft ingewonnen 
bij de betrokken commissie, zal dit 
voorstel meestal wel zonder meer 
worden gevolgd. Dat is dan een voor-
stel van de Voorzitter aan de Kamer, 
dat al is besproken door de commissie 
die het onderwerp aangaat. Ik meen 
dat het dan toch gebruikelijk is, dat het 
hier zonder verdere ordediscussies 
passeert, tenzij het een heel duideli jk 
twijfelgeval is en dan zou ik zo'n orde-
debatje ook niet ernstig vinden. 

Over de samenloop wi l ik ook nog 
een opmerking maken. De commissie 
zegt: In artikel 33 is toch geregeld, dat 
er nooit meer dan twee commissie-
vergaderingen tegelijk mogen worden 
gehouden. Dat is al een bescherming 
voorde kleine fracties, die anders in 
moeil i jkheden komen en wi j kunnen -
zo zegt de commissie - niet zover gaan 
dat w i j ervan maken, dat er helemaal 
geen samenvall ing mag zijn, want dan 
komen wi j er niet meer uit. 

Wi j hebben daarvoor begrip, maar 
de commissie moet zich wel realiseren 
dat die regel nu inhoudt, dat er af en 
toe eens twee commissievergaderin-
gen samenvallen. De commissie zegt 
dat zij daarover tot nu toe geen klach-
ten uit de Kamer heeft gehoord, maar 
dat komt dan doordat wij niet zo gauw 
klagen. Wi j hebben er wel vaak moei-
li jkheden mee gehad. Ik wi js erop, dat, 
als dit voorstel in zijn rigoureuze vorm, 
zoals het er nu ligt, wordt aangeno-
men, datgene wat nu nog maar een 
enkele keer voorkomt in het komende 
jaar waarschijnli jk regel zal worden en 
dat er vri jwel altijd twee openbare 
commissievergaderingen op dezelfde 
dag worden gehouden. Dat lijkt ons 
niet alleen voor een fractie van twee 
man, maar zelfs voor heel wat grotere 
fracties een vrij groot bezwaar. 

Ik wi l er dus voor pleiten, dat wi j in 
dat experiment onderscheid blijven 
maken tussen nota's, waarvoor het in-
derdaad zinvol is om het grootste deel 
van het werk in openbare commissie-
vergaderingen af te doen, en ander-
soortige nota's die veel meer het ka-
rakter hebben van peil ingen voor een 
wetsontwerp, waarbi j dat niet gebeurt. 
Het lijkt mij dan een kwestie van wijze 
zelfbeperking om de plenaire vergade-
ringen daarover toch zo kort mogeli jk 
te doen zijn. 

D 
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is ons niet ontgaan dat 
de voorgestelde wijzigingen van bepa-
lingen in het Reglement van Orde een 
tijdelijk karakter hebben; ze zullen een 
jaar van gelding zijn. Hier is sprake van 
een experiment. Het komt ons voor, 
dat het voldoende uitgangspunten 
voor een experiment oplevert, gezien 
ook het feit dat het notamateriaal zo 
rijkelijk voorhanden is, dat ervaring 
ons te wachten staat, waarop daarna 
gesproken kan worden over eventuele 
bestendiging van bepaalde reglements-
wijzigingen. Wat dit betreft, vinden wi j 
ook een gedeelte van wat hier door col-
lega's is gezegd wat prematuur. Het lijkt 
ons dat dit beter gezegd zou kunnen 
worden als definitievere voorstellen ter 
sprake komen. Wat betreft het uitvoeri-
ge betoog van mevrouw Kappeyne zou 
ik wil len opmerken dat zeker een deel 
van haar betoog voor een ander deel 
weer prematuur is. Het lijkt mij dat een 
discussie over het verschijnsel 'nota' 
beter gehouden kan worden met de Re-
gering bij de eerstkomende algemene 
politieke beschouwingen dan hier, 
waar het toch een soort interne dialoog 
in de Kamer is. 

Wat betreft de amendementen: in 
zijn algemeenheid zou ik wi l len op-
merken dat wi j juist weer gezien het t i j -
delijk karakter van het experiment wei-
nig behoefte hebben aan amendering. 
Die discussie kan later worden gehou-
den. Ik wil wel iets zeggen. Ik geloof 
dat het 'kunnen' van collega Van der 
Lek nu net het experiment enigszins 
schade doet, doordat het een ontsnap-
ping biedt die ons zou kunnen afleiden 
van het laboratoriumwerk waarmee 
wi j dan dit jaar bezig zouden kunnen 
zijn. 

Wat betreft de opmerkingen, die wel 
boeiend zijn, van mevrouw Kappeyne 
over een of meer ministers in plaats 
van de Regering, moet ik opmerken 
dat ik haar toch niet helemaal kan vol-
gen. Ik meen te weten dat, als een mi-
nister of staatssecretaris deze Kamer 
adresseert, dit dan namens de Rege-
ring is. Als er sprake is van een nota, is 
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die in de boezem van het kabinet voor-
besproken. Ik geloof dat het al te for-
meel is om te zeggen dat dan pas de 
Regering aan het woord is, als de han-
tekening van de constitutionele vorst 
enigerlei document siert. Ik geloof dat 
de fictie immer aanwezig is, dat, wan-
neer een bewindsman de Kamer adres-
seert, het de Regering is die aan het 
woord is. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Een enkele opmerking 
waarbij ik de nodige bescheidenheid 
zal betrachten, omdat onze medewer-
king aan de behandeling in schrifte-
lijke stukken minimaal is geweest. Dit 
is geweest omdat wij het voorstel wel 
zinnig vonden en, niet enthousiast 
zijnde over openbare commissiever-
gaderingen, wij toch vonden dat er 
een weg gezocht moest worden om 
een aantal dingen sneller af te kunnen 
werken. 

Bij het doordenken van de zaak en 
van de manier waarop deze gepresen-
teerd is, is bij ons toch nog wel een 
wezenlijk punt naar voren gekomen. 
Door verschillende anderen is hierover 
al meer of minder uitvoerig gespro-
ken. Dit is, dat in het voorstel ervan 
wordt uitgegaan dat alle nota's gelijk 
zijn. Dit is natuurlijk niet zo. Nota's zijn 
wat inhoud en strekking betreft zeer 
ongelijk, zo ongelijk als een naturalisa-
tiewetsontwerp en een wetsontwerp 
voor de AAW, om maar een voorbeeld 
te noemen. Daarbij is in de stukken en-
kele malen de nota inzake de grond-
wetswijziging naar voeren gekomen. 
Juist daarom geloof ik dat het nuttig is 
om een enkele opmerking te maken. In 
wat de commissie schrijft over de be-
handeling van de nota inzake de 
grondwetsherziening suggereert zij ei-
genlijk dat de tijd die in de plenaire 
vergadering aan die nota is besteed 
min of meer overbodige tijd is ge-
weest. De commissie zegt: De openba-
re commissie vergadering haalt een 
hoop publiciteit enz. enz. Daarachter 
worden een paar vaagheden gezegd 
over de plenaire behandeling, die deze 
suggestie wekken. 

Wij zijn het daar volstrekt oneens 
mee. Zo'n nota als die had een zeer ho-
ge prioriteit van de kant van de Rege-
ring, in het regeringsprogram al. Het 
debat erover moest een uitputtend de-
bat zijn in verband met wat zou vol-
gen, maar ook over de wetsontwerpen 
die niet ingediend zouden worden. Dat 
is in de commissie die zich met die no-
ta bezighield, ook zo behandeld. Daar 

is toen zeer terecht besloten om, afwij-
kend van de gebruikelijke gang van za-
ken in openbare commissievergader-
ingen, ook geen spreektijdbeperking in 
te stellen. Daarvoor verdienen die le-
den van de commissie lof, voor wie 
90% van het gesprokene een steek door 
het hart was. 

Na die toch zeer uitvoerige openba-
re commissievergadering lagen echter 
nog een paar dingen open, want het 
was een behandeling in gedeelten ge-
weest. Bovendien was pas later een 
precieze bestudering mogelijk van wat 
een aantal bewindslieden gezegd had-
den. Sommige bewindslieden spreken 
namelijk met valkuilen, wat wel be-
kend is. Daar moet men toch nog even 
naar kijken, vooral omdat men geen 
voorlopig verslag en memorie van ant-
woord heeft om naar te kijken. Daarom 
was er terecht bij de plenaire behande-
ling van de nota geen spreektijdbeper-
king. 

Dat is ook de mening van de Rege-
ring dat dit terecht is, want zij vindt het 
onderwerp zo belangrijk, dat zij er als 
maar boeken over uitgeeft. Wij hebben 
net weer een nieuw deel op ons bu-
reau gekregen. 

Daarom ben ik van mening, in het al-
gemeen ondersteunende wat er wordt 
voorgesteld, dat er toch een onder-
scheid moet zijn met name bij de ple-
naire behandeling. Er zij nu eenmaal 
nota's, waarbij het in de plenaire be-
handeling nodig is om het zij tegen-
over, hetzij naast een visie van de Re-
gering ten principale, een eigen visie 
ten principale te kunnen plaatsen. Dat 
kan in een openbare commissieverga-
dering niet of uiterst onvoldoende. 

Nu speelt de zaak van de grondwets-
nota dit jaar niet meer. Het voorstel 
gaat over dit jaar. Men zou kunnen 
zeggen: Probeer het dan met andere 
nota's. Ik zal een voorbeeld noemen, 
De economische ontwikkeling kan van 
die aard zijn, dat de Regering het op 
een gegeven ogenblik noodzakelijk 
acht een crisisnota in te dienen. Wij 
hebben ook in de afgelopen tijd grote 
werkloosheidsnota's gehad. Kan men 
nu zeggen, dat men dat in een openba-
re commissievergadering kan behan-
delen, waar men de posten bekijkt? 
Men moet op een gegeven moment 
over het beleid kunnen oordelen in 
een plenaire vergadering. Moeten 
fracties dat in tien minuten doen? 

Nog een ander voorbeeld: De Media-
nota. Daarover worden straks open-
bare commissievergaderingen gehou-
den, maar het wordt ook weer een ver-
snipperde zaak. De Medianota is zo'n 
hooglopende zaak, zij gaat in verschil-
lende opzichten zo ver, iedereen zal de 

woorden van Minister Van Doorn, die 
hij zal spreken tijdens de openbare 
commissievergadering, - in het bijzon-
der geldt dat voor deze Minister - nog 
eens extra willen wegen als zij op pa-
pier staan, dat niet kan gezegd wor-
den, dat de fracties maar met vijf of 
tien minuten moeten volstaan om zich 
over moties uitte spreken. Dat gaat 
niet bij zo'n onderwerp. 

Ik ben er toch wel voor het laatste 
voorstel met de spreektijden te laten 
staan, om dat, als er niet speicaal be-
zwaar tegen wordt gemaakt vanuit een 
groot deel van de Kamer, te hanteren. 
Maar ik zou ervoor zijn de hier al meer 
genoemde zinsnede van 'tenzij de Ka-
mer anders besluit' wel in dit artikel te 
plaatsen, waar de spreektijdgeschiede-
nis wordt geregeld. Dan kan op een 
gegeven ogenblik een meerderheid 
van de Kamer zeggen: Deze zaak 
weegt zo zwaar, laten wij hier niet met 
de enge spreektijden in plenaire verga-
dering werken. Dat zal waarschijnlijk 
straks bij de medianota en mogelijk 
nog één of twee nota's het geval zijn. 
Ik geef de Commissie inzake de Werk-
wijze der Kamer daarom in overwe-
ging, alsnog een nota van wijziging in 
te dienen om in het desbetreffende ar-
tikel - het gaat dus over het laatste van 
de drie voorstellen, dat over de plenai-
re vergaderingen - in te voegen: tenzij 
de Kamer anders besluit. 

Ik zie dat de heer Vondeling aarze-
lend het hoofd schudt. Daarom nog 
het volgende. Juist doordat je zulke 
woorden in het artikel opneemt, ga je 
ervan uit dat het de normale gang van 
zaken is dat deze spreektijden worden 
gehanteerd. Wanneer een meerder-
heid van de Kamer zich echter uit-
spreekt voor een wijziging - en het is 
toch de Kamer die de orde bepaalt -
moet die wijziging kunnen worden 
doorgevoerd. 

D 
De heer Vondeling, Voorzitter van de 
Commissie inzake de Werkwijze der 
Kamer: Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
gedachtenwisseling zou men de in-
druk kunnen krijgen, dat de Kamer niet 
zo erg gelukkig is met het voorstel, 
maar ik denk toch wel dat dit een ver-
keerde indruk zou zijn. Het is het voor-
stel van de overgrote meerderheid van 
de Commissie inzake de Werkwijze der 
Kamer. Wij mogen er toch van uit-
gaan, dat dit als regel betekent dat ook 
de Kamer in overgrote meerderheid 
achter zo'n voorstel staat. 

Ik wijs erop dat het hier gaat om een 
proef voor - ik zeg dit in het bijzonder 
aan het adres van de heer Van der Lek 
- één zittingsperiode; die proef loopt 
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automatisch af. Er is een daad van de 
Kamer nodig om die proef om te zet-
ten in een definit ieve regeling of om 
die proef voort te zetten. Het is dus niet 
juist dat een gewoonte, die misschien 
in het komende jaar groeit, daarna ge-
ruisloos bl i jvend wordt . Die zorg be-
hoeft de heer Van der Lek niet te heb-
ben. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppel-
lo heeft een bijdrage geleverd tot het 
verschijnsel 'nota's'. Min of meer tot 
mi jn spijt moet ik, sprekende als voor-
zitter van de commissie dat gedeelte 
van haar betoog voor kennisgeving 
aannemen. Het ligt niet op mijn weg, 
erop in te gaan. Ik kan er alleen van 
zeggen, dat het in een aantrekkelijk 
kleed was gehuld. 

Er zijn natuurli jk verschillende soor-
ten nota's. Er is op gewezen dat ze zeer 
verschil lend zijn. Ik heb het nu niet 
over de afzender, maar over de aard. 
De heer Bakker heeft er de aandacht 
op gevestigd dat de nota met betrek-
king tot de grondwetswi jz iging een 
heel uitzonderlijke was. Er zijn meer 
voorbeelden te noemen. Naar aanlei-
ding daarvan heeft hij opgemerkt dat 
de commissie in haar antwoord wat te 
gemakkelijk heeft geconstateerd, dat 
de laatste discussie in de Kamer min of 
meer verloren t i jd was. De commissie 
dacht daarmee een vrij algemeen ge-
voelen te vertolken, maar dat is blijk-
baar niet helemaal het geval geweest. 
Ik neem daar kennis van. De heer Bak-
ker heeft erop gewezen, dat in de ka-
mervergadering over zaken is gespro-
ken die niet in de commissievergade-
ring zijn behandeld. Ik kan mij dat niet 
meer herinneren maar ik neem aan, 
dat de heer Bakker gelijk heeft. Wij 
hadden het iets voorzichtiger moeten 
formuleren. 

Ik geef de heer Terlouw toe, dat niet 
alleen de doelmatigheid doorslagge-
vend was voor ons. Dat deze wijze van 
behandeling doelmatiger is, zal nog 
moeten blijken. Wij menen echter, dat 
er een goede aanleiding is dat te ver-
onderstellen. Onze beperkte t i jd moe-
ten wi j zo goed mogeli jk benutten, ge-
geven ook de samenstell ing van de 
Kamer. 

Ik durf de stelling aan dat de wijze 
van behandeling in een OCV als regel 
boeiender is. Vanzelfsprekend hangt 
veel af van de wijze waarop de leden 
hun zaken naar voren brengen en de 
manier van beantwoording. Mijns in-
ziens heeft een commissievergade-
ring aantrekkelijke kanten, niet alleen 
voor de leden maar ook voor belang-
stellenden. Een voordeel is dat men 

niet alles tegelijk overhoop haalt maar 
zich beperkt tot een vrij smal onder-
werp. Alle woordvoerders beperken 
zich tot dat onderwerp, zodat de aan-
dacht niet op hetzelfde moment over 
een groot aantal onderwerpen gaat. 
Een ander voordeel is dat men snel 
antwoord krijgt en daarop kan reage-
ren in een termi jn die er zeer spoedig 
na komt. Dat alles maakt het duideli j-
ker en boeiender. Hoewel ik niet over 
betrouwbare gegevens beschik meen 
ik te mogen stellen, dat voor een open-
bare commissievergadering vaak 
meer belangstell ing van mensen die 
zich voor het onderwerp interesseren 
is dan voor kamervergaderingen. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppel-
lo heeft als bezwaar genoemd dat de 
behandeling van nota's zich vaak over 
een langere t i jd uitstrekt en niet in één 
dag kan worden vol tooid. Het kan in-
derdaad een bezwaar zijn, dat men een 
nota niet in een dag kan behandelen. 
Wij moeten het echter wel zien te voor-
komen. Het is een zaak van de com-
missie de vergaderdata zodanig te kie-
zen, dat de behandeling van een nota 
in een zo kort mogeli jke periode kan 
worden vol tooid. Een behandeling in 
de Kamer waaraan geen uitvoerige 
voorbereiding is voorafgegaan strekt 
zich ook wel eens over een paar weken 
uit. Inclusief de schriftelijke voorberei-
ding vergt de behandeling van een re-
geringsstuk niet zelden een of meer ja-
ren. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Er wordt wel een spreektijdbe-
perking voorgesteld voor de kamer-
vergaderingen maar niet voor de 
openbare commissievergaderingen. 
Daarmee wordt in de hand gewerkt dat 
de behandeling in openbare commis-
sievergaderingen zich over maanden 
uitstrekt. Natuurli jk zal de commissie 
ernaar streven de behandeling in een 
dag te voltooien maar bij grote politie-
ke onderwerpen zal dat in de praktijk 
niet gebeuren. Die consequentie kun-
nen wi j nu niet buiten beschouwing la-
ten. Ik ben bang dat het in de praktijk 
normaal zal worden voor belangrijke 
nota's. 

De heer Vondeling: Ik wi l niet beweren 
dat dat niet een vervelende kant van 
de zaak is. De geachte afgevaardigde 
vergeet evenwel dat bij een andere 
wijze van behandelen een schriftelijke 
voorbereiding plaatsheeft en dat die 
ook over maanden, soms jaren is ge-
spreid. Een van de voordelen van een 
openbare commissievergadering is 
dat, als regel, niet een uitvoerige 
schriftelijke voorbereiding heeft 
plaatsgevonden. Als zij die schriftelijke 

voorbereiding niet in aanmerking 
neemt, heeft de geachte afgevaardig-
de voor een gedeelte gelijk. Bekijken 
wi j echter het geheel dan kan, naar ik 
meen, een behandeling in een open-
bare commissievergadering sneller 
gebeuren, omdat de zaak eerder wordt 
afgehandeld. Als het dan over twee 
weken wordt gespreid, dan is dat een 
nadeel, maar wi j kunnen ook niet ga-
randeren dat dat niet zal gebeuren bij 
een behandeling in de kamervergade-
ring. 

De heer Ter louw en anderen hebben 
gesproken over het onderscheid tus-
sen een openbare commissievergade-
ring en een kamervergadering. Zij me-
ne dat het polit ieke karakter van de 
commissievergaderingen niet zo sterk 
is. Daar kijk ik een beetje van op. Het 
hangt er maar helemaal van af hoe 
men zich opstelt en wat men doet. 
Men kan in een openbare commissie-
vergadering zich tot de techniek bepa-
len, maar men kan ook moties incie 
nen en ook in andere zittingen kan rr.en 
politiek ook erg duidelijk zijn. 

De heren Terlouw en Bakker hebben 
nu gezegd dat in zo'n openbare com-
missievergadering de t i jd ontbreekt 
om een visie te ontwikkelen, om een 
algemene beschouwing te geven. 

De heer Terlouw (D'66): De spreektijd 
is de bepalende factor, daar gaat het 
om. 

De heer Vondeling: Dat weet ik wel , 
maar dat is vaak ook niet mogeli jk in 
een vergadering van de Kamer. Als wi j 
door deze werkwijze aanzienlijk meer 
ti jd zouden krijgen voor die Kamerver-
gaderingen, dan zouden wi j een vraag-
teken kunnen zetten. Op grond van de 
jongste ervaringen denk ik dat, als wi j 
ook al het andere werk wil len doen, 
ook de t i jd voor gewone kamerverga-
deringen schaars zal zijn. 

De heer Terlouw (D'66): Als het karak-
ter van de openbare commissieverga-
dering zodanig verandert dat er voor 
algemene beschouwingen voor wat 
kleinerefracties 20 minuten beschik-
baar zijn, dan wordt de situatie verge-
lijkbaar met die bij plenaire vergade-
ringen. Bij een behandeling in een ple-
naire vergadering krijgt ook een klei-
nere fractie toch gauw 20 minuten om 
haar basisvisie over het onderwerp uit-
een te zetten. In de openbare commis-
sievergadering, met een agenda, heb 
je vaak hoogstens enkele minuten per 
agendapunt en dus geen t i jd voor al-
gemenebeschouwingen. Dat maakt 
zo'n vergadering onpolit iek. 

De heer Vondeling: Er zijn uitzonderin-
gen, de heer Bakker heeft daarop al ge-
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wezen. Zo is de behandeling van de 
nota over de Grondwet wel degelijk op 
een andere wijze gebeurt. Het hangt er 
ook van af hoe een fractie haar spreek-
ti jd benut. Als men van te voren het 
terrein heeft verkaveld, en als men zich 
heeft voorgenomen bij elk onderwerp 
een paar minuten te spreken, dan is 
het inderdaad moeili jk een algemene 
beschouwing te geven. 

Dit staat echter geheel ter beoorde-
ling van de commissie hoe men dat wi l 
doen. Het is zeer wel mogelijk dat men 
bij 'belangrijke' nota's de werkwijze 
gaat volgen die de heer Terlouw be-
pleit. 

De heer Terlouw wees er voorts op 
dat, als voor de behandeling van zo'n 
nota maar één dag beschikbaar is, er 
ook rekening mee gehouden moet 
worden dat het dikwij ls erg moeil i jk is 
ministers en staatssecretarissen in 
toom te houden. Wi j hebben daarvoor 
geen dwingende middelen. 

Ik herinner eraan dat ik op een wat 
voorzichtige wijze, vlak voor het reces, 
naar aanleiding van ons voorstel al 
lang van te voren de werkwijze bij de 
begrotingsbehandeling te bepalen, al 
heb gezegd dat w i j op dat punt wei-
licht een wat andere maatstaf zullen 
moeten aanleggen. Bij de opzet van de 
begrotingsbehandeling zijn wi j ervan 
uitgegaan - de ministers en staatsse-
cretarissen hebben daar wat schoor-
voetend mee ingestemd - dat ook zij 
zich zullen beperken in hun spreektijd. 

Wanneer het euvel zich toch bij de 
bewindslieden dreigt uit te breiden, 
zullen wi j , uiteraard in overleg met 
hen, moeten proberen te bereiken, dat 
zij zich houden aan van tevoren over-
eengekomen spreektijden. 

In verband met de kwestie van de 
schriftelijke voorbereiding heeft de 
heer Abma een amendement inge-
diend. Volgens het Reglement van Or-
de is thans, wanneer een openbare 
commissievergadering wordt gehou-
den, een uitvoerige schriftelijke voor-
bereiding uitgesloten. Er zouden im-
mers alleen agendapunten kunnen 
worden opgesteld, terwij l eventueel 
een feitelijke vraag zou kunnen wor-
den gesteld. We zijn er, zoals de heer 
Abma zich ook zal herinneren, echter 
al een paar keer van afgeweken. Het 
zal ook in het nieuwe systeem naar ik 
aanneem mogelijk zijn om wanneer 
niemand er bezwaartegen maakt in 
een bepaald geval tot een schriftelijke 
voorbereiding te komen. Ik pleit er niet 
voor, want het is juist een van de aan-
trekkelijkheden van een openbare 
commissievergadering, dat een onder-
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werp snel kan worden behandeld en 
dat het niet van tevoren is - vergeef 
mij het woord - uitgekauwd en men ei-
genlijk alleen maar in herhalingen kan 
vervallen of volkomen nieuwe dingen 
moet aansnijden, die niet in de 
schriftelijke voorbereiding zijn aange-
stipt. Het zou dus in bepaalde gevallen 
misschien toch wel de gedragslijn kun-
nen zijn, die nu al een paar keer is ge-
volgd. Ik noem als voorbeelden de be-
handeling van de nota inzake de Werk-
gelegenheid en de Interimnota lnko-
mensbeleid. 

De heer Abma (SGP): Laten we het 
dan codif iceren! 

De heer Vondeling: Ik vrees juist, dat 
als het in het Reglement van Orde 
wordt vastgelegd, het de verkeerde 
kant op zal gaan. We zijn toch al zo ge-
weldig uitvoerig en degelijk in de voor-
bereiding. Het gaat vaak ten koste van 
de snelheid van behandeling. Ik maak 
mij wel eens zorgen over de duur van 
de voorbereiding. De voorbereiding 
van een wetsontwerp duurt vaak 1 tot 
2 jaar. Zelfs bij een wetsontwerp - ik 
maak nu een klein beetje van de gele-
genheid misbruik - waarvan de hele 
Kamer deze week zei, dat het zo snel 
mogelijk moest worden behandeld, 
omdat men het graag op een bepaald 
ti jdstip in werking wi lde laten treden, 
heeft de schriftelijke voorbereiding 
nog een half jaar geduurd. 

De heren Terlouw en Van der Lek 
hebben gesproken over een ontsnap-
pingsmogeli jkheid om niet in alle ge-
vallen gebonden te zijn aan de noodzaak 
ter voorbereiding een openbare com-
missievergadering te houden. Dit punt 
is in de commissie inzake de werkwijze 
der Kamer uitvoerig besproken. Het 
gevoelen in de commissie was, dat we 
het zouden moeten proberen. Daarbij 
speelde een rol, dat wanneer niemand 
zich ertegen verzet, in een bepaald bij-
zonder geval in afwijking van dat ge-
wijzigde Reglement van Orde een an-
dere werkwijze zou kunnen worden 
gevolgd. 

De heer Van der Lek vroeg zich af, of 
men nu niet mag verwachten, dat in de 
toekomst veel vaker twee openbare 
commissievergaderingen tegelijk zul-
len worden gehouden. Dat zit er wel in, 
maar het is geen nieuw punt, want we 
hebben het destijds onder ogen ge-
zien. Destijds is bepaald, dat niet meer 
dan twee commissievergaderingen te-
gelijkertijd zullen worden gehouden, 
en dat dan geen andere vergaderingen 
zullen worden gehouden. Dat pro-
bleem is in zijn uitwerking meegeval-
len. De Kamer had van dit instituut, 
ook in het kader van voorbereiding 
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van wetsontwerpen, meer gebruik 
kunnen maken. Het zit er wel in, dat dit 
in de toekomst vaker zal gaan gebeu-
ren. Nogmaals, het betreft hier geen 
nieuw punt. 

De heer Van der Lek (PSP): Maar die 
samenloop wordt door deze regeling 
natuurlijk wel bevorderd. 

De heer Vondeling: Ja, zeker. Dat is 
stellig het geval. Wij weten niet, wat er 
gaat gebeuren. Een zuivere vergeli j-
king is altijd bijzonder moeilijk te ma-
ken, omdat de omstandigheden niet 
volstrekt gelijk zijn. Ik meen, dat wi j als 
wi j deze werkwijze niet zullen invoe-
ren, worden begraven onder gewone 
kamervergaderingen en dat dan mis-
schien de weg van vier vergaderdagen 
-zoa ls na de oorlog gebruikelijk is ge-
weest - moet worden ingeslagen. Ik 
heb de indruk, dat de Kamer dit per se 
niet wi l . De opeenhoping van werk is 
bijzonder groot. Wij hebben de hoop, 
dat wi j er op deze wijze uit kunnen ko-
men. 

De heer Bakker heeft de opmerking 
gemaakt, dat de commissie zou moe-
ten overwegen om voor wat de 
spreektijden in de Kamer betreft, een 
uitzondering mogelijk te maken. Ik 
moet dit toch wel even nog met enkele 
medeleden opnemen. Als het erin 
komt, is er meer garantie, dat men er 
dan ook gebruik van maakt dan in het 
geval gemeenschappelijk wordt afge-
weken van het Reglement van Orde. 
Op dit punt heb ik evenwel hetvertrou-
wen van de Kamer, wanneer de meer-
derheid van mening is, dat in dat bij-
zondere geval meer spreektijd moet 
worden toegekend, dit ook zal inwil l i-
gen, zulks in afwijking van het Regie-
ment van Orde. 

De heer Bakker (CPN): Daar heb je alle 
kamerleden voor nodig. 

De heer Vondeling: Dat geef ik toe, 
maar ik duidde juist op dit punt. Ik kan 
mij voorstellen, dat er ten aanzien 
van andere punten wel eens een 
'dwarsligger' kan zijn. Juist op dit punt 
kan ik mij voorstellen, dat men de ge-
voelens van de overgrote meerderheid 
van de Kamer niet wi l weerstreven. 

De heer Bakker (CPN): Ik vind uw over-
weging uit een oogpunt van redelijk-
heid wel juist, maar ik kan mij voorstel-
len, dat sommige leden ten aanzien 
van enkele zwaar omstreden punten 
een fanatieke houding zullen aanne-
men, waardoor zij de welwil lendheid 
van het overgrote deel van de Kamer 
zouden kunnen tegenhouden.Dat zou 
ik toch wel wi l len voorkomen. Als het 
allemaal rustig, kalm en braaf ver-
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Vondeling 
loopt, dan voorzie ik geen moeilijkhe-
den, maar dit behoeft niet de normale 
toestand in dit parlement te zijn. 
De heer Vondeling: Na de middagpau-
ze zal over de amendementen worden 
gestemd. Ik heb stellig nog de moge-
lijkheid een aantal collega's te raadple-
gen. 

Ik kom thans te spreken over de 
woorden 'Regering' en 'kabinet'. Het is 
volkomen juist, wat mevrouw Kappeyne 
van de Coppello zegt, dat het 
woordgebruik niet erg consequent is, 
noch in de Grondwet, noch in ons 
Reglement van Orde. Het blijkt ook wel 
uit hetgeen de staatscommissie in de 
voorontwerpen voor de herziening 
van de Grondwet daarover heeft ge-
zegd en naar ik mij meen te herinneren 
bij voorbeeld ook uit de dissertatie van 
prof. van der Hoeven. Het gaat niet al-
leen om de woorden 'Regering' en 'ka-
binet', maar ook om de 'Koning', leder 
van ons gebruikt die begrippen wel 
eens door elkaar. De heer Schakel is 
niet aanwezig, misschien dat de heer 
Jongeling, die mij bestraffend aankijkt, 
zich daarin nooit vergist, maar wij we-
ten niet altijd precies of je op een ge-
geven moment moet spreken over 'het 
kabinet' of 'de ministers' dan wel over 
'ministers plus de Koning'. 

De heer Jongeling (GPV): Ik heb be-
zwaar tegen staatsrechtelijke zon-
daars, maar ik erken dat ik er zelf ook 
wel eens bij behoor. 
De heer Vondeling: Ik probeer het ook 
wel een beetje uit elkaar te houden, 
maar ik meen, dat het niet altijd moge-
lijk is. Ik vraag mij af of wij op dit ene 
punt moeten proberen zo zuiver mo-
gelijk te zijn, terwijl wij weten dat wei-
licht over een aantal jaren een algehe-
le herziening van de Grondwet zal 
plaatsvinden. De Kamer mag en moet 
het zelf maar weten. 

Ik wil nog het volgende naar voren 
brengen. Zou, indien een nota niet 
wordt aangeboden door een of meer 
bewindslieden maar bij Koninklijke 
Boodschap, de geachte afgevaardigde 
dan willen spreken van een regerings-
nota? Zou dan, als haar gedachte ge-
concretiseerd wordt in het Reglement 
van Orde, de zaak helemaal rond zijn? 
Ik heb daarop niet direct een ant-
woord, maar ik betwijfel het wel. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Ik zou daarvoor wel voelen, an-
ders dan de heer Kosto, die heeft ge-
zegd, dat het een te formalistisch 
standpunt is, naar de handtekening 
van het staatshoofd te kijken. Als men 

daar niet naar kijkt, is het ook niet 
meer nodig, een Koninklijke Bood-
schap erbij te stoppen. Ik meen, dat 
het logisch is dat, wanneer een 
Koninklijke Boodschap bij een nota, 
ondertekend door bewindslieden, ge-
voegd zou zijn, in dat geval kan wor-
den gesproken over een echte rege-
ringsnota. Ik weet niet of er behoefte 
aan bestaat. Het moet aan de Regering 
blijven, of zij behoefte heeft aan het in-
dienen van een dergelijke nota. 

De heer Vondeling: De geachte afge-
vaardigde heeft de gedachte op tafel 
gelegd dat wij een bepaalde werkwijze 
zouden moeten volgen, wanneer wij 
een nota krijgen van een of meer mi-
nisters en eventueel staatssecretaris-
sen. Wat zou dan gelden voor een no-
ta, die ook in haar ogen zou kunnen 
worden beschouwd als een regerings-
nota? Het gewijzigde Reglement van 
Orde zou daarvoor dan geen oplossing 
geven, denk ik. Dat versterkt naar mijn 
mening de argumentatie, die de heer 
Kosto heeft gegeven. Wij hebben te 
maken met een fictie, die hier dagelijks 
gebruik is. Daarom betwijfel ik, of het 
wel verstandig is, in de gedachte van 
mevrouw Kappeyne van de Coppello 
te treden. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Vindt u het logisch om voor dat 
ene geval afstand te doen van de prak-
tijk? U bestrijdt mij met het argument, 
dat het in de toekomst wel eens moge-
lijk zou kunnen zijn, dat het staats-
hoofd een nota mede-ondertekent, 
maar dat gebeurt niet. Het voorstel dat 
nu wordt ingediend om het Reglement 
van Orde te wijzigen gaat uit van de 
bestaande praktijk en die is, dat nota's 
alleen worden ondertekend door be-
windslieden. 

De heer Vondeling: Natuurlijk is dat de 
bestaande praktijk. Ik zeg alleen maar 
dat het denkbaar zou zijn. Maar nog-
maals, ik vind het niet zo'n belangrijke 
zaak. 

Mijn laatste opmerking heeft betrek-
king op wat de heer Van der Sanden 
heeft gezegd. Er is sprake van een mis-
verstand. Ik heb gisteren als voorzitter 
van de Kamer naar aanleiding van een 
opmerking van de heer Scherpenhui-
zen gezegd: Dit mag niet als een pre-
cedent worden beschouwd. Het had 
echter op iets geheel anders betrek-
king dan hij denkt. Het had hierop be-
trekking dat, na afhandeling van een 
nota en nadat de Kamer die nota voor 
kennisgeving had aangenomen, onze 
geachte collega daarover toch nog het 
woord voerde. Ik heb dat toen niet ver-
hinderd en de Minister in de gelegen-

heid gesteld te reageren, maar dat 
mocht naar mijn mening geen prece-
dentwerking hebben. Ik heb er uitdruk-
kelijk bij gezegd - dat heb ik althans 
bedoeld - dat ik dit van een zeer erva-
ren kamerlid niet zou hebben geaccep-
teerd, maar in dit geval wel. 

De wijze van 'amendering' van een 
nota is ook wel een precedent, maar ik 
heb mij er niet over uitgelaten of de 
Kamer er goed aan doet op deze weg 
voort te gaan. Ik geloof wel dat de heer 
Van der Sanden gelijk heeft als hij zegt 
dat de Commissie inzake de werkwijze 
der Kamer op dit probleem nog eens 
moet studeren. Ik wil graag toezeggen 
dat wij dit punt op de agenda van een 
volgende bijeenkomst zullen zetten. 

Ik meen dat ik hiermede alle spre-
kers heb beantwoord. Of het antwoord 
voldoende is geweest, zal aanstonds 
wel blijken. 
D 
DeheerTerlouw(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorzitter van de 
commissie heeft gezegd dat het om 
een proef gaat en dat de Kamer nog 
iets zal moeten doen om het definitief 
te maken. Dat is inderdaad het geval, 
maar het gevaar dreigt wel dat, als in 
een proefjaar geen knelpunten zicht-
baar worden, wat in een jaar gemakke-
lijk kan, vrij automatisch zinnetjes als: 
Het is maar voor één jaar, vervallen en 
dat daarna zal blijken dat het helemaal 
niet gunstig werkt. 

Ik wil even aanstippen dat ik in mijn 
eerste termijn niet heb gezegd dat ik 
denk dat een OCV minder boeiend is, 
maar ik heb alleen getracht te betogen, 
dat het argument hoe boeiend iets is 
wel degelijk in de discussie thuishoort. 

Ik wil er nog eens op wijzen dat de 
voorbereiding voor de behandeling 
van een belangrijke nota geweldig 
veel tijd kan kosten. Er kunnen weken, 
zo niet maanden werk in gaan zitten. 
Zo'n nota wordt aangevuld met een 
grote documentatie, reacties uit de sa-
menleving en dergelijke. Het is voor 
een lid van een kleinere fractie nogal 
frustrerend als de resultaten van het 
gehele onderzoek in twaalf minuten 
spreektijd in een OCV naar voren 
moeten worden gebracht. Het is een feit 
dat men soms maar twaalf of vijftien 
minuten spreektijd heeft. Er is geen 
schriftelijke voorbereiding en in ple-
naire vergadering alleen maar een be-
handeling van moties. De meningen 
die men bij al het werk vooraf heeft op-
gedaan, kan men in twaalf of vijftien 
minuten in een OCV naar voren bren-
gen. Als dat de praktijk zou blijken te 
zijn in de toekomst - in vele gevallen 
was dit de praktijk in het verleden -
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Terlouw 

dan zullen naar ik vrees soms zeer des-
kundige leden van kleinerefracties 
eenvoudig de moed niet meer hebben 
om al dat werk te gaan doen voor de 
voorbereiding van de behandeling van 
een dergelijke nota. 

Wij wil len wel meedoen met de 
proef, maar ik pleit er dan voor dat ook 
de commissie - onze fractie heeft aan 
de voorbereiding wein ig gedaan en 
komt hiermee misschien wat laat -
zich nog eens buigt over de procedure 
en over de gang van zaken in een OCV 
ten einde de procedure zo om te bui-
gen of uit te rekken of er twee dagen 
achter elkaar voor te reserveren dat er 
wat meer kans bestaat, ook voor klei-
nere fracties, om een politieke visie sa-
menhangend ter tafel te brengen. Om-
dat ik er niet zeker van ben dat dit zal 
gelukken, zal men begrijpen dat ik pleit 
vooreen ontsnappingsclausule. Ik kan 
mij heel goed voorstellen dat de com-
missie en haar voorzitter zeggen dat 
als men het mogelijk maakt dat de Ka-
mer het zo maar even omver werpt en 
eraan ontsnapt, dan de proef well icht 
zijn doel mist. In de stukken heb ik de 
mogeli jkheid gezien dat afwijkingen 
alleen maar mogelijk zouden moeten 
zijn op voorstel van het Presidium, zo-
dat er een aandrang nodig is op het 
Presidium om zulk een voorstel te 
doen. Een dergelijke ontsnappings-
clausule zou ik graag in het voorstel in-
gebouwd hebben. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Voorzitter van de com-
missie heeft meegedeeld, dat hij nader 
wi l overleggen over bepaalde gedach-
ten, die uit de Kamer naar voren zijn 
gekomen. Hij kan niet onmiddel l i jk 
antwoorden. Wi j moeten echter in 
principe de ruimte hebben om, wan-
neer het resultaat van het overleg aan 
ons wordt voorgelegd, daar nog even 
over te spreken. Dat wordt dan een 
derde termijn en daarom zie ik van een 
tweede af. 

D 
De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! Natuurlijk zullen wi j graag de 
werkwijze van de OCV nog eens bezien 
in de Commissie voor de werkwijze 
van de Kamer. Ik zie echter niet ogen-
blikkelijk in wat hiervan het resultaat 
zou kunnen zijn. De praktijk is zonder 
enige twi j fel , dat er in het totaal korte 
spreektijden zijn voor de kleine frac-
ties. Ik wi l echter nog eens herhalen, 
dat niet alle nota's even belangrijk zijn. 

Ik heb verschillende van die vergade-
ringen voorgezeten en ik heb niet ge-
merkt, dat men achteraf stelde, dat er 
te weinig t i jd was gegeven. Een en an-
der hangt sterk af van de nota's. He-
laas is de ene nota belangrijker voor 
een bepaalde groep dan de andere. De 
zaak ligt uiteindelijk in de handen van 
de commissie zélf. 

De heer Van der Lek (PSP): Ik zou dit 
tegen wil len spreken, mijnheer de 
Voorzitter. De heer Ter louw sprak over 
12 of 15 minuten, maar het overkomt 
ons regelmatig dat wi j met 6 minuten 
toe moeten in een OCV. Wi j hebben 
daar wel begrip voor, maar de wijze 
van agendering is vaak zodanig, dat 
wij met de voorzitter van de commis-
sie in conflict komen. Ik wi lde in som-
mige gevallen die 6 minuten gebrui-
ken om algemene beschouwingen te 
houden - d a n kan je ten minste nog 
iets zeggen - maar dan kon dat weer 
niet omdat er geen algemene be-
schouwingen waren geagendeerd. 

De heer Vondeling: Dat laatste is een 
zaak, waarvoor u mede-verantwoorde-
lijk bent. Ik wi l niet stellen, dat kleine 
fracties niet vaak in een moeili jke posi-
tie verkeren. Ik constateer slechts, dat 
aan het einde van een zittingsjaar de 
leden van de kleinere fracties per l id 
een veelvoud hebben gebruikt van de 
kamer-spreektijd, gebruikt door ande-
ren. Dat is de andere kant van de zaak. 
Als er schaarste heerst, moet er gedis-
tribueerd worden. De Kamer heeft 
daarvoor een bepaalde sleutel en de 
moeil i jkheid is, dat in het ene geval de 
sleutel anders wordt gebruikt dan in 
het andere geval. 

DeheerVanderLek(PSP): Ik beklaag 
mij niet over die zes minuten. Het ging 
mij erom, dat door de wijze van verga-
deren wij vaak niet toekomen aan al-
gemene politieke beschouwingen. 

De heer Vondeling: Dan is het well icht 
verstandig in alle gevallen voor een 
OCV het eerste punt van de agenda in 
te ruimen voor de algemene beschou-
wingen. Ik w i l dit graag in overweging 
geven. De commissie is overigens 
baas over haar eigen agenda en wi j 
kunnen dus niet meer doen dan een 
suggestie in die r ichting doen. 

De heer Terlouw (D'66): Het is well icht 
juist, dat er tot nu toe nog niet zoveel 
klachten zijn geweest, óók niet van de 
kleine fracties. Indien echter dit voor-
stel wordt aangenomen, zullen belang-
rijke nota's, die anders plenair zou-
den worden behandeld, wèl in de OCV 
worden behandeld. Ik vrees, dat er dan 
moeili jkheden kunnen ontstaan. 

De heer Vondeling: Ik geloof, dat de 
heer Ter louw volkomen gelijk heeft, 
mijnheer de Voorzitter. Wi j zullen hier-
op goed moeten letten; dit geldt voor 
de commissies zelf bij het vaststellen 
van hun agenda en in het bijzonder 
voor het bepalen van de vergaderda-
gen, die zo dicht mogeli jk bij elkaar 
moeten l iggen. 

De heer Terlouw heeft een opmer-
king gemaakt over het automatisch 
doorgaan van het experiment. Eerlijk 
gezegd had ik dat van een bèta-man 
die zelf wel proeven heeft opgezet niet 
verwacht. Als men nog niet kan zeg-
gen of het resultaat van een bepaalde 
proef positief of negatief is, is de voor 
de hand l iggende werkwijze dat men 
die proef nog een ti jdje voortzet. Men 
kan dan in het Reglement van Orde 
'1975-1976' vervangen door: 
1976-1977. In dit geval is er helemaal 
geen sprake van een automatisme. 

Dan kom ik tot de opmerking van de 
heer Bakker. Inderdaad zou het mis-
schien verstandiger zijn - ik geef het u 
in overweging, mijnheer de Voorzitter 
- als w i j de behandeling van dit voor-
stel schorsten. Misschien kunnen wi j 
op de agenda voor de volgende week 
een plekje voor de voortzetting vinden. 
Ik zie iedereen knikken. Als alle leden 
zich kunnen beperken, zullen zich geen 
moeil i jkheden voordoen. Ik kom daar-
mee in een wat gemakkelijker positie, 
omdat ik dan de t i jd krijg om het over-
leg ook tot een werkelijk overleg te 
maken. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De verdere behandeling van het voor-
stel wordt geschorst. 

De vergadering wordt te 12.55 uur ge-
schorst en te 13.55 uur hervat. 

Voorzitter: Vondeling 
De Voorzitter: Het Presidium heeft met 
eenparigheid van stemmen besloten 
te stellen in handen van: 
a. de vaste Commissie voor Justit ie 
het wetsontwerp Wijziging in het Bur-
gerlijk Wetboek en het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van enige 
bepalingen betreffende de adoptie en 
tot verbetering van de rechtspositie 
van pleegouders (13 548); 

b. de vaste Commissie voor Land-
bouw en Visserij het wetsontwerp Wi j -
ziging van de Visserijwet 1963 
(13 554). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de ontwerp-Algeme-
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Voorzitter 
ne arbeidsongeschiktheidswet 
(13 231). 
De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 
Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de motie-Van Leeuwen c.s. over het 
begrip arbeidsongeschiktheid (13 231, 
nr. 33); 

de motie-Staneke c.s. over het be-
grip passende arbeid (13 231, nr. 34). 

De Voorzitter: Ik bied de bewindslie 
den mijn verontschuldiging aan voor 
de opgetreden vertraging. Ik geef het 
woord aan de heer Weijters, voorzitter 
van de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken. 

D 
De heer Weijters, voorzitter van de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij graag 
aansluiten bij de verontschuldigingen, 
die u beide bewindslieden hebt aange-
boden. De vaste Commissie voor Soci-
ale Zaken is de oorzaak van de opge-
treden vertraging. 

In de commissie is namelijk een 
voorstel aan de orde geweest met be-
trekking tot de voortgang van de be-
handeling van het wetsontwerp over 
de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Het voorstel, dat ten slotte in 
stemming is gebracht, hield in de arti-
kelsgewijze behandeling van en de 
stemming over dit wetsontwerp aan-
staande woensdag te doen plaatsvin-
den. 

De meerderheid van de commissie 
heeft zich voor dat voorstel uitgespro-
ken. Zij vindt het aantal en de inhoud 
van de ingediende amendementen in 
samenhang met het wetsontwerp in 
zijn totaliteit dermate belangrijk, dat er 
een nader intern beraad nodig is om 
alle aspecten zorgvuldig te kunnen af-
wegen en in de beschouwingen te be-
trekken. Daarbij is als nevenargument 
naar voren gebracht dat wellicht een 
tweede lezing van dit wetsontwerp no-
dig is. Bovendien zijn de voorstanders 
van genoemd voorstel van mening, 
dat rekening moet worden gehouden 
met het moment waarop de amende-
menten zijn ingediend. Deze amende-
menten zijn vrij laat ingediend. De 
meerderheid vindt in dit alles voldoen-
de argumentatie om dit voorstel aan 
de Kamer voor te leggen. 

De minderheid van de commissie is 
evenwel van oordeel dat het aan de 
Kamer tijdig bekend was dat de afdoe-
ning van dit wetsontwerp, inclusief de 
stemmingen, vandaag zou plaatsviri-

den. Zij vindt dat de onderhavige pro-
blematiek - zoals die ook naar voren 
komt in de amendementen - in de 
schriftelijke voorbereiding en in de 
mondelinge bespreking, waarmee wij 
nu bezig zijn, voldoende bekend is ge-
worden. Op grond daarvan zouden zij 
daarover vanavond een oordeel willen 
uitspreken. De tegenstanders van het 
voorstel vinden dat elk uitstel van de 
definitieve beslissing over dit wets-
ontwerp een belangrijk aantal moei-
lijkheden zal kunnen opleveren ten 
aanzien van tal van uitvoeringsmaatre-
gelen, die nodig zijn en ten aanzien 
van de benodigde opbouw van de or-
ganisatie om tot uitvoering te komen. 
Gezien de samenwerking en de maat-
regelen, die op alle niveaus die in dit 
wetsontwerp aan de orde zijn, moeten 
worden genomen, achten zij het drin-
gend gewenst dat deze zaak vandaag 
wordt afgewerkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Mocht ik een 
argument hebben vergeten, dan zullen 
voor- en tegenstanders in een eventu-
eel hierop volgend debat mij wel aan-
vullen. Ik heb in grote lijnen de argu-
menten van voor- en tegenstanders 
naar voren gebracht. 

De meerderheid van de commissie 
stelt derhalve aan de Kamer voor, de 
artikelsgewijze behandeling en de 
stemmingen ten aanzien van dit wets-
ontwerp te doen plaatsvinden op aan-
staande woensdag. 
De Voorzitter: Ik stel vast, dat de 
meerderheid van de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken voorstelt, de arti-
kelsgewijze behandeling en de in ver-
band met het wetsontwerp noodzake-
lijke stemmingen te doen plaatsvinden 
op woensdag aanstaande. 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil graag eerst 
de mening van de Minister over de ge-
noemde mogelijkheden horen om 
daarna zelf nog iets te zeggen. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Reeds wekenlang 
prijkt op de agenda de behandeling 
van dit wetsontwerp. Wij hebben ook 
geadviseerd, de behandeling deze 
week af te maken, omdat allerwegen 
in deze Kamer met kracht is bepleit 
om, indien maar enigszins mogelijk, 
de invoering eerder te doen plaatsvin-
den dan nu is voorgesteld in het wets-
ontwerp. Wij weten ook allen, dat het 
vastzit op de uitvoeringsorganisatie en 
alle maatregelen, die in dit kader moe-
ten worden genomen. Elke week ver-
traging zou de invoering op welke da-

tum ook extra bemoeilijken. Dat is één 
argument dat ik heb om dit orde-voor-
stel krachtig te bestrijden. 

Ik heb nog meer argumenten. Het is 
inderdaad een ingewikkeld wets-
ontwerp en dat eist een zorgvuldige 
behandeling. Dinsdagavond waren tot 
en met nummer 34 alle amendemen-
ten binnen. Gisteren zijn er nog twee 
bij gekomen, en misschien komt er 
vandaag nog één. Het wil er bij mij niet 
in, dat de hele woensdag die voor be-
studering daarvan beschikbaar was -
want wij zijn pas gisteravond aan de 
verdere behandeling van het wets-
ontwerp toe gekomen - niet voldoen-
de was om tot een zorgvuldig bekijken 
van de verschillende amendementen 
te komen, plus de hele morgen die wij 
nu hebben gehad. Dat is mijn tweede 
argument. 

Mijn derde argument is, dat wij nu, 
vanmiddag om 2 uur, terwijl allerhan-
de leden die voor vanavond in het land 
allerlei verplichtingen hadden in ver-
band met spreekbeurten en dergelijke, 
geconsigneerd zijn om hier te blijven, 
met dit orde-voorstel worden gecon-
fronteerd. Kortom, ik vind het een bla-
mage voor de Kamer ten opzichte van 
degenen, die op de snelle afhandeling 
van dit wetsontwerp zitten te wachten, 
en ik vind het ook bijzonder oncollegi-
aal. 

De Voorzitter: De heer Weijters heeft 
met grote zorgvuldigheid het meerder-
heids- en het minderheidsstandpunt 
van de commissie weergegeven. Me-
vrouw Van Leeuwen heeft met betrek-
king tot het minderheidsstandpunt 
nog een nadere toelichting gegeven. 
Heeft een van de leden er behoefte aan 
ook het meerderheidsstandpunt nog 
toe te lichten? 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet is een belang-
rijke zaak, maar vooal ook een inge 
wikkelde zaak. Er zijn mede door de 
snelle behandeling en het feit, dattus-
sen de nota naar aanleiding van het 
eindverslag en de behandeling van het 
wetsontwerp maar heel korte tijd was, 
laat amendementen ingediend. Dat 
heeft de commissie, toen zij tot de da-
tum van behandeling besloot, ook ge-
weten. 

Het is nu duidelijk dat alles zo inge-
wikkeld in elkaar grijpt, dat in elk geval 
een tweede lezing van het wets-
ontwerp toch pas volgende week in 
stemming zal komen. Ik kan mij niet 
voorstellen dat het anders zou lopen. 
Het hele verschil zit er dus in, dat vol-
gende week de stemmingen over de 
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artikelen plus de eindstemming over 
het wetsontwerp worden gehouden in 
plaats van vandaag. 

Daartussen liggen nog twee moge-
lijkheden. De commissie heeft gespro-
ken over de mogeli jkheid om van-
avond al een eerste reactie van de be-
windslieden met betrekking tot de arti-
kelen te vragen, om de amendemen-
ten te kunnen beoordelen en dan wei-
licht volgende week nog een enkele 
vraag te stellen. Uiteindelijk is in de 
commissie echter gestemd over het 
voorstel om de gehele artikelsgewijze 
behandeling uit te stellen. Als tegen dit 
laatste zeer grote bezwaren, zowel bij 
de bewindsman als in het algemeen 
bij de tegenstanders van dit voorstel 
zouden bestaan, zouden wi j bijzonder 
graag vanavond al een eerste oordeel 
over de artikelen en de amendementen 
van de bewindslieden wil len vragen. 
Volgende week zou dan kunnen wor-
den volstaan met eventueel een korte 
behandeling van enkele artikelen en 
stemmingen over de amendementen 
en de artikelen. Het verschil tussen 
beide manieren van afhandeling wordt 
dus wel bijzonder gering, mede 
door het feit dat de echte eindstem-
ming over de tweede lezing van het 
wetsontwerp toch pas volgende week 
zal kunnen plaatsvinden. 

Het is wellicht mogelijk dat de be-
windsman aangeeft of door het uitstel-
len van de stemming over de artikelen 
en de amendementen - dit geldt dus 
niet voor de eindstemming, want die 
zou al later hebben plaatsgevonden -
in wezen op de invoeringsdatum van 
dit wetsontwerp invloed wordt uitgeoe-
fend van enigerlei belangwekkende 
aard. Daarover zouden wi j graag de me-
ning van de bewindsman vernemen. 
Dan is dit wellicht mede te betrekken in 
de definitieve stemming in de Kamer. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als het alleen zou zijn ge-
gaan om uitstel van de stemmingen, 
zouden wi j ons daartegen hebben ver-
klaard. Anderzijds vinden wi j dat hier 
sprake is van een zo belangrijk wets-
ontwerp, waar de belangen van zovele 
groepen van onze bevolking bij zijn be-
trokken, dat het gewoon verantwoord 
is met name ook de vele amenderin-
gen op dit wetsontwerp zorgvuldig te 
overwegen. Uit die gedachtengang 
vinden wi j dat het zeer verantwoord 
kan zijn volgende week - dit is een uit-
stel van één week, waarvan ik mij 
nauwelijks kan voorstellen dat dit we-
zenlijke invloed heeft op uitvoerings-

problemen - de artikelsgewijze behan-
deling en de stemmingen te doen 
plaatsvinden. Wij hebben de indruk 
dat dan èn Regering èn parlement de 
voorstellen, de amendementen, de 
moties die met betrekking tot dit wets-
ontwerp zijn ingediend nog in alle rust 
op hun merites kunnen bekijken. Daar-
om zijn wi j voor het door de commis-
sie oorspronkelijk ingediende voorstel. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik v ind dat je moet proberen on-
der alle mogelijke omstandigheden 
het hoofd koel te houden. Ik zal ook nu 
proberen - het lukt mij niet al t i jd; dit 
geef ik toe - nuchter te bli jven. Ik voeg 
eraan toe dat iedere planning - dit 
blijkt ook vandaag - erg moeilijk is. 

Al wi l ik mij dan niet mengen in in-
terne verschillen in opvatting in deze 
Kamer, als ik als 'adviserend l id' iets 
mag zeggen dan wil ik wel beginnen 
met op te merken dat ik uiterst ge-
schokt ben door het voorstel de gehele 
artikelsgewijze behandeling plus de 
amendementen maar tot de volgende 
week uit te stellen. Het zou natuurlijk -
maar zo wi l ik het niet eens vertalen -
in de opvatt ing van de Regering wel 
passen, omdat wi j vinden dat 1 januari 
de invoeringsdatum moet zijn. Wat dit 
betreft, ondersteunt dus het voorstel 
alleen maar de onmogeli jkheid om op 
verantwoorde wijze op een andere da-
tum dan 1 januari te beginnen met 
werken. 

Ik kan natuurlijk verder niet proeven 
welke diepere gedachten schuilgaan 
achter de verschillen in opvatt ing. Ik 
laat die ook als zodanig buiten be-
schouwing. Ik zou mij daarmee niet 
wi l len bemoeien. 

Als er nu, om welke reden dan ook, 
behoefte bestaat om te voorkomen dat 
wi j well icht in een heel laat moment 
van deze nacht nogal diep ingrijpende 
beslissingen zullen moeten nemen, 
dan zou ik mij - maar het is niet mijn 
voorkeur - kunnen voorstellen dat de 
artikelsgewijze behandeling en die van 
de amendementen vandaag wel 
plaatsvinden, maar dat de definitieve 
stemmingen over de desbetreffende 
artikelen en amendementen, alsmede 
de eindstemming volgende week 
plaatsvinden. Dit zou iets zijn waarvan 
ik zeg: liever niet, maar het zou wei-
licht verstandiger kunnen zijn, als ik er-
op let hoe laat het wellicht zou kunnen 
worden voordat anders de stemmin-
gen plaatsvinden. 

Samenvattend: Het is al lang bekend 
wat de plannen waren. De agenda 
staat al een ti jd vast. Mijn voorkeur is 
afhandeling vandaag. Mijn tweede 

voorkeur is in elk geval een artikelsge-
wijze behandeling alsmede die van de 
amendementen vandaag, met als uit-
wi jkmogel i jkheid dat de definitieve 
stemmingen volgende week plaatsvin-
den. 

De Voorzitter: Ook ik zou nog een en-
kele opmerking wi l len maken. 

Ik was buitengewoon verrast door 
datgene wat zoeven aan de Kamer is 
medegedeeld van de zijde van de com-
missie. Ik moet zeggen dat ik er ook in 
hoge mate verbaasd over ben. Nochdins-
dag, nog woensdag, noch vanochtend 
hebben mij berichten bereikt, van wie 
dan ook, dat het niet mogeli jk zou zijn 
het wetsontwerp af te handelen, laat 
staan de artikelen en de amendemen-
ten niet te behandelen. Ik meen ook 
dat de Kamer in strijd zou komen met 
haar eigen plannen, blijkende uit de 
vrij a lgemeneaandrangomzosnel mo-
gelijk over dit ontwerp te beslissen. 

Ik hoor nu ook voor het eerst over de 
mogeli jkheid van een tweede lezing. Ik 
meen te weten dat vri jwel alle amen-
dementen zijn voorbereid met techni-
sche adviezen ook van de zijde van het 
departement. Wanneer er een verzoek 
om een tweede lezing komt, gaat dat 
vri jwel altijd uit van de zijde van het 
kabinet of van mi j , omdat die het beste 
kunnen beoordelen of er ergens een 
fout zou kunnen zijn ingeslopen. Ik heb 
echter niets gehoord. Mij dunkt dat de 
Kamer in dit stadium zeker geen reke-
ning behoeft te houden met een twee-
de lezing, tenzij in de loop van de dag 
nieuwe amendementen van zeer tech-
nische aard zouden worden ingediend 
en behandeld. 

Ik moet dan ook in mijn kwaliteit van 
voorzitter - de voorzitter moet vooral 
het hoofd koel houden, meer nog dan 
een minister, al kost mij dat nu ook 
moeite - de Kamer dringend aanraden 
het wetsontwerp ten minste zo ver te 
behandelen als de ti jd vandaag toe-
staat. Als men meent geen stemmingen 
te kunnen houden, dan moet de Kamer 
dat natuurlijk zelf weten. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Mede 
gehoord de mening van de Minister en 
gezien het feit, dat de afhandeling van 
de artikelen en de stemming over de 
amendementen en artikelen de vol-
gende week steeds mee in overweging 
zijn geweest, zou ik wil len voorstellen, 
dat gestemd wordt over de mogelijk-
heid dat de artikelen en amendemen-
ten vandaag worden afgedaan en dat 
de volgende week de stemmingen zul-
len plaatsvinden zodat er een moge-
lijkheid van nader beraad in de fracties 
is over de ingewikkelde amendemen-
ten. 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Het komt mij voor dat 
er technisch aan dit voorstel fouten 
kleven. Mag ik daarvan een tweede le-
zing geven? 

Het lijkt mij toe dat, als de Kamer wil 
afwijken van hetgeen zij bij het vast-
stellen van de agenda heeft besloten, 
zij nu eventueel zou moeten besluiten 
vandaag geen beslissingen te nemen 
artikelen en amendementen. 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik denk 
dat iedereen mij ook wel begrepen 
had. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): er is nu 
een ander voorstel vanuit de Kamer. Ik 
raak nu ook een beetje in de war en ik 
moet ook proberen het hoofd koel te 
houden. Ik zou gaarne zien, dat wij 
vandaag alles tot en met de stemmin-
gen afhandelden. 
De Voorzitter: Dan zoudt u dus tegen 
het voorstel van mevrouw Baren-
drecht moeten stemmen. 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het oorspronkelijke 
voorstel gesteund omdat ik het goed 
vond voor deze belangrijke wet nog 
enige tijd van overweging en bezin-
ning te hebben. Wanneer het voorstel 
nu zo wordt gewijzigd, dat wij vandaag 
de hele behandeling afmaken en al-
leen de feitelijke stemming de volgen-
de week plaatsvindt, dan zullen wij ons 
daartegen verklaren. 

Het voorstel van het lid Barendregt c.s. 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, D'66, DS'70 
en de PSP vóór het voorstel hebben 
gestemd. 

De zojuist genomen beslissing 
houdt in, dat wanneer wij daarvoor de 
tijd hebben zal worden beslist over 
de artikelen en amendementen. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Graag zeggen wij 
de bewindslieden dank voor de uitvoe-
rige wijze, waarop zij aan onze geza-
menlijke inbreng aandacht hebben ge-
geven. Op dit moment wil ik graag de 
balans van het tot dusverre gevoerde 
gemeen overleg opmaken. De voorlo-
pige balans kan dan zijn, dat ik op on-
derdelen tevreden ben en ten aanzien 
van de grote hoofdlijn, het allervoor-
naamste punt, wat minder. Ik kom 
daarop uiteraard terug. 

De Minister is begonnen met een 
enigermate uitvoerige beschouwing 

over de samenhang van dit wets-
ontwerp met het totale overheidsbe-
leid. Uiteraard zullen wij daarbij in de 
komende weken tijdens de algemene 
beschouwingen en daarna bij de be-
grotingsbehandeling uitvoerig stil-
staan. Laat ik er vandaag alleen, zeer 
kort, het volgende over zeggen. Met de 
Minister delen wij de zorg over de ont-
wikkeling op het terrein van de werk-
gelegenheid. Met hem delen wij de 
zorg over de ontwikkeling van de col-
lectieve druk en, in samenhang daar-
mee, de ontwikkeling van het reëel vrij 
besteedbare inkomen. Wij hebben 
heel goed genoteerd - en wij weten 
dat ook heel goed - dat de gezamenlij-
ke belasting- en premiedruk nog wordt 
gecamoufleerd door de toeneming 
van het nationaal inkomen als gevolg 
van de stijging van de aardgasprijzen. 
Wij hebben ook graag kennis geno-
men van de mededeling van de Minis-
ter, dat moet worden gezocht naar een 
nieuwe maatstaf. Wij zullen aan dat 
zoeken in gemeen overleg ook van 
harte meewerken. In ieder geval delen 
wij ook de conclusie dat de groei op 
langere termijn op een lager niveau zal 
uitkomen en dat de armslag daarom 
geringer is. Dit heeft de Minister ge-
bracht tot twee klemmende vragen, 

l die diepe indruk op mij hebben ge-
maakt: ten eerste, welke gevolgen 
voor de collectieve sector, voor het 

; budget, maar ook voor de vrije beste-
dingsruimte, met name voor de zelf-
standigen, zal ontstaan door invoering 
van de AAW; ten tweede, welke con-
sequenties zullen optreden bij aan-
vaarding van voorstellen, die op zich 
zelf billijke en gerechtvaardigde ver-
langens zijn. Nogmaals, wij hebben 
ons dat gerealiseerd, en maar al te 
goed. 

De Minister heeft het antwoord uit-
gewerkt in een pakket van een viertal 
zaken, waaraan aandacht moet wor-
den gegeven. Allereerst zo heeft hij ge-
zegd, moeten we selectief opereren 
door het stellen van prioriteiten. Daar-
mee ga ik akkoord bij elke uitbreiding. 
De twee bewindslieden zijn het echter 
met ons van harte eens, dat het in het 
onderhavige geval gaat om het inha-
len van een duidelijke achterstand. 
Daarover bestaat dus geen verschil 
van mening. 

Minister Boersma: Ik wil graag vastge-
legd zien, dat daaromtrent geen mis-
verstand bestaat. Er zijn echter meer 
wetten waarin lacunes zitten. Ook het 
opvullen van de lacunes in deze wet en 
in alle andere wetten moet in die pri-
oriteitstelling worden betrokken, hoe 
gerechtvaardigd die verlangens vaak 

ook zijn en hoe graag je die ook wilt 
vervullen. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Tegen 
die achtergrond en met het oog op het 
zuiver houden van de systematiek in 
verschillende wetten hebben wij tegen 
op zich zelf redelijke verlangens, ook 
die bij ons zelf leven - ik noem de be-
jaarden, de ongehuwden en de ge-
huwde vrouwen - , op dit moment 
'neen' gezegd. Dat kost ons bepaald 
wel moeite. 

De Minister heeft in de tweede 
' plaats gezegd, dat een toenemend 

doelmatig en oirbaar gebruik van de 
huidige verzekeringen moet worden 
bevorderd. Daarmee zijn wij het ook 
eens. Ik denk aan hetgeen wij hebben 
gezegd over de noodzakelijke coördi-
natie en integratie van het voorzienin-
genbeleid. Wij hebben daarvoor een 
afzonderlijke kamer gevraagd bij het 
college van advies en bijstand dat er 

1 voor de harmonisatie van het welzijns-
beleid komt. Wij zijn blij met het voor-
nemen van de bewindslieden met be-

1 trekking tot onze suggestie. Wij gaan 
er echter van uit - wij dienen geen mo-

1 tie in - dat wij tijdig voor de begro-
tingsbehandeling zullen vernemen 
wat het overleg met de andere be-
windslieden, onder anderen die van 
CRM, heeft opgeleverd. 

In de derde plaats heeft de Minister 
gezegd, dat in overbodige zekerheid 
het mes moet worden gezet. Dat is een 
zeer moeilijke operatie, waarmee wij 

3 het kabinet niet alleen zullen laten zit-
ten. Wij zullen onze verantwoordelijk-
heid daarin kennen. 

In de vierde plaats is gesproken over 
herziening van de wetsartikelen die 
een te ruime interpretatie kunnen toe-
laten. Dan gaat het onder meer over 
artikel 21 WAO. In dat verband hebben 
wij een andere weg gekozen dan bij 
voorbeeld de VVD. Wij hebben een 
motie ingediend. Staatssecretaris Mer-
tens heeft gezegd, dat de motie in feite 
overbodig is. Dat is zij echter nog be-
paald niet. De Staatssecretaris heeft 

' gesproken over de moeilijkheid van 
het coördineren van een aantal stu-
dies. Hij heeft gezegd dat elke sugges-
tie het overwegen waard is maar dat 
hij zich geen experimenten kan permit-
teren. Hij denkt aan uitschakeling van 
het begrip 'maatman'. Dat is juridisch 

i- nodig maar hoe het allemaal zal ko-
men is niet bekend. Wij willen over al 
deze zaken een afgeronde studie. Over 
het verslag van die studie moet hier 

n dan een fundamenteel debat plaats-
vinden. 

Het moeilijkste punt is de invoe-
ringsdatum. De Minister heeft een bij-
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zonder aardige woordspeling gebruikt 
ten aanzien van mijn optreden voor de 
drie fracties. Welnu, de drie fracties 
gaan vanmiddag uit van een open be-
handeling maarzi j hopen geen geslo-
ten front tegenover zich aan te treffen. 

Minister Boersma: Kunt u het laatste 
toelichten? Wij zijn maar met zijn 
tweeën. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): U bei-
den maakt het hier voor het kabinet! 
Beiden kennen het CDA-in-wording. Wij 
hopen dat u geen gesloten front tegen 
ons maakt. Wi j doen niet aan een 
zwarte-pietenspel. Ik ben het met de 
Minister eens, dat schuldvragen niet 
behoeven te worden beantwoord. Het is 
gezamenlijke schuld, ook van ons. De 
Minister heeft daarover behartigens-
waardige opmerkingen gemaakt. Wij 
voelen ons zwaar schuldig tegenover 
de vele gehandicapten die reikhalzend 
uitzien naar de inwerkingtreding van 
deze wet. Ik ben het met de Minister 
eens, dat wi j moeten uitgaan van het 
officiële advies van de SVR. Juist dit 
advies en de gewisselde stukken wer-
pen echter zoveel vragen op. Naar 
aanleiding van het interruptiedebatje 
over de streefdatum zei de Minister, 
dat er veel contact was geweest. Was 
dat voldoende hard en hebben de uit-
voeringsorganen hun bezwaren zo 
hard kunnen maken dat de Minister 
kon zeggen dat de wet op 1 juli 1976 in 
werking zou treden? Natuurlijk heeft 
de Minister - laat ik elk spoor van wan-
trouwen wegnemen - op dat moment 
naar beste kunnen en weten die datum 
genoemd, maar er blijft toch iets zit-
ten. 

De Minister heeft vervolgens van de 
Sociale Verzekeringsraad het eerste 
unaniem advies gekregen: de inhoud 
van de nieuwe wetgeving moest mini-
maal 12 maanden van te voren vast-
staan. Bij het debat van gisteren heb-
ben wi j gehoord dat de aanpassings-
wetgeving over twee maanden zo ver 
zal zijn voorbereid dat de uitvoerings-
organen de noodzakelijke gegevens 
voor hun voorbereiding kunnen krij-
gen. 

De Minister moet er nu toch wel be-
grip voor hebben dat ons dat toch wel 
wat tegenvalt. Toen de Minister dit 
had gezegd, kwam hij in zijn betoog tot 
de conclusie dat een verantwoorde uit-
voering per 1 juli 1976 niet meer mo-
gelijk is. Hiermede begint dan ook de 
Sociale Verzekeringsraad zijn conclu-
sie in de brief van 4 september: 

'Hoewel de Raad onverkort blijft bij 
zijn eerder ingenomen standpunt..', 
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maar dat sloeg alleen op afwijzing van 
1 jul i 1976 en niet op de andere voor-
stellen. 

Wij hebben, als alle voorbereidings-
wetten nu nog moeten komen, weinig 
meer te vertellen. Wij hebben er echter 
wel van meet af aan over gesproken 
dat spoed geboden was. Bij de behan-
deling van de artikelen en amende-
menten zullen wi j de consequenties 
hiervan ook wel dragen. 

In de brief van de SVR worden ech-
ter een aantal bezwaren opgesomd die 
wi j niet kunnen begrijpen en die een 
beetje duiden op slecht management. 
De Minister stelt: Er zijn meer dan ge-
schatte t i jdrovende procedures nodig 
voor de aantrekking en opleiding van 
de diverse categorieën medewerkers. 
Hoe komt dat? 

Het loopt met de verzekeringsdes-
kundigen niet zo snel als men gehoopt 
had. Wat had men dan gehoopt? Waar 
ligt de oorzaak hiervan? Wanneer is 
dat begonnen? Wanneer bleek dat het 
fout ging? 

Dit geldt ook in bijzondere mate 
voor de arbeidsdeskundigen en het 
administratief personeel. Tweehon-
derdvijft ig medewerkers moeten zijn 
ingewerkt om bij een zelfs betrekkelijk 
globale opzet van de wet verantwoord 
te kunnen beginnen. Zeker gelet op de 
situatie op de arbeidsmarkt kunnen wi j 
ons nauwelijks voorstellen dat het niet 
mogelijk is zeer snel deze administra-
tieve medewerkers aan te trekken. Of 
houdt het verband met het feit dat de 
aanloopkosten te laag zijn geschat? 

Minister Boersma: Dat laatste wi l ik 
bepaald niet onderstrepen. De tragiek 
van deze ti jd met hoge en zelfs toene-
mende werkloosheid is juist dat het er 
in de arbeidsbemiddeling desondanks 
steeds weer op uitdraait dat het uiter-
mate moeilijk is om de juiste man of 
vrouw op de juiste plaats te krijgen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dank u 
wel, dat wi lde ik nog wel eens horen, 
want het komt, juist bij mensen die het 
van buitenaf moeten beoordelen, toch 
wel wat wonderli jk over. 

Natuurlijk vraagt een algemene 
maatregel van bestuur, met name ten 
aanzien van het arbeidsongeschikt-
heidscriterium, bijzonder veel t i jd en 
overleg. Volgens de Minister is dat 
meer dan aanvankelijk is verwacht. 
Kan hij dat nog eens toelichten? 

Bijzonder veel t i jd vraagt ook de af-
bakening van het voorzieningenpak-
ket. Veel overleg is nodig en de afron-
ding vraagt geruime t i jd. Dat begrijpen 
wi j allemaal, maar voor invoering met 
terugwerkende kracht is dat toch niet 
zo van belang? 

Sociale verzekering 

Over de samenwerkingsafspraken 
hebben wi j gisteravond hoopvolle be-
richten gehoord. Zijn de besprekingen 
over die afspraken nu te laat begonnen 
of is het iets anders? 

Dan zijn er nog de moeili jkheden 
rond de gemeenschappelijke medi-
sche dienst. Deze dienst ziet het mees-
te voorbereidende werk op zich afko-
men. Ook in onze visie is dat juist. Wij 
hebben - ik verwijs naar de motie Tila-
nus - altijd gepleit voor een centrale 
coördinerende functie van de gemeen-
schappelijke medische dienst. De be-
langrijke vraag van vandaag is echter 
hoe wi j tijdelijk verlichting kunnen 
brengen om dat stuwmeer op te van-
gen. Kunnen de bedrijfsverenigingen 
niet voorlopig de keuringen verrich-
ten? Ik heb in dat verband gevraagd 
naar de uitleg van artikel 14. De Minis-
ter meent dat dit geen oplossing biedt. 
Bij de behandeling van de artikelen en 
amendementen kom ik daarop nog 
wel even terug. Nu ging het mij echter 
alleen om de bereidheid dat mogelijk-
te maken. 

Gelukkig komt de Minister mij een 
heel eind tegemoet met te zeggen dat 
op basis van vri jwil l igheid afspraken 
kunnen worden gemaakt, zeker wan-
neer de nood daartoe dringt. Naar ons 
gevoel dringt die nood er ook toe. Wij 
zijn met die toezegging dan ook erg 
blij, omdat wi j het gevoel hebben dat 
onze zorgen, die ook de zorgen van de 
Minister zijn, dan nog wel eens zouden 
kunnen meevallen, ook als w i j , uiter-
aard, uitgaan van een redelijk uitvoe-
ringsniveau. 

De grootste problematiek is immers 
het stuwmeer. De globale aantallen 
zijn ons allen bekend: het ASF-fonds 
12.000, de GAK 11.000, de DETAM 
8000 en de overige bedrijfsverenigin-
gen 9000, alle bij benadering. Daarbij 
moeten wi j natuurlijk wel bedenken 
dat 1/6 tot 'M van de bulk op het ogen-
blik al zit bij de particuliere verzeke-
raars, die over goede schattingsrap-
porten en goede medische rapporten 
hebben. 

De Minister is ook nog een t i jdlang 
minister a.i. van Landbouw geweest. 
Laat ik daarom een voorbeeld uit de 
landbouw nemen. De Minister weet, 
welke initiatieven zijn genomen met 
de enquêteformulieren. Ik heb mij 
daarover vannacht nog eens laten 
voorl ichten. In alle landbouwbladen 
heeft de oproep gestaan. Op het ogen-
blik zijn er 2568 aanmeldingen binnen. 
Uit die enquête blijkt heel duidelijk, dat 
ongeveer de helft boven 55-jarigen be-
treft (bijna 50%). Dat het een goede 
enquête is blijkt wel uit het feit, dat het 
ook de cijfers zijn, die in het algemeen 
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voor particulier verzekerden worden 
aangehouden. 28,8% van die gevallen 
heeft een verzekering lopen en ont-
vangt een uitkering. 

Dat, gecombineerd met het aanbod 
van de keuringen, geeft mij aanleiding 
twee conclusies te trekken. Het zou 
nog wel eens kunnen meevallen ge-
zien deze ontwikkeling met nu bijna 
2600 aanmeldingen vanuit de kring 
van zelfstandigen. Dat zeg ik wel met 
de nodige voorzichtigheid. Verder 
worden vanuit die kring de keuringen 
door het ASF als mogeli jkheid gezien. 
Dat verdient te worden aanvaard, want 
juist bij de zelfstandigen is het schat-
ten van de overbli jvende mogeli jkhe-
den om te werken zo moeilijk. De ver-
zekeringsgeneeskundigen van de be-
drijfsverenigingen zouden in dat op-
zicht wel eens harder kunnen zijn, om-
dat zij beter weten, hoe het er op een 
landbouwbedri j f toe gaat dan de art-
sen van de GMD. Dat zeg ik in alle 
voorzichtigheid. Kortom, onder coör-
dinatie van de GMD zou de GMD kun-
nen vragen om inschakeling van deze 
bedrijfsartsen. 

Bij invoering zou op wezenlijke pun-
ten van het wetsontwerp moeten wor-
den afgeweken, zo stelde de Minister 
als zijn conclusie van zijn betoog. Die 
wezenlijke punten zal ik nu behande-
len. Het betreft de bezwaren, die kle-
ven aan ons voorstel om het wets-
ontwerp met terugwerkende kracht 
van toepassing te verklaren. Allereerst 
wordt gezegd, dat het voorzieningen-
pakket buiten beschouwing blijft. Dat 
is een wezenlijk punt. 

Een volgend bezwaar was: de 
WAO-gerechtigden en de ambtenaren 
worden buitengesloten. De Minister 
sprak over een verzwaring van het ele-
ment van de solidariteit. Dat is juist en 
het was juist dat is getracht met name 
hierin enige verzachting aan te bren-
gen. Daar zijn we de bewindslieden 
dankbaar voor. Er moet echter worden 
afgewogen. Vertegenwoordigers uit 
de kringen hebben tegen deze verzwa-
ring ' ja' gezegd. Gisteren heeft 
de Minister mij geconfronteerd - ik 
geef mij altijd graag op argumenten 
gewonnen en ik vond het zeer aan-
vaardbaar met het argument, dat we 
moeten uitgaan van publieke feiten. 
Daar ligt nu het advies van de SVR. De 
vertegenwoordigers binnen de SVR 
hebben met open ogen tegen deze 
mogelijkheid op dit punt geen bezwaar 
gemaakt. Ik ga er dus van uit, dat die 
solidariteit kan worden opgebracht en 
dat ook de overige partners zich heb-
ben gerealiseerd, dat het technisch/ 
administratief met de WAO een aantal 

moeil i jkheden zou geven. Daar ga ik 
even vanuit, want anders hadden ze 
tegengestemd. 

Minister Boersma: Ze hebben zich 
daarbij ook nog, afgezien van het on-
verkort handhaven van hun eerste 
brief, duidelijk uitgelaten over het be-
perkte karakter van hun advies, name-
lijk administratief/technisch. Waar ik 
op doel is het medische en wat daar-
aan vastzit. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
ben ik met de Minister eens, maar de 
Minister kent al deze vertegenwoordi-
gers. Ze hebben zich natuurlijk ook ge-
realiseerd, dat het ook financiële en 
andere bezwaren zou hebben. Ik vraag 
de Minister nog eens mij uit te leggen, 
wat die terugwerkende kracht zou be-
tekenen in de premieverhouding en 
hoe dat overigens zou moeten verlo-
pen. 

In de derde plaats is gezegd, dat in 
extra sterke mate afspraken met de be-
handelende medische sector moeten 
worden gemaakt. In de brief van de 
SVR wordt het iets neutraler gezegd 
dan de Minister heeft gedaan. Er staat, 
dat t i jdig de benodigde afspraken met 
de medische sector moeten worden 
gemaakt. Welnu, dat zou kunnen. De 
Minister voegt eraan toe, dat uitscha-
keling van de GMD tot ernstige rechts-
ongelijkheid aanleiding zou geven. 
Wij hebben dat erkend. Wij wi l len dat 
niet. Het hoeft ook niet; dat heb ik zo-
even al uitgelegd. 

In de vierde plaats ging het om de 
spreiding in de t i jd van de rechtsvast-
stell ing. Dat is het vierde punt in de 
brief van de SVR. De Minister heeft dat 
gisteravond niet genoemd. Dat v ind ik 
begrijpelijk, want de referteperiode 
kan hooguit een half jaar langer wor-
den, maar dat is van weinig belang. 

Het meest moeilijke punt is de fictie 
inzake de mate van arbeidsongeschikt-
heid. Op dit punt speelt gewoon een 
misverstand tussen de bewindslieden 
en ons. Deze vaststelling zal moeten 
plaatsvinden gedurende een vooraf-
gaande periode van 6 maanden. Maar 
dat moet naar mijn mening alt i jd, want 
ook als de Minister onverkort vast-
houdt aan de datum 1 januari 1977 en 
hij zou dan plotseling met die bulk van 
aanvragen te maken krijgen, dan vin-
den er op 1 juli 1977 ook nog keurin-
gen plaats. Dan zou toch ook een fictie 
moeten worden vastgesteld. Natuur-
lijk moet er nu voor worden gezorgd -
en dat kan toch administratief gezien -
dat de aanvraagformulieren worden 
ingevuld en dat de keuringen in de 
loop van de ti jd worden gespreid, zo-
dat de fictie, zoals door de Minister is 

gesteld, niet speelt. Ik wi l mij echter 
nog graag laten overtuigen, hoewel de 
Minister mijn argumenten heeft over-
genomen, waar hij aan het einde van 
zijn betoog over dit punt zei: Kort na 1 
juli volgen de uitkeringen. Dan wach-
ten de mensen op de keuringsoproep. 
Met een stuwmeer van tienduizenden 
zelfstandigen zal dit op zich laten 
wachten. De keuring kan niet anders 
dan slecht op gang komen, want de 
keuringsnormen zijn nog maar nauwe-
lijks bekend en de instructies zijn on-
voldoende gegeven. Welnu, dat alles 
zou gelden bij een invoering van 1 juli 
1976. Dan zou men op 1 januari 1976 al 
aan het keuren moeten zijn. Als men 
ervan uit kan gaan, dat de keurings-
normen in het eerste, tweede kwartaal 
van 1976 rond kunnen komen, dan is 
een invoering met terugwerkende 
kracht naar mi jn mening wel doenlijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
te spreken over de partiële invoering. 
Deze zou alleen maar gelden voor de 
zelfstandigen, niet voor de vroeg-ge-
handicapten. De Minister heeft terecht 
gezegd: Een zeer in het oog springend 
nadeel is dan dat de vroeg- gehandi-
capten erbuiten bl i jven. Hiermede 
hebben wi j ook zwaar gezeten. Wi j v in-
den dit ook een zeer nare zaak. Bij de 
indiening van het amendement heb-
ben wi j de relatief gezien hoogste 
nood op dat moment - ook vanuit de 
mogelijkheden - het zwaarste laten 
wegen. Ter zake van het overleg, dat is 
gevoerd, rijst een misverstand. Er is 
over die variant met de verschillende 
partners uit het bedrijfsleven gespro-
ken, naar ik meen ook met de bewinds-
lieden. Toen is er gezegd:' Ja, dat is een 
groot bezwaar, want dan kan men geen 
premie heffen en dan bedragen de 
overheidslasten 350 min. ' Nu heeft men 
begrepen, dat die overheidslasten dan 
extra op tafel zouden worden gebracht. 
Dat heb ik steeds bestreden. Ik heb 
steeds gezegd: U houdt ook de vroeg-
gehandicapten in de bestaande regelin-
gen; dat kunt u derhalve niet maken. 
Als het anders is dan is deze variant na-
tuurli jk wel heel gemakkelijk toepas-
baar te maken. 

Minister Boersma: Er kan geen enkel 
misverstand over bestaan, dat uit-
gaande van de aanvankelijke bereke-
ningen ter zake van de algemene mid-
delen, het bedrag van 240 min. uit-
gangspunt is geweest voor de meerja-
renramingen. Daarin staat op dit mo-
ment niet iets anders ingevuld. Ook in 
die optiek zou - uitgaande van dat be-
drag - kunnen worden gezegd: Alles, 
wat eraan moet worden toegevoegd, 
zou een nieuwe beslissing en een nieu-
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we afweging binnen het kabinet noodza-
kelijk maken. Het is dan de vraag, of dit 
in het licht van de samenhang, waar-
over is gesproken, tot een oplossing 
kan worden gebracht. Uitgangspunt 
moet zijn het bedrag van 240 min. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ak-
koord, tussen ons bestaat dan geen 
verschil van mening over dat punt. Dat 
zou inderdaad weer een extra beslag 
leggen op de algemene middelen in 
een toch al moeili jke situatie. Er is nog 
een tweede verschil. Bij invoering per 
1 juli 1976 bracht u dat bedrag op, om-
dat de vroeg-gehandicapten erbij kwa-
men. Zij verdwenen uit de bestaande 
regelingen. Dat was de inbreng met de 
algemene middelen. Nu rees de ge-
dachte, dat u daar bovenop die 240 
min . zou kunnen geven. Dat is naar 
mi jn overtuiging - ik probeer het zo za-
kelijk en nuchter mogelijk te behande-
len - niet mogelijk, omdat de vroeg-
gehandicapten voor rekening van de 
overheid komen. Dit misverstand is 
echter wel bij de organisaties ont-
staan. Het is derhalve wel goed, dat de 
Minister dit uit de wereld helpt. Als dat 
misverstand er niet zou zijn en de Mi -
nister was daartoe bereid geweest, 
dan kan dat amendement van mij ter 
zake van de partiële invoering zeer 
goed worden toegepast. 

De technische moeil i jkheden, die de 
Minister ter zake van de partiële invoe-
ring heeft genoemd zou ik verder laten 
rusten. Dat zijn in wezen dezelfde, die 
ook al zijn genoemd ter zake van de 
uitkering met terugwerkende kracht. 

De conclusie is, dat de Minister zegt: 
Terugwerkende kracht alsmede de an-
dere alternatieven, zouden leiden tot 
een onzorgvuldige en niet verantwoor-
de uitvoering. Dat kunnen wi j - aldus 
de Minister - niet voor onze rekening 
nemen. Aan de hand van de feitelijke 
argumenten, die ik heb genoemd, 
moet ik zeggen, dat ik de opvatt ing van 
de bewindslieden in dit opzicht nog 
niet deel. Naar mijn overtuiging is het 
wel mogeli jk, tot een zorgvuldige en 
redelijk verantwoorde uitvoering te ko-
men. 

Het volgende punt betreft de gehuw-
de vrouw. Wij hebben begrip voor het 
betoog van de Minister en de Staats-
secretaris ter zake. Gewezen is op de 
geheel eigen aard en de beperkte 
strekking van de AAW als een volks-
verzekering, analoog aan de AOW en 
de AAW, verzekeringen met uitkerin-
gen op sociaal minimum-niveau met 
niet zelf premieplichtig zijn maar op 
een afgeleide en ook met een afgeleid 
recht op uitkering. Wij hebben dit ook 

betoogd. Wi j hebben ook goed geno-
teerd - dat is voor ons een heel sterk 
argument in het afwegen van de prio-
riteiten; ik vind dat men dit heel 
nuchter moet stellen - dat elke uitbrei-
ding op het ogenblik een financiële 
verzwaring vergt, waarvan ik mij af-
vraag of wi j deze op dit ogenblik met 
elkaarwel kunnen dragen. 

Daarbij is gekomen de extra verzwa-
ring van de uitvoering. Ik wi l hierover 
wel wat meer horen. Gesproken is 
over deze zo eigensoortige categorie, 
waarmee helemaal nog geen ervaring 
is opgedaan, waarover nog geen stu-
die is gepleegd en waarop de bedrijfs-
verenigingen nog niet zijn ingespeeld, 
zodat veel extra t i jd nodig zal zijn. 
Voorts werd terecht gesproken over 
nieuwe, t i jdrovende onderzoekingen. 
Gezien de toeneming van de lasten, 
die erbij komt, zeg ik: Naar onze over-
tuiging kan het niet. 

Mevrouw Barendregt en ik hebben 
uitvoerig gesproken over de gehuwde 
vrouw/kostwinster. Wij zijn bijzonder 
erkentelijk voor de mededeling, dat al 
het mogeli jke zal worden gedaan - dat 
was in feite bijna hard - om te bewerk-
stelligen dat gelijkti jdig met de invoe-
ring van de wet dit voor de gehuwde 
vrouw/kostwinster zal kunnen worden 
gerealiseerd wat wi j zo graag gereali-
seerdzien. 

Wij hebben nog een element ge-
noemd, waarop niet is ingegaan, het-
geen ik overigens wel begrijp gezien 
de veelheid van vragen. Ik heb nog 
speciaal gesproken, in het karakter en 
het systeem van deze volksverzeke-
ring, over die meewerkende vrouwen 
in het bedrijf, die samen met hun man 
nog niet eens aan het min imum inko-
men toe komen. Ik kan mij best voor-
stellen, dat de bewindslieden zeggen: 
op de primaire inkomenssituatie van 
de zelfstandigen komen wij terug bij 
de algemene beschouwingen. Ik ver-
neem dat graag. In het systeem van de 
wet vanuit het sociaal min imum uitke-
ringsniveau zouden deze mensen 
recht op hulp hebben. Ik heb al toege-
geven, dat ik niet weet hoe het tech-
nisch kan. Wat kunnen wi j dan voor 
deze groep doen? Misschien krijgen wi j 
daarop volgende week antwoord. Ove-
rigens behoren ook wij tot degenen, die 
zeggen dat er in de afgelopen jaren 
nogal een pakket van maatregelen voor 
landbouw en middenstand op tafel is 
gelegd. Ik heb met bijzonder genoe-
gen ook tijdens dit debat gehoord, dat 
wi j per 1 januari a.s. kunnen rekenen op 
een verhoging van de premiereductie-
en inkomensgrenzen. In dit verband 
moet ik zeggen, dat ik de heer Rietkerk 
niet heb begrepen, die het had over het 

kwart dat 10% premie op moet bren-
gen. Van het kwart van de beroepsbe-
volking in landbouw en middenstand, 
dat minder verdient dan het m in imum 
inkomen, betaalt nu al een gedeelte 
geen premies en dat zal nog verder 
worden uitgebreid. Ik meen dan ook, 
dat men die cijfers niet zo tegenover el-
kaar mag stellen. 

Ik heb een aantal toezeggingen ont-
vangen, waarmee ik erg blij ben, o.a. 
met betrekking tot een heroverweging 
van de invaliditeitsklassen. 

Ik neem aan, dat de heer Nypels nog 
terugkomt op de kwestie van de posi-
tie van het overheidspersoneel. Het 
betoog van de bewindslieden vond ik 
op dat punt niet helemaal sluitend. 
Overigens heb ik niet gezegd, dat ik in 
dit kader - en hierin verschil ik een 
beetje van mening met de heer Nypels 
- hieraan wat w i l doen. Ik heb vrede 
met de oplossing, die is gekozen en ik 
heb er alleszins begrip voor, dat de be-
windslieden het er nog niet over eens 
zijn hoe het moet met die claim van de 
overheid op het fonds. Ik meen ove-
rigens wel dat, voordat een en ander in 
werking treedt, wi j in de Kamer hier-
over nog eens moeten spreken, opdat 
wi j het kunnen volgen, want het be-
tref t toch wel een heel belangrijke 
zaak. Ik vind tenslotte wel dat de posi-
tie van de Nederlandse ambtenaren in 
het totaal van de sociale verzekeringen 
in combinatie met andere zaken toch 
nog eens zou moeten worden beke-
ken, maar ik neem aan dat dit in het ka-
binetsb'eleid wel een plaats zal kri jgen. 

D 
DeheerStaneke(DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l eerst een vraag aan 
de Minister stellen in verband met de 
beantwoording, die well icht vertekend 
bij mij is overgekomen. Ik vind het nut-
tig op dit punt zekerheid te hebben. Ik 
meen dat hij heeft opgemerkt dat in 
het kader van de AAW er ook nog mo-
gelijkheden zijn via de rijksgroepsre-
geling zelfstandigen, ressorterend on-
der de Algemene Bijstandswet en het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. Als hij dit zou 
hebben gezegd, dan wi l ik erop wijzen 
dat in de rijksgroepsregeling zelfstan-
digen beperkte mogelijkheden zijn, ze-
ker voor wat betreft het in stand hou-
den van het bedrijf en alles wat daar-
mee verband houdt en in mindere ma-
te voor wat de gehandicapten aangaat. 

Ik heb aan de Staatssecretaris een 
vraag gesteld over het instellen van 
een werkgroep aan zijn departement 
in verband met de premiebetaling 
door ongehuwden. De concrete beant-
woording van de Staatssecretaris was 
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dat dit aspect er zou worden bijgeno-
men. Hij zal zich kunnen voorstellen 
dat ik blij ben dat hij deze gedachte 
heeft overgenomen. Misschien lag er 
al een opdracht bij de werkgroep. 
Wanneer verwacht de Staatssecretaris 
een afronding van het onderzoek? 
Wanneer mag de Kamer een informa-
tie over een streefdatum - een geladen 
woord, zeker in deze dagen - verwach-
ten in verband met een nota van deze 
werkgroep? 

De Staatssecretaris heeft op 30 au-
gustus j l . in een bijeenkomst van het 
NKV in Gemert gezegd, dat de resulta-
ten naar zijn smaak niet opzienbarend 
zouden zijn. In dit verband moet men 
ook de opmerking van de Staatssecre-
taris zien, dat naast de matiging van de 
lonen de st i jging van de sociale lasten 
op deze wijze per se niet zouden kun-
nen doorgaan. De term 'per se' heb ik 
er zelf ingevoegd. De Staatssecretaris 
heeft dus duidelijk gezegd, als de inter-
pretatie van zijn woorden juist zijn, dat 
dit niet onbeperkt kan doorgaan. Hij 
heeft namelijk gezegd: De sti jging van 
de sociale lasten heeft naast die van de 
lonen gezorgd voor de scherpe stij-
ging van de arbeidskosten die volgens 
het Centraal Planbureau oorzaak is van 
een belangrijk deel van de werkloos-
heid. 

In dit verband mag ik verwijzen naar 
het door mijn partij uitgebrachte rap-
port op 18 juni van dit jaar 'Sociale ze-
kerheid in een bewegelijke maatschap-
pi j ' , waarvan ongetwij feld de beide be-
windslieden en de leden van deze Ka-
mer kennis hebben genomen. Daarin 
hebben wi j met grote bezorgdheid 
over de hoge premies gesproken. In al-
le eerlijkheid dient te worden gezegd 
dat wi j daarin min of meer de Regering 
betichten - well icht meer dan min -
van een te lang talmen voor wat be-
treft de noodzakelijke herzieningen 
van de wet waarover ik sprak. Het is 
niet gemakkelijk om hierover te pra-
ten, want als je deze opmerkingen 
maakt, zeker in de komkommert i jd van 
de zomer, dan stijgt je marktwaarde 
niet. Ik meen echter, dat ook de be-
windsman duidelijk heeft gemaakt, dat 
wi j hiermee zeker niet verder kunnen 
gaan. 

Wi j , in deze Kamer, maar vooral ook 
de Regering moet de moed hebben, de 
burger - en dat is morgen de kiezer -
de spiegel voor te houden van de wer-
kelijke situatie. Ik hoop, dat beide be-
windslieden in de naaste toekomst niet 
zullen schromen om dit ook de bur-
gers en kiezers te vertellen. 

Wat betreft mijn motie, voorkomend 
op stuk nr. 34, moge ik het volgende 

opmerken. In de eerste alinea, die be-
trekking heeft op de feitelijke inhoud 
van de motie, wordt gesteld dat in de 
memorie van antwoord een beroep 
wordt gedaan op een toel ichting uit 
1911. De heer Boersma stelde hier-
over, dat het om een vri j slecht voor-
beeld g ing. Het heeft meegespeeld in 
de toelichting op de wijziging in de si-
tuatie, waarvan akte, mijnheer de 
Voorzitter. Wij hadden het zo ook be-
grepen; het is niet voor niets een pro-
gressief kabinet, zoals de Regering 
stelt. Ook al is het geënt op de geest 
van Talmaen die t i jd, ongetwij feld zal 
het kabinet dit plaatsen in het maat-
schappelijke beeld van vandaag. In de 
volgende alinea stel ik echter, dat de 
vrije opleidingskeuze niet met zich 
brengt, dat men daardoor rechten 
krijgt in het bedoelde werk of beroep 
op een uitkering. Wi j hebben gepro-
beerd aan te geven, dat inderdaad het 
beroep, de opleiding en de woon-
plaats niet beslissend zijn voor de fei-
ten, waarvoor men in de maatschappij 
wordt gesteld. Wij vinden dus dat de 
criteria voor de passende arbeid op 
zijn minst te amenderen zijn. Wat is 
een domicil ie en waar vinden wi j de 
werkgelegenheid? 

In de volgende alinea constateer ik, 
dat de maatschappij dynamisch is. Wij 
zijn het daarover eens. Het aanbod van 
arbeidskrachten verschilt van decenni-
um tot decennium. Om deze reden zijn 
wij van oordeel, dat onze motie het 
verdient, aangenomen te worden. Wij 
trachten, daarmee de gedachte te ver-
werpen, dat men in een bepaalde 
stand thuishoort en eerder recht heeft 
op een uitkering dan op werk, dat aan 
andere standen toebehoort. 

Op blz. 6 van mi jn speech - ik ver-
meld voor het gemak van de bewinds-
lieden het nummer van de blz. - heb ik 
over het woord 'schuiven' het een en 
ander gesteld. 

Minister Boersma: Dat is dan een blz. 
van een stuk, dat ik niet heb. 

De heer Staneke (DS'70): Dat vind ik 
erg sneu. 

Minister Boersma: Ikookl 

De heer Staneke (DS'70): Als het ko-
kertje wordt gebruikt, kunt u het snel 
voor u hebben. Ik zal u in ieder geval 
even inlichten. 

Ik heb opmerkingen gemaakt over 
arbeidsbureaus en artsen en ik kan mij 
voorstellen, dat deze opmerkingen zijn 
overgekomen als het betichten van uit-
voeringsorganen, terwij l dit niet ver-
der duidelijk werd gemaakt. Het kan 
anders worden uitgelegd - en het is 
ook anders uitgelegd - als ik in dit ver-

band spreek over 'toeschuiven'. Ik kan 
mij voorstellen dat deze woordkeuze 
voor verbetering vatbaar is. In alle dui-
deli jkheid: Ik heb niet gezegd en zeker 
ook niet beoogd te zeggen dat de uit-
voeringsorganen naar mijn mening in 
strijd met de wet handelen of hebben 
gehandeld. 

In mijn laatste volzin voor het hoofd-
je op blz. 6 van mij n getypte tekst heb 
ik gezegd, dat het niet denkbeeldig is 
dat dit mede zijn oorzaak vindt in de 
vage en daarom gunstiger WAO-rege-
ling, een regeling die gunstiger is dan 
de Werkloosheidswet. Dat sluit aan op 
hetgeen ik tevoren heb opgemerkt. 

Als ik dat zeg doel ik - ik hoop dat 
men zich dat van mij kan voorstellen 
- op de menselijke aspecten die hier 
een rol spelen. Dan is de conclusie he-
lemaal niet denkbeeldig dat er welis-
waar geen strijd is met hetgeen ik te-
voren heb opgemerkt, maar dat de 
geest van de wet wel geweld wordt 
aangedaan. In deze wereld, waarin 
meer mensen ziek zijn van overspan-
ning en narigheid dan tien, twint ig of 
dertig jaar geleden, is het menselijk 
dat het moeili jk is alleen de wet te han-
teren, op welke plaats in de maat-
schappij men ook staat, als men een 
keus moet maken. Men probeert de 
geest erin te leggen die ongetwijfeld 
ook bedoeld is, maar die daarom niet 
in strijd met de wet behoeft te zijn. Wat 
dit punt betreft, zou de conclusie wel 
eens in strijd met de geest van de wet 
kunnen zijn. 

Waar het de explosie van de WAO-
uitkeringen betreft, zegt de Staats-
secretaris in antwoord op mijn opmer-
kingen, dat hij, als men hem en blijk-
baar ook dr. Veldkamp vraagt of des-
tijds de verwachting was dat het aantal 
uitkeringsgerechtigden zo zou toene-
men, negatief antwoordt. Op dat punt 
ben ik het graag met de Staatssecre-
taris eens. Dit was niet te verwachten. 
Vraagt men mij of deuitvoeringsorga-
nen op dit punt hebben gehandeld in 
strijd met de bedoeling van de wet, 
dan zeg ik eveneens 'neen'. Ik haal dit 
nog even aan, hoewel ik het in een om-
gekeerde volgorde doe. Dit sluit na-
tuurli jk in een belangrijke mate aan op 
hetgeen ik hiervoor heb gezegd. Ik zal 
het uitvoeringsorgaan niet betichten, 
maar ik heb er begrip voor dat men 
met menselijke aspecten rekening 
houdt. Die kunnen echter eveneens 
aanleiding zijn tot een vergroting van 
het aantal uitkeringsgerechtigden. 

Vervolgens zegt de Staatssecretaris: 
Staneke, jij draaitfeitel i jkdezaak om 
waar het de stress betreft. Hij zegt dat 
hij meent dat in het betoog van Stane-
ke — hij noemt mi j : de heer Staneke -
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sprake is van een tegenstri jdigheid. Ik 
zou enerzijds beklemtonen dat er ob-
jectieve criteria moeten zijn voor de 
vaststelling van de arbeidsongeschikt-
heid door psychische aandoeningen, 
omdat er op dit terrein zoveel moeilijk-
heden zijn, terwij l ik anderzijds zou 
vragen te bewijzen dat er niet zoveel 
stress is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet 
gevraagd om bewijzen. Ik heb alleen 
uitdrukkelijk gezegd dat wi j elkaar 
geen stress moeten aanpraten. Een 
van de discussianten heeft terecht op-
gemerkt, dat nagenoeg een ieder in dit 
land om werk zit te springen. Men gaat 
er niet a priori vanuit dat men op een 
gemakkelijker wijze aan de kost kan 
komen door de hand op te houden. 
Dat is per se niet de achtergrond van 
mijn opmerking geweest. Wel kunnen 
wi j elkaar ziek praten. Als iemand te-
gen mij zegt dat ik zo wit ben heb ik het 
gevoel dat ik in de spiegel moet gaan 
kijken, omdat ik nooit wi t ben. Dat is 
het gewoon. Wij moeten elkaar niets 
aanpraten. Dat heb ik beoogd te zeg-
gen. 

Ik meen dat ik van beide bewindslie-
den alle aandacht heb gekregen. Dit-
maal was dat ongetwij feld niet veel. Ik 
zeg hun toch dank voor de wijze waar-
op zij gemeend hebben op mi jn op-
merkingen te moeten reageren. 

D 
De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l in de eerste plaats de Mi-
nister en de Staatssecretaris dank zeg-
gen voor het feit, dat zij zeer uitvoerig 
met onze fractie over een aantal pun-
ten uit dit wetsontwerp hebben wil len 
discussiëren. Dat is nuttig omdat je 
dan eikaars standpunten weet. Ik zal in 
tweede instantie kort zijn omdat wij 
ons zelf met het door ons genomen be-
sluit niet uit de markt moeten prijzen. 

Onze fractie blijft met de Minister 
over het uitstel van de invoeringsda-
tum van mening verschil len. Gistera-
vond kwam het via de nieuwsdienst 
ook bij mij zo over, dat budgettaire re-
denen toch wel een zeer sterk verband 
hebben met het uitstel van een half 
jaar. Ook heeft de Minister gezegd, dat 
de premie- en belastingdruk een sterke 
relatie hebben met het uitstel, althans 
dat wi j er zeer sterk rekening mee 
moesten houden. Daarom heeft de Mi-
nister mij er niet van kunnen overtui-
gen dat een uitstel van een half jaar 
nodig is. Ook kan het er bij onze fractie 
niet in, dat de vereiste deskundigheid 
in Nederland niet op t i jd zou kunnen 
worden aangetrokken om de wet in-
derdaad op 1 juli uit te voeren. Wij blij-
ven dus op ons standpunt staan. 

Inmiddels heb ik begrepen dat me-
vrouw Van Leeuwen al aardig aan het 
terugzeilen is. Wij weten dat niet pre-
cies, maar ons voorstel, dat wi j in eer-
ste termi jn hebben gedaan, blijft na-
tuurli jk recht overeind staan. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): In welk 
opzicht zou ik terugzeilen? Bedoelt u 
ten aanzien van de invoeringsdatum? 

De heer Meis (CPN): Ja. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik heb 
al gezegd, dat ik mij in de Kamer op ar-
gumenten wi l laten overtuigen. Wan-
neer wi j pas over enkele maanden 
kunnen beginnen aan de behandeling 
van de overgangswetten, is 1 juli 1976 
natuurlijk een onverantwoorde zaak. Ik 
vind dat ik in het parlement er mede-
verantwoordeli jk voor ben, dat wetten 
worden gemaakt, die verantwoord 
kunnen worden uitgevoerd. Verder 
heb ik nog niets gezegd. De geachte af-
gevaardigde weet welke krachtige ar-
gumenten aan mi jn tweede voorstel 
ten grondslag l iggen. 

De heer Meis (CPN): Ik neem aan dat u 
niet bedoelt dat wi j op het standpunt 
staan dat wi j wetten onverantwoord 
zouden wil len uitvoeren. Als ik uw 
voorstel overneem, kan het natuurlijk 
nooit onverantwoord zijn. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik heb 
inderdaad voorlopig de conclusie 
getrokken dat een invoeringsdatum 
van 1 juli 1976 onverantwoord is. 

De heer Meis (CPN): U hebt het fokzeil 
laten zakken. De rest staat nog recht 
overeind! 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daar 
zou ik ook nog een goeie grap over 
kunnen maken. 

De heer Meis (CPN): Wij weten onge-
veer hoe op dit punt de kaarten l iggen. 
Wij zullen wel zien wat er vanavond 
verder gebeurt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat onze 
fractie ernstig verontrust is de aankon-
diging van de Minister dat hij stringen-
tere eisen wi l stellen bij het uitvoeren 
van andere sociale wetten zoals de 
WAO enz. Hij heeft daarbij letterlijk ge-
noemd artikel 21 , lid 2. Wij wi l len de 
Minister zeer ernstig waarschuwen, 
dat men juist in deze periode van cri-
ses en dergelijke geen aanvallen moet 
doen op de uitkeringen, de mate van 
arbeidsongeschiktheid, de keuringen 
of herkeuringen van mensen, die van 
de WAO of andere sociale wetgeving 
trekken. Daar zijn wi j tegenstanders 
van. Ik neem aan dat de Minister dat in 
een bui van overmoed heeft gezegd en 
dat hij het soort verhalen, die vanmor-
gen in de kranten staan, niet voor zijn 

rekening wi l nemen. Graag wi l ik zijn 
reactie hierop vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op de kwes-
tie van de 15% of de 25% (artikel 58) 
zijn de Staatssecretaris en wi j zeer uit-
voerig ingegaan. Ik w i l er nu niet ver-
der over spreken. Bij de stemmingen 
weten wi j wel waar wi j aan toe zijn. 
Over artikel 58 blijf ik met de Staats-
secretaris van mening verschillen. Wij 
zijn en blijven van mening dat het be-
drag van f 25.000 van man en vrouw te 
laag is. Dit bedrag moet worden ver-
hoogd. De Staatssecretaris wi l daar 
niet aan. Wi j zullen het wel zien. 

Ten slotte wi l ik een opmerking ma-
ken over de passende arbeid in WSW-
verband. Wi j nemen deze zaak inder-
daad zeer hoog op. Het is een uitste-
kende zaak dat de Staatssecretaris 
daarover zo breedvoerig met ons van 
gedachten heeft gewisseld. 

Wat wi j wi l len voorkomen, is dat 
mensen met een restcapaciteit van 
35% of minder - niet dat zij die restca-
paciteit niet op de een of andere ma-
nier zouden kunnen of wi l len gebrui-
ken - voor een volle werkweek worden 
ingepast. Men bevordert daarmede 
niet de gezondheid van deze mensen, 
maar benadeelt die. Bovendien blijven 
wij op het standpunt staan, dat de 
WSW-arbeid niet als passende arbeid 
kan gelden. Het zijn sociale werkplaat-
sen, die met bepaalde bedoelingen 
zijn opgericht, maar het kan nooit zo 
zijn dat men via de sociale wetten de 
mensen kan voorschrijven - ook niet 
na een begeleiding - om in een sociale 
werkplaats te gaan werken en dat als 
passende arbeid te aanvaarden. 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wi l een enkele 
opmerking vooraf maken, omdat de 
Minister bij zijn antwoord gisteren ook 
een aantal opmerkingen vooraf maak-
te. Hij heeft daarbij gesproken over se-
lectiviteit in de toekomst bij het opvul-
len van lacunes in de sociale voorzie-
ningen en verzekeringen, over het op-
voeren van de doelmatigheid - iets 
waar iedereen wel vóór zal kunnen zijn 
- en over afbouw. Ik wi l er nu niet te 
lang op ingaan, maar de retorische 
vraag stellen: Waarom heeft de Minis-
ter dat eigenlijk allemaal gezegd? Dat 
zal toch allemaal wel volgende week 
en daarna in discussie komen. Het zijn 
te belangrijke zaken om ze voor ken-
nisgeving aan te nemen, maar ik wi lde 
toch laten merken dat het mij is opge-
vallen en dat ik v ind dat daarover op 
een andere plaats langduriger moet 
worden doorgepraat. 

Wat het uitstel betreft, hebben wi j 
gelukkig gehoord dat de Minister op 
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een gegeven moment zei: Niet alleen 
het CDA heeft druk uitgeoefend, van 
alle kanten is dat gebeurd, om de wet 
vroeg ingediend en daarna snel uitge-
voerd te kri jgen. Ik meen te hebben ge-
merkt dat ook de confessionele frac-
ties in deze Kamer zich bij dat uitstel 
wel hebben neergelegd, althans bij 
enigerlei uitstel. Het zal naar mijn 
mening erg consistent en erg logisch 
zijn om dat uitstel inderdaad te bepa-
len tot een moment tussen 1 juli en 1 
januari. Wanneer men bij de eindda-
tum van deze behandeling in het parle-
ment 12 maanden optelt, komt men on-
geveer op 1 oktober. Dat was iedereen 
al duidelijk. In de 12 maanden van de 
Sociale Verzekeringsraad is dan voor-
zien en wi j rekenen er eigenlijk op, dat 
- hoewel w i j de bezwaren onderken-
nen; daarover zal nog bij het desbe-
treffende amendement worden ge-
sproken - de bezwaren zullen kunnen 
worden overwonnen. Er zouden dan 
nog drie maanden overbl i jven. 

Het is duidelijk dat het hele gesprek 
rondom de terugwerkende kracht zich 
zo ontwikkelt dat er toch al een veel 
mindere druk in die richting lijkt te be-
staan. De bezwaren zijn zodanig, dat 
het voordeel dat nog aan de terugwer-
kende kracht zou kunnen zitten langza-
merhand niet meer lijkt op te wegen 
tegen de enorme bezwaren, die eraan 
vastzitten. 

Bij de opmerkingen van mevrouw 
Van Leeuwen over de premieverhou-
dingen en de f inanciering van die te-
rugwerkende kracht wi l ik toch alvast 
de kanttekening plaatsen, dat wi j - en 
ook de fracties van het CDA bij de 
schriftelijke voo rbe re id ing -we l naar 
andere mogeli jkheden van financie-
ring hebben gezocht, maar dat in ieder 
geval onze bezwaren tegen een over-
heveling vanuit de sfeer van ambte-
naren en werknemers bijzonder groot 
zijn. Wij hebben gezegd: Wij leggen 
ons daarbij nu neer, maar wi j houden 
die financieringsconsequenties open 
en het kan best zijn dat dit in volgende 
jaren nader wordt bezien en veranderd 
wordt. Ik heb toen genoemd een ver-
andering van aanvangspremie en een 
verandering van het bedrag van de 
overheveling uit de algemene midde-
len. Omdat wi j dit echter in het totale 
kader van de gehele financiering van 
de sociale verzekering wil len zien, wi l -
len wi j dit dan nu niet doorzetten. 
Maar nóg weer een stuk overheveling 
erbij uit de sfeer van werknemers en 
ambtenaren, zoals dit bij de terugwer-
kende kracht zou kunnen gaen'gebeu-
ren, zouden wi j nog bezwaarlijker v in-

den dan wi j het nu al met enige zwa-
righeid zien aankomen. 

Wat betreft de fictie meen ik dat me-
vrouw Van Leeuwen een aantal zaken 
of te gemakkelijk neemt of toch nog 
niet helemaal goed overwogen heeft. 
Als wi j een fictie invoeren, wordt het 
toch in zekere zin een doen alsof, met 
andere woorden: wi j weten het wel 
niet zeker, maar wi j nemen er gewoon 
toch een groep bij van wie wi j dan 
maar aannemen dat er sprake is van 
een bepaalde mate van arbeids-
ongeschiktheid op een bepaald t i jd-
stip. Van de vervroegde keuring, waar-
aan zij schijnt te denken, dacht ik zelf te 
hebben begrepen - ik hoor hierover 
graag iets meer van de bewindslieden 
- d a t dit juist een van de redenen is 
waarom uitstel nodig is. Het feit dat er 
geen algemene maatregelen van be-
stuurzi jn inzake de toepassing van het 
arbeidsongeschiktheidscriterium en 
de verdiencapaciteit en het feit dat de 
mogeli jkheden om artsen in te zetten 
om die keuring vroeg genoeg te laten 
beginnen onvoldoende zijn, leidde er 
juist toe dat de SVR uitstel tot 1 januari 
1977 wi lde hebben. Ik weet niet eens 
meer precies, of de SVR zelf die datum 
heeft genoemd, maar in elk geval is er 
om die redenen om uitstel gevraagd. 

Ik wi l echter graag nog eens verne-
men, of het laatste punt mede een 
overwegende rol heeft gespeeld. Ge-
zien de aantallen artsen die nodig zijn 
en die nog opgeleid moeten worden, 
lijkt het mij ondoenlijk die achterstand 
in te lopen. Als dit allemaal ook nog 
moet om een periode van slechts drie 
maanden te overbruggen - ik ga dus 
inderdaad uit van 1 oktober - als het 
allemaal zo ingewikkeld, zo moeili jk en 
zo onoverzichtelijk gemaakt moet wor-
den, met daarbij ook nog het feit dat 
die terugwerkende kracht, zou gaan 
gelden voor mensen die toch in die t i jd 
nebben moeten leven en well icht uit 
andere bron - misschien uit de bij-
stand - inkomen hebben gehad, dan 
lijkt dit alles bij elkaar een overladen maat 
regel, een maatregel die niet in verhou-
ding staat tot wat zij opbrengt. Dat is 
onze vrees. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Slechts 
één vraag aan mevrouw Barendregt. 
Als het nu 1 oktober zou worden - u 
weet, dat ik hieraan ook heb gedacht -
wanneer denkt u dan dat men met de 
keuringen moet beginnen? 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Zo 
vroeg als maar enigszins mogelijk is, 
maar wi j winnen drie maanden als wi j 
dan ook direct 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): De ge-
achte afgevaardigde verliest drie 

maanden. Dat is het punt. Ik zeg niet 
dat wi j dit uiteindelijk niet zullen moe-
ten nemen. Als de regeling 1 januari 
van kracht wordt , betekent dit dat men 
drie maanden meer heeft om de keu-
ringen te doen plaatsvinden. Als het 
wetsontwerp 1 oktober van kracht 
wordt, betekent dit dat men in feite 
iedereen op die datum moet hebben ge-
keurd; anders krijgt men precies het-
zelfde effect, namelijk dat men ook 
met ficties moet werken. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Dat er 
enigerlei fictie al direct in deze wet ge-
zeten heeft, is een feit. Dat ben ik met u 
eens. Maar het is heel erg duidelijk dat, 
als we eerst op 1 januari 1977 dachten 
de algemene maatregelen van bestuur 
die voor de uitvoering nodig zijn klaar 
te hebben, plus de voorbereiding van 
de uitvoering en we zien kans dit drie 
maanden terug te schuiven, wi j na-
tuurli jk drie maanden winnen. Dat is 
het voornaamste punt. Natuurli jk 
wordt dan op een gegeven moment 
óók met ficties gewerkt, dat is een feit, 
maar dit geldt voor de gehele wet zo-
a lsd ieer nu ligt ook al. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik pro-
beer het nog één keer. Alle maatrege-
len van bestuur moeten natuurli jk lang 
voor 1 januari 1977 gereed zijn. Het 
gaat erom of men hierin slaagt en of 
men gereed is met het keuren van de 
mensen en dergelijke. Dit is het meeste 
en langdurige werk. Administratief ho-
pen wi j toch dat het rondkomt. Anders 
zouden wi j ook de datum van 1 janu-
ari 1977 de zaak nog niet rond kunnen 
hebben. Wij hopen toch dat halverwe-
ge het volgende jaar alle algemene 
maatregelen van bestuur gereed zijn. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Bij een 
ingang van de wet op 1 oktober is er 
toch een winst van drie maanden om 
met de keuring te beginnen. Die winst 
kan heel veel betekenen. Wi j voegen er 
nog aan toe dat, als die winst van drie 
maanden er is, wi j nog niet helemaal 
tevreden zijn. Er kunnen mensen in de 
periode van 1 juli 1976 tot 1 oktober 
1976 enorm in de knel komen. In mi jn 
eerste termijn heb ik daarvan voor-
beelden gegeven, waarop ik naar mijn 
gevoel toch wat weinig antwoord heb 
gekregen van de bewindslieden. Wat 
zijn er voor maatregelen in petto en 
mogelijk voor die mensen? Ik heb ge-
noemd de man die toch doorgaat met 
naar het bedrijf te gaan, hoewel hij 
eigenlijk al niet meer in orde is. Ik noem 
de vrouw die toch naar het bedrijf 
gaat, hoewel zij dat eigenlijk niet meer 
aankan. Dat mensen vaak te lang door-
gaan, kan schadelijk voor de gezond-
heid zijn. Ik heb toen de bijstand ge-
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noemd als een van de laatste redmid-
delen. Kunnen deze mensen naar de 
bijstand gaan? Volgens de huidige be-
palingen geldt een vermogensgrens 
van f 10.000, waarboven men niet voor 
bijstand in aanmerking komt. Kan het 
nodig zijn de vermogensgrens op te 
rekken, zodat de mensen tijdelijk ge-
holpen kunnen worden tot de AAW in-
gaat? 

Het gaat er in wezen niet om, dat wi j 
de AAW laten ingaan op welke datum 
dan ook. Het gaat er veel meer om dat 
de mensen, die werkelijk in grote nood 
zijn geraakt de voor wie hulp bij in-
voering door het halve jaar uitstel te 
laat komt' eerder worden geholpen. 

Ik zou daarin toch graag wat meer 
inzicht krijgen. Kan meer bekendheid 
worden gegeven aan mogeli jke maat-
regelen die de Regering daarvoor ziet? 
Ik heb genoemd de bijstand, de be-
drijfsverzorgingsregelingen, maar 
well icht zijn er nog betere gedachten 
om deze mensen zich ergens te laten 
melden en voor hen een tijdelijke op-
vang te scheppen. Dit zou vooral de 
groep die in de grootste nood zit, en 
die vooral onder kleine zelfstandighe-
den is te vinden, ten goede kunnen ko-
men. 

Minister Boersma: Ik begrijp de strek-
king van de opmerking. Wij zullen 
daarop in tweede termijn wat dieper 
ingaan, voorzover mogelijk. Ik wi l wel 
nog deze vraag beantwoord zien: Gaat 
het mevrouw Barendregt daarbij om 
tijdelijke maatregelen of om structure-
le? Als ik haar bedrijfsverzorgings-
hulp hoor noemen, dan zien ik niet di-
rect hoe dat tijdelijk kan zijn. Ik kijk dan 
ook naar de budgettaire aspecten. Dan 
zou men hierin als uitgangspunt moe-
ten kiezen, dat een latere invoerings-
datum een besparing oplevert, ook 
voor de schatkist, en dat voor die tijde-
lijke besparing een bepaalde aanwen-
ding, geheel of gedeeltelijk, moet wor-
den gevonden. Bedoelt mevrouw Ba-
rendregt dus tijdelijke overbruggings-
maatregelen, of denkt zij ook aan stuc-
turele maatregelen? 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik be-
doel vooral tijdelijke maatregelen. Ik 
zie niet helemaal of dat in de bedrijfs-
verzorgingsregelingen mogelijk is. Ik 
kan mij voorstellen dat van daaruit t i j-
delijke hulp geboden wordt om extra 
krachten in het bedrijf in te zetten en 
daarvoor financiën vrij te maken totdat 
de AAW via een uitkering een moge-
lijkheid biedt. Of de oplossing daar het 
best gevonden kan worden of mis-
schien toch in de bijstand, kan ik niet 
overzien. Ik zou dat dan ook helemaal 
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aan de bewindslieden wil len overla-
ten. Het gaat mij om maatregelen ter 
leniging van de moeili jkheden die in 
de bedrijven door het uitstel worden 
veroorzaakt. 

Er zijn twee soorten opmerkingen 
gemaakt over het arbeidsongeschikt-
heidscriterium. Er zijn opmerkingen 
gemaakt die ik wi l rangschikken onder 
het begrip gemil l imeter. Opmerkingen 
gericht op en in verband gebracht met 
mogelijke kostenbewaking en lagere 
kosten voor de sociale wetgeving in 
het algemeen. Daarnaast zijn er op-
merkingen gemaakt, die erop duiden 
dat een voortdurende toetsing en stu-
die van het arbeidsongeschiktheidscri-
terium hard nodig zijn. Het laatste is 
een open deur, maar het kan soms 
heel belangrijk zijn die verder open te 
zetten. Het is duidelijk dat een echte en 
voortdurende toetsing van zo'n belang-
rijke zaak als een arbeidsongeschikt" ' 
heidscriterium nodig is. Elke sugges-
tie dat wi j daar nu veel mee zouden 
verdienen en dat mensen daardoor 
eerder aan het werk zouden gaan, om-
dat zij het nu uit zich zelf niet doen, wi l -
len wij echter ver van ons werpen. Wij 
vinden nog steeds dat mensen uit 
werkgeverskringen niet tegelijk kun-
nen klagen over de hoge lasten van bij 
voorbeeld de WAO en er zelf gebruik 
van maken in het eigen bedrijf in de 
microsfeer om mensen sneller te ver-
vangen door anderen of zelfs dat niet 
te doen. 

Wij denken nog steeds - ik herhaal 
het, omdat de zeer hoge kosten van 
onze sociale voorzieningen er toch ie-
dere keer weer mee in verband wor-
den gebracht - veel meer in de richting 
van het uitbreiden van de mogelijkhe-
den om plaatsen voor die mensen vrij 
te maken in het bedrijfsleven en bij de 
overheid. Het gaat erom, arbeidsplaat-
sen aan te passen en eventueel ook 
werkuren aan te passen aan de moge-
lijkheden van arbeidsongeschikte 
mensen, die het werk dat zij vroeger 
deden niet meer kunnen doen. Dat lijkt 
mij zowel goed voor de samenleving 
als voor de arbeidsongeschikte men-
sen zelf. 

Het zal duidelijk zijn dat wi j de motie 
van mevrouw Van Leeuwen eigenlijk 
niet zo nodig vinden. Ik zou de be-
windslieden wil len vragen of de door 
mevrouw Van Leeuwen gevraagde 
studie over het arbeidsongeschikt-
heidscriterium niet een beetje te veel 
parallel zou lopen aan de voorberei-
ding van de algemene maatregelen 
van bestuur en de afbakening van het 
arbeidsongeschiktheidscriterium en 
de toepasbaarheid daarvan bij deze 
wet. Dat gaat natuurlijk gebeuren en 

Sociale verzekering 

daar is onderzoek voor nodig. De uit-
voeringsinstell ingen zullen daar zeker 
hun onderzoekstijd en onderzoeksca-
paciteit aan besteden. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Het zal mevrouw 
Barendregt toch niet zijn ontgaan, dat 
het bij de algemene maatregel van be-
stuur veeleer gaat om de toepassing 
van de methodieken. Bij ons gaat het 
echter om meer. Ik denk ook aan de 
vierde mogeli jkheid die de Minister 
heeft genoemd. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): U wil t 
dus ook het arbeidsongeschiktheids-
criterium in de wet eventueel gewi j -
zigd zien en ten behoeve daarvan een 
studie laten verrichten. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ja. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Wij zou-
den bijzonder graag eerst de algeme-
ne maatregelen van bestuur afwach-
ten. Zodra krachtens algemene maat-
regel van bestuur wordt afgeweken 
van het arbeidsongeschiktheidscriteri-
um, zal deze Kamer daarover zeker in 
discussie moeten gaan. Zodra er van 
een afwijking sprake is, is het arbeids-
ongeschiktheidscriterium op zich zelf 
al in discussie. Het zou dan wel eens 
kunnen zijn, dat de door mevrouw Van 
Leeuwen gevraagde studie te laat is, 
doordat ze te lang gaat duren. Studie 
is weliswaar altijd goed, maar ik zie 
niet in welke belangrijke hulp zo'n stu-
die ons zou kunnen bieden bij te ne-
men beslissingen. 

Bij aanvaarding van de amende-
menten die ik heb ingediend - zeker 
gelet op de toezeggingen van de be-
windslieden - zal de Kamer over afwij-
king van het arbeidsongeschiktheids-
criterium, zoals het nu in de wet vast-
ligt, in ieder geval praten. De inhoud 
van het criterium zal daarbij zeker een 
rol spelen. 

Ik kom nu tot een aantal opmerkin-
gen over de verschillende groepen, 
waarbij ik natuurlijk allereerst bij de 
vrouwen terechtkom. De bezwaren die 
door de bewindslieden zijn genoemd, 
heb ik vooral toch wel financiële be-
zwaren gevonden. Een stukje uitvoe-
ringstechnisch bezwaar komt nog bij 
de amendementen aan de orde. Wat 
de financiën betreft, is het dan een 
kwestie van keuze. Het gaat erom, of 
men dat geld ervoor over heeft. Alle 
geld is veel geld op dit moment bij elke 
uitgave die erbij komt. Op de totaliteit 
van de uitgaven is het echter een rela-
tief klein bedrag binnen de AAW. 

Met de heer Mertens verschillen wi j 
van mening over de mogeli jkheid ver-
zekeringselementen in de wet te bren-
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gen. De zienswijze van mevrouw Van 
Leeuwen is ons nog niet geheel duide-
lijk. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dan 
heeft u niet goed geluisterd. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Elke wet 
heeft haar eigen mogeli jkheden - de 
tinten variëren van zwart tot wi t - om 
meer of minder het behoeftencriterium 
erin te brengen. De onderhavige wet 
heeft meerbehoeftenaspecten dan de 
WAO. Zij heeft er minder dan de AOW, 
kan ook gezegd worden. In absolutis 
men geloof ik niet. In een groot aantal 
gevallen zal het gaan om een voorzie-
ning in verband met inkomensderving. 
Als men het wi l kan een beetje equiva-
lentiebeginsel, een ruimer verzeke-
ringsaspect en een kleiner behoeften-
aspect in de wet worden gebracht. In 
de periode dat wi j groeien naar een 
wetgeving waar alles geheel in elkaar 
past en de volksverzekeringen voor 
mannen en vrouwen gelijk werken, 
zullen wi j het met deze stappen moe-
ten doen. Het is meer een kwestie van 
wil len dan van prachtige principes in 
verband met het feit dat het bij x % be-
hoeftenelementen net niet kan en dat 
het in de WAO ineens wel kan. In dit 
verband is door de Staatssecretaris 
ook het woord solidariteit gebruikt. 
Gezien de huidige tekst van het wets-
ontwerp is de solidariteit daarin van de 
verzekerden met de vrouwen die mee-
werken in het bedrijf en de enkele 
vrouwen die een zelfstandig bedrijf 
hebben, niet al te groot. Dat element 
zou ik graag vergroot zien. Ook de 
vrouwen-loontrekkenden moeten mee-
betalen aan deze wet. Het is toch merk-
waardig dat hun zusters, de vrouwen 
die meewerken in de bedrijven, daar-
van niet zouden mogen profiteren. Het 
huidige wetsontwerp ontneemt de 
mogeli jkheid van solidariteit met een 
grote groep vrouwen. Mogelijk vinden 
de vrouwen-loontrekkenden als ze er-
over na zouden denken dat laatste niet 
erg plezierig. Nogmaals, als je de wet 
in onze richting wil t veranderen, dan 
doe je het. 

De gehuwde vrouw in de sfeer van 
de loontrekkenden krijgt een uitkering 
op basis van parttime-werk. Verschil-
lenden, onder wie de heer Van der Lek, 
maken bezwaar tegen de mogeli jkheid 
deelti jdarbeid in deze wet in de voe-
ren. Met het oog op het beginsel 'geli j-
ke monniken, gelijke kappen' pleiten 
wi j voor invoering van het begrip 
'deelt i jdarbeid'. Een langdurige dis-
cussie daarover voeren wi j echter Ne-
ver later. 

Ik heb nogal wat wensen geuit met 
betrekking tot een SER-advies. Aange-
zien wi j beslist niet alles tegelijk wil len 
als het gaat om gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen in de sociale ver-
zekeringen, hebben wi j naar de moge-
lijkheid gevraagd de SER advies te vra-
gen. Het einddoel moet dan zijn gelijke 
rechten. Dat advies moet handelen 
over een fasering, over ti jdstippen 
waarop in bepaalde wetten wi jzigin-
gen moeten worden aangebracht. Te-
vens moet in dat advies de program-
mering van de premiedruk worden be-
trokken. Het gaat geld kosten. Kosten 
maatregelen ter opheff ing van de dis-
criminatie van de vrouw geld, dan 
wordt het vaak opeens een stuk moei-
lijker. Bij dat advies moet ook de SVR 
worden betrokken. Uitgangspunt moet 
zijn dat de sociale verzekeringen uit-
eindelijk gelijke rechten kennen voor 
mannen en vrouwen. Ik hoop dat de 
bewindslieden over een dergelijke ad-
viesaanvraag wil len nadenken. Ik ben 
niet bijster onder de indruk van het feit 
dat de SER, als het aan de bewindslie-
den ligt, bijzonder snel advies zal uit-
brengen over de vrouw-kostwinner, of 
de plaats van de kostwinner in de soci-
ale wetgeving. Dat lijkt natuurli jk erg 
mooi , maar voor die 10 of 100 vrou-
wen - misschien zijn het er wat meer -
die werkelijk kostwinner zijn in het ge-
zin en dan bovendien nog een zelfstan-
dige of meewerkende kostwinner, stelt 
het wezenlijk niet veel voor. Immers, 
juist het feit dat de vrouwen meesten-
t i jdsgeen kostwinner zijn, maakt dat 
het kostwinnersbegrip ook in andere 
wetten zulke bezwaren met zich 
brengt. 

Het argument dat voor de ongehuw-
den de zaak nog niet in orde is - vooral 
mevrouw Van Leeuwen heeft dit bena-
drukt - kan niet worden gebruikt als ar-
gument voor het uitstellen van alles, 
dus zowel het verbeteren van de posi-
tie van de ongehuwde als van de ge-
huwde vrouw. Zo zou het een voor het 
ander worden gebruikt naar gelang 
het uitkomt. Als het omgekeerde aan 
de orde is zal de gehuwde vrouw wel 
weer als reden worden gebruikt om 
iets voor de ongehuwden niet te doen. 
Zo kunnen wi j aan de gang bli jven. 

Ik heb de indruk, mede naar aanlei-
ding van de antwoorden die zowel me-
vrouw Van Leeuwen als ik hebben ge-
kregen op onze vragen ti jdens de 
schriftelijke voorbereiding en tijdens 
deze behandeling, dat er wat ruimte 
begint te komen in de voorzieningen 
voor de bejaarden. Bij de beantwoor-
ding ti jdens de schriftelijke voorberei-
ding werd steeds gezegd dat alleen 
voor de bestaande voorzieningen na 

het 65ste jaar vervanging mogeli jk zal 
bli jven. Ik heb nu begrepen dat elders 
te verkri jgen voorzieningen niet in de-
ze wet zullen worden opgenomen. 
Daaruit leid ik echter af dat alle overige 
voorzieningen, of deze nu nieuw of 
oud zijn, wel in de uitvoering dienen te 
worden opgenomen. 

Dat leidt wel tot de vraag waarom nu 
voorde bejaarden zo specifiek moet 
worden gezegd dat de welzijnstaken 
die elders worden verricht natuurli jk 
niet in het voorzieningenpakket van 
deze wet horen? Waarom moet dat 
dan ook niet voor alle andere groepen 
worden gezegd? Bij het verder werken 
aan de algemene maatregelen van be-
stuur voor het voorzieningenpakket 
beoogt de geplande inventarisatie 
toch mede een afgrenzing voor alle 
groepen, niet alleen voor bejaarden, 
naar voorzieningen die al via andere 
beleidsmaatregelen en wetten be-
staan? Ik ben echter toch erg tevreden 
met de grotere ru imte die bij deze be-
handeling voor de bejaarden is ont-
staan. 

Een korte opmerking naar aanlei-
ding van de discussie tussen mevrouw 
Van Leeuwen en de bewindslieden 
over de ambtenaren. Mevrouw Van 
Leeuwen heeft gevraagd naar een on-
derzoek. Dat lijkt alti jd weer een erg 
aardige vraag. Bij de schriftelijke voor-
bereiding hadden wi j begrepen dat de 
zaken bekeken zouden gaan worden. 
Wij meenden onderscheid te hebben 
gevonden tussen artikelen in de Alge-
mene Burgerli jke Pensioenwet, wat 
betreft de leeftijd van 65 jaar en ook de 
mogeli jkheid van interpretatieverschil-
len in de voorzieningenpakketten van 
de WAO en van de overheid. Toen is 
de toezegging gedaan: 'Overigens 
wordt nog bezien of en op welke wijze 
de betreffende bepalingen van de AI-
gemene Burgerli jke Pensioenwet aan-
gepast dienen te worden ' . In een eer-
dere zin was al de toezegging te lezen 
van het gelijktrekken van rechtsposi-
tieregelingen anders dan in de Alge-
mene Burgerli jke Pensioenwet, name-
lijk in het Ambtenarenreglement. 

Het voornaamste is dat benadrukt 
wordt dat de regels en wetten op dit 
punt voor ambtenaren en anderen 
worden geli jkgetrokken, gelijk geïnter-
preteerd en gelijk geschreven, zodat 
voor ambtenaren geen andere positie 
ontstaat. Daarmee kunnen wi j redelijk 
tevreden zijn. 

Als er bij de behandeling van deze 
wet iets duideli jk is geworden, dan is 
het dat er vereenvoudigd moet wor-
den in de uitvoeringssfeer van de soci-
ale verzekeringen. Het is duidelijk, dat 
het uitstel mede als oorzaak heeft het 
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feit, dat de medische dienst van de be-
drijfsverenigingen en de GMD niet één 
dienst vormen. Er wordt wel gecoördi-
neerd, maar wanneer de integratie van 
beide diensten eerder had plaatsge 
vonden, zou dat ertoe hebben kunnen 
bijdragen, het hele gedoe rond het 
voorzien in medici die op dezelfde ma-
nier in de keuringssfeer werken, van 
arbeidskundigen, van verzekerings-
deskundigen, veel beter - niet perfect; 
dat geef ik toe - te laten verlopen. Het 
is maar een heel gering voorbeeld van 
de vereenvoudigingen, zoals wij ons 
die voorstellen. Het zal veel verder 
moeten gaan; er zullen veel meer stap-
pen moeten worden gezet. Het feit, dat 
hieraan zoveel haken en ogen zitten, 
doet ons het ergste vrezen. Wij zullen 
hopelijk zeer snel van de bewindslie-
den te horen krijgen, dat zij aan de SVR 
een datum stellen, waarvóór de inte-
gratie van de medische diensten zal 
dienen plaats te vinden. Dan hebben 
we ook een deel van de problemen 
van het antirevaliderende karakter van 
langdurige arbeidsongeschiktheid op-
gevangen, want de keuring zal eerder 
kunnen plaatsvinden en daarna zal 
wellicht een integratie van Ziektewet 
en Arbeidsongeschiktheidswet kunnen 
volgen. Kortom, het is niet alleen maar 
formalisme. Het moet gaan betekenen, 
dat de mensen op een doelmatigere 
en betere manier worden geholpen en 
dat zieke mensen in de sfeer van de re-
validatie eerder worden geholpen, zo-
dat ze wellicht ook eerder aan het werk 
kunnen gaan. In die zin is de vereen-
voudiging van de wetgeving veel be-
langrijker dan wellicht op het eerste 
gezicht zo zou lijken. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Gaarne spreek ik mijn dank 
uit voor het antwoord van de beide be-
windslieden ten aanzien van de vele 
onderwerpen, die mede door ons aan 
de orde zijn gesteld. Het is opmerke-
lijk, dat over deze onderwerpen twee 
soorten discussies worden ge-
voerd, enerzijds discussies van princi-
piële betekenis, met name over de 
kring van verzekerden, maar ander-
zijds typisch vaktechnische discussies, 
waartoe moet worden gerekend de 
discussie over de invoeringsdatum. 

Ik heb begrip voor de moeilijke posi-
tie, waarin de beide bewindslieden op 
het ogenblik verkeren. We kunnen 
zelfs spreken van een dwangpositie. 
Wat de snelheid van invoering betreft 
is er geen principieel verschil van me-
ning tussen bewindslieden en Kamer. 

Ook de bewindslieden willen zo snel 
mogelijk starten met deze wet, maar zij 
menen met name door tijdnood tot 
een andere opvatting te moeten ko-
men dan de meeste fracties. Ik moet 
vaststellen, dat ik mij door de antwoor-
den van de bewindslieden ervan heb 
laten overtuigen, dat integrale invoe-
ring per 1 juli niet mogelijk is. Ik heb 
mij er ook van laten overtuigen, dat 
een partiële invoering zeer ernstige 
bezwaren heeft en op grond daarvan 
ook als onmogelijk moet worden be-
schouwd. Voorts lijkt het mij opgrond 
van de argumenten van de bewindslie-
den ernstig te betwijfelen, of een in-
voering op een bepaalde datum met 
terugwerkende kracht wel aanvaard-
baar is, met name op grond van de ve-
le administratieve en technische pro-
blemen, die dit oproept. Wel spreek ik 
nog steeds mijn hoop uit op grond van 
min of meer dezelfde argumenten als 
mevrouw Barendregt, dat een volledi-
ge integrale invoering per 1 oktober 
van het volgende jaar tot de mogelijk-
heden zal behoren. Een definitief oor-
deel spreken wij uit, nadat wij ook in 
tweede instantie het antwoord van de 
Regering hebben vernomen en de 
amendementen zijn behandeld. 

Er is gediscussieerd over de kring 
van verzekerden, met name over de 
vraag of de gehuwde, buitenshuis 
werkende vrouw - het gaat dan in het 
bijzonder om de zelfstandige en in het 
bedrijf van de echtgenoot werkzame 
vrouwen - onder de werkingssfeer van 
dit wetsontwerp moet worden ge-
bracht. Ik betreur het, dat de Regering 
wat dit betreft, een nogal stringente, 
starre opvatting heeft door vast te stel-
len, dat het onder de werkingssfeer 
van dit wetsontwerp brengen van deze 
groep vrouwen strijdig zou zijn 
met de opzet, de aard en het karakter 
van dit wetsontwerp. Wij hebben ons 
wat dit betreft, anders opgesteld dan 
de bewindslieden, omdat wij de na-
druk zouden willen leggen op een an-
der karakter, met name de inkomsten-
dervingverzekering. Als wetgevers be-
palen wij uiteindelijk het karakter van 
dit wetsontwerp. Naar het oordeel van 
vele fracties - ook naar het oordeel 
van onze fractie - behoort deze groep 
wel degelijk onder de werkingssfeer 
van dit wetsontwerp te worden ge-
bracht. Dit standpunt houden wij 
voorshands vast. 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste in-
stantie heb ik ook gesproken over de 
positie van de zelfstandigen in de 
volksverzekeringen in het algemeen. 
Daarbij heb ik onze opvatting op tafel 
gelegd, dat ernaar moet worden ge-
streefd om de speciale sociale verzeke-

ringswetten voor werknemers af te 
schaffen en ervoor te zorgen, dat een 
aantal volksverzekeringen tot stand 
komt, waarin deze rechten zijn opge-
nomen. Gewaarborgd zal moeten wor-
den, dat met name de rechten van de 
zelfstandigen dezelfde zullen worden 
als die van de werknemers. 

De Staatssecretaris heeft verklaard, 
dat hij deze filosofie ten aanzien van 
de basisvoorzieningen kan delen. Hij 
was het met ons niet eens ter zake van 
die voorzieningen die boven de basis-
voorzieningen uit gaan. Met name 
gaat het daarbij om de voorzieningen, 
die op het ogenblik als aanvullende re-
geling in het kader van de WAO voor 
de werknemers zullen blijven bestaan. 
Nu moet ik vooropstellen, dat wij op 
dit moment geen extra claim op tafel 
leggen. Het gaat er ons om, dat wij die 
positie van de zelfstandigen in de soci-
ale verzekeringswetgeving, met name 
in vergelijking met de werknemers, als 
probleem signaleren dat op de langere 
duur opgelost zal moeten worden. 

Wij constateren, dat in het verleden 
sociale verzekeringswetten zijn ge-
maakt, die pasten in de tijd, waarin ze 
ontstonden en voorzagen in de toen 
bestaande nood van bepaalde bevol-
kingsgroepen. Deze wetten werden 
uitgebreid en als gevolg daarvan na-
men de kosten toe. Wat zien wij? Wij 
zijn thans in een situatie komen te ver-
keren, dat de kosten van al deze wet-
ten enorm hoog zijn geworden, als ge-
volg waarvan nieuwe noden bij be-
paalde bevolkingsgroepen - ik denk 
met name aan de positie van de groep 
kleinere zelfstandigen - niet tot 
een oplossing kunnen worden ge-
bracht. Die noden zijn eigenlijk pas de 
laatste tijd onderkend. De kosten van 
de bestaande wetten dreigen de 
draagkracht van de bevolking als ge-
heel te boven te gaan. Ik signaleer dit 
probleem en ik vraag uitdrukkelijk aan 
de Regering om de positie van de zelf-
standigen in dit licht met betrekking 
tot de ontwikkeling van de sociale ver-
zekeringen op lange termijn, in het bij-
zonder de verzekeringen ten aanzien 
van de arbeidsongeschiktheid, nader 
te bestuderen. Ik zal over dit onder-
werp straks een motie indienen. 

De positie van de eigen organisaties 
van gehandicapten bij de besturen van 
de uitvoeringsorganen van de AAW is 
mijn volgende punt, in het bijzonder 
bij de samenstelling van het bestuur 
van het algemeen arbeidsongeschikt-
heidsfonds. De Staatssecretaris heeft 
toegezegd, dat hij over de bezetting 
van de bestuurszetels overleg zal ple-
gen met de NVR en het NOZ. Dit vind 
ik op zich zelf verheugend, maar ik 
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Nypels 
moet er direct aan toevoegen, dat het 
in mi jn ogen volstrekt onvoldoende is, 
want het gaat om méér! Ik heb er al op 
gewezen, dat de NVR en in principe 
ook het NOZ twee poten bezitten, twee 
groepen van organisaties, die erbij zijn 
aangesloten. Het gaat erom, te garan-
deren dat de groep van organisaties 
van gehandicapten zelf een eigen ver-
tegenwoordiger kan aanwijzen. 

Ik moet erop wijzen, dat wi j in de af-
gelopen jaren een ontwikkeling heb-
ben gezien van bevoogding en het be-
tonen van liefdadigheid ten opzichte 
van gehandicapten in de richting van 
het behartigen van de belangen van de 
gehandicapten door eigen organisa-
ties en van vervanging van liefdadig-
heid door bepaalde rechten. Daar is 
deze AAW een voorbeeld van. Dit is 
een verheugende ontwikkel ing, maar 
dan moeten wij er ook voor zorgen, 
dat deze ontwikkeling een sluitstuk 
krijgt door te bewerkstelligen dat de 
organisaties van gehandicapten zelf 
een voldoende vertegenwoordiging in 
de voor hen van belang zijnde organen 
verkrijgen. Ik mag daarbij opmerken, 
dat de opbouw van de organisaties 
van gehandicapten op het ogenblik in 
volle gang is en zich in een stormachti-
ge fase beweegt. Als wi j bedenken, dat 
bij voorbeeld de Algemene Nederland-
se Invalidenbond zes jaar geleden nog 
maar 4500 leden telde en op dit mo-
ment 35.000 leden telt, geeft dat aan 
welke zeer snelle ontwikkeling deze or-
ganisaties hebben doorgemaakt. 

In de interimnota inkomensbeleid 
heeft de Regering een aantal opmer-
kingen gemaakt, die mij uit het hart 
zijn gegrepen. Opgemerkt wordt, dat 
met name de positie van de niet-actie-
ven en de vertegenwoordiging van de-
ze groepen in verschillende overleg-
structuren bijzonder veel aandacht 
verdient en dat met name de Regering 
de totstandkoming van eigen verte-
genwoordigingen zal steunen, in het 
bijzonder voor degenen, die in hoofd-
zaak zijn aangewezen op uitkeringen 
van overheidswege of op sociale ver-
zekeringsuitkeringen. Het is zelfs zo, 
dat de Regering steun toezegt aan de 
vorming van representatieve organi-
saties op dit gebied. 

Ik vind dit verheugend, zoals ik al 
heb gezegd. Het betekent wel , dat de 
Regering de consequenties van dit 
standpunt moet trekken ten aanzien 
van de uitvoeringsorganen van de 
AAW. Op grond daarvan ondersteun ik 
de claim van de gezamenlijke gehandi-
captenorganisaties om een voordracht 
tot het bezetten van een zetel te kun-

nen doen voor het bestuur van het AI-
gemeen Arbeidsongeschiktheids-
fonds. Het gaat er daarbij om, in de 
eerste plaats vast te stellen wie deze 
organisaties wèl vertegenwoordigen. 
De Staatssecretaris heeft opgemerkt, 
dat de ledengroep A van de Neder-
landse Vereniging voor Revalidatie op 
dit moment voornameli jk lichamelijk 
en zintuiglijk gehandicapten vertegen-
woordigt. Dat is zeker juist. Hij heeft 
ook gelijk, dat met name geen verte-
genwoordigers van de geestelijk ge-
handicapten in deze ledengroep zijn 
opgenomen. Het gaat er mij om, dat 
de groepen van organisaties, die er op 
het ogenblik in de ledengroep A van 
de NVR zijn - die ledengroep zou ik in 
eerste instantie in aanmerking wil len 
laten komen om gezamenlijk een ver-
tegenwoordiger in het bestuurvan het 
AAF aan te wijzen - te zamen 50.000 
direct belanghebbenden bij de uitvoe-
ring van de AAW vertegenwoordigen. 
Overigens ben ik het er wel mee eens 
en zou ik mij dat ook goed kunnen 
voorstellen dat in het overleg van de 
Regering met NVR en NOZ wordt na-
gegaan of ook de drie organisaties van 
ouders van geestelijk gehandicapten, 
die aangesloten zijn bij het NOZ, kun-
nen worden betrokken bij de gezamen-
lijke aanwijzing van een vertegen-
woordiger in het bestuur van het AAF. 
Het gaat er dus primair om, een grote 
groep belanghebbenden rechtstreeks 
een zetel te geven in de besturen van 
uitvoeringsorganen van de AAW. Op 
dit moment gaat het bij deze wet om 
het AAF. Ik zal het straks bij de behan-
deling van de aanpassingswet over de 
GMD hebben. 

Ik mag er ter afsluit ing op wijzen dat, 
wat dit betreft, er een gelukkig prece-
dent is. Reeds in december 1971 heb 
ik, mede namens de fracties van de 
PSP, de PvdA en de PPR, gepleit voor 
het opnemen van een vertegenwoor-
diger van dezelfde groep van gehandi-
captenorganisaties in de SER-commis-
sie die zich bezighoudt met de sociale 
werkplaatsen. Dat is de SER-commis-
sie werkloosheidsvoorziening. Op 
grond van toezeggingen van de Rege-
ring is een motie ter zake ingetrokken. 
De Minister heeft deze toezeggingen 
volledig waar gemaakt, want op dit 
moment hebben deze organisaties te 
zamen een vertegenwoordiger in deze 
SER-commissie. Een dergelijke opzet 
staat mij ook voor ogen voor het be-
stuur van het Algemeen Arbeidsonge-
schiktheidsfonds. 

Op grond van een en ander wi l ik u, 
mijnheer de Voorzitter, twee moties 
overhandigen. 

Moties 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de in-
voering van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet; 

constaterende, dat ook na de inwer-
kingtreding van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet voor de groep 
van zelfstandigen ten aanzien van de 
arbeidsongeschiktheid volgens de so-
ciale verzekeringswetgeving minder 
gunstige regelingen zullen gelden dan 
voor de werknemers als gevolg van 
het feit dat voor deze laatste groep de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering als aanvullende regeling blijft 
bestaan; 

van oordeel, dat de economische posi-
tie van vele zelfstandigen thans niet 
sterker en soms zwakker is dan die van 
vele werknemers, zodat het niet goed 
te motiveren valt de wetteli jke sociale 
bescherming van hen te laten achter-
bli jven bij die van de werknemers; 

nodigt de Regering uit in het kader van 
de benodigde studies over de ontwik-
kelingen van de sociale verzekeringen 
in de toekomst en van de herwaarde-
ring van de sociale verzekeringen in 
het algemeen, te laten nagaan welke 
mogelijkheden er op de lange termi jn 
zijn o m de zelfstandigen door middel 
van de sociale verzekeringswetten ten 
aanzien van de arbeidsongeschiktheid 
dezelfde rechten te verlenen als de 
werknemers, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de in-
voering van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet; 

overwegende, dat de organisaties van 
de gehandicapten zelf, die momenteel 
te zamen ca. 50 000 invaliden verte-
genwoordigen waarvan het overgrote 
deel rechten zal krijgen op verstrekkin-
gen van de AAW, beschouwd kunnen 
worden als vertegenwoordigers van 
belanghebbenden; 

dringt er bij de Regering op aan de ge-
zamenlijke organisaties van gehandi-
capten, voor zover aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging voor Revali-
datie en eventueel het Nationaal Or-
gaan Zwakzinnigenzorg, rechtstreeks 
het recht te geven een voordracht te 
doen voor een vertegenwoordiger in 
de bestuursorganen die met de uitvoe-

Tweede Kamer 
11 september 1975 Sociale verzekering 5945 



Voorzitter 

ring van de wet worden beslist, met 
name in het bestuur van het Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister is gisteren be-
gonnen met de problematiek van deze 
wet te plaatsen in de bredere context 
van onze sociaal-economische om-
standigheden. Ik ben hem daarvoor er-
kentelijk. Ik geloof ook, dat het heel 
goed is, dat hij dit heeft gedaan. Ik kan 
zeggen, dat ik in het algemeen het-
geen hij daarbij naar voren heeft ge-
bracht kan onderschri jven. Het is 
goed, ons te realiseren, dat op dit 
ogenblik reële arbeidskostensti jgingen 
en werkgelegenheid een zeer nauwe 
relatie met elkaar hebben, zo goed als 
de collectieve lasten en het besteed-
baar inkomen. Deze wet maakt daar-
van ook een onderdeel uit. 

De Minister heeft verder aangekon-
digd, dat wat betreft de lastenverzwa-
ring voor het bedrijfsleven het volgen-
de jaar te verwachten valt - en dit kan 
worden toegejuicht - de sociale 
premiedruk niet zal behoeven te stij-
gen. Dat is voor het bedrijfsleven een 
zeer belangrijke zaak. 

Minister Boersma: In procenten van 
het nationaal inkomen. 

De heer Rietkerk (VVD): Juist omdat 
het in procenten van het nationaal in-
komen is, zou ik er de volgende kantte-
kening bij wi l len maken. Wij moeten 
daaruit niet de conclusie trekken, dat 
de lasten voor onze gemeenschap als 
geheel zullen verminderen. Ik kan mij 
nauwelijks voorstel len, na de progno-
ses, die de SER over die lastenontwik-
keling op dit punt heeft gemaakt, dat 
dit erin zal zitten. Wij betalen het straks 
alleen langs een andere weg, namelijk 
langs die van de belastingen. 

Als de Minister in dit verband ook de 
normering van 3% aanvoert, wi l ik 
zeggen, dat ik mij niet kan voorstellen, 
dat dit de bedoeling van deze norme-
ring is geweest, dat wi j de premiedruk 
op 3% zouden houden wanneer dit al-
leen maar bereikt kan worden door er 
een stuk overheidsmiddelen in te 
schuiven. Daar komt nog bij, dat de be-
lastingdruk in belangrijke mate door 
de verhoging van de aardgasprijzen 
wordt gecamoufleerd. 

Ik heb de opmerkingen van de Mi-
nister zeer gewaardeerd, waar deze 
gingen over de aanpak van de overbodi-
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ge sociale zekerheid en van té ruime 
interpretaties, zaken waarvoor wi j vele 
jaren hebben gepleit. Ik hoop, dat de 
Minister deze toezeggingen zal waar 
maken. Wi j zullen op dit punt de ko-
mende begroting met grote belang-
stelling afwachten en die graag toet-
sen aan wat hij hierover gisteren heeft 
opgemerkt. 

Mi jn punt ten aanzien van dit wets-
ontwerp is vooral , dat wi j hiervan - het 
aanvatten van te ruime interpretaties 
en van overbodige zekerheden - bij dit 
ontwerp zo weinig hebben gemerkt. 
Als de Minister zelf spreekt over artikel 
21, lid 2a, het bekende artikel, stel ik 
vast, dat dit artikel toch weer in artikel 
12 van deze wet is overgenomen. Dit 
zijn juist de redenen geweest waarom 
wij het nodig vonden, in deze wet een 
aantal naar ons oordeel verantwoorde 
voorstellen tot nadere beperking te 
doen. 

De Minister sprak verder over de 
vertraging van de totstandkoming van 
de voorziening voor zelfstandigen in 
het algemeen. Hij noemde in dit kader 
de periode achter ons, waar ik ook bij 
betrokken ben geweest. Het is juist, 
dat het besluit van het kabinet-Bies-
heuvel om de volksverzekering niet 
door te voeren maar te koersen op een 
voorziening voor zelfstandigen, de 
procedure heeft vertraagd. Ik was des-
ti jds mede verantwoordel i jk voor die 
keuze en ik vond het toen ook een juis-
te keuze. Ik vind dat soms nóg, maar 
dit kabinet heeft inmiddels besloten 
om op een volksverzekering over te 
gaan en ook die switch kost weer t i jd. 
Ik ben het overigens met de Minister 
eens, dat het wein ig zin heeft, op dit 
punt elkaar, of wie dan ook, verwij ten 
te maken. Ik constateer alleen, dat het 
wijzigen van koers alti jd een vertra-
ging van de verwezenlijking met zich 
brengt. 

Ik ben het ook met de Minister eens 
dat je niet gemakkelijk direct schuldi-
gen kunt aanwijzen voor de ontwikke-
ling van de WAO. Het is een wet van 
1967 die een bepaalde ontwikkel ing 
heeft doorgemaakt die naar mi jn stelli-
ge overtuiging - ik kom daarop straks 
nog terug naar aanleiding van hetgeen 
de Staatssecretaris erover heeft ge-
z e g d - t o c h bepaald niet heeft gebo-
den wat men er bij de opstell ing van 
verwachtte. Ik vind wel dat elke rege-
ring wanneer zich een ontwikkel ing 
van een bestaande wet voordoet die 
tot grote zorgen leidt de plicht heeft 
zoveel als mogeli jk is bij te sturen. 

Onze zorg is nu dat met dit wets-
ontwerp de ontwikkeling niet alleen 
niet wordt beperkt, maar feitelijk wordt 
uitgebreid. Dat is dan ook een van de 
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belangrijkste punten van onze kritiek 
op de AAW. 

Over het uitstel zal ik niet te veel zeg-
gen. Misschien is dat al te veel gedaan. 
Ik vind dat de argumenten die op dit 
ogenblik gelden voor het uitstel nogal 
zwaar wegen. Ons verwijt is dan ook 
niet geweest dat die nu naar voren ko-
men. Ons verwijt - en ik v ind dat de 
oppositie een dergelijk verwijt aan de 
Regering behoort te maken - was dat 
de Regering de moeil i jkheden eerder 
had moeten voorzien. 

Overigens staan wi j nu voor de 
vraag hoe het verder moet. Het is be-
kend - ik heb een amendement inge-
diend - dat wi j vinden dat toch alles 
moet gebeuren om degenen die in de 
grootste nood verkeren, de zwaarder 
gehandicapte zelfstandigen, zo vroeg 
mogelijk te helpen. Wat ons betreft 
moet dat per 1 juli 1976. Als nu op 
grond van werkelijk overwegende ar-
gumenten blijkt dat dit helemaal niet 
kan, laat het dan per 1 augustus of 1 
september gebeuren. Haal die groep 
eruit en zorg dat die mensen zo snel 
als mogeli jk is worden geholpen. Dat 
is onze gedachte. Ik v ind het vasthou-
den aan september of oktober op zich 
arbitrair. Wi j vinden dat het, als het 
even kan, moet gebeuren per 1 jul i , of 
later, maar zo snel als maar mogeli jk 
is. Over dit voorstel tot partiële invoe-
ring heb ik echter vanachter de rege-
ringstafel nog weinig gehoord. De Mi-
nister heeft verwezen naar de Staats-
secretaris die, als ik het mij goed herin-
ner, feitelijk alleen het argument heeft 
aangevoerd dat je dan noodzakelijker-
w i js to t een wetteli jke definitie van het 
begrip 'zelfstandige' moet komen. Dat 
lijkt mij helemaal niet nodig, omdat in 
een voor te stellen overgangsmaatre-
gel, een algemene maatregel van be-
stuur of anderszins, wel degelijk kan 
worden bepaald hoe de groep wordt 
oml i jnd. Daarbij komt dat het maar 
een tijdelijke maatregel is die na een 
half jaar niet meer nodig is. Ik kan mij 
niet voorstellen dat dit technische ar-
gument nu zo doorslaggevend zou 
zijn. Vandaar dat ik waarli jk nog steeds 
niet inzie waarom deze oplossing niet 
zou kunnen worden gekozen. Ik ben 
van mening dat wi j daarmee het doel 
dat wij allen nastreven, namelijk de 
mensen die het nodig hebben zo snel 
mogelijk helpen, het best kunnen be-
reiken. 

De Minister heeft als ik hem goed 
heb begrepen gezegd, dat de kwestie 
van de gehuwde vrouw niet zo princi-
pieel is. Hij is er eigenlijk ook wel voor, 
maar kampt dan met de verdere kos-
tensti jging en met het feit dat dan de 
uitvoeringsproblematiek nog groter 
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Rietkerk 
zou worden. Ik kom hierop straks nog 
terug. Ik vind het bijzonder jammer dat 
ik van de Staatssecretaris geen nader 
commentaar heb gehad op een aantal 
alternatieven die ik heb genoemd. Wij 
hebben gezegd dat wij in ieder geval 
vonden dat er een regeling moest ko-
men voor de kostwinster. Wij hechten 
er ook sterk aan dat de gehuwde wer-
kende vrouw die het grootste deel van 
haar tijd besteedt aan arbeid in beroep 
of bedrijf een aanspraak op een uitke-
ring zou krijgen. Ik had graag het ant-
woord van de Regering afgewacht al-
vorens daarover nader van gedachten 
te wisselen en eventueel tot voorstel-
len of amendementen te komen. De 
omstandigheden van deze behande-
ling hebben mij ertoe gebracht, op dit 
punt toch al een nader amendement in 
te dienen. Het amendement van me-
vrouw Barendregt wordt door ons ge-
subamendeerd in de zin die ik zojuist 
heb aangegeven. Ik kan mij voorstel-
len dat mij dan de vraag wordt 
gesteld: Wat vindt u dan van de argu-
menten van de Minister met betrek-
king tot de verdere kostenstijging en 
de uitvoeringsproblematiek? 

Ik vind, dat wij ook die argumenten 
serieus moeten nemen. Daar staat 
echter tegenover de principiële vraag 
of deze vrouw, die premie betaalt - ik 
ga er nu niet uitvoerig op in - volledig 
uitgesloten behoort te worden. Dit is 
toch ook een zeer zwaarwegende 
vraag. 

Ik kan nog steeds niet de argumenta-
tie van de Staatssecretaris delen. Op 
grond van zijn algemene visie op 
volksverzekeringen meent hij dat dit in 
deze wet niet past. Ik ben van mening, 
dat je wel degelijk volksverzekeringen 
kunt maken die op bepaalde onderde-
len van elkaar verschillen. Ik dacht 
aangetoond te hebben, dat wij dit in de 
praktijk ook gedaan hebben. Eén van 
de allerbelangrijkste zaken, die ik nu 
nog naar voren wil brengen, is dat ik 
van mening ben dat ook een inko-
mensdervingverzekering wel degelijk 
verschillend van karakter kan zijn. Ik 
vind een verzekering tegen een verzor-
ging voor de oude dag na het 65ste 
jaar, wat iedereen die tijd van leven 
heeft kan voorzien, een ander karakter 
hebben dan een verzekering tegen het 
risico dat je morgen onder een auto 
kunt komen en je levenslang invalide 
bent. Hier is duidelijk sprake van een 
verschillend verzekeringskarakter en 
op die grond vind ik het dan ook hele-
maal geen precedent als wij in deze 
wet de gehuwde werkende vrouw, 
wanneer zij daarvoor premie betaalt, 

onder bepaalde omstandigheden 
recht op uitkering geven. 

Ik heb dan niet te maken met het be-
hoeftenminimumkarakter van de 
Staatssecretaris maar dan komt daar 
gewoon het zeer reële en vanzelfspre-
kende van het hebben van een verze-
kering en het krijgen van een dekking 
aan de orde. De relatie tussen premie-
betaling en aanspraak kan naar mijn 
oordeel, afhankelijk van het object van 
de verzekering, heus wel in de ene 
volksverzekering anders zijn dan in de 
andere. Om die reden heb ik dan ook 
dit subamendement ingediend. Ik zou 
van de Regering nog wel graag willen 
horen wat de financiële consequenties 
van een dergelijke gedachte zijn, die ik 
overigens ook al in eerste termijn naar 
voren heb gebracht. Met het oog op 
die consequenties komt het mij voor 
dat het goed zou zijn te bepalen, zowel 
vanuit kostenoogpunt als vanuit het 
oogpunt van de invoeringsproblema-
tiek, dat deze groep nader later in de 
verzekering kan worden betrokken. 

Het heeft ook het voordeel, dat wij 
kunnen beginnen met de zwaarste in-
validegroep van zelfstandigen. Daarna 
kan de huidige opzet van de kring van 
verzekerden erin worden gebracht en 
vervolgens de groep van gehuwde 
werkende vrouwen. Ik hoop, dat de Re-
gering mijn suggestie nader wil over-
wegen. In ieder geval zou ik er graag 
haaroordeel over willen vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
de problematiek van het arbeidsonge-
schiktheidscriterium. Als ik de Staats-
secretaris goed heb begrepen, zegt hij 
dat hij niet met theoretische definities 
kan werken en dat eerst nieuwe sug-
gesties in de proeftuin van de GMD 
moeten worden getoetst. In normale 
situaties zou ook ik daarvoor veel voe-
len, maar het gaat bij deze problema-
tiek om de vraag of de huidige praktijk 
van dit criterium in de WAO niet zoda-
nig onbruikbaar geworden is dat je 
hoe dan ook naar iets anders moet 
zoeken. Het gaat dan ook om de vraag 
of het nodig en verantwoord is, dat in 
een nieuwe wet te regelen. Er moeten 
daarin natuurlijk ook uitzonderings-
mogelijkheden - o m bijstellingen mo-
gelijk te maken - worden aangebracht. 
Maar als de Staatssecretaris nu zelf er-
kent, dat de maatman - een essentieel 
element in deze definitie - er juridisch 
uit zal moeten worden gehaald, waar 
beginnen wij dan mee? Ik vind dat ik 
nauwelijks een grotere steun voor 
mijn amendering had kunnen krijgen 
dan dit betoog van de Staatssecretaris. 

Als hij zegt dat de WAO zich niet bui-
ten de bedoelingen van de wetgever 
heeft ontwikkeld, dan wil ik hem de te-

genvraag stellen: Vindt u dan dat het 
normaal is, als 90% van de aanvragers 
volledig invalide worden verklaard? 
Hij spreekt toch ook wel doktoren die 
in dit vak werkzaam zijn en die de han-
den in de lucht steken en zeggen: Wij 
komen er niet meer uit. Ik verwijs dan 
ook nog naar ons aller voorganger 
Veldkamp, de auteur van deze wet, die 
heel duidelijk van oneigenlijk gebruik 
op dit gebied heeft gesproken. 

Ik zou nog graag een nader ant-
woord van de Staatssecretaris willen 
hebben op mijn vraag, of hij mij de ga-
rantie kan geven dat de situatie, die ik 
noemde, van ongemotiveerdheid tot 
werken, die volgens officiële verhan-
delingen op dit gebied praktijk schijnt 
te zijn, geen grond tot uitkering kan ge-
ven. Hij vindt met mij dat het niet 
moet, maar daar gaat het mij niet om. 
Het gaat mij erom, of deze huidige wet 
daartoe kan leiden en of men dat niet 
moet uitzonderen. Uit datgene wat hij 
daarover heeft gezegd, begrijp ik mis-
schien ten onrechte, dat de Staats-
secretaris wel een uitkering wil geven 
op grond van maatschappelijke indica-
ties, maar wij houden in deze wet toch 
het criterium, dat men tengevolge van 
ziekte of gebreken niet in staat moet 
zijn om te werken. Kortom, het isalle-
maal zo moeilijk dat het naar mijn me-
ning onvermijdelijk is hier een scher-
pere omlijning aan te brengen. 

Als de Staatssecretaris dan sugge-
reert dat mijn voorstel inzake die apar-
te uitkeringen in de tijd toch wel erg 
beperkt is, dan vind ik dat wat mislei-
dend. Ik heb in dat voorstel immers 
heel duidelijk de mogelijkheid opgeno-
men om telkens elke drie jaar die uitke-
ring te verlengen, wanneer dat nodig 
mocht blijken. Ook mijn voorstel om 
het vermogen om passende arbeid te 
verrichten als criterium te nemen, sluit 
natuurlijk het leggen van een relatie 
met het inkomenspeil niet uit. Als ge-
sproken wordt over arbeid, die bere-
kend is voor iemands bekwaamheid 
en beroep en die hem met het oog op 
zijn opleiding en vroeger beroep in bil-
lijkheid kan worden opgedragen, im-
pliceert dat uiteraard ook een relatie 
met het vroegere inkomenspeil, maar 
ik heb begrepen dat de impasse, waar-
in men bij de WAO met de verdienca-
paciteit is geraakt - ik verwijs naar de 
brief van de Vereniging van Verzeke-
ringsgeneeskundigen - juist ertoe 
heeft geleid dat niet het kunnen wer-
ken, maar het feitelijk kunnen verdie-
nen de arbeidsongeschiktheidsgraad 
bepaalt en dat dit nu juist de moeilijk-
heden heeft opgeleverd. Daarom heb 
ik voorgesteld, die twee zaken duide-
lijk te scheiden. 
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Nu heeft de Staatssecretaris naar 
aanleiding van de motie van mevrouw 
Van Leeuwen gezegd, dat deze zaak 
uiteraard in studie is en dat men daar-
mee volop bezig is. Ik wi l hem in ieder 
geval vragen - omdat ik ook op dit mo-
ment nog niet de indruk heb dat mi jn 
voorstellen door een grote meerder-
heid van deze Kamer worden ge-
steund - of hij in die studie deze moge-
lijkheid van verandering van cri ter ium 
in de door mij aangegeven zin heel se-
r ieuswi l betrekken. Ik geloof namelijk 
dat wi j langs die weg er uit kunnen ko-
men. Ik zou daarop graag een duidelijk 
antwoord wil len hebben. 

De 45%-drempel wordt ook door de 
Staatssecretaris afgewezen en wel , als 
ik mij niet vergis, op grond van twee 
argumenten. Het eerste is, dat hij het 
onbill i jk vindt ten opzichte van de lich-
tere gehandicapten en het tweede is, 
dat hij waarschuwt voor de aanzuigen-
de werking. Wat dat laatste betreft, zou 
ik de misschien wat f lauwe tegenvraag 
kunnen stellen, of hij bij de 25%-grens, 
die hij in dit wetsontwerp heeft voor-
gesteld, niet een aanzuigende werking 
vreest, met andere woorden of die 
grens dan nog wel betekenis had. Na-
tuurli jk heeft elke grens zijn proble-
men, maar dat sluit niet uit - en dat is 
toch ook het eerste argument van de 
Staatssecretaris - dat daardoor een 
aantal gevallen minder in de verzeke-
ring zouden behoeven te worden op-
genomen. Laat ik zeggen, dat ik dit 
voorstel vooral heb gedaan met het 
eenvoudige oogmerk, met een zo be-
perkt mogelijke kostenontwikkeling te 
beginnen. Als ik dan zie op welke ge-
bieden je dit kunt doen, dan lijkt mij 
toch een voorlopige uitzondering van 
de lichter gehandicapten geen onver-
antwoorde zaak, te meer omdat naar 
mijn oordeel juist ook de zelfstandi-
gen, die tot deze groep behoren, zich 
gemakkelijker kunnen redden en an-
ders, zeker met de handhaving van ar-
tikel 12, lid 2a, wel eens al te gemakke-
lijk aan een volledige uitkering zouden 
kunnen komen. Ik verwijs naar de 90% 
van de WAO. Ik kan mij nauwelijks 
voorstellen dat de Staatssecretaris dit 
voor ogen heeft. Daarom en vanwege 
die kosten heb ik voorgesteld eens te 
beginnen met de 45% en meer geval-
len en om daarnaast, wanneer daar-
voo r t i j den ruimte bestaat, de zaak 
ook voor de lichtere gevallen uit te 
breiden. Well icht doen wi j dit dan op 
een moment, waarop wi j de ontwikke-
ling beter in de hand hebben. 

Ten slotte wi l ik nog enkele opmer-
kingen maken over de premie-ontwik-
keling. Ik heb uit de memorie van ant-

woord begrepen dat het wetsontwerp 
pas per 1 januari 1977 zou kunnen 
worden ingevoerd en vervolgens dat 
de startpremie zou moeten stijgen van 
de aanvankelijk geschatte 1,1% tot 
1,6%. Op een voor mij wat vreemde 
wijze hebben wi j gisteren een stuk ont-
vangen, waaruit blijkt dat die premie 
nu al weer 0,2% hoger zal moeten 
worden en dus, naar de huidige schat-
t ingen, op 1,8% zal uitkomen op 1 ja-
nuari 1977. Nu heb ik uit de brief van 
de SVR van 4 september, die ik inmid-
dels wat nader heb kunnen bekijken, 
uit een staatje begrepen dat er nog 
eens 0,2% bij geschat is voor het geval 
die 25% invaliditeitsfrequentie zou 
gelden. Moet ik hieruit afleiden dat ook 
deze 1,8% nog maareen voorlopige 
premie is en dat de kans niet is uitge-
sloten - ik zeg dit echt niet om al te 
somber te doen, maar ik maak mij 
daarover grote zorgen - dat die start-
premie in de buurt van 2% zou kunnen 
uitkomen? Wat wordt dan de premie in 
de evenwichtssituatie? 

Ik wi l besluiten met te vragen: zijn er 
nog sterker argumenten te bedenken 
voor mijn voorstellen om in deze wet, 
waar mogelijk en waar het redelijk is, 
beperkingen aan te brengen? 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel het antwoord van 
de bewindslieden op de vragen inzake 
de principiële moeil i jkheden van mijn 
fractie met dit wetsowerp mij erg te-
leurstelden, wi l ik de Staatssecretaris 
danken voor het feit dat hij mijn vra-
gen in elk geval heeft gereleveerd, 
maar hij zei alleen maar: ik nam met 
belangstelling kennis van uw mening. 
Verder herhaalde hij die mening in het 
kort en voorts zei h i j : ik deel die me-
ning niet. Toen heb ik bij interruptie 
gevraagd, of de bewindsman of be-
windslieden mij dan ten minste wilden 
zeggen waar mijn gedachtengang vol-
gens hen gefaald heeft. Ik wi l daarom 
mijn bezwaren met het oog hierop wat 
accentueren. 

In het stelsel van volksverzekeringen 
is de AAW een nieuwe stap waarvan ik 
het belang en de verandering diezi j 
met zich brengt in het sociale klimaat 
in grootte wi l vergelijken met de AOW. 
Met de volksverzekeringen de AWW 
en de AWBZ hebben wi j minder moei-
te gehad. Dat de in grote zorg geko-
men weduwe of iemand die voor de 
kosten van een bijzondere verpleging 
komt te staan, hulp of verstrekkingen 
krijgt via een volksverzekering, is een 
zaak die door velen gemakkelijker 
werd aanvaard dan b.v. de AOW. Het 
is juist als men zo goed mogelijk pro-

beert zich tegen de financiële risico's 
daarvan te verzekeren, maar het is ook 
te begrijpen dat de overheid zelf en via 
de leden van de samenleving wi l dat 
daarbij onderl ing hulp wordt ver-
schaft. Akkoord! 

Maar met de AOW lag het stukken 
moeilijker. Onze fractie was in de t i jd 
van de invoering niet in de Kamer aan-
wezig, maar er waren wel degelijk 
mensen die moeite met de invoering 
van de AOW hadden. Zij voelden zich 
te afhankelijk worden van de staat. Of 
zij kregen de indruk dat zij werden in-
geli jfd bij een nogal godsdienstloos 
denkende groep van hen, die de staat 
als een organisatie van een menselijke 
eenheidsgemeenschap zagen. Ik vat 
samen wat er toen is gezegd. Zij voel-
den er een soort gelijkschakeling in. En 
na de gelijkschakeling van rechts - ik 
spreek nu over 1955/1956, toen de de-
batten plaatsvonden, maar die komen 
nu weer op - in de zogenaamde Volks-
gemeinschaft van de Duitse bezetters, 
kwam de gelijkschakeling van links in 
de solidaristische gemeenschap. 

Het woord 'solidarisme' is een 
woord waar men alle kanten mee op 
kan. Er is het socialistische begrip 'so-
l idarisme', waarmee werknemerssoli-
darisme wordt bedoeld en dat bij voor-
beeld bij sympathiestakingen kan wor-
den gebruikt. Er is ook een begrip 'sol i-
darisme' dat uit de oudere rooms-ka-
tholieke school komt en dat uitgaat 
van de organische staatsidee. In België 
is er nog een tijd lang het nationaal-
solidarisme geweest, waarvan de sym-
pathisanten in ons land in de bezet-
tingsti jd overliepen naar de nationaal-
socialisten. 

Minister Boersma: Als hier en nu of hic 
et nunc de heer Verbrugh eens begon 
met de toepassing van de naastenlief-
de? 

De heer Verbrugh (GPV): Met het 
woord 'naastenliefde' moeten wi j wel 
voorzichtig zijn. Ik heb het woord 
'Volksgemeinschaft' genoemd, dat 
noch de Minister, noch mij prettig in 
de oren zal hebben geklonken. Ik was 
toen in Indië, maar ik weet dat er een 
winterhulp is geweest. Dat heette ook 
naastenliefde. Wij moeten alti jd kijken, 
hoe die naastenliefde precies werkt en 
wat daaraan vastzit. Als de naastenlief-
de als een goede zaak werkt en de 
mensen op de goede weg brengt, ak-
koord. 

Het is ook geen wonder dat in die 
omstandigheden er bij de invoering 
van de AOW nogal wat moeil i jkheden 
waren met predikanten. Zij meenden 
dat de scheiding van kerk en staat 
meebracht, dat hun ouderdomsvoor-
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ziening door de kerken moest worden 
verzorgd en niet door de Sociale Ver-
zekeringsbank. Dat is dus ook geen 
kwestie van gebrek aan naastenliefde. 
Men zou kunnen zeggen dat daar de 
openbaring van de naastenliefde via 
de kerken moest geschieden. 

Dit soort problemen kan zich bij de 
AAW weer voordoen. Ik geloof dat wi j 
ons moeten realiseren, dat de AAW 
voor zelfstandigen een bijzonder ver-
rassende uitkering oplevert. Het is in 
wezen iets heel bijzonders dat, als je 
zelfstandig werkzaam bent en arbeids-
ongeschikt wordt en geen inkomen 
meer kunt verdienen, dan van een be-
drijfsvereniging een inkomen krijgt, 
ook als je daarvoor veel te wein ig pre-
mie hebt betaald. Het is een betoning 
van caritas op een schaal, die geen fa-
miliel id en ook geen kerk voor elkaar 
krijgt — tenzij dat famil iel id een heel 
hoog inkomen heeft, maar dat komt 
maar zelden voor. 

Men vreest van die financiële alver-
zorging door de half solidaristische, 
half socialistische gemeenschap, dat 
die - nu gaat het erom: hoe werkt die 
naastenliefde? - ons rijp maakt voor 
een overeenkomstig soort godsdienst-
loos eenheidssolidarisme op het ge-
bied van onderwijs en het welzijnsbe-
leid. Daar zitten de moeil i jkheden. 

Vandaar dat ik mij heb uitgesproken 
voor in de eerste plaats echte verzeke-
ringen - dus een zakelijke zaak - met 
een objectief verband tussen premie 
en verzekering. Alleen waar dit niet 
kan, zou ik als een uitzonderingsmaat-
regel voor noodgevallen, waarin geen 
andere hulp mogeli jk is, de overheids-
hulp juist achten. Daar werkt dan, 
staatkundig vertaald, de naastenliefde 
waar de Minister het over heeft. Mi jn 
bezwaar tegen deze volksverzekering 
is echter, dat zij de uitzondering tot 
een zich vrij vaak presenterende regel 
gaat maken. Graag verneem ik van de 
bewindsman op welk punt ik dan vol-
gens hem verkeerd ben geweest. Ik 
probeer de bewindslieden te overtui-
gen van mi jn mening, maar ik neem 
aan dat zij van hun kant wi l len zeggen, 
waar ik het naar hun oordeel fout zie. 

Ik heb geprobeerd mij zo positief 
mogelijk tegenover het wetsontwerp 
op te stellen door te pleiten voor wijzi-
gingen, die hetzij het verzekeringska-
rakter, hetzij het uitzondenngs- en 
noodkarakter van de regeling duideli j-
ker in het licht stellen. Ook een toene-
ming van de inspraak van de belang-
hebbenden in de uitvoeringsorganen, 
waardoor zij minder ingekapseld zul-
len worden, zal enige verbetering 

brengen. Daarom heb ik op het eerste 
gehoor sympathie voor de motie-Ny-
pels inzake de representatie van de ge-
handicaptenorganisaties. 

Als ik de balans opmaak, zie ik rela-
tief weinig punten waardoor ik word 
gerustgesteld. Ik denk bij voorbeeld 
aan het feit, dat de bewindsl ieden de 
gehuwde werkende v rouw buiten de 
kring der uitkeringsgerechtigden nou-
den. Dat lijkt mi j wel juist. Ik ga ermee 
akkoord dat zij het noodgeval van de 
vrouw, die kostwinster is, wél op korte 
termijn wil len meenemen. Ik v ind het 
jammer dat de Regering geen financië-
le mogeli jkheid ziet om in de richting 
van het oorspronkeli jke SER-plan te 
gaan, met een integrale invoering van 
de AAW, waardoor na een korte in-
voerperiode mi jns inziens het echte 
verzekeringskarakter van de AAW 
meer in het oog zou springen. 

De Minister heeft aangekondigd dat 
de totale premiedruk niet of nauweli jks 
meer zal st i jgen; hij heeft althans de 
mogeli jkheid geopend dat dit in de 
toekomst met de totale premiedruk 
van alle sociale verzekeringen het ge-
val zal zijn. Zo heb ik het in ieder geval 
begrepen en het lijkt sympathiek. Uit 
het gebaar van de Minister leid ik af, 
dat ik het niet goed heb begrepen. 

Minister Boersma: Helaas komt het 
ook in deze arena vaak voor, dat je de-
zelfde taal spreekt maar elkaar toch 
niet verstaat. Sinds Babyion is dat er 
ook nog bi jgekomen. 

Ik heb gezegd dat de kans er is dat 
volgend jaar, mede als gevolg van het 
regeringsbeleid, de premiedruk niet 
zal behoeven te st i jgen, uitgedrukt in 
procenten van het nationaal inkomen. 
Over de jaren daarna heb ik mij niet 
uitgelaten. En dan moeten wi j eerst 
toch nog afwachten hoe de definit ieve 
premievaststell ing zal zi jn. Daar kun-
nen alti jd nog enkele tegenvallers in 
zitten. Meervoorwaardel i jkheden kon 
ik niet inbouwen. 

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wordt zo genuanceerd 
gezegd, dat ik er geen enkele conclusie 
aan zal verbinden. 

Minister Boersma: Dat is ook de be-
doeling. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik v ind het 
ook erg jammer dat de bewindslieden 
voor de door anderen en ook door mij 
voorgestelde beperkingen van de uit-
voering van de wet wein ig gevoelen. 
Juist die beperkte voorzieningen ma-
ken niet alleen de uitvoering goedko-
per - wat nodig is, - maar stellen ook 
het uitzonderingskarakter van de rege-
ling mijns inziens beter in het licht. 

Hoewel ik dus zeer aarzelend sta 
tegenover de wenseli jkheid van de 
AAW in de door de Regering voorge-
stelde vorm - de e indvorm is nog niet 
bepaald - , sta ik veel positiever tegen-
over een partiële invoering, vooral als 
men daarvoor een hogere graad van 
invaliditeit als drempel aanhoudt. 
Daarom kan ik moeil i jk inzien wat de 
Minister weerhoudt van de datum van 
1 juli 1976 voor een partiële invoering. 
Die ontsnappingsmogel i jkheid is er 
toch. Inderdaad hebben de brief van 4 
september en de brief van 4 juli dezelf-
de uitgangspunten, maar als men in 
de brief schrijft: 'Als het per se moet, 
zou het zo kunnen' , wijst men toch op 
een ontsnappingsmogel i jkheid. An-
ders moet men niets schri jven, en 
wachten totdat het besluit genomen is. 
Ik blijf het daarom zien als een ont-
snappingsmogeli jkheid. Vandaar mi jn 
opmerking dat ontsnappingsmogeli jk-
heid (de partiële invoer ing, genoemd 
in de brief van de sociale verzekerings-
raad van 4 september) mi jn sympathie 
heeft. 

Minister Boersma: Het is een advies 
maar de verantwoordel i jkheid ervoor 
ligt bij ons. Dat is het kardinale ver-
schil. 

De heer Verbrugh (GPV): De Minister 
wist dat hij verwachtingen ging wek-
ken. Hij had de datum dan conservatie-
ver moeten schatten en niet tot de ui-
terste mogeli jkheid moeten gaan. Alle 
mensen letten op wat de bewindsman 
schrijft. Nu dit is geschreven moet 
men de consequenties trekken. Het is 
een uitzonderingsregeling voor nood-
gevallen gedurende een half jaar. Ik 
begri jp niet waarom de Minister daar-
voor geen verantwoordel i jkheid wi l 
nemen. 

Ten slotte maakte de regeling voor 
gemoedsbezwaarden zoals de Staats-
secretaris die aangaf, op mij een zeer 
negatieve indruk, alsof de bewinds-
man daarin weinig geïnteresseerd is. 

D 
De heer Honig van den Bossche 
(BP): Mijnheer de Voorzitter! Het was 
voor mij in zekere mate geruststellend 
van de Minister duidelijk te vernemen, 
dat hij zich zeer goed bewust is van de 
zeer hoge premiedruk van de sociale 
voorzieningen in hun totaliteit. Ik 
meen dat daaruit de conclusie van de 
Minister voortkwam, dat de invoering 
van de AAW op redelijk verantwoorde 
basis zou moeten geschieden. Door de 
Minister is echter ook opgemerkt, dat 
de premiedruk gelijk zou blijven dan 
wel zou verminderen. Dat acht ik 
enigszins misleidend. Uit het staatje 
blijkt, dat een groot deel van de pre-
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mie-opbrengst uit de algemene mid-
delen komt. Dat betekent dat de belas-
t ingdruk immers wordt verhoogd. 

Ten aanzien van de op te brengen 
premies voor de sociale voorzieningen 
werd door de Staatssecretaris de 
mens in het algemeen te ideaal afge-
schilderd door vooral de solidariteit bij 
de mens te onderstrepen. Ik zou het 
veeleer 'bereidheid' noemen. De soci-
ale voorzieningen staan en vallen met 
de bereidheid van grote groepen van 
onze bevolking, de vereiste premies 
op te brengen. De kritieke grens is niet 
te bepalen maar ik meen dat wi j er niet 
ver meer vandaan zijn. Tot dusver is 
men er redelijk goed in geslaagd de 
stijgende premiedruk op te vangen 
door dienoverkomstige loonsverho-
gingen. Dat kan evenwel niet einde-
loos doorgaan met het oog op de toe-
nemende arbeidskosten en met name 
ten aanzien van onze exportposit ie. Ui-
terstezelfbeperking zal bij verdere uit-
breiding van sociale voorzieningen ge-
boden zijn. De steeds groeiende struc-
turele werkloosheid zal een enorme 
druk veroorzaken op het totaal van de 
sociale voorzieningen. Met nadruk 
pleit ik ervoor het haalbare na te stre-
ven, zo snel mogelijk, zonder verder 
uitstel. Ook zullen wi j sterk selectief 
prioriteiten moeten stellen. Laten wi j 
ervoor waken dat niet degenen die het 
het hardst nodig hebben de dupe wor-
den van een te groot idealisme door 
onze eisen te hoog te stellen. Deze ca-
tegorie moet het eerst worden gehol-
pen. Daarom pleiten wi j met klem er-
voor, de beschikbare middelen met al-
le voorrang aan hen ten goede te laten 
komen. Van dit standpunt zullen wi j 
uitgaan bij de beoordeling van de 
amendementen. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Ik heb met be-
langstelling geluisterd naar de ant-
woorden van de beide bewindsl ieden. 
Uit hetgeen zij te berde hebben ge-
bracht heb ik niet zo veel inhoudeli jke 
antwoorden gekregen op de door mij 
in eerste termijn ontwikkelde bezwa-
ren en vraagpunten. Vandaar dat bij 
mij een gevoel van teleurstell ing over-
heerst. 

De Minister heeft een klein t ipje van 
de sluier over 1976 opgelicht door te 
stellen dat de totale premiedruk in dat 
jaar, onvoorziene omstandigheden 
daargelaten, een daling zou kunnen la 
ten zien. Ik neem aan dat hierbij dan 
geen rekening is gehouden met een 
eventuele eerdere invoering van de 
AAW dan 1 januari 1977. Toch is die 
mededeling niet voldoende om een 

verantwoorde beslissing over de f i -
nanciële gevolgen van dit wets-
ontwerp te nemen, te meer daar die 
verlaging vermoedeli jk zal worden be-
reikt door een grotere bijdrage uit de 
algemene middelen en die moeten 
ook door de bevolking worden opge-
bracht. Had voor de volledigheid ook 
niet minstens dat t ipje van de sluier 
moeten zijn opgelicht? 

Ook nu weer hebben de bewindslie-
den de noodzaak van een herbezin-
ning op de sociale voorzieningen, in 
het kader van de kostenontwikkeling, 
beklemtoond. Ik wi l dat onderstrepen. 
Ook ik zie in dat dit niet in een hand-
omdraai voor elkaar zal zijn. Wij moe-
ten echter niet vergeten dat dit niet 
een vraagstuk van vandaag of gisteren 
is. Er wordt reeds jaren op gestudeerd. 
Nog is er wein ig uitzicht op een goede 
aanpak. De Minister moet het ons dan 
niet euvel duiden wanneer wi j enigs-
zins sceptisch staan tegenover zijn 
stell ingname op dit punt, alhoewel wi j 
er ook wel waardering voor hebben 
dat hij probeert wat er kan worden ge-
daan. 

In ieder geval is het, naar onze me-
ning, niet goed te verantwoorden de 
regeling van de AAW zoals die voor 
ons ligt in te voeren, zonder dat meer 
concrete voorstellen of aanduidingen 
over de herstructurering van de soci-
ale voorzieningen bekend zijn. 

Overigens blijf ik van mening dat 
een algemene regeling, op grondslag 
van werkelijke financiële noden, - in 
eerste termijn heb ik dat het behoefte-
criterium genoemd - ons inziens juis-
ter zou zijn geweest. De Staatssecre-
taris heeft dit impliciet erkend toen hij 
stelde dat een dergelijke regeling ook 
logisch past in de door ons bepleite 
regeling. 
Ik heb het uitvoerige betoog van de 
bewindsman over het uitstel en over 
de voorstellen tot uitbreiding van de 
kring van rechthebbenden op een uit-
kering gevolgd. Ik kan daarvoor het 
nodige begrip opbrengen. Ik ga hierbij 
verder dan de Staatssecretaris gistera-
vond, die zei wel respect en begrip te 
kunnen opbrengen voor onze levens-
beschouwelijk gefundeerde bijdrage 
aan het debat, doch die daarbij mede-
deelde dat hij dat standpunt niet deel-
de. Op deze punten wi l ik het stand-
punt van de bewindslieden wel delen. 
Dat mag niet uitgelegd worden alsof 
de werkelijke noden van zelfstandigen 
en vroeg-gehandicapten ons niet ter 
harte zouden gaan. Naar ons gevoelen 
hadden deze mensen al lang geholpen 
kunnen zijn, wanneer de door ons be-
pleite weg zou zijn gevolgd. De rijks-
lasten van het wetsontwerp worden al-

leen al voor het eerste jaar geraamd 
op 600 min. Het is duidelijk dat daar-
medeeen heel behoorlijke regeling 
voor die werkelijk hulpbehoevenden 
had kunnen worden getroffen. 

In mi jn bijdrage in eerste termi jn 
heb ik met opzet aandacht besteed aan 
de lastenontwikkeling voor de middel-
lange termi jn. De Minister heeft ons 
een staatje daarover voorgelegd. Zie ik 
het goed dat deze naar beneden afwij-
ken van de berekeningen van de des-
kundigen van de SVR? Wie moet ik nu 
geloven? Ik ben geneigd de schattin-
gen van de SVR te volgen, omdat deze 
het dichtst bij het vuur zit. 

Het zal duidelijk zijn, dat naar onze 
mening de uit de AAW voortvloeiende 
lastenverzwaring met name door de 
zelfstandigen bijzonder moeili jk zal 
zijn op te brengen. Het is ook duidelijk, 
gezien het feit, dat er al meer dan 600 
bedrijven een beroep voor steun op de 
overheid hebben gedaan, dat er iets 
fundamenteel mis dreigt te gaan. Is 
het dan wel verantwoord een financi-
eel gezien betrekkelijk dure regeling in 
te voeren, dit waar er ook minder kos-
tende mogelijkheden voor handen 
zijn? Het zal duidelijk zijn, dat onze 
fractie van uit dat oogpunt haar steun 
in ieder geval zal geven aan die wijzi-
gingsvoorstellen, die tot doel hebben 
de kosten te drukken, zonder dat de 
werkelijk hulpbehoevenden in eniger-
lei mate belangrijke schade zullen on-
dervinden. 

Mijn teleurstelling gold niet alleen 
de financiële kant van het wets-
ontwerp. De Staatssecretaris is niet 
rechtstreeks ingegaan op mijn ver-
zoek, te persisteren bij het uitgangs-
punt van het wettige en monogame 
huwelijk, dat aan deze en ook aan de 
andere sociale voorzieningswetten ten 
grondslag ligt. Indirect deed hij dit wel 
door te stellen, open te staan voor de 
ontwikkelingen, die te verwachten zijn 
en waaraan facetten verbonden zijn, 
die deze op de Bijbel gefundeerde 
christelijke instelling feitelijk ondergra-
ven. Ik had dat van hem niet verwacht. 
Moet hier niet gewaakt worden tegen 
het almaar verder oprukkend pragma-
tisme, dat de ethische norm alleen 
maar stelt in de mens zelf zonder reke-
ning te houden met de boven de mens 
staande fundamentele ordeningen 
voor mens en samenleving? Ik zou op 
herziening van dat standpunt wil len 
aandringen. 

In het antwoord heb ik node gemist 
een expliciete bespreking van het feit, 
dat ongehuwden wel dezelfde bijdrage 
moeten leveren doch slechts recht krij-
gen op een lagere uitkering. Onze 
fractie vindt het een zaak van eenvou-
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dige rechtvaardigheid, wanneer deze 
groep mensen een lagere bijdrage be-
hoeft te betalen. Ik heb in dat verband 
ook gevraagd naar de gronden, waar-
op deze regeling is gebaseerd, maar ik 
heb geen antwoord gehad. Ik zou er 
graag iets naders over horen. 

Van mi jn kant is voorts gewezen op 
de noodzaak van het drukken van de 
kosten, juist vanwege het feit, dat 
steeds minder mensen, de actief wer-
kenden voor steeds meer medemen-
sen, de niet-actieven, moeten opbren-
gen. Waar ligt het max imum waarbo-
ven de regeling ondragelijk wordt en 
de kosten niet meer of niet meer volle-
dig kunnen worden opgebracht, zo 
heb ik in eerste termijn gevraagd. Mag 
ik daarop nog een antwoord hebben? 

Ik heb gevraagd, mede in het kader 
van de haast onoverkomeli jke moei-
lijkheid bij het toepassen van het ar-
beidscriterium voor de zelfstandigen, 
of niet het gevaar aanwezig is, dat de 
bepalingen ten opzichte van deze groep 
well icht veel stringenter zullen worden 
toegepast dan voor de werknemers. 
Mijn vraag is, dat de zelfstandigen op 
precies dezelfde zo objectief mogeli jke 
wijze zullen worden behandeld als de 
werknemers. 

Ik heb gevraagd naar een uitleg van 
het verschil, dat ik meende te moeten 
constateren in de gewisselde stukken 
met betrekking tot het afwijzen van het 
criterium van feitelijke inkomensder-
ving. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag staat, dat de inko-
mensderving wel een grote rol speelt. 
Dat moet ook de feitelijke dwang zijn. 
Ik kan mij niet herinneren, dat de be-
windslieden daarop zijn ingegaan. Wil-
len zij dat alsnog doen? 

Uit het antwoord van de Staats-
secretaris inzake artikel 5, lid 3, heb ik 
begrepen, dat het heel goed mogelijk 
is, dat de algemene maatregel van be-
stuur met regelingen kan komen, die 
buiten de omschri jving van het eerste 
lid vallen en hoogstens aansluiten op 
de strekking ervan. Ik vraag mij af, of 
dat wel een juiste manier van wetge-
ving kan worden genoemd. Alsdan 
wordt via die algemene maatregel van 
bestuur feitelijk een nieuw criterium 
ingevoerd. Dat lijkt mij staatsrechtelijk 
een verkeerde gang van zaken en ik 
hoop dan ook, dat de bewindslieden 
mijn vrees zullen kunnen wegnemen. 

Onze fractie kan helaas nog niet het 
vertrouwen van de bewindsman de-
len, dat de regeling ex artikel 12, leden 
2a, 3 en 4, die een aangelegenheid re-
gelt, die feitelijk naar onze mening al-
thans, wezensvreemd is aan het wets-
ontwerp, zodanig zal worden toege-

past, dat vormen van oneigenlijk ge-
bruik kunnen worden voorkomen. De 
kostenontwikkeling, met name ook 
van de WAO., doet ons voorshands 
sceptisch staan tegenover deze rege-
ling. 

Als laatste, maar voor ons zeker niet 
het minst belangrijke facet, wi l ik mi jn 
teleurstell ing uitspreken over het in-
houdelijke van het antwoord van de 
Staatssecretaris over het verzekerings-
karakter en de bezwaren, die op dit 
punt bij ons leven. Moet dit antwoord 
niet worden getypeerd als een in-
houdsloos antwoord? Het minste, dat 
verwacht had kunnen worden, was 
een wat meer inhoudelijk ingaan op de 
ontwikkelde bezwaren. Komt het ge-
bruiken van de uitdrukking 'ik deel 
die visie niet' niet enigszins neer op 
een soort dooddoener? Wel is inge-
gaan op het ook door mij aan de orde 
gestelde punt van de tendens, die er is, 
namelijk dat de sociale lasten uit de al-
gemene volksregelingen meer en 
meer het karakter krijgen van bestem-
mingsbelastingen. Nochtans heb ik uit 
het enigszins vage antwoord van de 
Staatssecretaris begrepen - en dat 
bleek trouwens uit het geheel van zijn 
betoog - dat ook hij blijft vasthouden 
aan het verzekeringskarakter. Het zal u 
du idelijk zijn, mij nheer de Voorzitter, 
dat de ook in deze wetteli jke regeling 
voorkomende verzekeringsdwang bij 
ons op welhaast onoverkomeli jke be-
zwaren ook van principiële aard stuit. 
Terecht hebben onze vroegere kamer-
leden ds. Kersten, ds. Zandt en wij len 
mijn vader, in dezen gewaarschuwd 
voor staatsvoogdij en verzekerings-
dwang. De bewindslieden wijzen het 
gebruik van het woord staatsvoogdij 
af. Naar mijn mening echter niet hele-
maal terecht, want alleen de uitvoe-
ring is gedelegeerd aan de organen 
van het bedrijfsleven. 

Ook de solidariteit, zoals die in de 
wetgeving is neergelegd en met verve 
door de Staatssecretaris is verdedigd, 
spreekt ons niet aan, omdat wi j moei-
lijk van solidariteit kunnen spreken, als 
het gaat om voorzieningen, die niet 
uitsluitend bestemd zijn voor hen, die 
werkelijk hulpbehoevend zijn. 

Tot slot de regelrechte afwijzing van 
een verder gaande tegemoetkoming 
voor de gemoedsbezwaarden. Men 
wijst de regeling als bij de AOW wordt 
toegepast, geheel van de hand op 
grond van het andere karakter. Maar ik 
lees in de memorie van toelichting 
toch duidelijk, dat ook de AOW een r i-
sico-verzekering is. Daar staat, dat de-
ze wet dient voor dekking van het zo-
genaamde ouderdomsrisico. In mi jn 
bijdrage in eerste termijn heb ik erop 

gewezen, dat invoering van de AAW 
zal leiden tot aanpassing van de rege-
lingen in het kader van de Algemene 
Bijstandwet. Betekent dat nu, dat in 
onverhoopte gevallen gemoedsbe-
zwaarden de mogel i jkheid wordt ont-
nomen een beroep te doen op die AI-
gemene Bijstandswet? Ik zeg niet, dat 
zij dat zullen doen, maar als die moge-
lijkheid ook vervalt, dan brengt de 
overheid deze mensen toch wel in een 
onmogeli jke positie. Dat komt bij ons 
over als schromelijk misbruik maken 
van macht. In het kader van de ge-
moedsbezwaarden nog de vraag, of 
het Koninklijk besluit van 1971 tot na-
dere uitwerking van de regeling voor 
deze burgers zal worden aangepast als 
het wetsvoorstel der AAW tot wet zal 
zijn verheven. Het gaat hier om een re-
geling voor volwaardige burgers, al-
hoewel het soms wel eens de schijn 
wekt, dat zij min of meer als tweede-
rangsburgers worden beschouwd. 

Mijn slotvraag is, of de Staatssecre-
taris nog wi l ingaan op mi jn vraag 
naar de toepassing van artikel 58 met 
betrekking tot de groep gemoedsbe-
zwaarden. Mag ik daarop nog een ant-
woord verwachten? 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoord en voor de ve-
le cijfers, die ons zijn overgelegd. 

Het is ons nog niet erg duidelijk, of 
de Regering meent dat het arbeidson-
geschiktheidscriterium gewijzigd moet 
worden en dan in inperkende zin dan 
wel dat de Regering het nog helemaal 
open laat. Het heeft ons verheugd, dat 
de Staatssecretaris heeft gezegd: Wi j 
kunnen daarover eigenlijk nog niets 
zeggen, want wi j weten niet eens in 
welke richting wi j dan verwacht worden 
dat te veranderen; wi j studeren er al-
leen maar op en meer niet. Ik wijs er 
echter op, dat op verschillende plaatsen 
in de stukken opmerkingen van de be-
windsl ieden staan in die zin, dat studie 
nodig zou zijn in de context van de toe-
nemende kosten en van de toevloed tot 
de arbeidsongeschiktheidsverzekerin-
gen en dus toch weer in de context van 
beperking. Ik meen, dat de Minister het 
gisteren heel duidelijk heeft gezegd. In 
het kader van het beperken van de kos-
ten heeft hij gesproken over het zorg-
vuldig toepassen van wetten en over de 
noodzaak dat wi j misschien zelfs wets-
artikelen zullen moeten herzien, die 
een te ruime interpretatie mogeli jk ma-
ken. Hij heeft daarbij expliciet verwezen 
naar artikel 21 van de WAO, waarin het 
arbeidsongeschiktheidscriterium een 
belangrijke rol speelt. Ik zou graag heel 
duidelijk wi l len horen, dat de Regering 
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op dit ogenblik, zoals ik meende te mo-
gen veronderstellen, met ons van me-
ning is dat het arbeidsongeschiktheids-
criterium, dat op het ogenblik wordt 
toegepast, weliswaar misschien zou 
kunnen worden verbeterd - bij voor-
beeld denk ik aan een betere omschrij-
ving van psychische en psychisch-so-
matische klachten - maar dat dat be-
slist niet mag betekenen, dat hier spra-
ke zou moeten zijn van de noodzaak, tot 
inperking over te gaan. 

Minister Boersma: Om de heer Van 
der Lek de maaltijd beter te doen sma-
ken, wil ik hem nu al wel zeggen dat, 
wat er gisteren ook mag zijn gezegd -
ik kom daarop nog wel terug - . er geen 
sprake van kan zijn dat er met de botte 
bijl waar dan ook zal worden gehakt. 
De heer Van der Lek (PSP): Ik zou 
graag willen, dat ik op alle punten zo 
vlot werd bediend als op dit punt. Ik 
ben erg dankbaar voor dit onmiddellij-
ke antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Niettemin 
zijn wij geschrokken van de opmerkin-
gen van de Minister, die hij meer in het 
algemeen deed. Hij heeft een vrij uit-
voerige beschouwing gehouden over 
de toeneming van de premie- en de 
belastingdruk en over de stijging van 
de collectieve uitgaven. In dat kader 
sprak hij over de noodzaak, nog eens 
te bezien of er sociale wetten zijn, die 
te royaal worden toegepast en of er 
geen overbodige zekerheid wordt ge-
boden, waaraan dan iets zou moeten 
worden gedaan. Nu is het verduiveld 
moeilijk, vast te stellen wat met 'over-
bodige zekerheid' wordt bedoeld. Vol-
ledige - 100% - zekerheid is de groot-
ste zekerheid die er bestaat en die is 
niet echt overbodig. Het hangt er vanaf 
wat men met 'overbodig' bedoelt. Het 
klonk allemaal alsof de Minister be-
doelde: het wordt een beetje duur met 
die sociale voorzieningen en wij zullen 
ze dus moeten gaan terugschroeven. 
Maar, zelfs als het waar was dat het 
duur, misschien zelfs wel te duur 
wordt, zelfs dan zou men dat nog niet 
op de voorzieningen voor de sociaal 
zwakkeren mogen verhalen. 

Ik wil echter ook nog een kantteke-
ning maken bij het betoog van de Mi-
nister in algemene zin. Hij sprak over 
de stijging van de collectieve uitgaven 
en stelde deze tegenover het kleine 
beetje dat nog overblijft voor het vrij 
besteedbare inkomen. Ik begrijp dat 
niet helemaal. Collectieve uitgaven, 
zeker die over welke wij nu spreken, 
zijn toch geen weggegooid geld. Het is 
toch geen geld dat vastzit en uit de cir-

culatie is. Dit geld dient voor uitkerin-
gen die worden gebruikt voor gezins-
uitgaven. Deze uitgaven verschillen 
per definitie toch niet van lonen en zij 
dragen ook bij aan de algemene koop-
kracht. Men kan toch niet zo'n scherpe 
tegenstelling construeren tussen het 
vrij besteedbare inkomen en deze 
vorm van collectieve uitgaven. 

Wij begrijpen heel goed dat er gren-
zen zijn aan de premie- en de belas-
tingdruk en dat wij over die grenzen 
steeds weer zullen moeten praten. Ook 
begrijpen wij heel goed dat men niet 
steeds kan doorgaan met de verho-
ging van arbeidskosten en dat die op 
zich een ongunstige druk heeft op de 
werkgelegenheid. En dat deze óók - en 
dat is misschien nog ernstiger - wel 
eens ongunstig zou kunnen werken op 
de soort investeringen die worden ge-
daan. Dat zou kunnen inhouden dat wij 
een groter deel van de kosten van onze 
sociale voorzieningen op een andere 
wijze moeten dekken, bij voorbeeld via 
de algemene middelen, die weer kun-
nen worden aangevuld door belastin-
gen van sectoren waar nog wel veel 
geld wordt verdiend. Ik weet wel dat 
men dan weer in andere problemen te-
rechtkomt en stuit op de internationale 
concurrentieposities, alsmede op de 
machtspositie van grote concerns en de 
internationale verbindingen daartussen 
enz. Het lijkt mij echter hier niet de 
plaats dat nu verder uit te discussiëren. 
Het ligt in ons voornemen daarop terug 
te komen op een gepaste tijd, waarbij ik 
denk aan de algemene beschouwingen. 
Het is op zich natuurlijk uitstekend dat 
de Regering tracht de belasting- en pre-
miedruk binnen redelijke grenzen te 
houden, maar dat kan voor ons nooit 
een argument zijn om niet door te gaan 
met de herverdelingsoperatie van het 
inkomen die toch eigenlijk de sociale 
wetgeving inhoudt, namelijk het garan-
deren van een basisvoorziening voor 
iedereen in Nederland. 

Het lijkt mij bijzonder betreurens-
waardig als de bewindslieden - ik had 
het gevoel dat de Minister dat toch wel 
deed - bij die operatie voedsel geven 
aan de onzes inziens onjuiste sugges-
tie dat deze Regering daardoor bezig 
zou zijn het bedrijfsleven uit te persen. 
De Minister moet aan dergelijke voor-
stellingen van zaken naar mijn overtui-
ging bepaald niet meewerken. 

Voorts wil ik nog iets zeggen over 
twee onderdelen van dit wetsontwerp. 
Het eerste punt betreft de WSW. De 
bewindslieden hebben ons niet over-
tuigd van de onschuld van hun voor-
stel ter zake van de restvaliditeit, zoals 
dit in artikel 12 is neergelegd. Natuur-
lijk is het vaak in het belang van de 

cliënt dat de restvaliditeit produktief 
wordt gemaakt en dat hij daartoe de 
gelegenheid krijgt. Daartegen hebben 
wij geen enkel bezwaar. Maar wij heb-
ben de indruk dat de uitvoerende in-
stanties reeds alles doen om dat te be-
vorderen. Dat blijkt op dit ogenblik bij-
zonder moeilijk te zijn, hetgeen ook 
geen wonder is gelet op de arbeids-
marktsituatie. Ik wil nog eens onder-
strepen dat het ons - dit is niet zozeer 
de opvatting van de bewindslieden 
maar wel van sommigen in deze Ka-
mer - bijzonder onredelijk lijkt om juist 
voor de gehandicapten bepaalde on-
derdelen van het begrip 'passende ar-
beid' te laten vallen. Dat is zeker niet in 
het belang van deze cliënten. Het gaat 
bij voorbeeld om de afstand, de oplei-
ding en het vroegere beroep. 

Het is toch zo dat in de praktijk van 
de toepassing van de WAO, waarmee 
wij al enige ervaring hebben opge-
daan, de WSW als mogelijkheid bij het 
zoeken van passende arbeid al lang 
wordt betrokken. Daarom begrijp ik 
niet, wat de Minister bedoelt als hij 
zegt, dat hij een verandering, zoals die 
in artikel 12 is neergelegd, ook in de 
WAO wil invoeren in artikel 21. Wij 
kunnen ons nog voorstellen, dat het 
derde lid in het belang van de cliënt 
wat verhelderend kan werken; het be-
treft hier de termijnstelling van de aan-
vullende uitkering. De werking van het 
vierde lid is ons echter volkomen on-
duidelijk. 

Het istochzo.dat met de toepassing 
van het huidige artikel 21 van de WAO, 
passende arbeid in WSW-verband, als 
deze vrijwillig wordt aanvaard, even 
goed een reden is om lid 2a niet toe te 
passen? Het is dus zo dat, als er in arti-
kel 12 geen vierde lid stond, evengoed 
een AAW-cliënt bemiddeld kon wor-
den naar de WSW en dat men dan, 
zonder speciale machtiging van het 
vierde lid, in de bedrijfsvereniging 
over zal gaan tot het niet toepassen 
van het lid 2a. Dat wil zeggen: de be-
drijfsvereniging heeft dan geen extra 
uitkering uit te betalen, maar uitslui-
tend zoveel als overeenkomt met de 
mate van arbeidsongeschiktheid van 
de man. Dit is namelijk de normale 
toepassing van de wet. En omdat er 
geen sprake is van 'door de arbeidson-
geschiktheid verminderde gelegen-
heid tot het verkrijgen van arbeid' - er 
is immers arbeid - behoeft de moge-
lijkheid van artikel 12 lid 2 onder a 
niet te worden toegepast. 

Als dit alles zo is, waarom moet er 
dan toch een extra voorziening in de 
wet worden getroffen? Het komt erop 
neer, dat een bevoegdheid wordt inge-
voerd om van een gegeven bevoegd-
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heid geen gebruik te maken. Wij me-
nen dat dat, als het in het belang van 
de gehandicapten nodig is, al gebeurt. 
Onze conlusie moet dan ook zijn, dat 
het overbodig is om het te doen als het 
zo onschuldig is als in de toelichting 
wordt gesuggereerd, maar dat het als 
het niet overbodig is, ook niet onschul-
dig is en het alleen maar kan beteke-
nen: denk erom, bedri j fsvereniging, je 
moet de mensen - ook als ze het zelf 
niet wi l len - bemiddelen naar de 
WSW, dan behoef je het lid 2a niet toe 
te passen. 

Ik weet nu niet, mijnheer de Voorzit-
ter, of ik een artikel heb behandeld of 
een algemene beschouwing heb ge-
houden, maar ik v ind dit een zo belang-
rijke zaak, dat ik het nog eensduide-
lijk heb wil len bespreken. 

Ten slotte de gehuwde vrouw. Ook 
op dit punt heeft de Regering ons niet 
kunnen overtuigen. Zij heeft niet kun-
nen aantonen, dat het niet mogeli jk en 
niet nodig zou zijn, de gehuwde vrouw 
nu en in deze wet recht te geven op 
een uitkering. De Regering heeft zich 
nogmaals beroepen op de f i losofie 
van de volksverzekering, het basiska-
rakter daarvan, maar wi j hebben niet 
het gevoel dat, wanneer je de gehuw-
de vrouw daarbij betrekt, plotseling 
het basiskarakter wegvalt. De premie-
heffing geldt voor man en vrouw te za-
men, maar men kan niet stellen dat -
wanneer het om een niveau beneden 
de premiegrens gaat - de vrouw nooit 
premie heeft betaald. Als zij een inko-
men heeft gehad, heeft ze het wel ge-
daan en als ze geen werkeli jk inkomen 
heeft gehad, heeft zij inkomenvervan-
gend gewerkt en dan heeft zij bijgedra-
gen aan de mogeli jkheid om premie te 
betalen. Principiële of fi losofische re-
denen zie ik dan ook niet om dit af te 
wijzen. 

Het is duidelijk, dat de bewindslie-
den het budgettaire argument gebrui-
ken; het wordt een stuk duurder. Als 
het alleen om werkende vrouwen gaat 
- 0,2% voor het eerste jaar op de 1,8% 
waarmee wi j al moesten rekenen -
gaat het om f 50 mi l joen. Dat is niet 
niks, maar ik vind het niet te veel als er 
een stuk recht wordt gedaan aan een 
bevolkingsgroep. Wanneer ons voor-
stel zou worden aanvaard om alle 
vrouwen een zekere, magere uitkering 
te geven - ook degenen, die geen ei-
gen inkomen hebben - zal het nóg 
duurder worden. Ik weet niet precies 
hoeveel, hoewel ik schattingen heb ge-
zien van aantallen gehandicapte huis-
vrouwen naar de verschillende graden 
van gehandicaptheid. Dit komt neer op 
een totaal aantal van 300.000. Als ik 

daarvan uitga komt er inderdaad een 
honderd mil joen bij. Het ligt eraan hoe 
de verschillende maten van arbeidsom 
geschiktheid zijn verdeeld over de 
300.000 betrokken huisvrouwen. Dat is 
geen kleinigheid. Ik heb echter niet de 
indruk dat bij de uitvoering van een 
operatie van deze omvang de laatste 
honderd mil joen ineens prohibitief zou 
zijn. 

Niemand pleit natuurli jk voor het in-
voeren van voorzieningen die straks 
niet meer kunnen worden betaald. Ik 
dacht echter niet dat wi j daarmee nu 
bezig waren. Ik weet dat met name de 
zelfstandigen zelf een hoge premie 
gaan betalen voor deze verzekering. 
Daartegenover staat het wegvallen 
van premies voor particuliere verzeke-
ringen. Bovendien, als wi j de wetge-
ving over de hele linie macro-econo-
misch bekijken blijf ik volhouden dat, 
zoalsik in eerste termijn al heb ge-
zegd, het te gek zou zijn als w i j moes-
ten vaststellen dat het nationaal inko-
men in ons land niet toeliet dat wi j een 
basisvoorziening garandeerden die 
voldoende is voor de noodzakelijke 
kosten van het bestaan, maar dan ook 
aan iedereen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt te 17.05 uur ge-
schorst en te 17.12 uur hervat. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Van Leeuwen, die het heeft ge-
vraagd in verband met de behandeling 
van de ontwerp-Algemene arbeidson-
geschiktheidswet (13 231). 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik v ind het erg ple-
zierig dat u mij over de orde nog even 
het woord wilt geven omdat er bij het 
ordedebatje van vanmiddag vermoe-
delijk toch een misverstand ontstaan 
is. U heeft formeel gezien op de juiste 
wijze gehandeld, maar er was toch ook 
een andere conclusie mogelijk. Op een 
gegeven moment was er een ander 
voorstel van mevrouw Barendregt aan 
de orde dan het voorstel van de com-
missie. Ik heb toen gezegd, dat het ge-
makkelijk was om in de war te raken en 
dat het hoofd koel moest worden ge-
houden. Mijn voorstel was om alles 
vandaag tot en met de stemmingen af 
te handelen. Toen hebt u mij geant-
woord : Dan zult u tegen het voorstel 
van mevrouw Barendregt moeten 
stemmen. 

Daaruit heb ik impliciet begrepen, 
dat wij vandaag de AAW tot en met de 
stemmingen zouden afhandelen. U 
zult als voorzitter ongetwij feld gedacht 

hebben dat wi j vandaag de zaak tot en 
met de stemmingen zouden kunnen 
afhandelen. Nu het zo gelopen is, w i l ik 
u vragen om nu alsnog de 11 uur-bar-
r iè reopte heffen. Ik zou het op prijs 
stellen als u dit in stemming wi lde 
brengen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat me-
vrouw Van Leeuwen thans het voor-
stel doet om voor vandaag de 11 uur-
grens op te heffen. 

Blijkbaar zijn nog niet alle misver-
standen verdwenen. Dat heeft well icht 
te maken met het volgende. In de eer-
ste plaats heb ik bij herhaling gezegd, 
dat de 11 uur-grens alleen kan worden 
opgeheven aan het begin van de mid-
dag als de Kamer uitdrukkelijk een be-
sluit daarover neemt. Ik weet dat vele 
leden zich daarvan niet alti jd bewust 
zijn, maar ik heb mij steeds nadrukke-
lijk op dat standpunt gesteld en het is 
nooit tegengesproken. 

Tijdens de stemming over de orde-
voorstellen van vanmiddag meen ik 
veil igheidshalve ook nog te hebben 
gezegd: stemmingen als de t i jd dat 
toelaat, of woorden van die strekking. 
Daarbij ging ik er even van uit, dat het 
op een gegeven moment wel eens zou 
kunnen tegenvallen. Ik moet echter 
zeggen, dat ik ten tijde van die beslis-
sing er geen enkel moment rekening 
mee heb gehouden dat wi j niet tot en 
met de stemmingen over de artikelen 
en amendementen zouden komen. 
Ook nu nog ben ik de mening toege-
daan dat wi j wèl zover zullen komen. 

Als de Minister en de Staatssecre-
taris om ongeveer 8 uur het woord 
krijgen, lijkt het mij toe dat hij en de 
Staatssecretaris hun antwoord om 9 
uur kunnen hebben beëindigd. De ge-
dachte achter de verschillende amen-
dementen is ti jdens de algemene be-
raadslaging uitvoerig naar voren ge-
bracht. De toel ichting van de amende-
menten zal dus zeer weinig t i jd vergen. 
Dat zo zijnde lijkt het mij allerminst uit-
gesloten dat wi j om 11 uur klaar zijn. 

Ik moet zeggen, dat ik de grootst 
mogelijke bezwaren heb tegen het 
voorstel van mevrouw Van Leeuwen 
om de 11 uur-grens voor vandaag op 
te heffen. Mijn bezwaren hebben te 
maken met de volgende twee redenen. 

In de eerste plaats heeft de Kamer 
zeer uitdrukkelijk gezegd, dat een der-
gelijke beslissing aan het begin van de 
middag moet worden genomen zodat 
iedereen daarmee rekening kan nou-
den. 

In de tweede plaats - dit is een prak-
tische moeil i jkheid - heb ik aan deze 
en gene in de loop van de middag ge-
zegd, dat wi j rond 11 uur onze verga-
dering zouden beëindigen. 
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Voorzitter 

Het spijt mij dat dit misverstand in 
het overleg met mevrouw Van Leeu-
wen en de voorzitter van de commis-
sie niet eerder aan de orde is geko-
men. Mevrouw Van Leeuwen brengt 
mij echter als voorzitter in grote moei-
lijkheden als de Kamer overeenkom-
stig haar voorstel zou besluiten want 
dan heb ik een aantal leden en perso-
neelsleden met betrekking tot de 11 
uur-grens 'misleid ' . 

D 
De heer Schakel (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de Kamer in meerder-
heid beslist dat de stemming vandaag 
zal plaatsvinden, dan besluit zij toch 
per definitie dat het gebruik van de 11 
uur-grens daarmee is opgeheven? 

D 
MevrouwBarendregt (PvdA): Mi jn-
heer de Voorzitter! Bijna iedereen was 
in de overtuiging, dat de stemmingen, 
indien nodig, ook na 11 uur zouden 
plaatsvinden. Ik ben nogal snel na het 
vallen van de hamer naar u toe geko-
men, omdat ik in uw woorden had be-
luisterd dat u het anders formuleerde. 
Ik heb daarna de fracties, die vóór het 
houden van de stemmingen vanavond 
waren, gewaarschuwd. Ik vind het niet 
anders dan in de geest van de beslis-
sing, die vanmiddag is gevallen, on-
danks de formele bezwaren die daar-
aan kleven, om vanavond de stemmin-
gen te houden. 

Het tweede punt is dat, als bij de re-
geling van werkzaamheden beslissin-
gen vallen, het goed is dat iedereen 
weet waaraan wi j toe zijn. Dat is nu 
duidelijk niet bereikt. Het feit, dat wi j 
bij de regeling van werkzaamheden 
zogenaamd een beslissing hebben ge-
nomen, waarvan niemand meer wist 
waaraan hij toe was, betekent dat niet 
in de geest van dat idee, om te beslis-
sen bij de regeling van werkzaam-
heden, is gehandeld. 

D 
DeheerWaltmans(PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu eenmaal is nagelaten, 
duidelijk aan te geven dat de grens van 
11 uur niet meer bestaat, bestaat die 
dus. Ik vind dan dat het niet meer dan 
correct is om het betoog van u, mi jn-
heer de Voorzitter, te volgen. 

De Voorzitter: Dan geef ik de Kamer in 
overweging te besluiten overeenkonv 
stig het voorstel van het lid Van Leeu-
wen, maar alleen op grond van 
het misverstand dat in dit geval is ge-
bleken. Ik zou er niet graag een prce-
dent in wil len zien voor volgende ke-
ren. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daarin 
hebt u vol ledig gelijk! 

De Voorzitter: Ik hoop niet dat het no-
dig is, maar zo nodig zal dus de Kamer 
na 11 uur doorvergaderen om ook te 
beslissen over de amendementen en de 
artikelen. 

Overeenkomstig het voorstel van het 
lid Van Leeuwen, dat voldoende wordt 
ondersteund, wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Voorzieningen met betrekking tot de 
stichting te Maastricht van een acade 
misch ziekenhuis (Wet rijksuniversiteit 
Limburg) (13 368). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! De betogen van alle geach-
te afgevaardigden vielen op door bon-
digheid. Ik hoop hen hierin in mijn ant-
woord te volgen. De indeling, die ik 
hierbij heb aangehouden, is de vol-
gende. In het eerste gedeelte zal wor-
den geantwoord op alle vragen, die 
niet vallen onder de twee andere 
hoofdstukken, te weten: II. Dealgeme-
ne faculteit, en III. Ziekenhuis Maas-
tricht. In het eerste gedeelte zullen na 
een korte algemene inleiding aan de 
orde komen de vragen betreffende het 
wetsontwerp, de verdere wetteli jke 
maatregelen, de evaluatie van het 
reeds op gang gebrachte onderwijs en 
de internationale samenwerking. 

Ik ben er verheugd over, dat in eer-
ste termi jn is gebleken dat de memorie 
van antwoord de leden van uw Kamer 
de nodige verduideli jking en de verrui-
ming van het inzicht in onze voorstel-
len met betrekking tot de Limburgse 
universiteit heeft gebracht, die wi j 
daarmee wensten te bereiken. Het zijn 
voorstel len, die overigens niet uit de 
lucht zijn komen vallen, maar geënt 
zijn op vroegere beslissingen. 

Bijna 6 jaar geleden stemde deze Ka-
mer in met het voornemen van de 
toenmalige regering om te zijner t i jd te 
komen tot de stichting in Maastricht 
van een medische faculteit als onder-
deel van een daar op te richten rijks-
universiteit. Aan die beslissing was 
veel studie voorafgegaan. Nog meer 
studie zou volgen in het kader van de 
voorbereiding. Hoewel in de loop der 
jaren de opvattingen over het tertiair 
onderwijs en meer in het bijzonder de 
plaats van het wetenschappelijk on-
derwijs daarin, in beweging kwamen, 

bleef tot op de dag van vandaag Maas-
tricht een hoge prioriteit innemen voor 
de spreiding van het wetenschappeli jk 
onderwijs. De wenseli jkheid om tot 
spreiding te komen was ook het as-
pect, waaraan bij de keuze van de ves-
tigingsplaats voor een achtste medi-
sche faculteit het grootste gewicht 
werd toegekend. Gesproken werd over 
een medische faculteit als kern van 
een universiteit. Deze medische facul-
teit zou dan het perspectief moeten in-
houden van de uitgroei tot een univer-
siteit, waardoor de kansen tot deelne-
ming aan het wetenschappeli jk onder-
wi js nationaal gezien meer zouden 
worden gespreid. 

Uit de beschouwingen van de ge-
achte afgevaardigden in eerste termi jn 
is duidelijk gebleken dat zij met mij 
van mening zijn dat aan dat uitgangs-
punt onverkort moet worden vastge-
houden en de algemeen levende wens 
kenbaar hebben gemaakt om aan een 
snelle totstandkoming van de Wet 
mee te werken. 

Graag breng ik weer in herinnering 
de passage in de memorie van toelich-
t ing bij de begroting-1970 van O & W 
(blz.40 linker kolom) die direct vooraf-
ging aan de passage, waarin Limburg 
als eerste bouwterrein voor een nieu-
we instelling werd genoemd. Daar 
wordt gesproken over de snelle groei 
van het tertiair onderwijs en wordt de 
twijfel uitgesproken óf en in hoeverre 
de huidige strenge scheiding tussen 
'beroeps' en 'wetenschappelijk' in het 
tertiair onderwijs nog veel zin heeft en 
of niet naar een sterkere integratie en 
naar een grotere variatie van onder-
wi jsvormen zal moeten worden ge-
streefd. En deze memorie vervolgt met 
te stellen dat niet alleen gezorgd moet 
worden voor de aanpassing en ver-
nieuwing van structuren voor de ver-
vul l ing van de huidige taken der uni-
versiteiten en hogescholen, maar dat 
het evenzeer opdracht is de grenzen 
der disciplines te verruimen en de in-
terdisciplinaire mogeli jkheden op het 
gebied van onderwijs en wetenschap 
ruim baan te geven. En tenslotte wordt 
de verwachting uitgesproken dat de 
organisatie van onderwijs en onder-
zoek voortdurend in beweging zal zijn 
op weg naar nieuwe institutionele vor-
men. 

Welnu het is de in die memorie van 
toelichting bepleite ruime baan voor 
verruiming van de traditionele gren-
zen en het is die mogeli jkheid van be-
weging naar nieuwe institutionele vor-
men, die wij graag aan de Limburgse 
instelling bij haar totstandkoming in 
beginsel wil len meegeven. 
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Klein 
Het wetsontwerp beoogt het organi-

satorisch kader te scheppen waarbin-
nen dit dynamisch proces kan plaats-
v inden, een proces dat tenminste tien 
jaar zal moeten duren, voordat sprake 
kan zijn van een evaluatie waarop een 
stationaire fase kan volgen. Dit geldt 
zowel voo rde medische faculteit, als 
voor de algemene faculteit en niet in 
de laatste plaats voor het Ziekenhuis 
Maastricht. 

Uiteraard zal vooral in de eerste t i jd 
de vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen op gezette ti jden 
worden geïnformeerd over de ontwik-
keling in Maastricht, zoals de geachte 
afgevaardigde de heer Dees heeft ver-
zocht. Ik stel mij voor dat telkenjare de 
commissie in kennis zal worden 
gesteld van de jaarverslagen van zo-
wel de universiteit als het ziekenhuis 
Maastricht, waarin de voortgang in de 
verschillende ontwikkelingen tot uit-
drukking behoort te komen. Daaraan zal 
ik zonodig het mijne toevoegen. 

Een aantal geachte afgevaardigden 
zag gaarne dat een expiratiedatum in 
het wetsontwerp zou worden opgeno-
men. De geachte afgevaardigde, de 
heer Ter Woorst, stelde namens de 
fracties der KVP, ARP en CHU dat in 
geval van een lex specialis het opne-
van een einddatum een eis voor be-
hoorli jke wetgeving was. Hij dacht 
daarbij aan de datum 1 september 
1982. Ook de geachte afgevaardigden 
de heren Dees en Konings waren van 
mening dat in een in beginsel tijdelijke 
wet een expiratiedatum behoort te 
worden opgenomen. De geachte afge-
vaardigde de heer Verwoert, meende 
dat in het wetsontwerp een einddatum 
moest worden genoemd, opdat het ka-
rakter van de instell ing inderdaad ex-
perimeneel blijft en geen eigen leven 
gaat leiden. 

Mijnheer de Voorzitter, Ik kan mij 
verplaatsen in de door deze afgevaar-
digde geuite wens. Overigens ben ik 
niet van mening dat behoorlijke wet-
geving tot het noemen van een expira-
t iedatum in dit wetsontwerp nood-
zaakt. Dat deze wet een lex specialis 
wordt genoemd, stoelt op het feit dat 
het een eigen regeling voor een instel-
l ing van wetenschappelijk onderwijs 
betreft, die op enige punten afwijkt van 
de uniforme regeling die voor de mees-
te overige instellingen geldt. Ik moge u 
eraan herinneren dat met name de Wet 
Rijksuniversiteit Rotterdam een met het 
voorl iggende wetsontwerp vergelijkba-
re regeling is. Ook daar betreft het een 
van het gangbare afwijkende regeling. 
Ook daar is geen einddatum genoemd. 

Voor het argument dat de experimente-
le kanten van de ontwikkeling van de 
Rijksuniversiteit Limburg evaluatie 
door de wetgever behoeven, ben ik wel 
gevoelig. 

Uitgaande van 1975 komt mij een 
werkingsduur van 10 jaar reëel voor; 
10 jaar geeft voldoende ruimte om het 
academisch ziekenhuis te ontwikkelen 
vanuit het ziekenhuis St. Annadal. De-
ze periode maakt het eveneens moge-
lijk om de volledige curriculumgang 
van een 4-tal studentengeneraties op 
verantwoorde wijze te evalueren. Voor 
wat de algemene faculteit betreft is 
een tiental jaren beslist noodzakelijk 
om ook met de door de geachte afge-
vaardigde de heer Ter Woorst, ge-
noemde derde fase, nl. de 'uitvoe-
ringsfase' enige bescheiden ervarirv 
gen op te doen. 

Mijnheer de Voorzitter, Daartoe uit-
genodigd door de genoemde afge-
vaardigde dien ik thans op grond van 
die motivatie een nota van wijziging 
in, waardoor de werking van de eigen 
regeling voor de Rijksuniversiteit Lim-
burg wordt beperkt tot 1 september 
1985. Ik hoop dat de Kamer zich ook 
met deze datum zal kunnen verenigen, 
omdat een verkorting van de wer-
kingsduur de evaluatie op alle drie ge-
noemde punten snel nadelig zal beïn-
vloeden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Verwoert heeft een korte staatsrechte-
lijke uiteenzetting gehouden over de te 
volgen procedure met betrekking tot 
de algemene maatregel van bestuur 
die bedoeld is voor regelen met be-
trekking tot de universiteit. Wat het 
ti jdstip van overleg met de Kamercorrv 
missie betreft kunnen wij de Kamer 
toezeggen dat dit uiteraard zal plaats-
vinden op een moment, dat de leden 
nog alle gelegenheid hebben om ef-
fectief aan de inhoud van de algemene 
maatregel van bestuur bij te dragen. 
Het is onze bedoeling om van die alge-
mene maatregel van bestuur een voor-
ontwerp te verspreiden, niet alleen 
voor de leden van de Kamercommis-
maar vanzelfsprekend ook voor de 
betrokkenen in Maastricht. 

Op dit moment wordt op het depar-
tement gewerkt aan een concept voor 
de hier bedoelde algemene maatregel 
van bestuur. 

Voorts hebben de geachte afgevaar-
digden de heer Verwoert en Mevrouw 
Van der Heem nogmaals aandacht ge-
vraagd voor de voorgenomen afwij-
kingen van de WUB. Er is in dat ver-
band ook de vraag gesteld welke ont-
wikkelingen e rop het gebied van de 
democratisering reeds hebben plaats-
gevonden. Mijnheer de Voorzitter! Als 

ik memoreer dat er in het afgelopen 
jaar vijft ig cursisten waren, en ik u 
daarbij vertel dat enkelen van hen 
meewerken in verschillende overleg-
vormen in de faculteit, dan hoeft daar 
geen rekensom voor te worden ge-
maakt om te zien dat ook dit punt alle 
aandacht krijgt. Het is vanzelfspre-
kend, dat de beginselen van de WUB 
ook in Maastricht tot hun recht zullen 
komen. In de memorie van antwoord 
(p. 4) hebben wi j reeds gezegd, dat de 
afwijkingen van de WUB beperkt zul-
len blijven tot de organisatiestructuur 
van de faculteiten. Daarmee hebben 
wi j inderdaad ook bedoeld: beide fa-
culteiten. 

Indien de geachte afgevaardigde de 
heer Verwoert kijkt naar artikel 3 van 
het wetsontwerp, dan zal hij zien, dat 
de bepalingen van de WWO en de 
WUB op de gehele universiteit, dus 
ook op de algemene faculteit, van toe-
passing zullen zijn. 

Dat de algemene faculteit niet ge-
noemd wordt in de WWO is derhalve 
geen beletsel om op andere punten de 
WWO en ook de WUB in principe te la-
ten gelden voor deze faculteit, behou-
dens uitdrukkelijke afwijkingen. 

De afwijkingen voor de medische fa-
culteit betreffen in hoofdzaak de orga-
nen van het basisniveau. Dit hangt 
nauw samen met de inrichting van het 
onderwijs en de gerichtheid op mult i -
disciplinaire wetenschapsbeoefening. 
Op grond van de specifieke organisa-
torische behoeften die dat met zich 
brengt, is in Maastricht het initiatief 
gegroeid voor de ontwikkel ing van een 
organisatievorm die de inzet van be-
schikbare mensen en middelen kan 
richten op duidelijk omschreven taken. 
In de memorie van antwoord is in dat 
kader de matr ixmanagement-organi-
satie genoemd. 

Wi j juichen dat initiatief van harte 
toe en wil len in elk geval alle belerrv 
meringen weghalen voor het opzetten 
van een dergelijk organisatorisch ex-
periment. De ervaringen die daarmee 
zullen worden opgedaan, zullen niet 
alleen voor Maastricht van belang zijn, 
maar kunnen ook van dienst zijn voor 
de bestaande universiteiten en hoge-
scholen. 

De realisatie van de onderwijs- en 
onderzoekprogramma's zal gebaseerd 
zijn op de bijdragen die vanuit het ba-
sisniveau door de zgn. capaciteits-
groepen zullen worden geleverd. Deze 
capaciteitsgroepen zijn reservoirs van 
mankracht en know-how, die op flexi-
bele wijze ingezet worden voor de ver-
schillende programma's en projecten. 

Dat, Mijnheer de Voorzitter, is in fei-
te de enige wezenlijke afwijking van de 
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Klein 

WUB, een afwijking die als achter-
grond het al genoemde Maastrichtse 
initiatief heeft. 

Er komen dan ook geen vakgroepen 
in de medische faculteit. Dit lijkt afwij-
kender dan het is, want de indeling in 
capaciteitsgroepen geschiedt op de-
zelfde wijze als ten aanzien van de vak-
groepen het geval is. Het criterium zal 
dus evenals bij vakgroepen bli jven: 
het 'werkzaam zijn binnen hetzelfde 
vakgebied'. 

De verschillen liggen in de sfeer van 
de verantwoordeli jkheden. De kwalita-
tieve verantwoordeli jkheid voor de bij-
dragen aan het onderwijs en het on-
derzoek blijft bij de betrokken leden 
van het wetenschappelijk personeel. 
Maar aan de faculteitsraad zullen rui-
mere bevoegdheden toekomen ten 
aanzien van het onderzoek. Dat is van 
wezenlijk belang voor de projectsge-
wijze benadering. Tussen het zo ge-
vormde basisniveau en het niveau van 
de faculteitsraad kan nu de al genoenv 
de matr ix-management gestalte krij-
gen. Het gaat derhalve om een struc-
tuur die grotendeels binnen het raam 
van de WUB kan worden opgezet. De 
WUB hoeft daarvoor niet onderstebo-
ven te worden gekeerd. De bevoegd-
heden van de facultaire organen en 
ook de andere WUB-organen blijven 
geheel conform de wettelijke bepalin-
gen. De WUB is een kaderwet, waar-
binnen verschillende structuren kun-
nen worden opgebouwd. Voorlopig 
zullen, Mijnheer de Voorzitter, wat be-
treft de algemene faculteit grotere af-
wijkingen nodig zijn. De faculteit is in 
de eerste stadia klein van omvang, er 
zijn bij voorbeeld geen studenten. Wij 
geloven dan ook niet dat het voorals-
nog nodig is om vakgroepen of capaci-
teitsgroepen in de algemene faculteit 
in te stellen. De bedoeling is dat een 
bestuur komt dat de dagelijkse leiding 
op zich neemt. Dat bestuur heeft in het 
bijzonder tot taak de coördinatie van 
het ontwikkelingswerk, maar ook de 
verzorging van de diensverlening aan 
de medische faculteit. Een zwaar toe-
zicht van bovenaf op de programma's 
van deze faculteit ligt niet direct voor 
de hand. Wel ligt het in ons voorne-
men om bij of krachtens de algemene 
maatregel van bestuur nadere inhoud 
te geven aan de taken van deze facul-
teit. Ik wi l hier nog eens duidelijk stel-
len, mijnheer de Voorzitter, dat de 
algemene maatregel van bestuureral -
leen toe dient de ruimte te geven die 
nodig is om aan de specifieke organisa 
torische en onderwijskundige behoeften 
te voldoen. En alleen voor zover die be-

hoeften afwijkingen vergen, zullen deze 
worden toegelaten. Overigens herhaal 
ik dat de Kamercommissie op tijd de 
gelegenheid zal krijgen om zich over de 
inhoud van de algemene maatregel van 
bestuur uit te spreken. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Verwoert, sprekend over de onderwijs-
kundige aanpak, heeft enige concrete 
vragen gesteld met betrekking tot de 
waardeschatting die op dit moment al 
mogelijk is. De eerste vraag was - en 
daarbij haalde de geachte afgevaar-
digde een recent artikel aan van de 
heer Muntendam uit de N.R.C, aan de 
vooravond van dit debat - , in welke 
mate en in welk opzicht de vernieuwin-
gen in de nieuwe medische faculteit 
zich nu precies onderscheiden van ver-
gelijkbare inspanningen van andere 
medische faculteiten. Op mi jn beurt 
zou ik voor het antwoord daarop een 
ander krantebericht wil len aanhalen, 
en wel het bericht dat de opvatting van 
de Leidse hoogleraar Thung weer-
geeft, dat de voorgenomen vernieu-
wingen in Maastricht dieper graven en 
van wijdere strekking zijn dan de on-
dernomen vernieuwingen elders. 

De heer Verwoert (DS'70): In welke 
krant heeft dat gestaan? 

Staatssecretaris Klein: Ik lees veel 
kranten en ik heb het artikel zelf gele-
zen, maar ik weet niet meer in welk 
blad. Eventueel zal ik deze vraag in 
tweede termijn nog beantwoorden. 
Het is een verschenen artikel. 

Zonder afbreuk te wil len doen aan 
de deskundigheid van de heer Mun-
tendam, wi js ik er daarbij op dat de 
heer Thung een man is die in het jong-
ste verleden en nu nog zeer nauw be-
trokken is bij de interfacultaire samen-
werking in het medisch wetenschap-
pelijk onderwijs en uit dien hoofde dan 
ook als bij uitstek gerechtigd mag wor-
den beschouwd om een deskundig 
oordeel te hebben over de waarde van 
innovaties. In twee hoofdpunten zou ik 
het veelbelovende vernieuwingsstre-
ven in Maastricht nog eens wil len sa-
menvatten: In de eerste plaats het 
streven naar koppeling en terugkoppe-
ling tussen onderwijs en gezondheids-
zorg; in de tweede plaats het streven 
naar voortdurende evaluatie van on-
derwijsprestaties waarbi j vooral op de 
ervaringen en opvattingen van studen-
ten wordt gelet. 

Dit tweede punt, mijnheer de Voor-
zitter, brengt mij op een tweede vraag 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Verwoert. Hoe is het onderwijskundig 
resultaat van het verstreken eerste 
jaar, zo luidde die vraag ongeveer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof die 
vraag niet beter te kunnen beantwoor-
den dan door te verwijzen naar een 
helder artikel in 'Medisch Contact' van 
29 augustus. De commissie van Voor-
bereiding heeft overdrukken van dat 
artikel aan de leden van deze Kamer 
toegezonden. Uit dat artikel blijkt dat 
niet alleen een evaluatie van het on-
derwi jsprogramma plaatsvindt, maar 
"bok een evaluatie van de studieresul-
taten van de studenten. Dat laatste, het 
ondervragen van de studenten op sys-
tematische wijze ook buiten het forme-
le tentamenprogramma, onderstreep 
ik. Dat is een belangrijk blijk van on-
derwijskundige vernieuwing. De uit-
komst tot nu toe is, dat de stafleden te-
vreden waren over de bereikte studie-
resultaten, terwij l de studenten in gro-
te meerderheid waardering bleken te 
hebben voor de kwaliteit van het aan-
geboden onderwi jsprogramma. 

Ten slotte op dit punt nog dit. Bij de 
evaluatie wordt blijkbaar maximale 
openheid nagestreefd. Dat is een goe-
de grond voor vertrouwen in de onder-
wijskundige toekomst in de nieuwe 
medische faculteit. Een tweede goede 
grond: t i jdens een evaluatiebijeen-
komst van 4 tot 6 september, verleden 
week dus, zijn buitenlandse en Neder-
landse experts zonder meer tot een 
positief oordeel gekomen. Ook de ge-
achte afgevaardigde de heer Konings 
wees hierop, terwij l ook de geachte af-
gevaardigde de heer Beekmans van 
zeer optimistische verwachtingen blijk 
gaf. Het belang van de gebleken be-
reidheid, zich te onderwerpen aan ex-
terne controle is niet gemakkelijk te 
overschatten. Ik meen de vragen van 
de geachte afgevaardigde de heer Ver-
woert over de onderwijskundige aspec-
ten hiermee te hebben beant-
woord. 

Aanhakend bij hetgeen ik de geachte 
afgevaardigde de heer Verwoert zo-
juist heb geantwoord over de onder-
wijskundige evaluatie, meen ik er goed 
aan te doen te onderstrepen wat de 
geachte afgevaardigde de heer Ko-
nings heeft opgemerkt over objectieve 
toetsen. Inderdaad is het objectief 
toetsen van onderwijsresultaten van 
groot belang en worden op dit gebied 
veelbelovende initiatieven ontplooid 
binnen de medische faculteit Maas-
tricht. Bij het noemen van objectieve 
toetsen moeten twee zaken worden 
onderscheiden. Aan de ene kant zijn er 
de objectieve studietoetsen, die niet 
alleen in Maastricht voor examenon-
derdelen worden gebruikt maar ook el-
ders in de medische en andere facul-
teiten. Aan de andere kant zijn er de 
pogingen die in Maastricht worden on-
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dernomen om de kwaliteit van medi-
sche zorg te toetsen en vanuit die toet-
sing een terugkoppeling op de inrich-
t ing van het onderwi js te bereiken. Ik 
neem aan dat de heer Konings vooral 
op het laatste heeft gedoeld en ik on-
derstreep dat uit dat soort toetsen een 
belangrijke bijdrage kan worden ge-
put voor de voortdurende evaluatie 
van het onderwijsleerproces. 

De geachte afgevaardigden me-
vrouw Van der Heem en de heren Ter 
Woorst, Dees en Verwoert hebben vra-
gen gesteld met betrekking tot het 
aantal eerstejaarsstudenten in verhou-
ding tot de artsendichtheid en over de 
discrepantie tussen het antwoord op 
blz. 6 van de memorie van ant-
woord en de beantwoording van ka-
mervragen inzake de beperking van de 
inschrijving van eerstejaarsstudenten 
voor onder andere geneeskunde, wel-
ke beantwoording op 12 juni jongstle-
den door Staatssecretaris Hendriks 
werd gegeven. 

Inderdaad is, zoals de heer Verwoert 
veronderstelde, in de memorie van 
antwoord op blz. 6 bedoelde te zeg-
gen, dat een nieuwe en lagere raming 
van de toekomstige bevolkingsom-
vang van enige mil joenen betekent dat 
een redelijke artsendichtheid eerder 
zal worden bereikt dan aanvankelijk 
kon worden voorzien. Het argument 
om ter wil le van de artsendichtheid zo 
snel mogeli jk tot een start van de 
medische faculteit te Maastricht te ko-
men, kreeg daardoor veel minder ge-
wicht. 

Ik zie dan ook niet in, dat er sprake is 
van discrepantie met de op 13 juni 
jongstleden door Staatssecretaris 
Hendriks gegeven beantwoording van 
vragen uit de Kamer. Immers, in die 
antwoorden werd bevestigd dat de op-
leidingscapaciteit vol ledig benut 
wordt. De geachte afgevaardigde de 
heer Dees bracht als richtsnoer nog 
eens de slagzin 'naar boven gokken' in 
herinnering. Terecht, mijnheer de 
Voorzitter! Dat is ook ons beleid, zoals 
uit de huidige benutt ing van de oplei-
dingscapaciteit en het toegelaten aan-
tal studenten bij de numerus-fixusrich-
tingen mag blijken. Daarbij is vooral 
ook de speelruimte voor kwalitatieve 
verbeteringen in het oog gehouden 
en, waar mevrouw Van der Heem op 
wees, daarbij wordt rekening gehou-
den met nieuwe organisatiepatronen 
en mogelijke nieuwe arbeidsverdelin-
gen in de gezondheidszorg. Uitwer-
king van de structuurnota van mijn 
ambtgenoot van Volksgezondheid en 
Mil ieuhygiëne zal over de consequen-
ties op dit punt meer duideli jkheid ver-

schaffen dan er op het ogenblik is OT 
kan zijn. De speelruimte is en zal er 
bli jven. Ik was dan ook wat verbaasd, 
de heer Konings te horen spreken over 
'vooruit lopen op het arbeidsmarktar-
gument' . Ik voel op dit punt de hete 
adem van de Kamer in mi jn nek. Ik 
hoop dat de Kamer ervan overtuigd is, 
dat ik op dat punt het beleid voer dat 
mij is toegestaan, namelijk het huidige 
capaciteitsbeleid en niet, via een om-
weg, het vooruit lopen op arbeidsmarkt-
argumenten. Met waardering vernam 
ik overigens van de heer Konings dat 
hij op zich zelf voor de argumenten in 
de memorie van antwoord op dit punt 
veel begrip kan hebben. 

De heer Konings (PvdA): Nietonaan-
nemelijk. 

Staatssecretaris Klein: Ik hoop dat zij 
te zijner t i jd zullen worden aangeno-
men. 

Wat de feitelijke voor Maastricht ge-
dachte opleidingscapaciteit betreft is 
het duidelijk dat de opbouwperiode 
van de medische faculteit met grote 
zorgvuldigheid dient te geschieden en 
dat sprake is van een grote belasting 
van het personeel vooral ook omdat 
een nieuw programma tot ontwikke-
ling wordt gebracht. Het is om die re-
den dat ten aanzien van de omvang van 
de medische faculteit aan een geleide-
lijke uitbreiding van eerstejaars wordt 
gedacht, dus van 50 nu geleidelijk op-
lopend tot een aantal van 80 in het jaar 
1979. Nadien ligt het in de bedoeling 
dat het aantal in te schrijven eerste-
jaarsstudenten zal uitgroeien tot aan-
tallen die in redelijke verhouding staan 
tot de in te schrijven aantallen bij de 
zusterfaculteiten, die, zoals men weet, 
variëren tussen de 180 en 250. 

Op blz. 7 van de memorie van ant-
woord, hebben wij gewezen op het be-
lang dat aan spreiding van het wets-
ontwerp - ook toegespitst op de medi-
sche faculteiten - moet worden toege-
kend. Hierbij gelden niet alleen de 
gebruikelijke factoren van externe de-
mocratisering en sociaal-culturele en 
sociaal-economische impulsen, maar 
ook het specifieke belang dat knelpun-
ten - met name in het klinisch onder-
wijs - kunnen worden verzacht en 
soms zelfs weggenomen bij spreiding 
van de opleidingscapaciteit over het 
hele land. Daarbij komt de bijdrage die 
een medische faculteit kan en moet 
geven aan de ontwikkeling van locale 
en regionale gezondheidszorg. De 
heer ter Woorst heeft naar aanleiding 
van deze bladzijde 7 van de memorie 
van antwoord gevraagd of het sprei-
dingsargument alleen geldt voor de 
medische fai. 'Iteit. Dit is duidelijk niet 

in exclusieve zin het geval. Bij de 
medische faculteit zit er echter wel een 
extra dimensie. Voor het medisch on-
derwijs is in elk geval, als ik dat zo mag 
uitdrukken, 'materiaal ' vanuit de ge-
zondheidszorg noodzakelijk. Dit is, ge-
lukkig, schaars. Daarom treden gauw 
knelpunten op. Hoe meer spreiding 
over het land, hoe meer kans op volle-
dige benutt ing van de onderwi jsmoge-
lijkheden binnen de gezondheidszorg 
die uiteraard, geheel gecorreleerd is 
met het patiëntenbestand. 

Nadat eerst de geachte afgevaardig-
de de heer Ter Woorst een zekere 
vrees had uitgesproken ten aanzien 
van de mate waarin de voorgenomen 
internationale samenwerking in de 
landendriehoek rond Maastricht wer-
kelijk concrete inhoud zou krijgen, 
heeft mevrouw Van der Heem ge-
vraagd of ik bereid ben samen met 
overheden in de betrokken andere lan-
den acties te ondernemen om de inter-
nationale samenwerking vaste voet te 
verschaffen. Mevrouw Van der Heem 
sprak daarbij vanuit het idee dat inter-
nationale samenwerking dringend 
noodzakelijk is. Ook de heren Konings 
en Beekmans spraken daar vervolgens 
over. 

Het probleem van de internationale 
samenwerking tussen instellingen van 
hoger onderwijs is nogal ingewikkeld. 
Daarom is nogal wat aanloopti jd nodig 
om concrete resultaten te bereiken. 
Problemen als een gebrek aan feiteli j-
ke equivalentie van diploma's, aan 
harmonisatie van pensioenregelingen 
van docenten en aan wederzijdse er-
kenning van studieperioden die een 
student in een ander land heeft door-
gebracht zijn overheersend. Dit soort 
problemen kan alleen tot een oplos-
sing worden gebracht als landen on-
derl ing tot overeenstemming komen 
en als daarvoor in multilateraal ver-
band een richtsnoer wordt aangege-
ven. Zonder zulke inter-gouvernemen-
tele afspraken kunnen instellingen zelf 
weinig klaren. Het is dus volkomen te-
recht om hiervan de Regering concre-
te actie te vragen. Het gaat inderdaad 
om een nuttige zaak, zeker in een ge-
bied dat voor dat doel zo ideaal gele-
gen is als Maastricht. Welnu, zulke ac-
tie wordt ook regelmatig gevoerd en 
onderhouden van de zijde van de Mi -
nister en van mi j . 

Ik wi js op onze bijdragen aan acties 
van de Raad van Europa op dit punt. Ik 
wi js eveneens op de onderwijscom-
missie die de ministers van Onderwijs 
van de lidstaten van de Europese Ge-
meenschappen hebben ingesteld, dit 
voorjaar in Luxemburg. Deze commis-
sie is met haar ambtelijke voorberei-
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ding inmiddels zo ver gevorderd, dat 
binnenkort een rapport en concept-re-
soluties kunnen worden verwacht. 
Daarna is het aan de ministers van On-
derwijs, welke bijeenkomen in de con-
stellatie van de Europese Raad van Mi-
nisters, om een actieprogramma vast 
te stellen en dit te coördineren met 
dat van de Raad van Europa. 

In dit licht is het begrijpelijk dat in-
stellingen onderl ing nog niet zo erg 
ver kunnen zijn, op dit moment, met 
concrete vormen van samenwerking. 
De bijdrage die zij kunnen leveren ligt 
vooral in het vlak van menselijke con-
tacten en in een proces van gewen-
ning aan elkaar. Op dat punt nu moet 
ik zeggen dat Maastricht al heel wat 
heeft gepresteerd. We moeten hier 
niet gezamenlijk de indruk kri jgen, dat 
de internationale samenwerking er in 
de opvattingen in Maastricht maar zou 
bijhangen. Concreet is bij voorbeeld al 
bereikt, en dat is meer dan elders, dat 
op één vakgebied een gezamenlijke 
hoogleraar in Maastricht en Hasselt is 
aangewezen. Ook op het terrein van de 
onderwijskundige evaluatie is er regel-
matige en nauwgezette samenwerking 
tussen Maastricht en Hasselt. De kan-
sen voor intensivering, ook met Aken, 
kunnen we op grond van wat nu al be-
reikt is zeker positief taxeren. Inmid-
dels zullen de Minister en ik op dit 
door verscheidene leden aangesneden 
punt in intergoevernementeel verband 
zeer alert bli jven. 

Tot slot 

DeheerWaltmans(PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de Staatssecre-
taris wil len interrumperen over dit af-
gesloten gedeelte van internationale 
samenwerking. Het zal de Staatssecre-
taris duidelijk zijn, dat er een groot ver-
schil is tussen coöperatie en integratie. 
Al die verhalen over de Raad van Euro-
pa doen nauwelijks ter zake als het 
gaat om de geïntegreerde samenwer-
king van twee universiteiten in ontwik-
keling, die op deze afstand van elkaar 
liggen en allebei Nederlandstalig zijn. 
Dat valt waarli jk niet te vergelijken met 
de samenwerking tussen een universi-
teit in Lapland en een universiteit in 
zuid-Spanje. 

Staatssecretaris Klein: Dat is juist. 
Naast het multilateraal overleg is er ui-
teraard ook bilateraal overleg met de 
verschillende buurlanden. Dat verloopt 
in het algemeen iets vlotter, maar het 
verloopt toch altijd nog zo moeizaam, 
dat naar mijn mening in Maastricht 
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wordt gedaan wat in het huidige raam 
mogelijk is. Het is well icht beter bij de 
begrotingsbehandeling op het punt van 
de internationale samenwerking, ook 
op andere terreinen, terug te komen. 
Wij doen ons best en ik meen, dat ik het 
algemeen ook de ministers van onder-
wijs en wetenschappen in andere lan-
den wel ervoor geporteerd zijn. Het ge-
heel is wel afhankelijk van de snelheid, 
waarmee andere processen in Europees 
verband verlopen. Ik meen, dat de heer 
Waltmans wel tot een al te eenvoudige 
probleemstell ing komt wanneer hij 
zegt, dat ze geografisch toevallig dicht 
bij elkaar l iggen, zodat het formeel ge-
makkelijker kan. Daar zit de moeilijk-
heid. 

De heer Waltmans (PPR): Het is 
niet zo toevall ig, dat ze geografisch 
dicht bij elkaar l iggen. Van het begin af 
aan is voor een gescheiden ontwikke-
ling gekozen. Het is dan moeilijk ook 
via een tractaat tot een samenwerking 
van de beide universiteiten te komen. 
Daar ligt de kern van het probleem, dat 
van het begin af aan beide staten niet 
hebben gewi ld een inter-l imburgse uni-
versiteit te stichten. Op zijn minst kun-
nen we nu bij de ui tbouw van de ver-
schillende universitaire centra comple-
mentair werken. Dat is het enige wat ik 
vraag. 

Staatssecretaris Klein: Ik meen, dat dit 
een vraag via mij aan de universiteit 
Maastricht is. 

De heer Waltmans (PPR): De verant-
woordeli jke instanties, die het geld be-
schikbaar stellen, zijn hier. 

Het lid Portheine vervangt het lid Von-
deling op de voorzittersstoel. 

Staatssecretaris Klein: Het is niet 
allereerst een kwestie van veel geld. 
Met veel geld zullen bepaalde proces-
sen sneller gaan verlopen, maar dit 
proces is financieel vrij onafhankelijk. 

Tot slot van dit verzamelgedeelte wi l 
ik nog een antwoord geven op de 
vraag van de heer Konings met betrek-
king tot het beslag, dat de nieuwe in-
stelling in 1976 zal leggen op het totaal 
van de middelen voor het wetenschap-
pelijk onderwijs. Hoewel de begroting 
nog niet is ingediend, kan ik medede-
len, dat de on twerpbegro t ing voor 
Maastricht een toewijzing van onge-
veer f 30 mi Ijoen voorziet. Dat is onge-
veer 0,8% van het totaal van de begro-
ting ten dienste van het wetenschap-
pelijk onderwijs. De afronding is zoda-
nig grof, dat het totaal van de begro-
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ting 1976 voor wetenschappelijk on-
derwijs hieruit niet nauwkeurig kan 
worden afgeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
de algemene faculteit, hoofdpunt van het 
wetsontwerp, waarover van verschei-
dene kanten naast blijken van instem-
ming nog enige nadere vragen zijn 
gesteld. Zoals reeds is aangegeven in 
de memorie van antwoord bij het wets-
ontwerp is het voor de ontwikkeling 
van de rijksuniversiteit van belang, dat 
deze niet beperkt blijft tot één, te weten 
medische faculteit, waarmee de instel-
ling in feite niet meer zou zijn dan een 
medische hogeschool. We zouden dan 
wel heel ver verwijderd raken van de 
geest waarin het Parlement zich des-
tijds en ook nu in eerste termijn heeft 
uitgesproken en heel ver ook van de 
perspectieven die voor en in Limburg 
op dit punt intussen zijn ontwikkeld. Het 
is evenmin de bedoeling dat de Rijks-
universiteit Limburg zich zal ontwikke-
len tot een traditionele universiteit. Het 
sui generis karakter impliceert hier een 
werkelijke ontwikkel ing; een proces, en 
niet een vooropgezette blauwdruk. 
De geheel eigen opzet van het pro-
gramma van de medische faculteit 
duidt al in deze richting. De kern van 
de ontwikkeling van de nieuwe instel-
ling ligt daarbij in de algemene facul-
teit. Hoe de rijksuniversiteit Limburg er 
op den duur uit zal gaan zien zal voor-
namelijk vanuit deze faculteit worden 
bepaald. 

In de memorie van toelichting en in 
de memorie van antwoord is reeds 
aangegeven dat deze algemene facul-
teit niet moet worden beschouwd als 
een faculteit in de traditionele zin. Dat 
betekent, dat voor deze faculteit niet 
wordt gedacht aan één bepaald onder-
zoeksgebonden of beroepsgebonden 
onderwi jsprogramma. In de memorie 
van antwoord is getracht wat meer 
duidelijkheid te verschaffen over het 
karakter van deze faculteit en tevens 
zijn daar redenen aangevoerd voor de 
noodzaak van deze faculteit voor de 
toekomstige ontwikkeling van de Rijks-
universiteit Limburg. Ik constateer met 
genoegen dat deze nadere verduideli j-
king veel van de aanvankelijke terug-
houdendheid bij de Kamer heeft weg-
genomen. In de memorie van ant-
woord is reeds duidelijk gesteld, dat 
een uitbreiding van voorzieningen op 
het stramien van wetenschappelijk on-
derwijs in traditionele zin niet strookt 
met het beeld dat de ontwikkeling van 
vraag naar en behoefte aan tertiair on-
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derwijs vertoont. Vanuit deze gedach-
te is de Rijksuniversiteit Limburg niet 
opgezet als universiteit met drie facul-
teiten. Vanuit deze gedachte ook moe-
ten de ontwikkelingen van enige ande-
re kleine instellingen van wetsontwer-
pen worden bezien, waarvoor terecht 
door de geachte afgevaardigden de 
heren Ter Woorst, Dees en Konings de 
aandacht is gevraagd. Daarop kom ik 
nog terug. Om een nadere uitwerking 
van het beeld van vraag en behoefte 
mogelijk te maken, zal in Maastricht 
een kader geschapen moeten worden 
waarin nieuwe ontwikkelingen gestal-
te kunnen krijgen. Dit is niet zonder 
meer mogelijk binnen de medische fa-
culteit; dit, aangezien naast het op zich 
zelf reeds belangrijke terrein van de 
gezondheidszorg waar deze aspecten 
van vraag en behoefte ook aan de orde 
moeten en zullen komen, een breder 
scala onderwijsmogeli jkheden be-
keken zal moeten worden. Indien we 
tegemoet wil len komen aan zowel de 
aanleg en behoeften van studenten als 
aan de behoeften van de maatschappij 
die naast strikte beroepsopleidingen 
ook opleidingen verlangt, die zijn afge-
stemd op brede functiegebieden en op 
algemene vorming, betekent dit dat 
een breder scala programma's 
aangeboden zal moeten worden. De 
algemene faculteit zal zich mede moe-
ten gaan richten op nieuwe hoger on-
derwijsprogramma's, waarmee een 
grotere differentiatie mogelijk wordt 
dan nu kan worden bereikt in de huidi-
ge instellingen van w.o. en h.b.oaf-
zonderlijk en gezamenlijk. In het debat 
in dit huis over het wetsontwerp her-
structurering is heel duidelijk gewor-
den en van veel kanten bevestigd, dat 
bij de huidige tweedeling w.o.-h.b.o. 
uit het oog wordt verloren, dat er bij 
het h.o. in de eerste plaats meer doe-
len worden gesteld, meerstudeersti j-
len dan die tweedeling representeert, 
en dat in de tweede plaats het onder-
scheid tussen w.o. en h.b.o. niet in alle 
opzichten zo abrupt meer is als aan-
vankelijk wel het geval was. In een rui-
mer scala doelstellingen vloeien 
w.o.-achtige en h.b.o.-achtige elemen-
ten in elkaar over. Dan is het mogelijk 
èn noodzakelijk om naast de bestaan-
de opleidingen ook nieuwe program-
ma's van minder eenzijdige signatuur 
van de grond te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is op dit 
moment niet mogelijk exact aan te dui-
den aan welke onderwijsprogramma's 
volgens vorenstaande gedachten in 
deze nieuwe instelling moet worden 
gedacht. Enerzijds zou het de situatie 

een stuk verduideli jken en vergemak-
keiijken wanneer ik nu concreet een 
aantal van dergelijke programma's als 
taak voor de algemene faculteit zou 
kunnen bieden. Dit, mijnheer de Voor-
zitter, kan echter niet mogeli jk zijn zon-
der dat daarvoor eerst het nodige ont-
wikkelingswerk is verricht. De algeme-
ne faculteit is hiervoor aangewezen. 
Anderzijds, zou het onjuist zijn, zoals 
ook reeds in de memorie van ant-
woord is gezegd, om vooruit te lopen 
op de toekomstige keuze van de rich-
t ing van de ontwikkeling van het hoger 
onderwijs, wanneer nu reeds tot invul-
ling van de algemene faculteit in deze 
richting zou worden overgegaan. Dit 
gezien het feit dat het parlement zich 
nog niet kan uitspreken over de eind 
dit jaar te verwachten beleidsnota h.o., 
waarin de ideeën ten aanzien van het 
hoger onderwijs zullen worden gefor-
muleerd. Erg blij ben ik, mijnheer de 
Voorzitter, in dit verband met de sug-
gestie van de geachte afgevaardigde 
de heer Ter Woorst, dat de Kamer de 
beleidsnota met voortvarendheid zal 
behandelen. 

Ik sluit mij voorts aan bij het fase-
ringsvoorstel van de geachte afge-
vaardigde de heer Ter Woorst. Ook de 
geachte afgevaardigden de heren Ko-
nings en Verwoert hebben zich op het 
standpunt gesteld, dat voor wat betref! 
experimenten op grotere schaal en de 
eventuele uitvoering van onderwijs-
programma's in de algemene faculteit 
niet eerder kan worden gestart dan na 
dat de beleidsnota hoger onderwijs in 
de Kamer is behandeld. De eerste fase 
van de heer Ter Woorst is die van de 
discussie over nieuwe programma's. 
Die vangt terstond aan. Onder discus-
sie is ook te begrijpen het onderzoek 
naar en het ontwerpen van program-
ma's, in bedrijfstermen in goed Neder-
lands research and advance develop-
ment. Fase twee is die van de ontwik-
keling van experimenten en die van de 
feitelijke beproeving daarvan. Die fase 
vangt aan na het groene licht, dat de 
Kamer naar ik hoop zal geven op basis 
van het toekomstig advies van de 
commissie-De Moor en van de be-
leidsnota hoger onderwijs. Fase drie 
zal de feitelijke start van nieuwe pro-
gramma's kunnen laten zien, na geble-
ken resultaten van de experimenten en 
na nieuw overleg met de Staten-Gene-
raal. Ik ben dus van mening - en daar-
bij sluit ik mij opnieuw aan bij de ge-
achte afgevaardigde de heer Ter 
Woorst en de geachte afgevaardigden 
de heren Dees en Konings die allen tot 
spoed maanden bij het scheppen van 

kansen voor de nieuwe universiteit -
dat het denkwerk over de ontwikkel ing 
van de onderwi jsprogramma's nu al 
verricht moet worden en vooraf kan 
gaan aan en parallel lopen met de be-
handeling van de beleidsnota hoger 
onderwijs. Ook zullen bepaalde activi-
teiten naast dit denkwerk onder meer 
in de vorm van het beschrijven van 
nieuwe onderwi jsprogramma's moge-
lijk moeten zijn. 

De heer Ter Woorst (KVP): Ik was al 
bang dat wi j een stukje misverstand 
zouden krijgen op dit terrein. Ik wi l dui-
delijk stellen, dat onder de discussiefa-
se, die ik bedoel - de eerste fase - ook 
valt de richting en de inhoud die wi j 
geven aan het hoger onderwijs. Ik heb 
de Staatssecretaris gevolgd in de me-
morie van antwoord, waarin wordt 
gesteld, dat de start begint op het mo-
ment, dat de Kamer een besluit heeft 
genomen. Dat betekent, dat die fase 
begint bij de programmering, het ont-
werpen van de programma's. Als wi j 
de wet vandaag zouden aannemen, 
zou morgen een begin worden ge-
maakt met de activiteiten ter onder-
steuning van de medische faculteit, de 
voorbereidende fase organisatorisch 
en op het gebied van het onderwijs-
kundig onderzoek. Het ontwerpen van 
de programma's is in mijn opvatt ing 
pas de tweede fase, de fase waarin kan 
worden gezegd: Wij kunnen een hoog-
leraar aantrekken voor die r icht ing, 
enz. 

Staatssecretaris Klein: Bij het ontwer-
pen van programma's moet men iets 
weten over het personeelsbestand. 

De heer Ter Woorst (KVP): Als ik een 
ontwerp moet maken voor de medi-
sche faculteit ga ik een hoogleraar 
aantrekken en een programma maken. 
Als ik niet weet of ik een medische dan 
wel een - zeg - sociologische faculteit 
moet ontwikkelen, weet ik niet wie ik 
moet aantrekken. De heer Beekmans 
stelde gisteren: Je kan niet tevoren 
mensen aanstellen, bij voorbeeld juris-
ten, die een medische faculteit moeten 
ontwikkelen. 

De heer Beekmans (D'66): Dat heb ik 
niet gezegd, maar die gedachte zat er 
wel in. 

De heerTerWoorst (KVP): l k w i l d u i -
delijk zeggen, dat de eerste fase voor 
mij de discussiefase is, waarmee wi j 
nu bezig zijn. De tweede fase begint op 
het moment, waarop wi j de discussie-
fase hebben afgesloten en de richting 
hebben bepaald. 
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Staatssecretaris Klein: In Maastricht 
moet men niet alleen discussiëren, 
maar ook werken. Welk soort werk 
mag men daar dan in uw visie doen? 

De heer Ter Woorst (KVP): Als wi j van-
daag de wet aannemen, kan direct 
worden gestart met de ondersteuning 
van de medische faculteit en alle bi j-
vakken die men anders in een apart in-
stituut moet onderbrengen. Men kan 
de onderzoekprogramma's inzake effi-
ciency enz. ook uitvoeren. Dat kan men 
allemaal doen, zoals u al hebt om-
schreven in de memor ie van ant-
woord. 

Staatssecretaris Klein: Men mag toch 
nadenken? 

De heer Ter Woorst (KVP): Natuurlijk. 

Staatssecretaris Klein: Ik hoor iets in 
uw formuler ing van : Ze mogen service 
verlenen aan de medische faculteit. 
Het nadenken over waar het hoger on-
derwijs in het Limburgse heen mag 
gaan, kan daar toch ook gebeuren met 
het personeelsbestand dat daar is? 

De heer Ter Woorst (KVP): Het gevaar 
is, dat men programma's ontwikkelt, 
waaraan ik, wanneer ik volgend jaar in 
de Kamer de nota hoger onderwijs be-
spreek, vastzit. Dat mag in geen geval 
plaatsvinden. Daarom meen ik dat het 
verstandig is te zeggen: de tweede fa-
se begint te starten op het moment, 
dat wi j hebben gesproken. 

Staatssecretaris Klein: Dat stel ik ook. 

DeheerBeekmans(D'66) : Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de verwarring nog 
iets groter maken? De Staatssecretaris 
zegt dat de experimenten er pas op 
grotere schaal kunnen komen als de 
discussienota hier is besproken. Wat 
verstaat hij onder 'grotere schaal'? 

Staatssecretaris Klein: Op grotere 
schaal; heb ik dat zo gezegd? 

De heer Beekmans (D'66): U hebt let-
terlijk gezegd: Wi j kunnen pas op gro-
tere schaal werken als de beleidsnota 
is besproken in de Kamer. Mijn vraag 
die vrij simpel is lu idt : Wat verstaat u 
onder 'grotere schaal'? 

Staatssecretaris Klein: Misschien is er 
enige onduidel i jkheid ontstaan, maar 
ik bedoelde het experimenteren in de 
geest van andere experimenten in het 
onderwijs, waarbi j aanzienlijke aantal-
len studenten zijn betrokken. 

De heer Hermes (KVP): Wilt u hen wel 
programma's laten ontwikkelen in de 
eerste discussiefase? 

Staatssecretaris Klein: Ik wi l hen laten 
nadenken over de vraag, waar het ho-

ger onderwijs naar toe moet gaan en 
over de mogeli jkheden. Ik wi l aandui-
den hoe dat wel l icht mogelijk zou zijn, 
gegeven datgene wat wi j in het wets-
ontwerp kennen en wat er in het h.b.o. 
is. Vervolgens wi l ik hen zelfs ook nog 
wel laten bekijken wat de mogeli jkhe-
den op korte termi jn daartoe zijn. 

De heer Hermes (KVP): Wij lopen dan 
het risico dat het parlement bij de be-
handeling van de nota hoger onder-
wi js wel eens een andere kant zou kun-
nen uitgaan, zodat al het werk voor 
niets zou zijn gedaan. 

Staatssecretaris Klein: Ik geloof dat u 
over de researchfase, ook in dit vakge-
bied, dan toch het heel merkwaardige 
idee hebt, alsof deze bestaat uit: Wi j 
gaan dit en dat doen. Heel goed moet 
worden nagedacht over de mogeli jk-
heden die er bestaan in het kader van 
het totale hoger onderwijs voor het na-
denken over programma's. 

DeheerDees(VVD): Het gebeurt niet 
elke dag, maar op dit punt zou ik de 
Staatssecretaris nadrukkelijk wi l len 
steunen. Maastricht moet geen 
spreekverbod worden opgelegd. Ik ge-
loof dat het alleen maar gunstig is, als 
men ook op korte termijn begint men 
het nadenken over en het op papier 
zetten van verschillende programma's 
van algemeen vormend wetenschap-
pelijk onderwijs. Ik zou dit beslist w i l -
len st imuleren. Iets anders is het mo-
ment, waarop de zaak organisatorisch 
gaat draaien, met studenten enz. Dat 
zie ik duidelijk als hetgeen de heer Ter 
Woorst de tweede fase noemt. 

De heer Konings (PvdA): Ik wi l mi j bij 
de heer Dees aansluiten. Ik meen dat 
het in eerste instantie gaat om een 
probleemverkenning en om een inven-
tarisering van de moeil i jkheden en dat 
de tweede fase pas is datgene waar-
over de heer Ter Woorst op dit mo-
ment spreekt. 

Staatssecretaris Klein: Ik dacht dat ik 
mij duideli jk had aangesloten bij de 
heer Ter Woorst, maar door een nade-
re explicatie, ook van de heer Hermes, 
kreeg ik even het idee alsof aldaar 
überhaupt niet meer mocht worden 
nagedacht. 

De heer Ter Woorst (KVP): Ik ben het 
met u eens dat het zoeven onduideli jk 
was. Ik heb gezegd: In de eerste fase 
staan naar onze mening de ondersteu-
ning van de medische faculteit en de 
mogeli jke onderwijstechnologische in-
novaties, alsmede de organisatorische 
voorbereiding op en verkenning van 
die volgende fase. Helemaal akkoord? 

Staatssecretaris Klein: Helemaal. 

De heer Verbrugh (GPV): Als er nu al 
een ondersteuning is van de medische 
faculteiten het zoeken naar program-
ma's die liggen tussen het wets-
ontwerp en het h.b.o. in, bestaat er 
dan geen kans dat er ook langzamer-
hand een h.b.o.-element in de medi-
sche faculteit terechtkomt, zodat het 
een soort artsenschool gaat worden, 
althans een imago dat het in die rich-
t inggaat? 

Staatssecretaris Klein: Ik meen dat 
door de toezegging die ik heb gedaan 
en door de uitleg bij hetgeen de heer 
Ter Woorst heeft gezegd dat gevaar, 
althans in de eerste fase, niet aanwe-
zig is. Uiteraard is het aan de Kamer 
om bij de behandeling van het hoger 
onderwijs de randvoorwaarden aan te 
geven, waarbinnen volgens de Kamer 
het hoger onderwijs verder moet wor-
den ontwikkeld. Voor de eerste fase zit 
dat gevaar er niet in en naar ik meen 
ook niet voor de volgende fasen, maar 
daarvoor moet de Kamer als zij dat ge-
vaar ducht eventueel randvoorwaar-
den aanbrengen. 

De heer Ter Woorst (KVP): Het is nu 
dus veilig gesteld. 

Staatssecretaris Klein: Ja. 
Het spreekt van zelf dat niet verder 

zal worden gegaan dan de huidige 
wettelijke mogeli jkheden reiken en ik 
meen dat er ook op dit punt geen mis-
verstand kan zijn. 

Ten aanzien van de ontwikkeling van 
de programma's voor algemeen vor-
mend onderwijs zal er sprake zijn van 
een taakstellend beleid, zoals de heer 
Dees opperde. Dit ligt mijns inziens 
mede besloten in mi jn uitspraak over 
het aangeven van de kaders voor de 
algemene faculteit. Over de lijnen van 
dergelijke programma's zal ik nader 
overleg voeren, nadat het advies van 
de commissie-De Moor en vervolgens 
de beleidsnota hoger onderwijs zullen 
zijn verschenen. 

Samenvattend: voor de opdracht 
aan de algemene faculteit gebruik ik 
het beeld van de geachte afgevaardig-
de de heer Beekmans. Hij stelde kern-
achtig die opdracht voor als een 
ZWO-opdracht, overdrachteli jk gerede-
neerd dus en gelocaliseerd in Maas-
tricht. 

Treffender is het om ZWO te vervan-
gen door ZWO/TNO, ook overdrachte-
lijk, en ik meen dat dan deze karakter-
schets op dit moment als vol tooid kan 
worden beschouwd. 

Ik vertrouw, mijnheer de Voorzitter, 
dat ook de zorg van de geachte afge-
vaardigde Mevr. v.d. Heem, als zou de 
kans bestaan, dat de algemene faculteit 
een beleidsafdeling van het departe-
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ment kunnen worden, nu volledig is 
weggenomen. 

Mijnheer de Voorzitter, de 
geachte afgevaardigde de heer Ko-
nings heeft zich verheugd getoond 
over het tot stand brengen van de 
coördinatiecommissie medisch w.c.-
paramedisch h.b.o. in de regio Zuid-
Limburg. In dit verband kan ik meede-
len, dat voor deze commissie door het 
Ministerie van Volksgezondheid en Mi-
l ieuhygiëne reeds vertegenwoordigers 
zijn aangewezen. Voor mi jn departe-
ment kan dit nu ook gebeuren en de 
commissie Voorbereiding heeft nu de 
opdracht om van de kant van het me-
disch wetsontwerp en van het para-
medisch h.b.o. in Limburg intussen 
vertegenwoordigers in te brengen. Er 
is uitdrukkelijk gekozen voor een werk-
terrein voor deze commissie in de re-
gio Zuid-Limburg. Deze regio biedt de 
voordelen, waarop door de geachte af-
gevaardigde de heer Konings is gewe-
zen. 

De situatie daar met een nieuwe nog 
in ontwikkeling zijnde medische facul-
teit en de aanwezigheid van een rela-
tief groot aantal instellingen van para-
medisch h.b.o. vormt een gunstige 
voedingsbodem. Door de medische fa-
culteit is al een aantal contacten met 
deze instell ingen van h.b.o. gelegd. 

Het is, mijnheer de Voorzitter, om in 
te gaan op de vraag van de geachte af-
gevaardigde de heer Dees, zeker de 
bedoeling dat ook het overige medisch 
wetsontwerp en para-medisch h.b.o. 
van de resultaten van deze commissie 
de vruchten kunnen plukken. De resul-
taten van de commissie zullen nati-
onaal ter discussie worden gesteld en 
nationaal worden toegepast waar dat 
maar mogelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
Rijksuniversiteit Limburg is niet geko-
zen voor de gemakkelijkste weg : de in-
stelling van een traditionele universi-
teit met ten minste drie faculteiten of 
van een medische hogeschool. Geko-
zen is voor een onbekende weg, die 
gedurende een geruime t i jd bewan-
deld zal moeten worden. Wij hopen, 
dat het onderwijs hierdoor nieuwe in-
zichten zal worden geschonken. De 
bereidheid om deze weg te kiezen is 
volop aanwezig bij de betrokkenen in 
Maastricht. 

In aansluiting op mijn uiteenzetting 
over de algemene faculteit, mijnheer 
de Voorzitter, meen ik nu het bes* te 
kunnen ingaan op een aantal opmer-
kingen, die de geachte afgevaardigde 
de heer Dees heeft gemaakt over het 
belang van de samenhang oer weten-
schappen. Ik ben het geheel met hem 

eens, dat de grondslagen van weten-
schappelijk onderwijs, en in breder 
verband voeg ik daaraan toe: van ho-
ger onderwijs, gevonden moeten wor-
den in interdiscipl inaireen multidisci-
plinaire verbanden. De praktijk van de 
traditionele ontwikkeling van w.o. en 
h.b.o. echter is juist sterk op monodis-
ciplinaire leest geschoeid. Daarmee 
hangt ten nauwste het vraagstuk van 
de over-specialisering samen. 

Daaruit vloeit het probleem van een 
te geringe differentiatie in de vertaling 
van de doelstell ingen van het tertiair 
onderwijs voort. De grootste dienst, die 
Maastricht maatschappelijk en onder-
wijskundig het land kan bewijzen, is in 
mijn ogen, dat daar een goed klimaat 
is om monodisciplinaire kaders en 
programma's te doorbreken. In die 
richting is de medische faculteit opge-
zet, in die richting moet vooral de alge-
mene faculteit tot ontplooi ing komen. 

Op die manier lijkt de verwachting 
mij zeer gerechtvaardigd, dat een 
nieuwe inhoud en nieuwe uitwerking 
kunnen worden gegeven aan het idee 
van de samenhang der wetenschap-
pen. 

Alvorens in te gaan op de vragen 
met betrekking tot de ontwikkelings-
kansen van andere instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs, dien ik 
eerst te antwoorden op een vraag van 
de heer Konings, wat er gebeuren moet 
met de ontwikkeling van de universi-
teit te Limburg als onverhoopt de 
voorgenomen experimenten tot het 
doorbreken van traditioneel w.o. en 
h.b.o. niet slagen. In feite heeft de heer 
Konings zelf een antwoord wil len ge-
ven met de stell ing, dat dan de traditi-
onele kaders van het wetenschappelijk 
onderwijs van toepassing moeten 
worden. Mijn antwoord is een ander. 
Wanneer wi j op enig moment zouden 
terugkeren naar traditionele patronen 
zouden de ontwikkelingskansen van 
de nieuwe universiteit zeer gering zijn. 
Ik herinner aan de klemmende argu-
menten, die wi j daarvoor hebben aan-
gevoerd in de memorie van antwoord. 
Deze hebben betrekking op de ontwik-
keling van vraag en aanbod in het terti-
air onderwijs, kwalitatief en kwantita-
tief. Als wij naar dat patroon terug-
keerden, zou het perspectief zo armza-
lig dreigen te worden, dat w i j naar mijn 
overtuiging dat alternatief moeten ver-
werpen. Alle klemmende pleidooien 
om, en wel met spoed, faire kansen te 
bieden aan Limburg, met name ge-
houden door de geachte afgevaardig-
den de heren Ter Woorst, Dees en Ko-
nings zouden ijdel dreigen te worden. 
Met andere woorden: de vraag naar 
en het antwoord op een eventueel 

mislukken van experimenten kunnen 
aan de orde gesteld worden, maar 
moeten naar mijn mening niet aan de 
orde komen. De experimenten mogen 
niet mislukken. Onderwijskundige ex-
perimenten kennen, anders dan na-
tuu wetenschappel i jke experimenten, 
een zekere onomkeerbaarheid. Misluk-
kingen op onderdelen leiden tot bijstu-
ren, niet tot veranderen ten principale 
van de gekozen doelstell ingen en van 
de ingeslagen richting. Het is vanuit dit 
besef en op deze basis dat de Kamer 
nu voor de uiteindelijke beslissing 
staat de nieuwe universiteit op te rich-
ten. Een universiteit zal het zijn; dat is 
buiten kijf, maar wel een universiteit-
nieuwe-stij l. 

De heer Konings (PvdA): Betekent dat, 
dat de Staatssecretaris een eventuele 
overgang naar de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs bij een voort i jdi-
ge beëindiging van de experimenten 
uitsluit? 

Staatssecretaris Klein: De Kamer staat 
voor de beslissing een w.o. tot stich-
ting van een rijksuniversiteit in Lim-
burg te aanvaarden. Ik vond het nodig, 
uitdrukkelijk te stellen welke verant-
woordeli jkheid ook de volksvertegen-
woordig ing in dezen neemt, namelijk 
iets van de onomkeerbaarheid van het 
proces, dat is vastgelegd in deze lex 
specialis. 

De heer Konings (PvdA): Dat is juist, 
maar deelt de Staatssecretaris mijn 
mening, dat bij een onverhoopte inpas-
sing in de Wet op het wetenschappe-
lijk onderwijs in Maastricht drie facul-
teiten in traditionele zin zullen zijn? 

Staatssecretaris Klein: Inderdaad. In-
dien dat op een gegeven ogenblik zou 
gebeuren, vallen wi j terug op de Wet 
op het wetenschappelijk onderwijs. 

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik schrik wel erg van de 
woorden 'onomkeerbaar proces'. Over 
experimenten is vele malen gepraat, 
bij voorbeeld bij de middenscholen. 
Op een gegeven moment kan men ook 
bij die kwestie zeggen dat het toch niet 
goed is gegaan en dat het anders 
moet. De Staatssecretaris zegt nu ech-
ter, dat wie voor de universiteit in Lim-
burg is, wel moet bedenken, dat hij een 
onomkeerbaar proces op gang brengt. 
Wat is dan de betekenis van de ge-
dachte dat wi j eerst gaan praten over 
de nota inzake het hoger onderwijs? 
Dat is toch onmogeli jk? Laten wij wel 
even vaststellen dat wi j nu iets in gang 
zetten dat wel omkeerbaar is. 

Staatssecretaris Klein: De Kamer moet 
het tot ontwikkeling brengen van een 
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universiteit in Limburg bij het aanvaar-
den van dit w.o. naar een goed begrip 
van 'onomkeerbaarheid' als onom-
keerbaar beschouwen. De invull ing 
van al hetgeen daar zal gebeuren is 
mede afhankelijk van hetgeen de Ka-
mer ten aanzien van het hoger onder-
wijs bepaalt. Ik wijs er echter op dat 
het stichten van de rijksuniversiteit te 
Limburg, uiteraard binnen het totaal 
van processen, die wi j in een mensen-
leven kunnen overzien, een onomkeer-
baar proces is. 

De heer Verbrugh (GPV): Dat ben ik 
met de Staatssecretaris eens. Het is 
niet de bedoeling een universiteit op te 
richten en die daarna weer op te hef-
fen. Een ander punt is echter dat de 
Staatssecretaris een element wi l in-
bouwen in de vorm van de algemene 
faculteit. Hij wil bezien of hij een tus-
senvorm kan inbouwen tussen weten-
schappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. Zojuist heeft hij ge-
zegd, dat het er heel slecht uitziet voor 
de Limburgse universiteit, als dit 
mocht mislukken. Het mag dus niet 
mislukken. De experimenten zijn on-
omkeerbaar. Zo is het ongeveer ge-
zegd. 

De heer Masman (PvdA): De vestiging 
is onomkeerbaar! Daarover hebben 
wi j het. 

De heer Verbrugh (GPV): Inderdaad, 
maar het experiment is wel degelijk 
omkeerbaar. Bovendien staat het op 
zo'n laag pitje, dat het pas verder kan 
branden als wi j over de nota inzake het 
hoger onderwijs hebben gesproken. 
Als het experiment blijkt te mislukken, 
zijn er andere mogeli jkheden voor de 
universiteiten. Ik kan mij helemaal niet 
voorstellen dat wordt gezegd dat de 
universiteit Limburg dan geen kans 
meer heeft. De stichting van de univer-
siteit is toch ook het gevolg van de 
noodzaak van spreiding? Men zou de 
universiteit in Limburg desnoods met 
de traditionele drie faculteiten kunnen 
voortzetten. Als er onvoldoende uit-
breiding van vraag is naar academici 
van de klassieke wetenschappelijke 
opleiding, zullen de andere universitei-
ten wat minder mensen moeten ople-
veren, zodat er wat meer ruimte is voor 
academici uit Maastricht. Men moet 
daarom niet zeggen dat de universiteit 
zonder experiment geen toekomst 
meer heeft. 

De heer Konings (PvdA): Ik dacht dat 
de Staatssecretaris zijn uitspraken 
over de onomkeerbaarheid toch wel 
wat gerelativeerd heeft in antwoord op 
mijn vraag over een eventuele ontwik 
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keling in het kader van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs. 

Staatssecretaris Klein: Akkoord. Ik 
kom nu op een wel zeer belangrijke 
aangelegenheid, namelijk die van de 
ontwikkelingskansen van de andere in-
stell ingen, nu de Limburgse universi-
teit zich in hun rij gaat voegen. Ver-
schillende geachte afgevaardigden, 
met name de heren Ter Woorst, Dees 
en Konings, hebben hierover vragen 
gesteld en zij hebben daarbij het oog 
op de Technische Hogeschool Twente 
en op de Katholieke Hogeschool TÏI-
burg laten vallen. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb ge-
sproken over de universiteit Brabant, 
dat is wat anders dan de Katholieke 
Hogeschool Ti lburg. 

De heer Hermes (KVP): Die gaat niet 
door! 

Staatssecretaris Klein: Ik wi l de heer 
Hermes erop wijzen dat er wat dat be-
treft een pro-memorie-post op de be-
groting staat. 

De heer Dees (VVD): Tussen aanha-
lingstekens! 

Staatssecretaris Klein: Inderdaad. 
De geachte afgevaardigde, de heer 

Dees, heeft gevraagd om een taakstel-
lend spreidingsbeleid. Welke procedu-
re kan voor zo'n beleid worden ge-
volgd, zo vroeg hij. 

Ik ben het ermee eens, dat er een 
nieuw taakstellend spreidingsbeleid 
en uitbreidingsbeleid moet komen. 
Anders dan in het begin van de jaren 
zestig zou dat echter een beleid moe-
ten zijn dat niet beperkt wordt tot het 
traditionele w.o., zelfs niet een beleid 
dat w.o. en h.b.o. samen beziet, maar 
een beleid dat vooral ook rekening 
houdt met niet-traditionele ontwikke-
lingen in het hoger onderwijs. Anders 
zouden we vervallen in de eenvoudige 
oplossingen van extrapolatie, waaraan 
noch maatschappelijk, noch financieel, 
noch onderwijskundig de broodnodi-
ge speelruimte kan worden gegeven. 
Maar als we die eenvoudige oplossin-
gen moeten verwerpen, betekent dat, 
dat we over procedures van taakstel-
lend beleid nu nog geen zinvolle dis-
cussie kunnen voeren. Immers, dan zal 
enerzijds moeten worden gewacht op 
parlementaire uitspraken over de ko-
mende beleidsnota hoger onderwijs. 
Anderzijds moet voor de procedures 
een beroep worden gedaan op het 
planningoverleg voor en met de instel-
lingen van w.o. en h.b.o., waarvan de 
vormgeving in volle gang is. Naar ik 
vertrouw kunnen de heren Ter Woorst. 
Dees en Konings, die hierover uitvoe-
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rig spraken, zich in deze fasering vin-
den. Daarbij let ik vooral ook op het-
geen door de heer Ter Woorst in ander 
verband over de fasering van de ont-
wikkeling in Maastricht zelf terecht is 
opgemerkt en waarop ik in een vorig 
deel van mijn betoog ben ingegaan. 

De heer Ter Woorst opperde de mo-
gelijkheid dat ook Tilburg en Twente 
aanspraak zouden moeten kunnen ma-
ken op een algemene faculteit. Het 
gaat er daarbij de heer Ter Woorst, 
naar ik aanneem, vooral om, dat de nu 
reeds sinds jaren opgevoerde pro-me-
morie-post als gevolg van het amen-
dement-Tans-Masman als het ware 
materieel wordt vertaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht dat 
het vooral gaat om het scheppen van 
ontwikkelingsmogeli jkheden voor de 
kleinere instellingen. De vraag is dan 
of zoiets als een algemene faculteit 
daarvoor een vereiste is. Ik meen dat 
daartoe ook belangrijke andere wegen 
open staan, wegen die gedeeltelijk al 
worden bewandeld en wegen die als-
nog gekozen kunnen worden. Wegen 
ook, die veeleer zullen bijdragen aan 
de variatie waarover ik zoeven sprak. 

Voor Twente is dat de weg die is in-
geslagen met de nieuw toegewezen 
studierichting bestuurskunde. Tevens 
vindt in Twente ontwikkelingswerk 
plaats op het gebied van bio-medische 
techniek. Ook is van belang dat van de 
kant van de T.H. Twente onlangs een 
rapport over onderwijskunde als ge-
bied voor onderzoek en onderwijs is 
verschenen en waarover binnenkort 
een gesprek zal plaatsvinden tussen 
het bevoegde gezag van deze hoge-
school en het departement. 

Naar mij voorkomt is hier sprake van 
een aantal ontginningen in het hoger 
onderwijs, dat perspectief biedt voor 
een volwaardige toekomst. Deze ont-
ginningen geven ook aan, dat er al het 
een en ander van die pro-memorie-post 
is gematerialiseerd. 

Zo ook in Rotterdam waar de centra-
Ie interfaculteit potentiële mogelijkhe-
den voor nieuwe ontwikkelingen on-
derzoekt en waar creatieve oplossin-
gen mogen worden verwacht, zoals uit 
de ingediende voorstellen moge blij-
ken. 

Voor Tilburg ligt het beeld anders, 
maar niet minder hoopvol. Laten wi j 
daarbij niet vergeten dat er uitvoerig 
overleg over de universiteit van Bra-
bant heeft plaatsgevonden. In dat 
overleg tussen de instellingen van Til-
burg en Eindhoven is uiteindelijk geko-
zen voor een vorm van onderlinge sa-
menwerking, die in een toekomstig 
taakstellend spreidingsbeleid van veel 
betekenis zal kunnen zijn. 
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Daarenboven doet zich in Ti lburg de 
betrekkelijk unieke situatie voor, dat 
naast een instelling van wetenschap-
pelijk onderwijs een grote instelling 
van heel verscheidene h.b.o.-richtin-
gen aanwezig is. Dat schept rijke kan-
sen om w.o. en h.b.o. te doen samen-
werken en mengvormen van beide te 
ontwikkelen. Ik heb er daarbij begrip 
voor, dat in Ti lburg deze ontwikke-
l ingsmogeli jkheden wellicht nog meer 
zouden worden gestimuleerd, indien 
deze hogeschool beschikte over zoiets 
als een centrale interfaculteit. Ik meen 
dat Ti lburg, gelet ook op uitspraken 
van ambtsvoorgangers, met een zeker 
recht dit verlangen mag koesteren. Dit 
gesteld zijnde - en de heer Ter Woorst 
zal hebben gemerkt dat ik al een heel 
eind kan meegaan met de gedachten 
die aan zijn concrete vraag ten grond-
slag liggen - meen ik toch enkele kant-
tekeningen te moeten plaatsen bij de 
concrete ui twerking, die de geachte af-
gevaardigde dan suggereert. 

Het is voor mij nog maar zeer de 
vraag, of een algemene faculteit naar 
Limburgs model nu wel de meest ge-
schikte manier is om de grondgedach-
ten van de ontwikkelingsmogeli jkhe-
den voor de kleinere instellingen vorm 
te geven. In de eerste plaats wi l ik w i j -
zen op het sui generis-karakter van de 
rijksuniversiteit L imburg. Ik meen dat 
het een onjuiste weg zou zijn, als w i j , 
nog zonder de resultaten van het expe-
riment Limburg af te wachten, het idee 
van de algemene faculteit plotseling 
zouden verveelvuldigen voor een aan-
tal instell ingen. Wij moeten ons goed 
ervan bewust zijn, dat bij de algemene 
faculteit te Maastricht duidelijk sprake 
is van een berekend risico op het 
breukvlak van traditionele uitbouw en 
niet-traditionele differentiatie. Bij de 
uitbreiding van de ideeën voor de al-
gemene faculteit te zelfder t i jd tot 
meer instellingen - en waarom dan 
ook niet, naast Twente en Ti lburg, 
bij voorbeeld Rotterdam? - kan 
moeili jk nog van een berekend risico 
worden gesproken. 

Een tweede kanttekening die ik bij 
de uitwerking,zoals gesuggereerd 
door de heer Ter Woorst, zou wil len 
maken, is de volgende. Wanneer in de 
door hem voorgestane richting vorm 
wordt gegeven aan gedachten die ik -
ik herhaal het -gehee l kan steunen, 
dan moeten wi j bedacht zijn op het ge-
vaar dat de ontwikkeling van hoger on-
derwijs - nieuwe stijl wel erg eenzijdig 
bij het wetenschappelijk onderwijs 
komt te liggen en dat instellingen van 
h.b.o. er, wat hun rol in het toekomsti-
ge hoger onderwijs betreft, bekaaid 

van af zouden kunnen komen. Ik wijs 
er daarbij nog op, dat het streven nu 
vooral gericht moet zijn op variatie en 
differentiatie. Eenduidige oplossingen, 
eenduidige kaders voor ontwikkel ing 
passen daar slecht bij en dreigen toch 
weer tot gelijkschakeling in plaats van 
verscheidenheid te leiden. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik nu nog 
eens exact herhaal wat de heer Ter 
Woorst, sprekend namens de fracties 
van KVP, ARP en CHU, heeft gevraagd, 
dan zal ik proberen ook zo exact moge-
lijk te antwoorden. De heer Ter Woorst 
zei: 'Het eerste wat zij (de fracties) vra-
gen, is dat na de behandeling van de 
nota Hoger Onderwijs in deze Kamer, 
naast Limburg ook Twente en Ti lburg, 
zo zij dit wensen, in aanmerking moe-
ten kunnen komen voor een algemene 
faculteit in de zin van proeftuin, van 
experiment.'. 

Mijn antwoord hierop is aldus. 
1. Ik erken de behoefte van de kleine-

re instellingen om zich te ontwikkelen. 
Dat moet naast een ontwikkel ing in het 
traditionele wetenschappeli jk onder-
wijs toch vooral ook een ontwikkel ing 
zijn in het kader van het hoger onder-
wi js - nieuwe stijl. Daarbij moeten ka-
ders worden geschapen, van waaruit 
juist de kleinere instell ingen voorstel-
len kunnen doen voor deze ontwikke-
ling. 

2. Ik zie de behoefte aan een speciale 
faculteit voor dit doel bij Twente en 
Rotterdam, gezien de aanwezigheid 
van een afdeling algemene weten-
schappen c.q. een centrale interfacul-
teit, bepaald minder dan voor Ti lburg. 

3. Ik zie bezwaren om de als sui ge-
neris gedachte algemene faculteit uit 
Limburg, zonder de resultaten daar af 
te wachten, zonder meer over te plan-
ten. Ik meen ook dat wi j ervoor moeten 
oppassen, dat de ontwikkeling van het 
hoger onderwijs - nieuwe stijl niet 
te zeer bij het w.o. komt te l iggen, ten 
decremente van het h.b.o. 

4. Ik ben gaarne bereid, reeds vóór 
de behandeling van de nota Hoger On-
derwijs in de Kamer met het college 
van bestuurte Tilburg te overleggen 
over het toestaan van een centrale in-
terfaculteit. Daarvoor zou dan wel een 
wetswijziging nodig zijn, omdat de sta-
tus van hogeschool dit niet toestaat. 
Over zo'n voorstel zou ik mij uiteraard 
uitvoerig moeten verstaan met het col-
lege van bestuur, waarbi j het er met 
name om zou gaan, te garanderen dat 
voldoende ontwikkelingsmogeli jkhe-
dan naar een hoger onderwijs -
nieuwe stijl in deze structuur besloten 
zouden liggen. 

5. Bij het reeds zeer intensieve over-
leg dat met Twente en Rotterdam over 

de ontwikkel ing plaatsvindt, zeg ik 
gaarne toe, zo mogeli jk nog meer aan-
dacht te besteden aan de hiervoor ge-
schetste ontwikkel ingsproblemen, met 
name ook wanneer de Kamer zich 
heeft uitgesproken over de beleidsno-
ta Hoger Onderwijs. Ik meen dat wi j de 
ontwikkel ingsmogeli jkheden voorals-
nog zo moeten openen, in alle ver-
scheidenheid dus, maar dat wi j de al-
gemene faculteit eerst en uitsluitend in 
Maastricht van de grond moeten krij-
gen. 

De heer Konings (PvdA): De Staats-
secretaris spreekt zijn bezorgdheid uit 
over het feit dat het zwaartepunt van 
de ontwikkel ingen in de relatie WO/H-
BO bij het WO komt te liggen. Betekent 
dit dat hij toch speelt met de gedachte 
om ook in het HBO dit soort richtingen 
tot ontwikkel ing te brengen? 

Staatssecretaris Klein: Niet zozeer 
speel ik met die gedachte, als wel zijn 
w i j op het ogenblik doende onze ge-
dachten te bepalen over de nota hoger 
onderwijs. Hierover is ook iets ver-
meld in de Contourennota. Op dat punt 
onderkennen wi j het grote gevaar dat 
de initiatieven voor het opvullen van 
de rest van het hoger onderwijs te veel 
bij het WO zouden komen te liggen. 
Wij zullen daarom vooral ook de init i-
atieven in de HBO-sfeer gelijke kansen 
moeten geven. Mede naar aanleiding 
van wat er al gepubliceerd is over de 
Contourennota mag ik dit hier toch wel 
zo stellen. 

De heer Hermes (KVP): Ik ben de 
Staatssecretaris erkentelijk voor zijn 
uitvoerig betoog, maar los van dat 
heel fraaie verhaal heb ik eigenlijk 
maar een simpele vraag. Ik neem aan 
dat, als die nota hoger onderwijs nieu-
we stijl is behandeld, wi j dan een peri-
ode zullen krijgen waarin wi j gaan ex-
perimenteren. Ik ben mij ervan bewust 
dat dit niet alleen kan van het WO uit, 
maar dat dit ook moet gaan van het 
HBO uit, misschien nog wel bij andere 
onderwi jsvormen. Als ik nu alléén 
naar het WO kijk dan geloof ik toch dat 
het nu reeds duidelijk is dat men niet 
met één experiment kan werken. Ik 
vind Limburg dan ook bepaald te be-
perkt. Als ik nu verder loslaat de juri-
dische constructies, de kwestie van 
een lex specialis dan wel een lex sui 
generis of wat dan ook, dan vraag ik 
heel s impel: is de Staatssecretaris be-
reid toe te staan dat experimenten in 
het kader van het hoger onderwijs 
nieuwe stij l, voor zover ze meer nodig 
zijn dan één in het vlak van het WO, in 
Twente en Tilburg plaatsvinden? 

Staatssecretaris Klein: Gelet op een 
vorige interruptie van de heer Hermes 
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neem ik aan dat hij dan bedoelt: voor 
zover aangaat de eerste fase van de 
drie fasen die de heer Ter Woorst heeft 
onderscheiden. Op dit punt mogen ini-
tiatieven ook bij de andere instellin-
gen thans worden ondernomen. Ik 
dacht toch dat de heer Hermes onder-
schreef hetgeen de heer Ter Woorst 
heeft gezegd, namelijk dat het groene 
licht voor de tweede fase er eerst moet 
zi jn; dit geldt uiteraard ook voor Til-
burg en Twente. 

De heer Hermes (KVP): Nou en of! Ik 
ben het hiermee roerend eens. Daar-
om zie ik ook ten aanzien van het reali-
seren van experimenten in Twente en 
Tilburg een en ander niet eerder ge-
beuren dan in de tweede fase, dus na 
het groene licht en na de behandeling 
van de nota hoger onderwijs nieuwe 
stij l. Dit is koninklijke weg. 

Staatssecretaris Klein: Neen, nu for-
muleert u het iets anders dan in eerste 
instantie, want u vroeg om toestenv 
ming voor experimenten. 

De heer Hermes (KVP): Neen, ik vraag 
u niet hoe, maar het gaat er mij om 
dat, evenzeer als w i j thans bij wet kun-
nen uitspreken dat in Limburg t.z.t. ge-
start zal worden met experimenten in 
het kader van het hoger onderwijs 
nieuwe stij l, wi j ons nu ook zonder wet 
kunnen uitspreken dat dit ook zal ge-
beuren met Twente en Ti lburg. Hoe dit 
moet gebeuren, is iets dat alléén maar 
kan worden besproken bij de behande-
ling van de nota. Ik zie hiervoor de pro-
blemen niet. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb wat Til-
burg aangaat gewezen op de unieke 
kansen, mede gelet op de grote be-
staande activiteit in het HBO, voor ver-
dere ontwikkelingen. Hiermee is m.i. 
duidelijk aangetoond hoe wi j hier 
tegenover staan. Ik heb hierover geen 
afwijzende opmerking gemaakt. Wat 
dit aangaat, heb ik nu in feite toch ook 
gesteld dat èn Tilburg èn Twente, ge-
geven de mogelijkheden die men op 
het ogenblik al heeft en die te Twente 
met betrekking tot de afdeling algeme-
ne wetenschappen groter zijn dan op 
het ogenblik te Ti lburg, daarin kunnen 
voorzien, ook ti jdens de eerste fase. 

De heer Hermes (KVP): U sprak mij te 
veel over ontwikkelingen in traditione-
le zin, maar als ik uw woorden zo mag 
verstaan dat u inderdaad bereid bent 
eraan mede te werken, ook in het ka-
der van het hoger onderwijs nieuwe 
sti j l , om experimenten mogelijk te ma-
ken, ben ik content. 

Staatssecretaris Klein: Maar dit gaan 
wi j uitvoerig bespreken bij de behan-
deling van de nota hoger onderwijs. 
Daarop hebt u toch de nadruk gelegd 
als het gaat om het werk dat de facul-
teit algemene wetenschappen te 
Maastricht vóór die behandeling 
mocht doen? Het gunnen van experi-
menten - zo noemt u dat - mag door 
mij toch pas gedaan worden... 

De heer Hermes (KVP): Als het gaat 
om hoe, wat en welke experimenten. 
Het gaat mij echter niet om het hoe, 
het wat en welke, maar het gaat mij 
om het waar. Ik vind het geen enkel 
probleem om te zeggen, dat de plaat-
sen wat dat betreft vastgelegd kunnen 
worden. 

De heer Konings (PvdA): En wanneer. 
Daar gaat het om. 

De heer Hermes (KVP): Daar gaat het 
mij niet om. Het gaat mij erom dat, als 
wi j te zijner t i jd de nota hoger onder-
wijs nieuwe stijl behandeld hebben, 
w i j reeds nu hebben verdisconteerd, 
dat het niet alleen in Limburg gaat 
starten, maar ook in Twente en in Bra-
bant. 

Staatssecretaris Klein: Als u het zo ex-
pliciet stelt....Ik heb een verhaal ge-
houden, waaruit duidelijk blijkt dat ik 
met de ideeën die wi j op het ogenblik 
ten aanzien van het hoger onderwijs 
hebben, die nog aan u moeten worden 
voorgelegd, niet vermag in te zien, dat 
Tilburg ook geen centrum kan worden, 
waar in het hoger onderwijs experi-
menten en ontwikkelingen zul-
len plaatsvinden. Dat blijkt duidelijk uit 
mijn betoog. Dat u nu in een uitspraak 
van de Kamer - het staat nu niet ter 
discussie - wi l t vastleggen, dat er per 
se uit moeten komen Twente en Til-
burg, dan zou ik wil len verzoeken daar 
ook Rotterdam bij te noemen, als zijn-
de ook een kleine instelling. Het is ui-
teraard aan de Kamer om op dat punt 
de discussie van de hoger-onderwijs-
nota niet af te wachten en daarover nu 
alvast een uitspraak te doen. 

De heer Dees (VVD): Betekent dat dat 
de Staatssecretaris niet bereid is de 
uitspraak te doen, dat met name 
Twente en met name Brabant, wan-
neer er in die regio's belangstelling 
voor is, kunnen worden beschouwd 
als een soort bakermat voor het hoger 
onderwijs nieuwe stijl, waarbij dan op 
de gedachte in de nota hoger onder-
wijs nader wordt ingegaan? 

Staatssecretaris Klein: Het zijn op het 
ogenblik kernen van instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs van een 
kleine omvang. 

De heer Dees (VVD): Het gaat om de 
prioriteit. Is de Staatssecretaris bereid 
in het kader van prioriteiten en van het 
spreidingsbeleid nu te zeggen: Twente 
en Brabant hebben een duidelijke 
claim? 

Staatssecretaris Klein: Vergeleken 
bij de grotere instellingen van weten-
schappelijk onderwijs, zeker. Maar dan 
begrijp ik niet, dat daarbij dan ook niet 
Rotterdam wordt genoemd. 

De heer Beekmans (D'66): En dan on-
der gelijke condities als Maastricht. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Ik neem toch aan dat na de nota 
hoger onderwijs alle onderwijsinstel-
lingen bij experimenten zullen worden 
betrokken. En dat niet een paar toch 
traditioneel bli jven. 

De heer Hermes (KVP): Dat zit nog! 

Staatssecretaris Klein: Dat vind ik toch 
een vooruit lopen op de hoger onder-
wijsnota. Persoonlijk moet ik echter 
ODmerken, dat ik niet vermag in te zien 
dat bijvoorbeeld Utrecht als mammoet-
instell ing van wetenschappelijk on-
derwijs nu ook nog moet voorkomen 
op het lijstje. Ik zou toch wil len verzoe-
ken nu niet nog verder vooruit te lopen 
zonder dat er een beleidsnota over het 
hoger onderwijs op tafel ligt. 

Zoals de heer Dees het formuleert 
zou ik wil len opmerken dat, afgemeten 
tegen de andere instellingen van we-
tenschappelijk onderwijs, het mij toe-
lijkt dat Rotterdam, Tilburg en Twente, 
gelet op hun kleine omvang, op dat 
punt ook bij de ontwikkelingen in het 
hoger onderwijs een zekere prioriteit 
hebben. 

De heer Masman (PvdA): En onder ge-
lijke condities als Maastricht. Dat is 
de normale uitvoering van een des-
ti jds aangenomen amendement, nu 
een p.m.-post, dat de Kamer in over-
grote meerderheid heeft gewild. Het 
gaat natuurlijk niet om het al of niet 
voorlopen van de anderen, zoals de 
heer Hermes zoeven zei. Natuurlijk 
niet. De condities zijn gelijk. Limburg, 
Twente en Brabant, die drie poten -
over Rotterdam kan men nog dubiëren 
- , zijn gelijk. Die uitspraak zou ik wel 
graag van de Staatssecretaris wi l len 
horen. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb geen en-
kele moeite met die consequentie van 
het amendement, dat destijds is aan-
genomen, mede gelet op het stand-
punt dat nu door een meerderheid van 
de Kamer wordt ingenomen. Inmid-
dels is immers de nodige tijd verlo-
pen; ook de samenstelling van de Ka-
mer is gewijzigd. Ik heb heel goed be-
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grepen dat de meerderheid van de Ka-
mer die effectuering en die concretise-
ring van het amendement w i l , waarin 
wordt vastgelegd dat het gaat om 
Twente en Tilburg, die duidelijk priori-
teit hebben in het kader van de ontwik-
keling van het hoger onderwijs. Ik heb 
een duidelijk voorbehoud gemaakt 
ook ten aanzien van Rotterdam. Maar 
ik herhaal, dat ik er geen enkele moeite 
mee heb. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de frac-
ties van PvdA en VVD bleek onduide-
lijkheid te bestaan met betrekking tot 
de beoogde positie en het beoogde 
functioneren van het academisch zie-
kenhuis Maastricht. Het lijkt mij goed 
hier nog eens de gefaseerde ontwikke-
ling van dit ziekenhuis te schetsen, zo-
als die thans door mij wordt voorzien. 
Bovendien is het goed nog eens aan-
dacht te geven aan de mogeli jkheid en 
wellicht noodzaak om straks ook bui-
ten het Ziekenhuis Maastricht en an-
ders dan door affiliatie bepaalde klini-
sche voorzieningen bij de opleiding 
van medische studenten te betrekken. 
Zoals door mij bij herhaling is ver-
klaard zal de medische faculteit zoveel 
mogelijk gebruik maken van het in 
Limburg aanwezige pakket klinische 
functies. Enerzijds zal een aantal van 
die functies (die van het huidige St. 
Annadal Ziekenhuis) eerst worden ge-
academiseerd en vervolgens onder 
worden gebracht in het academisch 
ziekenhuis Maastricht, anderzijds zul-
len voor de plaatsing van universitaire 
medewerkers klinische voorzieningen 
in algemene ziekenhuizen in met name 
Heerlen en Sittard moeten worden ge-
academiseerd. Het is goed hier naar 
aanleiding van vragen van de heren 
Konings en Dees stel te staan bij het 
meermalen gebruikte begrip 'academi-
seren'. Deze term is in zoverre mislei-
dend dat er niet mee gezegd wil wor-
den dat een geacademiseerde afdeling 
in het Sint Annadal Ziekenhuis reeds 
vóór de opheffing van dat ziekenhuis 
op enigerlei wijze tot het Ziekenhuis 
Maastricht zou behoren. Evenmin wi l 
het zeggen dat geacademiseerde afde-
lingen in de periferie, academische ei-
landen in overigens algemene zieken-
huizen zouden vormen. De desbetref-
fende afdelingen worden geschikt ge-
maakt voor academisch medisch on-
derwijs en onderzoek maar functione-
ren voor het overige volledig binnen 
het betrokken algemene ziekenhuis en 
dus binnen de Wet Ziekenhuistarieven 
en de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. 
De geadviseerde functies van het St. 
Annadal Ziekenhuis, aangevuld met 
nieuwe regionale en supraregionale 

voorzieningen, vormen na opheff ing 
van dat ziekenhuis het academisch zie-
kenhuis Maastricht. Dit laatste zieken-
huis zal zijn definitieve omvang eerst 
zeer geleidelijk bereiken, afhankelijk 
van de ontwikkeling van de regionale 
behoefte. Het academisch ziekenhuis 
zal straks ten ministe de functies van 
één streekziekenhuis omvatten. Met 
het accent op één wi l zijn aangegeven 
dat geheel in overeenstemming met 
de basisfilosofie academische zieken-
huizen een academisch ziekenhuis ten 
minste die functies omvat die de be-
hoeften van een regio dekken. Boven-
dien zullen deze functies van een der-
gelijke gevarieerdheid en omvang 
moeten zijn dat zij een infrastructuur 
garanderen die tot supraregionale uit-
bouw in staat stelt. Het functiepakket 
van het Sint Annadal Ziekenhuis 
maakt het mogelijk in Maastricht voor 
één gecentreerd academisch zieken-
huis te kiezen. Ik teken hierbij aan dat 
de bijzondere omstandigheid dat in 
Zuid-Limburg een academisch zieken-
huis wordt geïmplanteerd in een regio 
met een min of meer afgerond pakket 
klinische voorzieningen verhindert dat 
van de aanvang af in Maastricht een 
uitgewogen academisch ziekenhuis 
functioneert als door mij geprofi leerd 
in de basisfilosofie academische zie-
kenhuizen. Ik meen hiermede een ant-
woord te hebben gegeven op de vra-
gen van de heer Verwoert. De heer 
Dees vroeg of de Wet Status Academi-
sche Ziekenhuizen zich materieel en 
formeel verdraagt met een optimale 
inschakeling van andere ziekenhuizen. 
Uit het voorgaande is gebleken dat 
academisering van afdelingen in de 
periferie niet leidt tot een principieel 
andere f iguur; deze academisering 
verdraagt zich dan ook volledig met de 
Wet Status Academische Ziekenhui-
zen. Er wordt niet primair gestreefd 
naar een federatieve bestuursstruc-
tuur, alhoewel in het kader van het Me-
disch Regionaal Centrum een dergelij-
ke structuur, waar het academisch zie-
kenhuis dan in participeert, niet is uit-
gesloten. De academisering van afde-
lingen buiten het Sint Annadal zieken-
huiszal van geval tot geval worden uit-
gewerkt; gestreefd zal worden naar sa-
menwerkingsverbanden tussen uni-
versitaire en niet-universitaire speci-
alisten zoals die ook in de Raamover-
eenkomst met de Stichting St Annadal 
zijn voorzien. De geachte afgevaardig-
de de heer Verwoert vraagt mij aan te 
geven met welke afdelingen in de peri-
ferie en onder welke condities overeen 
komsten ter zake van academisering 
zullen worden opgesteld. Deze vraag 
is vooralsnog niet exact te beantwoor-

den. Op welke afdelingen in de perife-
rie een beroep zal moeten worden ge-
daan is op dit moment nog niet te zeg-
gen. Dit wordt onder meer bepaald 
door de voortgang en de eisen van het 
curr iculum. Ik deel de bezorgdheid van 
de heer Verwoert dat de bundeling van 
een onderwijs- en onderzoekfunctie en 
een regionale functie in de gezond-
heidszorg binnen één ziekenhuis pro-
blemen zal geven, beslist niet. Integen-
deel, ik acht regionaal functioneren in 
de gezondheidszorg wezenlijk voor 
een academisch ziekenhuis, alleen al 
om te voorkomen dat het tot een rari-
teitenkabinet ontaardt. In Zuid-Lim-
burg zijn, voor wat de bundeling be-
treft, de voorwaarden bijzonder gun-
stig, dank zij de activiteiten van het 
Medisch Regionaal Centrum in oprich-
t ing, via welk centrum een regionale 
betrokkenheid van het academisch zie-
kenhuis wordt geoptimaliseerd. Me-
vrouw Van der Heem vreest voor een 
massaal supra-regionaal karakter van 
het ziekenhuis Maastricht. Uit hetgeen 
ik hiervoor heb gezegd over de zorg-
vuldige inpassing van het ziekenhuis 
in de regio is, dacht ik, voldoende ge-
bleken dat door mij wat betreft de uit-
groei van het ziekenhuis Maastricht 
een zeer evenwichtige ontwikkeling 
wordt nagestreefd. Op vragen over de 
bestuurssamenstelling van het zieken-
huis Maastricht van de geachte afge-
vaardigde de heer Konings merk ik het 
volgende op. Met het oog op de essen-
tiële rol van de Stichting St. Annadal 
bij de oprichting en instandhouding 
van het ziekenhuis St. Annadal zullen 
twee leden van het bestuur op aanbe-
veling van de Stichting worden be-
noemd. Of de Stichting bij haar aan-
beveling de ondernemingsraad en de 
medische staf zal betrekken, wi l ik ui-
teraard geheel overlaten aan de Stich-
t ing. Ik heb echter alle vertrouwen in 
de gezindheid van het bestuur. Ten 
aanzien van de benoeming van de 
overige bestuursleden zal de procedu-
re gevolgd worden die gebruikelijk is 
bij het benoemen van bestuursleden 
bij de overige academische ziekenhui-
zen. De geachte afgevaardigde de heer 
Dees constateert een wijziging van 
mijn standpunt ten aanzien van de 
nieuwbouw van het ziekenhuis Maas-
tricht. Dit is juist. Behalve budgettaire 
overwegingen hebben daarbij een rol 
gespeeld het ten dele experimentele 
karakter en de zeer eigen accenten van 
de medische opleiding in Maastricht. 
De opzet van deze opleiding brengt 
met zich dat vooralsnog een relatief 
bescheiden beroep wordt gedaan op 
klinische voorzieningen ten behoeve 
van onderwijs en onderzoek. Ook de 
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wenseli jkheid kapitaal verniet iging, 
d.w.z. de voorti jdige buitengebruik-
stelling van het St. Annadal-zieken-
huis, hebben bij deze heroverweging 
een rol gespeeld. Uit de voorgenomen 
temporisering van de nieuwbouw mag 
echter niet worden afgeleid dat mijn 
inzichten ten aanzien van taak en func-
tie van het academisch ziekenhuis zou-
den zijn gewijzigd. Op dit punt kan 
well icht zelfs van een zekere verhar-
ding van standpunt kunnen worden 
gesproken. Deze koerswijziging berust 
niet op een kosten-batenanalyse, zoals 
gevraagd door de geachte afgevaar-
digde de heer Dees. Dit neemt echter 
niet weg, dat bij beslissingen inzake in-
vesteringen in de toekomst wanneer 
ook een aantal nu nog niet te kwantifice-
ren factoren kan worden meegeno-
men wel degelijk een nauwkeurige 
kostenafweging zal plaatsvinden. Ik 
zeg graag toe de Kamer dienaan-
gaande zeer regelmatig en uitgebreid 
te rapporteren. De heer Dees vraagt te-
vens waarom het Weverziekenhuis 
niet als nucleus van het academisch 
ziekenhuis kan functioneren. Er is ge-
kozen voor een academisch ziekenhuis 
te Maastricht vooral gezien het belang 
van de locatie in de onmiddell i jke na-
bijheid van de medische faculteit. 

Het contract met de Stichting St An-
nadal bevat bepalingen m.b.t. de f i -
nanciering van de eventuele nieuw-
bouw en eerste inrichting van het zie-
kenhuis Maastricht, namelijk dat de 
Stichting desgevraagd 3/5 deel van de 
daartoe benodigde gelden ter beschik-
king zal stellen van het Rijk. Ik ben het 
eens met de geachte afgevaardigde de 
heer Konings, dat deze wijze van f inan-
ciering macro-economisch van dezelf-
de betekenis is als wanneer het Rijk al-
le kosten draagt. Waarom is toch daar-
voor gekozen? De in het contract over-
eengekomen opzet is om andere dan 
macro-economische redenen gekozen. 
De Stichting St. Annadal heeft zich van 
de aanvang af bereid verklaard mede-
werking te verlenen bij het tot stand 
brengen van de Maastrichtse medi-
sche faculteit en het academisch zie-
kenhuis. Zij stelt zich daarbij op het 
standpunt, dat zij haar sinds zovele ja-
ren gedragen verantwoordeli jkheid 
voor de gezondheidszorg in het rayon 
Maastricht wil blijven dragen. Deze 
verantwoordeli jkheid wil zij gestalte 
geven door zorg te dragen voor een 
deel van de kosten van de eventuele 
bouw van het academisch ziekenhuis. 
In overleg met de toenmalige minister 
van Onderwijs en Wetenschappen 
heeft de Stichting op zich genomen, 

3/5 deel van de benodigde gelden be-
schikbaar te stellen. Ik w i l , zoals ook de 
Ministers De Brauw en Van Veen, het 
standpunt van de Stichting respecte-
ren en ik heb derhalve ingestemd met 
de wijze van financiering zoals in het 
contract geregeld. 

Mijnheer de Voorzitter, door de ge-
achte afgevaardigde de heren Konings 
en Ter Woorst zijn bedenkingen geuit 
tegen de uitgangspunten met betrek-
king tot de praktijkwaardevergoeding 
ten behoeve van een aantal thans in 
het St. Annadal werkzame specialisten 
zoals deze uitgangspunten in het con-
tract tussen de St. Annadal en het Rijk 
zijn vastgelegd. Het desbetreffende ar-
tikel in het contract luidt: 'Het Rijk stelt 
de Stichting in staat aan de op het t i jd-
stip van de tekening van deze overeen-
komst in het St. Annadal werkzame 
specialisten de waarde van hun prak-
tijk te vergoeden overeenkomstig de 
normen die de voorlopige regeling 
van het Centraal Orgaan Ziekenhuista-
rieven terzake stelt, onverminderd een 
nader vast te stellen landelijke rege-
ling. Het Rijk stelt de Stichting in staat 
in gevallen waarin de Stichting mede 
naar het oordeel van de voorzitter van 
het College van Bestuur van de Rijks-
universiteit Limburg aan andersluidend 
verplichting gehouden is, hiervan af te 
wi jken'. Primair uitgangspunt is der-
halve de regeling van het Centraal Or-
gaan Ziekenhuistarieven die een zeer 
voorlopig karakter draagt en thans een 
maximum kent van f 150.000. Het Cen-
traal Orgaan Ziekenhuistarieven bindt 
deze afkoopsom aan een aantal strin-
gente voorwaarden. Een tweede uit-
gangspunt is de respectering van 'an-
dersluidende' verplichtingen waartoe 
de Stichting St. Annadal jegens een 
aantal specialisten gehouden is. Hoe 
men over deze verplichtingen moge 
denken, waar de Stichting St. Annadal 
terzake verplichtingen heeft aange-
gaan rest mij weinig anders deze over 
te nemen en te respecteren. Dit neemt 
natuurlijk niet weg dat deze verplich-
t ingen door mij zorgvuldig worden ge-
wogen en dat de uiteindelijk per geval 
te treffen afkoopregeling zoveel moge-
lijk zal moeten voldoen aan de voor-
waarden die het Centraal Orgaan Zie-
kenhuistarieven terzake stelt danwei 
aan door dit Orgaan voor deze uitzon-
derlijke gelegenheid te stellen bijzon-
dere voorwaarden. Er kan geen mis-
verstand over bestaan, dat het hier 
gaat om een absoluut eenmalige 
kwestie waarvan geen precedentwer-
king kan uitgaan; zij het dat indien 
straks een afdeling in de periferie voor 
onbepaalde tijd bij de opleiding moet 
worden betrokken een incidentele 

(partiële) uitkoopregeling onvermijde-
lijk kan blijken. Van (partiële) praktijk-
waardevergoeding zal in beginsel 
slechts kunnen worden gesproken bij 
volledige of gedeeltelijke beëindiging 
van een vrije praktijk. Behalve afkoop 
is er dus wel degelijk öök sprake van 
uitkoop. Dit in antwoord op vragen 
van de heren Ter Woorst, en Konings 
betreffende de aard van de voorgeno-
men afkoopregelingen. De afkoopre-
geling is eenmalig zodat waar een-
maal is afgekocht, dan wel voor dat 
deel van de praktijk dat eenmaal is af-
gekocht, in de toekomst geen afkoop-
sommen meer kunnen worden bedon-
gen. Waar is afgekocht is in beginsel 
slechts plaats voor dienstverband. Het 
bedrag van f 9 min., dat in de memorie 
van antwoord is genoemd, berust op 
een voorlopige raming van de Stich-
t ing St. Annadal. Ik kan de geachte af-
gevaardigde de heer Ter Woorst ech-
ter mededelen dat het geraamd is op 
basis van 1 januari 1975 en naar wordt 
verwacht niet zal worden overschre-
den. 

De heer Konings, heeft zich zeer ne-
gatief uitgelaten over de uitkooprege-
ling. Ook ik ben niet gelukkig met de 
geldende, door de KNMG ondersteun-
de, afkoopgebruiken, maar ik heb er 
wel mee te maken. De geachte afge-
vaardigde vraagt hoe de afkooprege-
ling zich verhoudt tot de in artikel 8 
van het contract tussen Rijk en Stich-
t ing St. Annadal opengelaten moge-
lijkheid ook in het ziekenhuis Maas-
tricht vrije praktijk te voeren. Artikel 8, 
en hiermee beantwoord ik tevens vra-
gen terzake van de heer Ter Woorst en 
mevrouw Van der Heem, was onver-
mijdelijk wi lden de verkregen rechten 
van de in Maastricht werkzame klini-
sche specialisten geen geweld worden 
aangedaan. Overigens moge worden 
verondersteld dat slechts door een en-
keling van deze mogeli jkheid gebruik 
zal worden gemaakt, ook al omdat de 
omvang van de individuele praktijk 
straks in de academische context be-
slist zeer beperkt zal zijn. 

Problemen met de universitaire me-
dewerkers, voor wie vrije praktijk wel 
wordt uitgesloten, verwacht ik niet. 
Thans wordt een voorstel dienaan-
gaande van de rompstructuurcommis-
sie personele samenwerking door mij 
bestudeerd. Ik verwacht stellig dat, op 
grond van nader overleg met Maas 
tricht, een adequate oplossing ter zake 
kan worden gevonden. Gegeven de 
feitelijke situatie bij de honorering van 
medici in landelijk verband zal die ze-
ker als alleszins redelijk en in ieder ge-
val als duidelijk worden aangemerkt. 
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Op een desbetreffende vraag van de 
heer Ter Woorst kan ik mededelen dat 
de voor afkoop in aanmerking komen-
de specialisten al hun rechten ontle-
nen aan enigerlei contractuele binding 
met de Stichting St. Annadal. 

Na de zojuist behandelde problema-
tiek van - ik noem het maar gemaks-
halve - de afkoop van de specialisten 
die in het St. Annadal-ziekenhuis werk-
zaam zijn, kom ik nu op de salariëring 
van de zittende stafleden (specialisten) 
in het St. Annadal-ziekenhuis. De he-
ren Ter Woorst en Konings hebben 
hierover nadere toelichting gevraagd. 

Een eerste opmerking dienaan-
gaande is dat ten aanzien van de speci-
alisten die reeds in volledige dienst 
zijn van en gesalarieerd worden door 
de Stichting St. Annadal geen wijzi-
ging wordt gebracht in hun salarië-
ring. Hun inkomenspositie wordt im-
mers niet gewijzigd. De heer Konings, 
heeft nadere informatie gevraagd over 
het aantal specialisten dat noch staflid 
is, noch in dienst van de Stichting. Bij 
navraag in Maastricht bleken dit er 
twee te zijn. Indien echter een speci-
alist, die in het St. Annadal-ziekenhuis 
een vrije praktijk uitoefent, zijn vri je 
praktijk geheel heeft neergelegd en in 
dienst wi l komen van het ziekenhuis, 
moet worden voorzien in een passen-
de salariëring voor die specialist. 

Bij het bepalen van het salaris, 
wordt aansluiting gezocht bij de richt-
lijnen voor het vaststellen van salaris-
sen van artsen in dienstverband van 
de Landelijke Vereniging van Artsen in 
Dienstverband (LAD). Vanuit de LAD 
wordt geadviseerd dat een adequate 
salariëring in beginsel tot stand komt 
overeenkomstig de zogenaamde cate-
gorie III ( d.w.z. salarissen tussen de f 
73.000, en f 93. 000,) vermeerderd met 
de zogenaamde specialisten-toelage 
(bij 5 jarige opleiding bedraagt die on-
geveer f 15.000, per jaar). In bijzondere 
omstandigheden is indeling in catego-
rie IV (salarissen tussen f93.000, en 
f112.000,) mogelijk. In deovereen-
komst die het Rijk met de stichting St. 
Annadal heeft gesloten, wordt ten aan-
zien van de in het St. Annadal-zieken-
huis werkzame en daarvoor in aan-
merking komende specialisten (dat wi l 
zeggen indien zij een dienstverband bij 
het St. Annadal-ziekenhuis aanvaar-
den) een salaris gegarandeerd volgens 
deze LAD-richtli jnen. Indien echter an-
dersluidende aanspraken mede naar 
het oordeel van de voorzitter van het 
college van bestuur te erkennen zijn, 
kan een salaris worden toegekend 
waarvan de hoogte maximaal gelijk is 

aan het gemiddeld netto inkomen in 
het desbetreffende specialisme. Bij 
'andersluidende aanspraken' wordt 
gedacht aan schriftelijk (of ook eventu-
eel mondeling) gedane toezeggingen-
/gegeven garanties omtrent de inkom-
sten van betrokkenen in het St. Anna-
dal-ziekenhuis. Het Rijk en de Stichting 
St. Annadal moeten nog vaststellen 
hoe dit gemiddelde netto inkomen 
dient te worden berekend. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot wi l 
ik hierbij nogmaals op de volgende 
twee aspecten wijzen, namelijk dat de 
hierboven genoemde regelingen op 
geen enkele wijze een precedent kun-
nen vormen voor eventuele toekomsti-
ge landelijke of incidentele regelingen 
en dat indien te zijner t i jd algemeen 
bindende landelijke normen voor de 
salariëring van specialisten in dienst-
verband tot stand zouden komen, die 
normen onverminderd gerespecteerd 
zullen worden. De geachte afgevaar-
digde de heer Verwoert heeft ge-
vraagd wat verstaan moet worden on-
der dit laatste. Hiermee wordt bedoeld 
dat de salariëring van de specialisten 
die door de andersluidende aanspra-
ken een andere salariëring hebben, zal 
worden aangepast aan de toekomstige 
nieuwe landelijke regeling. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Verwoert is van mening dat het con-
tract dat met de Stichting St. Annadal 
is gesloten, voor het niet-medisch per-
soneel minder waterdicht is en met 
minder garanties is omgeven dan voor 
het medische personeel, zowel met 
betrekking tot de medezeggenschap 
als de financiële regelingen. In ant-
woord hierop merk ik op dat volgens 
artikel 6 van de overeenkomst ten aan-
zien van de specialisten die in volle-
dig dienstverband van de Stichting zijn 
dezelfde waarborgen van toepassing 
zijn als voor het niet-medisch perso-
neel. De leden van het niet-medisch 
personeel zullen in een overeenkom-
stige salarisschaal en met overeen-
komstige salarisanciënniteit werkzaam 
zijn in het ziekenhuis Maastricht, waar-
door zij in hun carrière-mogelijkheden 
geen schade zullen ondervinden door 
de overgang. Zoals de geachte afge-
vaardigde, de heer Konings, terecht 
zegt, zullen zij via her- en bijscholing in 
de gelegenheid worden gesteld hun 
kennis en bekwaamheden te vergro-
ten. Met betrekking tot de medezeg-
genschap. Mijnheer de Voorzit ter! , 
deel ik u mede dat ik zal bevorderen 
dat tegen de ti jd waarop het Sint An-
nadal ziekenhuis wordt opgeheven 
binnen de academische ziekenhuizen 
een voor deze en alle overige mede-
werkers aanvaardbare vorm van me-
dezeggenschap zal zijn ontwikkeld. 

Overigens kan ik meedelen dat de on-
dernemingsraad zijn instemming heeft 
betuigd met de overeenkomst. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Beekmans heeft de verzuchting ge-
slaakt dat aan het contract met de 
Stichting St. Annadal te merken is dat 
het is opgesteld door meesters in de 
rechten en niet door juristen. Aan de 
hand van de bespreking van de door 
hem aangeduide gaten wi l ik hem er 
van overtuigen dat er toch minder ver-
schil tussen beide catagorieën bestaat 
dan ik uit zijn betoog meende te moe-
ten afleiden. Naar aanleiding van 
artikel 1 stelde hij dat het de mogelijk-
heid openlaat dat het t i jdstip van ophef-
van St. Annadal wordt uitgesteld. 
Mijnheer de Voorzitter. Ik wijs erop, 
dat dit t i jdstip wordt vastgesteld door 
het Rijk. Het spreekt vanzelf dat dit niet 
zo kan en mag zijn dat het Rijk dit zon-
der meer oplegt. Dit ti jdstip zal door 
het Rijk moeten worden bepaald in 
nauwe samenspraak met de Stichting: 
vandaar de bepaling dat de vaststel-
ling geschiedt in overleg met de Stich-
t ing. 

De heer Beekmans (D'66): De laatste 
alinea, die door u niet wordt opgele-
zen, houdt de mogelijkheid in, dat de 
zaak aanzienlijk getraineerd kan wor-
den. 

Staatssecretaris Klein: Het ti jdstip? 

De heer Beekmans (D'66): Er staat: De 
wijze van opheffing wordt nader door 
partijen bij overeenkomst geregeld. 
Wij weten, hoe lang het in Nederland 
kan duren, voordat men tot overeen-
stemming komt. Vandaar, dat ik een 
vraagteken bij dit artikel heb gezet. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb geen re-
den om te vermoeden, dat die tweede 
alinea strijdig is met de duidelijke be-
paling, dat het Rijk in overleg met be-
trokken partijen het ti jdstip bepaalt. 
De tekst van het artikel geeft naar 
mijn mening geen enkele onduideli jk-
heid. 

De heer Beekmans (D'66): Daarom 
heb ik gezegd, dat het contract zo goed 
is, omdat juist een contract, dat gaten 
en hiaten heeft, meestal is opgesteld 
door buitengewoon goede juristen. 
Men kan er dan alle kanten mee op. 

Staatssecretaris Klein: Waarvan acte. 
Het contract geeft de heer Beekmans 

verder aanleiding om te vragen of het 
niet-medisch personeel geen inspraak 
heeft over de geli jkwaardigheid van de 
hem aangeboden functie. In dit ver-
band merk ik op dat het als volgt zal 
zijn. In eerste instantie zal het Zieken-
huis Maastricht in gezamenlijk overleg 
met de Stichting St. Annadal bepalen 
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wat geli jkwaardige funties zijn. Het be-
stuur van de Stichting St. Annadal 
treedt daarbij, in overeenstemming 
met haar eigen verantwoordeli jkheid 
voor haar personeel, op als vertegen-
woordiger van dat personeel. Uiter-
aard zal het bestuur daarbij het perso-
neel gelegenheid tot inspraak geven. 
Maar, mijnheer de Voorzitter, de raam-
overeenkomst voorziet er verder in 
dat, indien tot na een half jaar na de 
overgang naar het Ziekenhuis Maas-
tricht meningsverschil len over de ge-
l i jkwaardigheid van functies ontstaan 
tussen personeelsleden en hetZieken-
huis Maastricht en/of de Stichting St. 
Annadal, deze geschillen aan een com-
missie van arbitrage zullen worden 
voorgelegd. De samenstelling van de-
ze commissie zal in overeenstemming 
tussen de partijen in het geschil wor-
den bepaald en de uitspraak van de 
commissie zal bindend zijn. 

De heer Beekmans (D'66): Ik ben het 
volstrekt met de Staatssecretaris eens. 
Ik ben alleen zo bang, dat die commis-
sie het zo verschrikkelijk druk krijgt. 

Staatssecretaris Klein: Mijn kracht van 
positief denken is dan kennelijk toch 
groter dan die van de geachte afge-
vaardigde. 

De heer Beekmans (D'66): Neen, mi jn-
heer de Voorzitter, dat heeft er niets 
mee te maken. Als er in een artikel 
staat, dat het Rijk in overleg met destich-
t ing bepaalt wat gelijkwaardige functies 
zijn, dan is mijn simpele vraag -zeker 
aan een kabinet, dat zo opgeeft over 
inspraak en gelijkberechtigdheid en ik 
weet niet wal allemaal meer - waar 
dan in dat artikel die betrokkenen zijn. 
Nu zegt de Staatssecretaris, dat het Rijk 
en de stichting het zullen bepalen. 
Men kan dan in beroep gaan. Ja, dat 
weet ik wel , maar ik wil juist voorko-
men, dat men in beroep gaat. 

Staatssecretaris Klein: Formeel is het 
een contract tussen een stichting en 
het Rijk. Die partijen worden in het con-
tract genoemd. Het spreekt toch van 
zelf, dat de stichting in het kader van 
de interne organisatie toch een verant-
woordel i jkheid heeft voor het perso-
neel? Dat soort van gesprekken zal 
toch vaak in een formatie plaatvinden 
waarbi j het betrokken personeelslid te-
vens aanwezig is? 

De heer Beekmans (D'66): Dat is nu 
juist niet altijd en overal in Nederland 
zo vanzelfsprekend. 

Staatssecretaris Klein: Wij zijn hier 
ook in Maastricht met iets nieuws be-
zig. Ook op dit punt kan men uitschie-
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ten boven hetgeen op andere plaatsen 
gemiddeld gaande is. 

De heer Beekmans (D'66): De Staats-
secretaris zegt, dat men met iets 
nieuws bezig is en hij noemt daarbij 
Maastricht. Wij hebben nog altijd te 
maken met een gewest, waar een gou-
verneur is! 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Wellicht kunt u in tweede ter-
mijn meer informatie geven over de 
vraag, in hoeverre de ondernemings-
raad is gehoord? 

Staatssecretaris Klein: Dat heb ik zo-
even meegedeeld. De ondernemings-
raad heeft met dit contract ingestemd. 

Mijnheer de Voorzitter. De heer 
Beekmans heeft gevraagd, of het con-
tract voldoende garanties biedt tegen 
de mogeli jkheid, dat een ingekochte 
specialist toch ergens anders een vrije 
praktijk uitoefent, bv. in een door hem 
opgerichte polikliniek om de hoek. De 
overeenkomst maakt dit onmogelijk. 
Voor de afkoop van de specialisten 
geldt in het algemeen de KNMG-rege-
ling. Deze regeling houdt onder meer 
in, dat de specialist na afkoop onge-
acht het feit, of hij als dan niet in dienst-
verband overgaat, geen vrije praktijk 
meer mag uitoefenen binnen een be-
paalde straal rond de plaats van vesti-
ging. Het is voorts gebruikelijk in de af-
koopovereenkomst een concretisering 
van deze straal op te nemen door een 
bepaald gebied te omschri jven. Dat zal 
ook in het Utrechtse geval gebeuren. Ik 
denk dan in dit geval aan de regio 
Zuid-Limburg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
ik hiermee voor het grootste deel ex-
pliciet en anders impliciet antwoord 
heb gegeven op de van de zijde van de 
Kamer gestelde vragen. Ik wi l nog een 
slotopmerking maken. 

Er is mij door de Kamer lof toege-
zwaaid voor mijn voortvarendheid met 
betrekking tot het op gang brengen 
van het onderwijs in Maastricht het vo-
rige jaar. Ik ben daarvoor erkentelijk, 
maar ik wi l hierin voor alles al dege-
nen in Limburg laten delen, die door 
hun grote inspanningen hetexperi-
ment hebben laten slagen. Ware dat 
niet het geval dan dacht ik dat het lof 
toezwaaien een andere vorm zou heb-
ben aangenomen. 

D 
DeheerTerWoors t (KVP) : Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l beginnen met de 
Staatssecretaris dank te zeggen voor 
zijn beantwoording van het geheel. 

Wij hebben een amendement inge-
diend, waarin wordt gesproken over 
1982. De Staatssecretaris heeft zijn ar-
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gumenten op tafel gelegd. Wi j hebben 
onze voorkeur uitgesproken. Namens 
de mede-ondertekenaars van het 
amendement kan ik zeggen, dat wi j be-
reid zi jn, de Staatssecretaris te volgen. 
Derhalve trekken wi j het amendement 
bij dezen in. 

Ik constateer dat de algemene maat-
regelen van bestuur in de vorm van 
voorontwerpen kunnen worden inge-
diend, zodat wi j op ieder moment de 
kans hebben in te springen. 

De Staatssecretaris is zowel in de 
memorie van antwoord als deze keer 
langs mijn spreidingsmotieven heen 
gegaan. Hij heeft gezegd: Het experi-
ment kan en mag niet mislukken; het 
moet een universiteit-nieuwe-stij l wor-
den; het mag geen universiteit worden 
met toewijzing van overloop van in-
stell ingen, faculteiten of universitei-
ten, die over een onverantwoord maxi-
m u m heen komen. Ik blijf erbi j , dat wi j 
daarover zeer binnenkort in de Kamer 
komen te spreken. Ik v ind het jammer 
dat de Staatssecretaris heeft gezegd: 
Ik ben het er niet mee eens. Hij gaat er 
twee keer langs heen. 

Ik kom aan de internationale samen-
werking. Er is een hoogleraar aange-
steld. Ik heb gevraagd om over en 
weer op basis van wederkerigheid 
hoogleraren aan te stellen. 

De Staatssecretaris heeft een uiteen-
zetting gegeven over de mogelijkhe-
den om ook in andere plaatsen -
Twente en Tilburg - met een experi-
ment hoger onderwijs-nieuwe-sti j l te 
starten. Er is wat verwarr ing opgetre-
den. Hij heeft op een bepaald moment 
gezegd: Kamer spreek je maar uit; zeg 
maar hoe je het wi l hebben. Daartoe 
zijn wi j graag bereid. Ik heb in de korte 
t i jd niet kunnen nagaan wie de motie 
die ik wi l indienen zou wil len onder-
steu nen. Ik heb zeker drie onderteke-
naars, namelijk de heer Konings, de 
heer Dees en ik zelf. Ik heb geen t i jd 
gehad met mijn andere collega's te 
overleggen. Ik hoop dat zij mij dit niet 
kwalijk nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Hierbij heb 
ik de eer u een motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ter 
Woorst, Konings, Dees en Hermes 
wordt de volgende motie voorgesteld 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over het 
wetsontwerp Voorzieningen met be-
trekking tot de stichting te Maastricht 
van een rijksuniversiteit en van een 
academisch ziekenhuis (Wet ri jksuni-
versiteit Limburg); 
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Voorzitter 
verwijzend naar de beraadslaging over 
de Nota Medisch Wetenschappelijk 
Onderwijs en Hoofdstuk VIII van de 
rijksbegroting 1970; 
verzoekt de Regering de Technische 
Rijkshogeschool te Enschede en de Ka-
tholieke Hogeschool te Tilburg in aan-
merking te doen komen voor een ex-
periment 'Hoger onderwijs nieuwe 
stijl', in de geest van de beleidsvoorne-
mens met betrekking tot de Algemene 
Faculteit van de Rijksuniversiteit Lim-
burg, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

D 
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had er eigenlijk geen 
behoefte aan om nu direct een tweede 
termijn te houden, omdat ik eerst had 
willen nadenken over wat de bewinds-
man heeft gezegd. lkwildeStaats-
secretaris danken voor de prettige wij-
ze waarop hij de vele vragen heeft be-
antwoord. Ik wil niet zeggen dat alles 
daardoor duidelijker is geworden, 
maar hij heeft in ieder geval uitvoerig 
geantwoord. 

Ik ga ermee akkoord dat de eindda-
tum op 31 augustus I975 wordt vastge-
steld, hoewel ik mij toch wel afvraag 
hoe wij dat op dit moment voor die al-
gemene faculteit al kunnen bepalen. 
De Staatssecretaris heeft gezegd dat er 
nog veel politieke en maatschappelijke 
onzekerheden aan zitten. Wij moeten 
echter geen krenten gaan wegen en 
met de datum akkoord gaan. 

Na de hele discussie die wij over de 
algemene faculteit hebben gehad is de 
zaak mij niet duidelijker geworden. Ik 
dacht dat wij een eerste, een tweede 
en een derde fase hadden, maar ik heb 
vanmiddag gehoord dat er zeker ook 
nog een vierde en een vijfde fase zul-
len zijn. Ik vind dat deze algemene fa-
culteit een soort rariteitenkabinet aan 
het worden is. Ik kon hiervoor het juis-
te woord niet vinden, maar de Staats-
secretaris heeft mij eraan geholpen. Ik 
zie het niet, niet naar haar vorm en ook 
niet naar haar inhoud. Wij moeten 
maar afwachten hoe het zal zijn. 

Ik ben geschrokken van de opmer-
king van de Staatssecretaris dat expe-
rimenten niet mogen mislukken. Ik 
meen dat nu juist het voordeel van een 
experiment is dat het kan lukken of 
mislukken. Ik zou dus uitdrukkelijk wil-
len insluiten dat het experiment ook 
kan mislukken, maar dan zie ik niet in 
hoe, als het experiment met de alge-

mene faculteit bij voorbeeld mislukt, 
wij terug zouden kunnen naar de 
w.w.o. De heer Konings heeft ook be-
klemtoond dat dit eventueel mogelijk 
zou zijn, omdat de algemene faculteit 
niet in de w.w.o. voorkomt. Dan is het 
natuurlijk gewoon met het experiment 
afgelopen. 

In verband met de algemene facul-
teit heeft de Staatssecretaris ge-
vraagd: U wilt toch niet verbieden dat 
men aan de Limburgse universiteit na-
denkt? Uiteraard niet, maar voor mij is 
nog steeds de vraag wie er gaan na-
denken in die algemene faculteit. Zijn 
dat hoogleraren, lectoren, weten-
schappelijke medewerkers of andere 
mensen en uit welke disciplines ko-
men deze mensen? Dit zijn vragen, 
waarop nog geen antwoord is geko-
men. 

Ten slotte nog een vraag die de be-
windsman slechts terloops heeft be-
antwoord. Kunnen wij nu eens een da-
tum afspreken wanneer wij een mon-
deling overleg zullen hebben over de 
individuele vraag van studenten en de 
maatschappelijke behoeften? 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Mijnheer de Voorzitter! Onze 
fractie wil toch wel graag de gedach-
ten, zoals neergelegd in de memorie 
van antwoord ten aanzien van de alge-
mene faculteit, blijven onderschrijven. 
Wij blijven de Staatssecretaris steunen 
in zijn opvattingen, zoals die daar zijn 
verwoord. Wij hopen ook dat het gede-
mocratiseerde bevoegde gezag van de 
rijksuniversiteit Limburg de ruimte 
krijgt om experimenten binnen de al-
gemene faculteit van de grond te krij-
gen. Wij vinden dat proeftuinen inder-
daad het beste slagen waar de grond 
nog niet eenzijdig is gestructureerd, 
niet eenzijdig naar de aard van h.b.o. 
en w.o., maar ook niet naar de inhoud 
van de experimenten. 

Ik geloof, dat het denken allang niet 
meer theoretisch is en dat bij het den-
ken ook experimenten voorkomen. Ex-
perimenten en proeftuinen spelen im-
mers een belangrijke rol bij de beleids-
voorbereiding en -initiëring. Ik hoop, 
dat de fasering, die van verschillende 
kanten is bepleit een overlopende zal 
zijn en dat er ook wel eens halven, 
kwarten en tienden zullen zijn. Het lijkt 
mij een doodgriezelige zaak als je 
proeftuinen en experimenten gaat in-
delen in eerste, tweede, derde en mis-
schien wel 92ste fase. 

Wij menen, dat juist de algemene fa-
culteit een brede uitbouw van de rijks-
universiteit Limburg mogelijk maakt, 
maar wij vragen ons af, hoe de h.b.o.-

instellingen krachtich genoeg kunnen 
worden om zich in te werken in dit ont-
wikkelen van het nieuwe beleid. Ik ver-
wijs hierbij naar mijn betoog in eerste 
termijn. 

Uit het relateren van aantallen eer-
stejaarsstudenten in de medische fa-
culteit aan aantallen van andere be-
staande faculteiten hebben wij begre-
pen, dat het niet de bedoeling is, ze te 
herverdelen binnen de huidige toege-
laten maximale aantallen. Wij zijn niet 
helemaal tevreden over de beantwoor-
ding van onze vragen over het me-
disch regionaal centrum. Wij vinden, 
dat ook in deze behandeling het acade-
mische ziekenhuis te veel accent krijgt 
en dat inderdaad alle medische instel-
lingen in de eerste lijn mèt de welzijns-
instellingen ook hier weer onvol-
doendeuit de verf zijn gekomen. Zij 
moeten er toch maar voor zorgen, dat 
er een goede nieuwe opzet van de 
medische studie komt. Ik herinner 
hierbij aan mijn vraag over de ruimte, 
de tijd en de deskundigheid, die de 
werkers zullen kunnen verwachten bij 
hun arbeid. 

Wat betreft de motie meen ik, dat 
daarin verschillende elementen ver-
warrend bijeen zijn gebracht. Ik noem 
de experimenten voor het hoger on-
derwijs vooral onderwijskundige ex-
perimenten, die ik vooral toegedacht 
zie aan alle onderwijsinstellingen van 
hoger onderwijs, die er zijn. Ik meen, 
dat men geen ruimtelijke elementen 
van uitbreiding, spreiding en uitbouw 
moet gaan koppelen, zoals nu is ge-
beurd in de motie. Het is weinig door-
dacht, deze zaken bij de behandeling 
van dit wetsontwerp even 'mee te ne-
men'. De inhoud van de motie doet 
ook de zaak, waarom het gaat, niet 
veel goed. 

Op het terrein van de internationale 
samenwerking is men bezig, zo stelt 
de bewindsman. Graag zou ik verne-
men, op welke terreinen deze samen-
werking van de grond komt. Ik herin-
ner aan mijn vraag over de samenwer-
king op het post-academische niveau. 
Juist de complementariteit van Maas-
tricht. Aken en Luik dient te leiden tot 
een creatieve integratie van deze in-
stellingen. 

De rijksuniversiteit van Limburg 
wordt nu de RUL en ik dacht, dat dit 
ook al voor Leiden stond. Gaan wij nu 
met RUL 1 en RUL 2 werken of over 
RUL-kwadraat praten? 
D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor de uitvoerige beantwoording van 
de vragen en problemen die wij aan de 
orde hebben gesteld. Blijven nog een 
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Konings 

paar probleempjes over waarover wi j 
alsnog even wil len praten. 

De Staatssecretaris spreekt over een 
evaluatieperiode van tien jaar. Hij 
noemt in één adem de medische facul-
teit, de algemene faculteit en het zie-
kenhuis. Zal het ziekenhuis te Maas-
tricht in 1980 geacademiseerd zijn? Hij 
heeft daarop niet geantwoord. Ik zou 
er alsnog iets over wil len horen. Wi j 
zouden het erg op prijs stellen indien 
het in 1980 was gebeurd. 

Een ander onderwerp betreft de al-
gemene faculteit. De Staatssecretaris 
heeft er zijn bezorgdheid over uitge-
sproken dat het zwaartepunt bij het 
wetenschappelijk onderwijs zou ko-
men te liggen als daar de algemene fa-
culteit een wat bredere ingang zou vin-
den. In dat verband vraag ik of de 
Staatssecretaris gelet op de ontwikke-
ling van het hoger beroepsonderwijs 
in Zuid-Limburg - hij heeft met name 
de ontwikkelingen in het paramedisch 
hoger beroepsonderwijs ge-
noemd - mogeli jkheden ziet of heeft 
overwogen om in het hoger beroepson 
derwijs een pendant van deze alge-
mene wetenschappen te stichten, zo-
dat het hoger beroepsonderwijs en het 
wetenschappelijk onderwijs evenwich-
t ig zouden kunnen worden ontwikkeld. 

De Staatssecretaris heeft ook even 
gesproken over de uitvoering van het 
huidige capaciteitsbeleid, dat in over-
eenstemming is met de wensen van 
de Kamer. Dat is mi j uiteraard wel be-
kend. Ik wijs er echter op dat het gaat 
om een incidentele, eenmalige over-
eenkomst die niet geldt voor de toe-
komst. Wij hadden juist afgesproken 
dat wi j zouden discussiëren over het 
arbeidsmarktgegeven in relatie tot het 
wetenschappelijk onderwijs. 

De Staatssecretaris spreekt over de 
uitbreiding van de medische faculteit 
in Maastricht tot die van andere medi-
sche faculteiten. Hoe bedoelt hij dat? 
Spreekt hij toch over een totaal? Bete-
kent het een verschuiving van medi-
sche faculteiten elders naar Maastricht 
of in dit geval een uitbreiding van ca-
paciteit? 

De stichting benoemt twee leden in 
het bestuur. Geldt dat voor de eeuwig-
heid? De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat dit wel in overeenstemming met 
de staf en de ondernemingsraad zal 
gebeuren. Dat neem ik onmiddell i jk 
aan als die ondernemingsraad en de 
staf er zijn. Eerlang, als het ziekenhuis 
geacademiseerd is, is er een stichting, 
waarvan ik niet wi l beweren dat zij 
slaapt, maar het is toch een stichting 
zonder achterban, buiten de twee le-

den die participeren in het bestuur van 
het academisch ziekenhuis. Hoe is dan 
verderde regeling? 

Het COZ stelt stringente voorwaar-
den aan de overeenkomsten. Is de 
overeenkomst die te Maastricht tussen 
het stichtingsbestuur, de commissie 
en de Staatssecretaris is gesloten in 
overeenstemming met de stringente 
voorwaarden? Betekent dit dat uit-
gaande van 30 specialisten het COZ 
41/2 min. betaalt, zodat de resterende 
4Vz min. voor rekening van Onderwijs 
en Wetenschappen komt? Dit lijkt mi j 
op zich wel een interessant gegeven. 

De Staatssecretaris is wel een beetje 
voorbijgegaan aan de problemen die 
ontstaan in het teamverband van men-
sen met eenzelfde specialisme, die 
toch in de toekomst nogal ongelijke in-
komens zullen hebben. Er wordt bij 
voorbeeld gesproken over inkomens 
volgens de LAD-normen van f 110.000. 
Dat komt dus wel in de orde van groot-
te waarover de Staatssecretaris sprak. 
Op basis van een netto-inkomen zou ik 
mij een bedrag van een half mil joen 
kunnen voorstel len. Omdat een aantal 
specialisten op basis van een netto 
jaarinkomen in dat specialisme betaald 
gaat worden, lijkt het mij dat er wel 
enige inkomensongeli jkheid ontstaat. 
Zal dat in de toekomst problemen ge-
ven? 

Zijn de contracten die op dit mo-
ment bestaan tussen de specialisten 
en het stichtingsbestuur uniform? Ik 
heb intussen gehoord dat er ook mon-
delinge overeenkomsten bij zijn. Zijn 
die inmiddels geïnventariseerd? Is dat 
vastgelegd op het moment dat de 
overeenkomst rechtsgeldigheid krijgt 
of moet daarover nog gesproken wor-
den? 

Ik heb de mot ie mede onderteke'nd. 
Op dat moment is mij echter iets ont-
gaan. Naar mi jn oordeel moet 'de Ka-
tholieke Hogeschool te Ti lburg' wor-
den vervangen door: Wetenschappe-
lijk onderwijs Brabant. Inmiddels heeft 
daarover overleg plaatsgevonden. De 
heer Ter Woorst zal als eerste indiener 
van de motie daarop een nadere toe-
lichting geven naar ik aanneem. 

De heer Ter Woorst (KVP): Ik wi l graag 
bevestigen, dat de interpretatie van de 
heer Konings juist is. Ik wi l u derhalve 
verzoeken in deze zin een wijziging in 
de motie aan te laten brengen. De 
woorden 'Katholieke Hogeschool te 
Ti lburg' moeten worden vervangen 
door de woorden 'Wetenschappelijk 
onderwijs in Brabant'. 

DeheerWaltmans(PPR): Valt Leuven 
er ook onder? 

De heer Konings (PvdA): Neen, wi j 
hebben het over Noord-Brabant. 

DeheerWaltmans(PPR): O, maar u 
zei: Brabant. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wi j zijn bereid ons vertrou-
wen te geven. Wi j zullen de ontwikke-
lingen in Maastricht met belangstel-
l ing maar wel kritisch volgen. Ik wi l 
eindigen met de Rijksuniversiteit Lim-
burg alle succes in de toekomst toe te 
wensen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede dat het lid Ter Woorst zijn motie, 
voorkomende op stuk nr. 16, aldus 
heeft gewij lzigd, dat de woorden de 
'Katholieke Hogeschool te Ti lburg ' wor-
den vervangen door: het wetenschap-
pelijk onderwi js in Noord-Brabant. 

D 
De heerBeekmans(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn antwoord. Ik wi l beginnen 
met mijn excuses aan te bieden aan een 
aantal Limburgers en hun gouverneur, 
die hier aanwezig zi jn. Misschien heb 
ik wat badinerend over het gewest ge-
sproken en heb ik daarbij ook het 
woord 'gouverneur' in een wat badine-
rende betekenis gebruikt. Ik heb het 
niet zo bedoeld, al meen ik dat het wel 
zo is. 

De Staatssecretaris heeft over de al-
gemene faculteit gezegd, dat er geen 
zwaar toezicht op de activiteiten van 
die faculteit nodig zal zijn. 

Dan wi l ik vragen: Waarom? Houdt 
dat misschien verband met het ver-
trouwen dat de Staatssecretaris heeft 
in de mensen, die hij daar gaat benoe-
men? Als wi j het nu toch over die be-
noemingen hebben, is mi jn volgende 
vraag: Wie gaan daar die program-
ma's ontwikkelen? Zijn dat ook men-
sen, die door de Staatssecretaris wor-
den benoemd omdat zij well icht pro-
gramma's gaan ontwikkelen die hij in-
teressant vindt? 

Ik begin dan zo langzamerhand het 
woord 'griezelig' in mi jn mond te ne-
men. 

De Staatssecretaris zei verder, dat 
experimenten op grote schaal pas kun-
nen plaatsvinden als de beleidsnota 
hoger onderwi js in het parlement be-
sproken is. 

Mijn vraag is: Wat is grote schaal? 
Deze vraag heb ik reeds in eerste ter-
mijn gesteld. Ook heb ik in eerste ter-
mi jn gevraagd met wie of wat zal wor-
den geëxperimenteerd. Met de medi-
sche studenten? Worden er een paar 
aangetrokken in de algemene faculteit 
of gaat de Staatssecretaris met hbo-
mensen experimenteren? Deze vraag 
is eveneens niet beantwoord. 

De Staatssecretaris heeft ook ge-
sproken over de internationale samen-
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Beekmans 
werking. Ik moet zeggen dat ik de men-
taliteit van de Maastrichtenaar of van 
Maastricht niet in twijfel trek als het 
gaat over internationale samenwer-
king. Integendeel! Ik vind het de meest 
Europese stad, die wij in Nederland 
hebben. Ik heb echter gezegd, dat wij 
hier zo verschrikkelijk weinig Europees 
denken. Ik vind dan het doordeStaats-
secretaris genoemde verband met 
Hasselt weinig indrukwekkend omdat 
ik het gevoel heb dat Maastricht zich 
meer verwant voelt met Hasselt dan 
met bij voorbeeld Rotterdam. Nog-
maals, het gaat erom hoe wij hier Eu-
ropees denken. 

In dat verband moet ik zeggen, dat ik 
het toch wel betreur dat de Staats-
secretaris in zijn drie kwartier - die 
twee uur geworden zijn - geen tijd 
heeft gehad om iets te zeggen over 
mijn suggestie met betrekking tot het 
nader uitwerken van de beide facultei-
ten of eventueel een derde faculteit 
van de audio-visuele middelen. 

De Staatssecretaris heeft gezegd, 
dat ik zo kernachtig heb gesproken 
over het Zuiver Wetenschappelijk On-
derzoek. Hij heeft erbij gezegd, dat ik 
dan ZWO/TNO had moeten zeggen. 
Als hij dit zo kernachtig vindt, waarom 
heeft hij het dan niet in de stukken ge-
zet? Dat was veel duidelijker geweest 
en had ons enorm veel discussie be-
spaard. 

Als ik spreek over de ziekenhuistoe-
standen in Zuid-Limburg en ik denk aan 
het opengaan van de EEG-grenzen en 
aan berichten, die mij hebben bereikt 
over de geweldige overbedding die de 
academische ziekenhuizen in Aken en 
Luik schijnen te hebben, dan heb ik 
een aanvullende vraag: Iser ooit ge-
dacht aan de mogelijkheid om in dit 
verband enige samenwerking tot 
stand te brengen? 

Ik kan er niet onderuit, nogmaals iets 
over de contracten te zeggen. Ik wil 
niet het odium hebben,dat ik altijd de 
man ben die over de centen van de 
dokters praat. Ik moet zeggen dat ik er 
buitengewoon gelukkig mee ben, dat 
de Staatssecretaris mij duidelijk heeft 
kunnen maken dat ik ten onrechte 
meende dat het niet-medische perso-
neel niet op een democratische manier 
werd behandeld. Ik ben volledig tevre-
dengesteld door het antwoord, dat hij 
mij gegeven heeft. Het enige probleem 
dat bij mij nog leeft, betreft artikel 8 en 
dat gaat toch helaas weer over de art-
sen. 

De Staatssecretaris heeft gezegd: 
Wij volgen hier de regelingen van het 
COZ. Hij heeft er echter iets bij gezegd; 
hij heeft namelijk gezegd: Wij volgen 

zoveel mogelijk de regelingen van het 
COZ. Mijn vraag is: Wat betekent dat 
'zoveel mogelijk'? Heeft dat iets te ma-
ken met het toch al of niet volledig 
beëindigen van de praktijk? Even later 
in zijn betoog heeft de Staatssecretaris 
gezegd: Het gaat natuurlijk over beëin-
diging van die praktijken en wij zullen 
daar een X aantal kilometers inbren-
gen. 

Mijn vraag is een zeer duidelijke: Is 
het nu werkelijk zo, dat de specialisten 
die worden uitgekocht een contract 
krijgen, dat gelijk is aan de contracten 
zoals die gangbaar zijn in Nederland 
bij het beëindigen van een praktijk? 
Dat betekent dat erin staat, dat de he-
ren in Maastricht of in een rayon met 
een straal van X kilometers om Maas-
tricht — ik zal niet in details treden -
niet meer mogen praktiseren in eni-
gerlei vorm. Als dat zo is, ben ik volko-
men gerustgesteld. Als het niet zo is, 
moet de Staatssecretaris zich realise-
ren dat alle problemen, die ik gisteren 
aan hem heb voorgelegd en die ik niet 
uit wantrouwen tegenover die speci-
alisten, maar wel uit zorg voor het wel 
en wee van die faculteit heb genoemd, 
namelijk inzake de polikliniek om de 
hoek, het uitbreiden van de reeds be-
staande polikliniek of het veel meer 
poliklinisch gaan werken van mensen 
die niets met de faculteit te maken 
hebben, een rol kunnen gaan spelen. 
Dat zou een buitengewoon zorgelijke 
toestand kunnen zijn. Ik vraag de 
Staatssecretaris dus één duidelijke 
toezegging en als hij die niet kan ge-
ven, moet ik schorsing van de be-
raadslagingen vragen om te overleg-
gen, over dit onderwerp een motie te 
formuleren en een uitspraak van de 
Kamer te vragen. Ik wil zeer duidelijk 
van de Staatssecretaris horen: Komt 
er in de individuele contracten een 
clausule te staan zoals die bij normale 
praktijkbeëindigingen voorkomt en die 
inhoudt, dat degenen die zich laten af-
kopen, zich niet meer in Maastricht of 
omgeving mogen vestigen of daar 
praktijk mogen uitoefenen? 

Ik wil dan nog een korte opmerking 
maken over een zaak, die collega Ko-
nings gisteren heeft aangeroerd en 
waarop ik ook geen antwoord heb ge-
hoord, namelijk de vraag: Waar gaan 
nu precies de centen naar toe? Ik heb 
die zaak vanmorgen nog eens fiscaal 
laten uitzoeken en het is mij daarbij ge-
bleken dat er toch wel enige merk-
waardige consequenties zijn. Als ie-
mand de praktijk volledig beëindigt, 
maakt hij liquidatiewinst. Liquidatie-
winst valt onder artikel 25 van de Wet 
op de inkomstenbelasting en dat komt 
- populair gezegd - neer op de 

25/50%-regeling. Dat betekent dat van 
het bedrag, dat hij voor de praktijk ont-
vangt, f 10.000 wordt vrijgesteld - naar 
ik meen, is dat het laatste jaar zelfs f 
15.000 - en dat hij over de rest, alnaar-
gelang zijn inkomen, 20 tot 50% belas-
ting betaalt, hetgeen in deze gevallen 
50% zal zijn. Als de geachte collegae in 
Maastricht echter kunnen blijven wer-
ken in de polikliniek om de hoek of 
waar dan ook, betekent dit gewoon, 
dat zij dat jaar een extra verdienste van 
I, 2, 3, 4 of 5 ton hebben. In dat geval 
vallen de heren in het normale tarief 
van de belasting, ongetwijfeld in de 
hoogste, en dan betekent het 72%. Ik 
heb hiermee antwoord gegeven op de 
vraag van de heer Konings wat er met 
dat geld gebeurt. In het ene geval komt 
er 50% terug en in het andere geval 
72%, maar - en dit is misschien een 
hint voor mijn collegae in Maastricht-
als de Staatssecretaris het gaat storten 
in een pensioenfonds, dan is het volle-
dig aftrekbaar en dat betekent dat de 
Regering er geen cent van terugkrijgt. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! In verband met de grote 
tijdnood waarin ook uw Kamer is ge-
komen, wil ik kort op de diverse vra-
gen ingaan. Ik kan mij toch voorstellen 
dat dit aanleiding vormt voor nadere 
vragen van de zijde van de Kamer. Ik 
geloof dat ik in dat geval om een korte 
schorsing zou moeten vragen om nog 
nader overleg te hebben. 

Ik ben bijzonder erkentelijk dat de 
heer Ter Woorst het amendement in-
zake de datum 1982 heeft ingetrokken. 

Ik wil ook meteen reageren op de 
motie. De tekst was overduidelijk, toen 
er gesproken werd over een instelling 
voor WO in Tilburg. Nu staat er opeens 
het begrip 'het wetenschappelijk on-
derwijs in Noord-Brabant'. Ik wil de 
Kamer hierop wijzen. Als dit nu ver-
vangen was door: katholieke hoge-
school te Tilburg en de technische ho-
geschool Eindhoven, dan hadden wij 
weer duidelijke begrippen. Zoals het er 
nu staat, is een heel nare interpretatie 
mogelijk, namelijk dat het hoger 
beroepsonderwijs in Noord-Brabant 
niet die prioriteit zou kunnen krijgen. 
In Enschede zit het wel goed, maar 
voor Brabant kan men het aldus inter-
preteren - na ons komen er wellicht 
weer anderen, die zeggen dat je dit let-
terlijk moet lezen - dat het HBO in 
Brabant die prioriteit niet heeft. Ik zou 
de heer Ter Woorst in overweging wil-
len geven op dit punt de tekst alsnog 
te wijzigen en dan de instellingen die 
hij kennelijk bedoelt met name te noe-
men, hetgeen dan de scope van het 
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betoog dat hij in tweede termijn heeft 
gehouden, waarbi j hij volstond met 
Enschede en Ti lburg, wijzigt zodat 
Eindhoven er onder valt. Ik neem dan 
aan dat het zodanig moet worden 
geïnterpreteerd dat Eindhoven een ho-
gere prioriteit heeft dan b.v. Rotter-
dam. 

DeheerTerWoors t (KVP) : I kw i l dan 
voorstellen de tekst van de Staats-
secretaris over te nemen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Welke tekst? 

DeheerTerWoorst (KVP): De tekst, 
waarin hij drie instellingen noemt. 

Staatssecretaris Klein: Het is uiteraard 
aan de heer Ter Woorst hoe hij zijn 
motie formuleert. Ik wi js de Kamer al-
leen op de mogeli jke consequenties. 
Het betekent dat Eindhoven hiermee 
ineens prioriteit krijgt. 

De heer Ter Woorst (KVP): Zo zij dit 
wensen. 

Staatssecretaris Klein: Ik neem aan -
zo lees ik in elk geval de tekst - voor 
zover het instellingen voorweten-
schappelijk onderwijs betreft. In deze 
motie komt uitdrukkelijk geen uit-
spraak voor over de voorrang die het 
wetenschappelijk onderwijs heeft ten 
opzichte van het HBO. 

DeheerTerWoors t (KVP): Dat is juist. 

Staatssecretaris Klein: Dit moeten wi j 
toch wel vaststellen. Als er in het WO-
kader prioriteiten moeten worden aan-
gelegd voor - 'te zijner t i jd ' zou ik dan 
nog wil len inlassen, want u hebt mij 
nu juist geen groen licht gegeven voor 
de experimenten - maar goed 
dit is een tweede punt. Ik wil nu niet al-
les overhoop halen. In elk geval w i l ik 
ertegen waarschuwen dat, als u 
spreekt over het wetenschappelijk on-
derwijs Noord-Brabant, u dan in één 
adem noemt Tilburg en Eindhoven, 
die dan worden afgezet tegen de ande-
re instell ingen voorwetenschappel i jk 
onderwi js 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Betekent het feit dat u zo ent-
housiast meewerkt aan de totstandko-
ming van een goede motie, u het met 
de strekking van die motie eens bent? 

Staatssecretaris Klein: Ik heb volgens 
mi j in eerste termi jn een betoog ge-
houden dat deze motie overbodig 
maakt, maar let wel, voor zover het TM-
burg en Enschede betreft. Maar nu 
wordt er uitgebreid door er nog de TH 
Eindhoven bij te voegen. 

De heer Konings (PvdA): Mag ik van 
de Staatssecretaris weten, hoe hij dan 
de oorspronkelijke tekst in het amen-
dement verstaat? Daarin staat univer-
siteit Brabant tussen aanhalingste 
kens. 

Staatssecretaris Klein: Dat is een uit-
spraak van de Kamer. Het heeft een 
fol low-up gehad onder andere door 
een studiegroep in Brabant en de bei-
de instellingen daar. Zij hebben nu net 
rapport uitgebracht, waarover wi j ons 
officieel nog niet hebben uitgespro-
ken. Het is toch aannemel i jk " ik geloof 
echter dat het meer past bij de begro-
ting erop in te gaan - dat wi j geen en-
kele reden hebben tegen de voorge-
stelde samenwerkingsovereenkomst 
te zijn. Integendeel, die juichen wi j wel 
toe. 

De heer Waltmans (PPR): De Staats-
secretaris sprak over een studiegroep 
van Tilburg en Eindhoven. 

Staatssecretaris Klein: Studiegroep? 
Die is geweest. Zij heeft rapport uitge-
bracht. 

De heer Waltmans (PPR): In d ierap-
portagegroep zaten toch ook uw eigen 
mensen. 

Staatssecretaris Klein: Zeker, maar 
ambtelijke adviezen zijn nog iets an-
ders dan standpunten van bewindslie-
den, zoals u ongetwi j feld bekend zal 
zi jn. 

De Voorzitter: Mag ik de discussie op 
dit punt even onderbreken? De Staats-
secretaris heeft zijn mening gegeven 
over een motie, die is ingediend en in-
middels is gewijzigd. Daarop heb ik de 
gelegenheid gegeven aan de heer Ter 
Woorst, de indiener van de motie, om 
ter wi l le van een bespoediging van de 
behandeling, naar aanleiding van de 
opmerkingen van de Staatssecretaris 
een wijziging aan te brengen. Daarop 
is weer een discussie gevolgd. Ik ge-
loof echter, dat dit geen goede orde 
van zaken is. Als wi j er op dit moment 
niet uit kunnen komen wat de wijzi-
ging precies zou moeten zijn, dan zal ik 
de heer Ter Woorst een derde termijn 
moeten geven om dit precies aan te 
geven. Wij kunnen niet over dit punt 
alleen aan het discussiëren bli jven. 

De heerMasman (PvdA): Als ik een 
stuk verduideli jking van de Staats-
secretaris kan krijgen, zullen wi j er wel 
in slagen een sluitende formuler ing te 
vinden. 

Ik geloof dat de Staatssecretaris ons 
door deze interpretatieverschillen nu 
reeds dwingt een uitspraak te doen 
rondom het hele begrip 'Brabantse 
universiteit'. Er is een rapport van een 

studiegroep, maar de Kamer als zoda-
nig heeft zich er niet over uitgespro-
ken. Vandaar deze verwarr ing. Ik ge-
loof ook dat, al zouden wi j vasthouden 
aan het begrip 'Brabantse universi-
teit', een feitelijke toewijzing aan Til-
burg wel zou overeenkomen met het 
gevoelen van de meerderheid. Het is 
duidelijk dat met deze motie niet an-
ders wordt bedoeld dan een verdere 
voortzetting van de p.m.-post in de be-
grot ing. Meer wordt niet bedoeld. 

Dat wil len wi j vastgelegd zien. Als 
de Staatssecretaris verklaart dat hij 
daarmee instemt, - hij heeft het zo-
even alreeds gedaan, maar well icht 
overbodig de Kamer uitgenodigd voor 
een uitspraak - en bevestigt dat dit ook 
zijn beleid zal zijn, dan zal de Kamer ze-
ker in staat zijn een sluitende formule-
ring te vinden, waarmee een derde 
ronde kan worden voorkomen. 

De heer Verwoert (DS'70): Dan heb-
ben wi j geen motie nodig. 

Staatssecretaris Klein: Dit heb ik in fei-
te reeds in eerste termi jn toegezegd. 
Die toezegging is nog steeds van 
kracht. 

Ik ga nu voort met de behandeling 
van de reacties van de geachte afge-
vaardigden in tweede termijn. De heer 
Verwoert heeft gevraagd wat ik be-
doelde met de opmerking, dat de ex-
perimenten niet mogen mislukken. Ik 
meen dat het na de i nterruptie van de 
heer Verbrugh toch duidelijk is dat ik 
bedoelde, dat op de universiteit Lim-
burg waarmee wi j nu beginnen, het 
woord 'experiment ' mag worden ge-
bruikt en dat mag worden afgeweken 
van de tradit ionele universitaire sfeer. 
Dat experiment om toe te werken naar 
een universiteit nieuwe stijl, mag niet 
mislukken. Dat is een uitspraak dezer-
zijds, waaraan mag worden verbon-
den dat wi j ons uiterste best zullen 
doen om het mislukken te voorkomen. 
Er moet niet iets van een sfeer ont-
staan van: Er is altijd nog wel een 
escape als het zou mislukken, want 
dan kunnen wi j terug naar het gewone 
kader van de Wet op het wetenschap-
pelijk onderwijs. Die escape is er inder-
daad, maar die moet onze aanpak van 
de problemen in Limburg niet beïn-
vloeden. 

Ik ben mevrouw Van der Heem 
dankbaar voor de onderschrijving van 
het standpunt. Haar opmerking over 
h.b.o.-instellingen heeft mij al geleid 
tot een opmerking over de ingediende 
motie. De juiste plaats om daarop in te 
gaan, is de behandeling van de nota 
inzake het hoger onderwijs. Wij moe-
ten inderdaad voorkomen - dat staat 
ons ook niet voor de geest - het h.b.o. 
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op dit punt als het ware achter te stellen 
bij het wetenschappelijk onderwijs. In-
tegendeel, zoals ook in de Contourenno-
ta is gesteld, zal het accent voor een 
groot deel moeten liggen op de ontwik-
keling in de h.b.o.-sfeer. 

Mijnheer de Voorzitter, ik vond de 
appreciatie van mevrouw Van der 
Heem van het MRC wat aan de nega-
tieve kant. Het is nog steeds in een 
aanloopfase. Men is daar druk bezig. Ik 
meen dat wij inderdaad in Limburg de 
kans hebben, juist ook via het MRC, 
om ervoor te zorgen dat alle facetten 
van de gezondheidszorg zeer nauw be-
trokken worden bij het totaal van het 
gezondheidsgebeuren daar, inclusief 
de medische faculteit. Omgekeerd, zal 
de medische faculteit goed opgeno-
men moeten worden in het totale 
volksgezondheidsgebeuren. Ik meen 
dat het MRC daarvoor een uitstekend 
instrument kan zijn. Er is geen enkele 
indicatie dat bepaalde werkers in het 
gezondheidsveld daarbij zouden wor-
den uitgesloten. 

Mevrouw Van der Heem en de heer 
Beekmans hebben nog gesproken 
over het internationale werk. Als ik dat 
hoor en met name ook de interruptie 
van de heer Waltmans, heb ik toch de 
neiging om te zeggen: Geef de men-
sen wel even enige adem. Er gebeurt 
daar op het ogenblik niet niks. De men-
sen proberen daar een medische facul-
teit van de grond te krijgen. Dat zijn 
toevallig niet de gemakkelijkste facul-
teiten die wij in ons wetenschappelijk 
onderwijs hebben. Het vergt grote in-
spanningen een studieprogramma op 
gang te brengen, waarvan van de zijde 
van Den Haag wordt gezegd: Zorg er-
voor dat het een doelmatige zaak is. 
Dit alles moet daar gebeuren. En dan 
vind ik het te ver gaan om nu al weer 
van die geweldige zaken te vragen ten 
aanzien van internationale samenwer-
king. Uit allerlei overleg dat ik met de 
mensen in Maastricht heb gehad weet 
ik, dat het internationaal denken daar 
erg vooraan staat. Het zit er fysiek voor 
de mensen echter gewoon niet in, te-
gelijkertijd een groot gedeelte van de 
tijd daaraan te besteden. 

Als de heer Beekmans zegt dat hier 
zo weinig Europees wordt gedacht, 
neem ik aan dat hij het vooral ook over 
de volksvertegenwoordiging heeft. 
Het heeft dan iets weg van een aflaat, 
als hij vervolgens de Staatssecretaris 
verwijt dat die nog geen oplossingen 
weet aan te dragen ten aanzien van het 
internationale werk. Ik zou dan tóch in 
de eerste plaats denken aan de volks-
vertegenwoordiging, die bij alle be-
grotingen - inzonderheid die van Bui-

tenlandse Zaken - de problematiek 
van het Europees denken aan de orde 
kan stellen. Mijn rug is weliswaar 
breed, de schouders echter smal. Ik 
vind het niet juist dat de Staatssecre-
taris van O. en W. ook op dit punt nog 
weer allerlei extra activiteiten moet 
ontplooien. Dan zie ik langzamerhand 
ook voor mij de fysieke grenzen nade-
ren. Bovendien ben ik grensoverschrij-
dend bezig. 

De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen dat de 
Staatssecretaris mij beantwoordde en 
dat hij daar een interruptie van de heer 
Waltmans, waarvoor ik niet verant-
woordelijk ben, doorheen haalde. Ik 
heb hem niet verweten dat hij weinig 
Europees denkt. Ik heb in het alge-
meen gezegd dat wij in Nederland wel 
iets Europeser zouden kunnen denken. 
Ik heb hem niet gevraagd de medische 
faculteit, ten aanzien waarvan ik ten 
volle besef - waarschijnlijk meer dan 
hij - dat zij alles moet doen om op de-
ze manier te kunnen draaien, op te za-
delen met Europese initiatieven. 

Ik heb gewezen op de experimentele 
faculteit en op de mogelijkheid van 
een derde faculteit. Wellicht gaan wij 
met een technische dienst beginnen. 
Zo kan ik nog meer noemen. Dit be-
denkende zeg ik: als er een bepaald 
onderdeel in het onderwijs is dat in de 
kinderschoenen staat, namelijk de toe-
passing van audiovisuele middelen, 
zou het wellicht een initiatief vanuit 
Maastricht kunnen zijn om dat te doen 
in het kader van de samenwerking met 
de drie andere. Daarbij heb ik niet ge-
sproken over de medische faculteit; 
hooguit over de toepassing in de 
medische faculteit. Wij zouden trek-
paard kunnen zijn, wij zouden dienst-
verlenend kunnen zijn enz. Ik vind het 
antwoord van de Staatssecretaris wat 
dit betreft wel erg dun. 

Staatssecretaris Klein: Ik was bezig 
met de beantwoording van mevrouw 
Van der Heem en ben daarbij op één 
opmerking van de heer Beekmans in-
gegaan. Op zijn andere vragen kom ik 
nog terug. Ik heb gezegd dat op onder-
wijskundig gebied - daarbij behoort 
uiteraard de rol van de audiovisuele 
middelen - overleg plaatsvindt met 
Hasselt. Ik heb erop gewezen, dat zich 
problemen voordoen als je tot effectu-
ering overgaat. Kabinet en volksverte-
genwoordiging, zowel in huidige als in 
vroegere samenstelling, treft het ver-
wijt dat zij te weinig Europees hebben 
gedacht. De heer Waltmans heeft erop 
gewezen dat in Hasselt en Maastricht 
nu toch in feite nationale universitei-
ten tot stand zijn gekomen. Hij had lie-

ver iets anders gezien. Ik kan de 
geschiedenis echter niet terugdraaien. 
De heer Beekmans (D'66): Ik kan dat 
ook niet en ik kan de heer Waltmans 
evenmin tot andere gedachten bren-
gen. Het gaat hier om de gedachte die 
ik op tafel heb gelegd, een technische 
zaak die vanuit Maastricht waarschijn-
lijk met weinig mankracht kan worden 
geïnitieerd en vermoedelijk iets kan 
gaan betekenen in de onderlinge sa-
menwerking. Daarop heb ik nog 
steeds geen antwoord gehoord. 

Staatssecretaris Klein: Ik zal dit als 
suggestie aan de betrokkenen in Maas-
tricht meegeven. Zij moeten de zuster-
universiteit in Hasselt en wellicht ook 
die in Aken op dit punt attent maken. 

De heer Beekmans (D'66): Niet'wei-
licht ook die in Aken'. Het moet zijn: ook 
in Luik en Aken en eventueel in Hasselt. 
Staatssecretaris Klein: Ik zal in over-
weging geven contact op te nemen 
met Aken en daarbij dit facet naar vo-
ren brengen. 

Ik kom dan op de vragen van de heer 
Konings. Op het ogenblik gaan de ge-
dachten ernaar uit, dat er omstreeks 
1980 een academisch ziekenhuis 
Maastricht moet zijn en dat dan de 
overgang voltooid zal zijn. Er wordt 
gedacht aan een periode van ongeveer 
5 jaar. 

Ik meen nu niet verder in te hoeven 
gaan op de evenwichtige ontwikkeling 
van h.b.o. en w.o. Gezien de medische 
faculteit met haar programma van we-
tenschappelijk onderwijs en de pro-
gramma's in de h.b.o.-sfeer ligt het in 
de reden, zoals ook elders in het land, 
na te gaan of men elkaar via samen-
werkingsovereenkomsten niet de hei-
pende hand kan bieden. Ik wijs erop 
dat in Eindhoven samenwerking tot 
stand is gekomen tussen de TH en het 
i.h.b.o. Het ligt voor de hand dat wordt 
gepraat over samenwerking tussen de 
faculteit in Maastricht en de vele 
h.b.o.-opleidingen in de medische 
sfeer. 

De heer Konings (PvdA): Ik geef de 
Staatssecretaris nogmaals in overwe-
ging te denken over een pendant van 
de algemene wetenschappen in het 
hoger beroepsonderwijs. Daardoor 
kan een evenwichtige ontwikkeling 
naar twee kanten plaatsvinden. 

Staatssecretaris Klein: In de beleids-
nota over het hoger onderwijs zullen 
wij daarover onze gedachten laten 
gaan. De suggestie van de heer Ko-
nings verwijs ik naar de discussie over 
die nota. Daarover doe ik hier thans 
geen uitspraken. 
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Het is een misverstand te menen dat 

alle specialisten het max imum krijgen 
dat het COZ kent. Het honoreren van 
rechten die uitgaan boven hetgeen in 
COZ-verband is geregeld komt ten las-
te van ons departement. Wi j wi l len 
daar immers een medische faculteit 
stichten. 

De heer Konings (PvdA): Dat bedrag 
van 9 min. betreft dus meerkosten. 

Staatssecretaris Klein: Het zijn de 
claims die op het ogenblik zijn ge-
raamd. 

De heer Beekmans wi l ik zeggen dat 
zwaar toezicht mij niet nodig lijkt. Ik 
spreek nu over de samenstel l ing van 
het personeel. Wij moeten niet verge-
ten dat een aantal wetenschappeli jke 
en niet-wetenschappelijke personeels-
leden in een medische faculteit een 
plaats kan vinden. Daarnaast zijn 
er in een universiteit echter nogal wat 
toeleveringsactiviteiten, die normaliter 
vanuit andere faculteiten gebeuren. 
Dat personeel zal nu in de eerste plaats 
in aanmerking komen om in de alge-
mene faculteit een thuisplaats te heb-
ben. Dat personeelsbestand volgt uit 
hetgeen de medische faculteit voor het 
onderwi jsprogramma nodig heeft. In 
dat kader vinden ook benoemingen 
plaats. 

De heer Beekmans vreest nu dat ik 
de zaak niet via een programma, waar-
van ik de tweede fase niet mag uitvoe-
ren, ga doorzetten, maar well icht wel 
door benoemingen. Niets in mij is 
voornemens dat te doen. 
Ik hoop natuurli jk wel dat de ho-
geronderwijsnota in deze Kamer snel be-
handeld zal worden, want dat is erg 
belangrijk. 

De heer Beekmans (D'66): Ter vermi j -
ding van misverstanden, ik ben niet zo 
bang voor de benoemingen van de 
Staatssecretaris. Ik heb alleen ge-
vraagd naar de criteria voor benoe-
mingen, als de doelstell ingen zo vaag 
zijn. 

Staatssecretaris Klein: In de eerste 
plaats moet nu het onderwijs binnen 
een medische faculteit verzorgd gaan 
worden. Dat is het dominante criteri-
um bij de benoemingen die plaatsvin-
den. Er worden nu ook mensen aange-
trokken die niet de medische discipline 
als hoofdactiviteit hebben. 

De verschillende mogeli jkheden 
voor de verrekening waarop de heer 
Beekmans wees waren ook mij be-
kend. Uiteraard zal ermee rekening 
worden gehouden dat de ene vorm 
qua kapitaal en effectiviteit voor de be-
trokkenen een ander effect heeft dan 
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de andere. Er zal nog veel gerekend 
moeten worden. Wi j zullen in dezen een 
nauwgezet en duideli jk beleid voeren. 
De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het l idTerWoors t . 

D 
De heer Ter Woorst (KVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij interruptie heeft de 
heer Masman een duideli jke uitleg ge-
geven, waarop de duidelijke toezeg-
ging van de Staatssecretaris kwam in-
zake de experimenten - hoger - onder-
wi js - nieuwe - stijl in Twente en Bra-
bant, speciaal in Ti lburg. Gezien dit al-
les wi l ik graag mi jn mot ie intrekken. 

Aangezien de motie-Ter Woorst 
(13 368, nr. 16) is ingetrokken maakt zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou het betreuren indien 
de Staatssecretaris uit de gang van de-
ze discussie de indruk zou krijgen dat 
de gehele Kamer unaniem achter die 
motie staat en dat die motie overbodig 
is, omdat de bewindsman hem toch 
wel zou uitvoeren. Ik heb zo wein ig 
voorstell ing van het experiment aan 
de universiteit L imburg, dat ik er geen 
behoefte aan heb een zo onbekende 
zaak verder u i t te breiden. 

Ik kan mi j wel voorstel len dat enkele 
leden van deze Kamer menen dat, als 
er ergens een experiment op gang 
komt, andere plaatsen moeten zorgen 
niet achter te bl i jven. Op zich zelf is dat 
wel een goede gedachte. Nu ik er ech-
ter nog zo weinig van weet, lijkt het mij 
beter dat het experiment eerst tot wat 
kleinere schaal beperkt blijft. 

D 
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer 
de Voorzitter! Denkt de bewindsman 
dat de Kamer achter deze motie stond? 
Dan had ik liever, dat ze niet was inge-
trokken, zodat we erover hadden kun-
nen stemmen. 
De Voorzitter: De motie is ingetrokken 
en maakt derhalve geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. De vraag 
van het lid Verwoert is dus niet meer 
aan de orde. 

Ter bespoeding van de gang van za-
ken vanavond stel ik mij voor, nog 
vóór de dinerpauze de gehele behan-
deling van dit wetsontwerp af te ron-
den. 

De heer Beekmans (D'66): Ik vraag een 
korte schorsing van de beraadslaging 
om gelegenheid te hebben een motie 
te formuleren, daar de Staatssecretaris 
mij absoluut geen antwoord heeft qe-

Universiteiten 

geven in de zaak van de contracten en 
geen enkele toezegging heeft gedaan. 

De vergadering wordt te 19.58 uur ge-
schorst en te 20.06 uur hervat. 

D 
De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank u voor deze schor-
si ng. Ik betreur het zeer, dat de Staats-
secretaris geen toezegging heeft ge-
daan. Ik dacht, dat hij in eerste termi jn 
zei, dat hetgeen ik vroeg, zo was; toen 
ik in tweede termi jn een verduidel i j -
king en een onderstreping daarvan 
vroeg, kreeg ik echter geen antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit alles 
noopt mij een motie in te dienen die ik 
u hierbij overhandig. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Beek-
mans, Konings, Van der Heem-Wage-
makers, Van der Lek en Verwoert 
wordt de volgende mot ie voorgesteld: 

De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen inzake 
het wetsontwerp Voorzieningen met 
betrekking tot de stichting te Maas-
tr ichtvan een Rijksuniversiteiten een 
academisch ziekenhuis, 

overwegende dat uit de overeenkomst 
St. Annadal/Rijk onvoldoende blijkt, 
dat het beëindigen van de vri je praktij-
ken van medische specialisen inhoudt, 
dat voortzetting en hervestiging van 
de praktijk in de regio Zuid-Limburg 
uitgesloten is, 

draagt de Regering op om in de met 
deze specialisten te sluiten individuele 
contracten uitdrukkelijk vast te leggen 
dat voortzetting c.q. hervestiging in 
welke vorm dan ook, in de regio Zuid-
Limburg niet is toegestaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb aan het begin van 
mijn tweede termi jn gezegd, dat, 
mocht ik een vraag overslaan, men mij 
daarop aan het einde van de tweede 
termijn zou kunnen wijzen. Dat is niet 
gebeurd. 

Naar mijn mening ben ik in eerste 
termijn al voldoende duideli jk ge-
weest. Als de heer Beekmans mij die 
vraag had gesteld, had ik een kort ant-
woord op die vraag kunnen geven, na-
melijk: Ja. 

Er komt een clausule in het contract, 
zoals door de heer Beekmans is ge-
wenst. Het spijt mij 
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De heer Beekmans (D'66): Dat had u 
wel kunnen zeggen, toen ik een derde 
termijn vroeg. 
Staatssecretaris Klein: Ik dacht dat zo-
iets procedureel onjuist was. De orde 
van de vergadering ligt in handen van 
de Voorzitter van de Kamer en niet in 
die van de Staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen. 

De heer Hermes (KVP): Er is een toe-
zegging van de Staatssecretaris. Trekt 
de heer Beekmans nu zijn motie in? 
De heer Beekmans (D'66): Zonder 
overleg te hebben gepleegd met de 
medeondertekenaars meen ik gerech-
tigd te zijn deze motie te kunnen in-
trekken. 
De heer Masman (PvdA): Ik stel dan 
voor, mijnheer de Voorzitter, de be-
handeling van het wetsontwerp thans 
voort te zetten. 
Aangezien de motie-Beekmans c.s. 
(13 368, nr. 17) is ingetrokken, maakt 
zij geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 
De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 
Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 
De vergadering wordt te 20.15 uur ge-
schorst en te 21.30 hervat. 
Voorzitter: Vondeling 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de ontwerp Algeme-
ne arbeidsongeschiktheidswet 
(13 231). 
De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 
Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 

de motie-Van Leeuwen c.s. over het 
begrip arbeidsongeschiktheid (13 231, 
nr.33); 

de motie-Staneke c.s. over het be-
grip passende arbeid (13 231, nr. 34); 

de motie-Nypels c.s. over de verte-
van de zelfstandigen bij de sociale ver-
zekeringswetten met betrekking tot de 
arbeidsongeschiktheid (13 231, nr. 41); 

de motie-Nypels c.s. over de verte-
genwoordiging van de organisaties 
van gehandicapten zelf in het bestuur 
vanhetAAF(13 231,nr.42). 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Allereerst wil ik, al klinkt dat na-
tuurlijk altijd bij het begin als een ge-
meenplaats, maar dan is het ook nu 

weer een gemeend geplaatste ge-
meenplaats, een woord van waarde-
ring uitspreken voor de zakelijke wijze 
waarop tot nu toe de discussie over dit 
ontwerp van wet is gevoerd, ook over 
de punten waarbij duidelijke verschil-
len van inzicht aan de dag zijn getre-
den. Ik geloof te mogen zeggen dat dit 
tot nu toe een goed voorbeeld is ge-
weest van wat wij hier plegen te noe-
men: gemeen overleg. 

Zonder anderen te kort te willen 
doen zou ik een bijzonder woord van 
erkentelijkheid willen richten aan het 
adres van de heer Nypels, die in de 
eerste plaats een ook naar mijn opvat -
ting zeer juiste typering heeft gegeven 
van de aard van onze discussie en er 
terecht op heeft gewezen dat ogen-
schijnlijk de verschillen groot zijn, 
maar dat er, als wij daar doorheen kij-
ken, veel meer zaken en punten van 
overeenstemming zijn. Ik ben hem na-
tuurlijk in bijzondere mate erkentelijk, 
omdat hij heeft gezegd dat een aantal 
argumenten op enkele onderdelen van 
onze voorstellen door hem als waarde-
vol zijn gekenschetst en zelfs de moge-
lijkheid in zich bergen om hem defini-
tief te overtuigen van het gelijk aan on-
ze kant. Ik noem een dergelijke vorm 
van erkenning een witte raaf. 

Ik wil nu enkele opmerkingen maken 
die betrekking hebben op hetgeen ik 
gisteren zei aan het begin van mijn be-
toog. Dat heeft te maken met een aan-
tal achtergronden die ik gisteren, zeer 
summier overigens, heb geschetst. Ik 
heb toen een aantal opmerkingen ge-
maakt over de economische en sociale 
ontwikkeling in de periode I97I-I975 
met een voorzichtige verlenging voor 
enkele onderdelen voor het jaar I976. 
Ook heb ik iets gezegd over de vooruit-
zichten, zoals wij die op dit moment 
kennen. In dat verband heb ik aange-
drongen op een grote mate van voor-
zichtigheid. 

Als mevrouw Barendregt dan zegt: 
Daarmee hebben wij eigenlijk vandaag 
niet zo verschrikkelijk veel te maken, 
dat zien wij dan later wel, dan zeg ik 
dat men daarmee, als men dat inzicht 
heeft, maar het kan zijn dat nog niet ie-
dereen dat inzicht heeft of kan hebben, 
vandaag al moet beginnen. Ik hoop dit 
straks nog nader te verduidelijken. Dat 
geldt ook voor deze discussie. 

Als de heer Van der Lek zegt: In het 
betoog van de Minister klonk toch een 
soort tegenstelling door tussen de col-
lectieve sector en de particuliere sec-
tor, hetgeen men toch niet zo van el-
kaar kan scheiden; bovendien zijn de 
collectieve voorzieningen toch geen 
weggegooid geld, dan kan ik mij daar 
op zich zelf zeer wel in vinden, zeker in 
het laatste. Ik vind ook dat men, als 

men goede voorzieningen wenst, er 
ook wat voor over moet hebben en dat 
men ze moet willen betalen, maar daar 
zijn natuurlijk grenzen aan, wat de 
heer Van der Lek ook heeft gezegd. Ik 
geloof dat dit het probleem is waar wij 
nu tegenaan lopen, namelijk dat wij de 
grenzen misschien al hebben bereikt 
en zeker spoedig gaan bereiken van 
datgene wat nog doorvoerbaar is en 
van wat nog wordt geaccepteerd in 
een volkshuishouding. 

Dat heeft te maken met de vooruit-
zichten, zoals wij die thans in voorlopi-
ge vorm hebben, met betrekking tot de 
te verwachten economische groei, 
waarvan wij mogen en moeten aanne-
men, dat die zich op een lager niveau 
zal blijven bewegen in de komende tijd 
dan in de achterliggende jaren. Het 
punt, waar het om gaat - en dat is in-
derdaad een kwestie van afwegen - is 
de vraag, of het beleid moet worden 
afgestemd op de middellange termijn; 
of je voor een periode van vijf jaar met 
de boodschap moet komen: En van nu 
af aan is er alleen nog maar sprake van 
de nul lijn-filosofie. Dat is het punt 
waar het om gaat, tenzij men natuurlijk 
een bestendige inflatie wenst, maar ik 
geloof niet, dat dit een reële bood-
schap zou kunnen zijn. 

Dit betekent per definitie, dat men 
moet afwegen hoe ver men verder kan 
gaan. Dat wij verder zullen móeten 
gaan, staat voor mij als een paal boven 
water. Hoe ver kunnen wij gaan met 
het verhogen van de collectieve lasten 
en met de beperking van de private 
mogelijkheden, gelet op de vele knel-
punten, die er in de sfeer van de inko-
mens en van de welvaartsverdeling 
bestaan? Dit tast natuurlijk het vraag-
stuk van de inkomensherverdeling niet 
aan. Dat is echter een heel ander 
hoofdstuk. Dit vraagstuk komt onver-
mijdelijk op ons af en als het kabinet er 
de ogen voor zou sluiten, zouden ve-
len te recht de ogen van het kabinet 
voor dat probleem openen. 

De heer Rietkerk heeft gesteld, dat 
hij met waardering heeft kennisgeno-
men van een aantal opmerkingen en 
uitlatingen van algemene aard van de 
Minister. De concrete aanduidingen 
zal hij toetsen aan de komende begro-
ting. Dat is inderdaad een eerste mo-
gelijkheid, mijnheer de Voorzitter. Ik 
wijs er verder op, dat wij wachten op 
het afronden van een studie van het 
Centraal Plan Bureau met betrekking 
tot de middellange termijn ramingen. 
Deze zijn van zeer groot belang, hoe-
wel enkele voorlopige cijfers in de 
kranten hebben gestaan is die studie 
nog niet gereed. Wanneer het rapport 
binnen is, zullen wij ons aan een be-
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Boersma 
oordeling van het rapport moeten zet-
ten. Wij zullen daaraan bekendheid ge-
ven en de Kamer erover informeren. 
Het betreft zeer vele onderdelen van 
het regeringsbeleid. 

Tot de heren Van der Lek en Meis 
kan ik zeggen dat, wanneer wij - en ik 
heb een paar voorbeelden genoemd -
op bepaalde onderdelen ons ertoe wil-
len zetten om ons af te vragen, wat er 
kan gebeuren, dit niet inhoudt dat op 
enkele van die onderdelen met de botte 
bijl zal worden gehakt. Evenmin kan 
dit betekenen, dat wij daarbij de Ka-
mer zouden passeren. Hierover zal van 
tevoren veel overleg moeten plaats-
vinden. Echter, men kan stellen, dat 
men niets van te voren zou moeten 
uitsluiten. Dit geldt ook voor het door 
mij aangevoerde artikel 21, lid 2a. Dit 
zal ook in de beoordeling moeten wor-
den betrokken. 

Mevrouw Van Leeuwen kan ikzeg-
gen, dat ik erkentelijk ben voor haar 
opmerkingen over wat ik in algemene 
zin heb gezegd. Ik neem aan, dat wij de 
komende tijd bij de algemene be-
schouwingen of bij de begrotingsbe-
handeling over de punten, die zij naar 
voren heeft gebracht, van gedachten 
zullen kunnen wisselen. 

De heer Van Dis heeft gevraagd, of 
de sluier niet wat verder kan worden 
opgelicht. Je zou kunnen zeggen, dat 
ik bij de zevende sluier ben begonnen 
en dat de heer Van Dis verder ging met 
de zesde. Hij vroeg of ik ook iets kon 
zeggen over de belastingdrukstijging 
in het volgende jaar. Ik zou dit best 
kunnen, mijnheer de Voorzitter, maar 
ik zal het niet doen. Wij willen een be-
leid voortzetten, dat erop is gericht, 
uitwerking te geven aan wat men kan 
vinden in de vervolgnota werkgele-
genheid. Daarin zijn een aantal uit-
spraken te vinden over de verhouding 
tussen de stijging van de arbeidspro-
duktiviteit en de ontwikkeling van de 
reële arbeidskosten. Wij hebben daar-
aan een aantal voorlopige conclusies 
verbonden, die er eigenlijk op neerko-
men dat wij zullen moeten blijven stre-
ven naar een verdergaande lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven. Ik zeg 
niet dat dit neerkomt op het zoeven 
aangekondigde alternatieve plan van 
de VVD. Voor zover ik zoeven via de te-
levisie daarvan iets heb gehoord, kan 
ik dat op voorhand al wel zeggen. Wel 
wordt het beleid gericht op verlichting 
van de druk op het bedrijfsleven voort-
gezet. Er wordt een uitwerking gege-
ven aan de doelstelling, meereven-
wicht aan te brengen tussen de ont-
wikkeling van de produktiviteit en de 
reële arbeidskosten, niet te vertalen 

met lonen en loonkosten. Arbeidskos-
ten omvatten aanzienlijk veel meer. 
Dat zal men straks terugvinden. Ik laat 
natuurlijk in het midden of dit door de 
heer Van Dis in voldoende mate wordt 
teruggevonden. Hij zal het echter te-
rugvinden in de voorstellen van het ka-
binet. 

Aan het adres van de heer Meis wil 
ik ook nog een algemene opmerking 
maken. Hij riep min of meertriomfan-
telijk uit dat ik op een gegeven mo-
ment over het budget ben gaan pra-
ten. Daaruit zou dan blijken, zoals hij 
ook ergens in een krant had gelezen, 
dat er in wezen sprake is van een bud-
gettair probleem. 

De heer Meis (CPN): Het staat van-
avond weer in 'Het Vrije Volk'. Dat is 
wel niet mijn lijfblad, maar het heeft 
hier toch 43 vertegenwoordigers. 
Minister Boersma: Dat laatste kan ik 
niet volgen. Vertegenwoordigers van 
'Het Vrije Volk' heb ik hier in de Kamer 
nog nooit gezien, maar van het vrije 
volk gelukkig wel. Ik kan de heer Meis 
natuurlijk nog niet het begin van een 
beetje geloof schenken. Ik kan hem al-
leen verzekeren dat het niet het geval 
is. Er is wel een bewijs uit het onge-
rijmde denkbaar. Was het wel het ge-
val, dan zou er een voorstel zijn geko-
men om niet tot uitstel over te gaan, 
maar om tot afstel te komen. 

De heer Meis (CPN): Ik denk dat wij be-
ter allebei op ons standpunt kunnen 
blijven staan en verder de discussie 
maar moeten sluiten. 
Minister Boersma: Hierbij sluit ik de 
discussie dan ook praktisch, omdat ik 
verder wil gaan met enkele algemene 
punten. Ik ontken echter dat hetgeen 
de heer Meis zei het geval is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil op het-
geen door de Kamer in de tweede ron-
de naar voren is gebracht betrekkelijk 
beperkt ingaan. Er zijn ook nogal wat 
op zich zelf belangrijke detailvragen 
gesteld. Ik wil zoveel mogelijk 
proberen samenvattend enkele ant-
woorden te geven, in de hoop dat men 
straks niet zegt op diverse punten 
geen antwoord te hebben gehad. Er is 
ook nog de mogelijkheid bij de arti-
kelsgewijze behandeling meer in detail 
op een aantal onderwerpen in te gaan. 
Het geldt in elk geval ook voor het eer-
ste punt dat ik wilde aanroeren. Een 
belangrijk punt van discussie betrof de 
gehuwde vrouw. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister zal mij niet 
kwalijk nemen als ik hem toch nog 
vraag enigszins te reageren op zijn en 
mijn opmerkingen over de 3%-norm. 

Die vind ik in het geheel van de sociale 
zekerheid wel van belang. 
Minister Boersma: Daarover wil ik 
eerst nog wel iets zeggen. Ik geef eer-
lijk toe dat ik in deze fase nog geen 
plannen in die richting had. Ik heb gis-
teren al gezegd dat het op zichzelf een 
onderwerp lijkt waarvan ik vind dat het 
beter op een ander tijdstip kan worden 
behandeld. Ik wil er echter nu wel op 
reageren, omdat de heer Rietkerk, op 
zichzelf feitelijk terecht, heeft gere-
ageerd op het feit dat wij over de vijfja-
rige periode 1971-1976 zoals het zich 
thans laat aanzien - ik moet nog een 
aantal premievoorstellen krijgen - be-
neden de 0,75% per jaar blijven. Daar-
bij mag niet worden vergeten dat een 
vrij sterke mate van overheveling heeft 
plaatsgevonden vanuit de algemene 
middelen naarde premiesector. Dat 
ben ik met de geachte afgevaardigde 
eens. Ik geloof dat dit op zichzelf ook 
een reden moet zijn, te komen tot her-
ijking van de beide elementen die te 
zamen de collectieve druk veroorza-
ken: Aan de ene kant de premiestij-
ging en aan de andere kant de verho-
ging van de belastingdruk. De pre-
miestijging speelt daarbij dus een rol, 
zij het dat ik daarbij moet aantekenen 
dat het overgrote deel van de premie-
stijging ook ontstaat wanneer welke be-
windslieden van Sociale Zaken dan 
ook met de armen over elkaar zouden 
gaan zitten en niets aan de sociale ver-
zekeringen deden. Het is een ontwikke-
ling van het bestand en er is een ont-
wikkeling die te maken heeft metdein-
flatie en met de indexering. Dat neemt 
de ernst van het probleem natuurlijk 
niet weg. Dat betekent tegelijkertijd 
wel dat wij bij iedere opvulling van la-
cunes, bij iedere verruiming en ver-
nieuwing van de bestaande wetgeving 
ook naar de kleintjes zullen moeten kij-
ken. Ik ben het echter met de heer Riet-
kerk eens dat wij niet kunnen ontko-
men - omdat dat een gevolg is van 
een te verwachten lagere structurele 
economische groei - aan een wat de 
Minister-President heeft genoemd her-
ijking van een aantal waarden. Daar-
onder wil ik zeer beslist ook laten val-
len de verantwoorde stijging van de 
premiedruk. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik stem met 
het laatste in, maar dan blijft toch de 
vraag over of het juist is, als het kabi-
net zich een 3%-norm stelt, daarbij te 
betrekken het feit dat vanuit de andere 
sector, waarvoor een andere norm 
gold, een stuk overheveling wordt toe-
gepast. Mij dunkt, dat dat geen correc-
te toepassing van de 3%-norm is. 
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Boersma 
Minister Boersma: Dat laat zich op 
zichzelf natuurlijk weer betwisten, 
maar ik ben het wel met de heer Riet-
kerk eens, dat beide segmenten tege-
lijkertijd in ogenschouw moeten wor-
den genomen. Ik heb al gezegd, dat ik 
over het andere segment geen tipje 
van welke sluier dan ook wil oplichten. 
Ik meen, dat een discussie terzake ten 
principale moet worden gevoerd. Af-
gezien van de vraag of je tijdens de rit 
een eenmaal aangenomen norm moet 
wijzigen, meen ik dat deze discussie 
beter later kan plaatsvinden. 

De heer Rietkerk (VVD): Maar het stel-
len van de 3%-norm had uitsluitend 
betrekking op de stijging van de soci-
ale zekerheidslasten. Dan kan je niet 
zeggen: Wij hebben uit andere bron 
middelen gekregen, dus blijven wij on-
der die norm. Dat lijkt mij niet correct 
want dan gaat de betekenis van die 
normstelling verloren, hoezeer ik op 
zich die overheveling ook kan toejui-
chen. 

Minister Boersma: Ik ontken dat laat-
ste zeker niet voor 100%. Maar natuur-
lijk rijst dan direct de vraag in welke 
mate het aardgas bij deze normering 
moet worden betrokken. Dat is natuur-
lijk één van de kardinale punten. Een 
lastenverzwaring is het per definitie, 
maar is het ook een indirecte belas-
tingverhoging? Moet je het als niet be-
lastingmiddel meetellen bij de druk-
stijging? Moeten wij het ook betrekken 
bij de prijscompensatie? Kortom, wat 
is dan het volgende punt? Ook om die 
reden zeg ik, dat wij onze ogen echt 
niet voor de probleemstelling sluiten, 
maar het is nog te vroeg - aan het eind 
zal ik er nog iets over zeggen - om 
daarop in den brede in te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
aan het wezenlijk belangrijke punt van 
de gehuwde vrouw, een punt dat in de 
Kamer veel aandacht heeft getrokken. 
Ik wil daarover in het kort iets zeggen, 
daarbij afziende van een aantal op 
zichzelf belangrijke detailvragen en 
■kwesties, die daarbij aan de orde zijn. 

Toegezegd is reeds, dat de Regering 
positief staat tegenover het betrekken 
van deze categorie - ik omschrijf het 
nu niet nader om tijd te sparen - bij het 
recht op uitkeringen. Als zodanig is dat 
één van de punten waarover wij niet 
verschillend denken. De positie van de 
gehuwde werkende vrouw in alle 
volksverzekeringen wordt bestudeerd 
om te komen tot een situatie waarin 
het recht op uitkering tegelijkertijd met 
de zelfstandige premieheffing wordt 
geregeld. Ik meen niet, dat beide zaken 
van elkaar los kunnen worden ge-

maakt en ik heb ook niet de indruk dat 
dat van wie dan ook in deze Kamer de 
bedoeling is. 
De heer Staneke (DS'70): Misschien 
mag ik een vraag stellen om mijn on-
gerustheid weg te nemen. Eerst zegt 
de Minister dat hij positief staat ten op-
zichte van de gehuwde vrouw. 
Minister Boersma: In de meest ruime 
zin! 
De heer Staneke (DS'70): In het kader 
van dit wetsontwerp dan. Daarna 
spreekt hij echter van een positieve in-
stelling ten opzichte van de gehuwde 
werkende vrouw. Bedoelt de Minister 
nu de buitenshuis werkende vrouw of 
de in de huishouding werkende 
vrouw? 
Minister Boersma: Ik heb gezegd dat ik 
- om tijd te sparen, maar dat is mij niet 
gelukt tot nu toe - wil volstaan met de 
term gehuwde vrouw. Ik bedoel daar-
mee de gehuwde werkende vrouw, die 
meewerkt in het bedrijf van haar man 
of elders buitenshuis zelfstandig bezig 
is. Hierover bestaat dan gelukkig over-
eenstemming. Ik zou er bijna bang van 
worden! 

Ik wil even voorbijgaan aan de zeer 
interessante discussie, die hier is ge-
voerd over de aard, het karakter van de 
sociale verzekeringen en het eventuele 
onderscheid, dat men kan maken tus-
sen de AOW en bijvoorbeeld de AWW. 
De heer Rietkerk heeft daaraan ook uit-
voerig aandacht besteed. Ik wil mij 
daarvan nu even losmaken. Het is wel 
een punt waarover de Staatssecretaris 
en ik verder willen denken en waar-
over wij ook wel verder zullen moeten 
praten, maar dat even terzijde latend, 
meen ik dat er toch twee heel belang-
rijke zaken in het geding zijn. 

In de eerste plaats kan niet worden 
ontkend, ook al weten wij niet exact de 
aantallen waar het om zou gaan, dat 
de uitvoeringsproblematiek van de 
AAW opnieuw aanmerkelijk wordt 
verzwaard, als ook de bedoelde cate-
gorieën van gehuwde vrouwen in het 
recht op uitkering worden betrokken. 
Dat geldt bij een invoering op 1 januari 
1977 en dat geldt in nog veel sterkere 
mate voor een invoering op iedere da-
tum die vóór 1 januari 1977 ligt. Dat is 
het eerste punt. Ik licht het nu niet ver-
der toe, de Staatssecretaris en ik heb-
ben dat gisteren al uitvoerig gedaan. 
De gegevens daaromtrent zijn ook aan 
de Kamer verstrekt. 

Het tweede punt is het afwegen van 
de prioriteiten. Wat moet voorrang 
hebben boven wat? Dit gebeurt in een 
situatie waarin, naar ik vrees, mogelij-
kerwijs het betere heel duidelijk her-

kenbaar de vijand van het goede dreigt 
te worden. Ik ga er nu niet op in, welke 
andere verlangens er zijn, maar er zijn 
er een heleboel. De Staatssecretaris en 
ik zouden niets liever willen, dan in de-
ze kabinetsperiode het merendeel van 
die verlangens inwilligen, want wij ko-
men dan voor de betrokken groepen 
tegemoet aan zeer duidelijk aanwezige 
noden, maar in dit geval betekent het, 
dat er een premieverhoging moet wor-
den doorgevoerd. Men kan zeggen: 
Och, dat is maar 0,2%. Het betekent 
ook hogere overheidslasten en men 
kan dan weer zeggen: Och, het is maar 
50 min. voor het eerste jaar. Het is niet 
aan mij - en het gebeurt waarschijnlijk 
in de geschiedenis ook niet een twee-
de keer - om het regeerbeleid in deze 
Kamerte plaatsen onder het adagium: 
De kraan is dicht en mag ook niet meer 
lekken. Ook al gebruik je echter die 
woorden niet, dan moet je er wel reke-
ning mee houden dat 50 min. in het 
overheidsbudget een heel belangrijke 
zaak is. Ik vind het ook een onjuiste 
probleemstelling. Mevrouw Baren-
dregt en de heer Van der Lek hebben 
beiden gezegd: Wat is dat nu eigenlijk, 
dat bedrag? Zij hebben dan niet alleen 
gekeken naar dat bedrag, maar ook 
naar wat er tegenover staat aan het 
verkrijgen van rechten. Voor dat laat-
ste ben ik natuurlijk ook uitermate ge-
voelig, maar als je het 20 keer herhaalt, 
zit je wel op 1 mld. Nu gaat het er mij 
niet om, vergelijkingen te treffen, noch 
om sombere voorspellingen te doen, 
maar helemaal analoog redenerend: 
wanneer het misgaat. . . . 

De heer Van der Lek (PSP): U behoeft 
deze wet maar twee keer in te voeren 
en dan zit u ook op f 1 mld. 
Minister Boersma: Zeker, mijnheer de 
Voorzitter, maar dan relateer je dat aan 
het bedrag, dat er toch al is. Ik wilde 
zeggen - maar ik hoop niet dat dit nu 
weer verkeerd terechtkomt, want in 
deze categorie van denken behoeven 
wij ons gelukkig als kabinet niet te be-
wegen - dat in de praktijk steeds weer 
is gebleken en waarschijnlijk in de toe-
komst zal blijven blijken, dat, wanneer 
door een kabinet begrotingen worden 
opgesteld, de problemen niet gaan 
over de eerste f 69 500 000 000, maar 
over de laatste 200 of 300 min. Dat is 
altijd het probleem en dat was ook een 
aantal jaren in deze Kamer het geval. 
Dat is regelmatig het geval en daar lig-
gen dan de problemen. Die laatste klei-
ne, marginale bedragen brengen de 
grootste problemen met zich; dit te 
meer omdat wij, hoewel wij aanvanke-
lijk naar beste weten de bedragen en 
de premies die met dit wetsontwerp 
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gemoeid zijn hebben geschat, bij een 
tussentijdse bijstelling op grond van 
verbeterde inzichten die bedragen en 
die premies aanmerkelijk hebben 
moeten verhogen. Toen hebben wij 
niet gezegd, dat er maar een categorie 
uit moest worden gegooid, of dat wij 
maar op 50% van het sociaal mini-
mum moesten gaan zitten of zo iets. 
Neen, wij hebben gemeend duidelijk 
te moeten maken dat wij hoge priori-
teit willen blijven geven aan het tege-
moetkomen aan terecht bestaande 
verlangens bij de zelfstandigen en de 
vroeg gehandicapten. Op een gegeven 
moment is echter gewoon de grens 
bereikt. Dan moet je die streep ook dui-
delijk trekken. Dan moet je zeggen: 
hiermee starten wij. Dit is een belang-
rijk goed. Dit is voor de betrokkenen 
van groot belang. Daar leven nog an-
dere verlangens, maar die zullen wij 
dan in een latere fase moeten onder-
bengen. Als dit niet kan in 1976 of 1977 
dan zal dit moeten in latere jaren, in 
1978 of 1979. Daarom moet het duide-
lijk zijn dat er zeer overwegende be-
zwaren bestaan om nog eens op de 
valreep van het parlementaire jaar, 
nog voordat het nieuwe is begonnen, 
50 min. toe te voegen aan de bestaan-
de claims op de overheidsmiddelen. 

De heer Rietkerk: Voor 1977! 
Minister Boersma: Inderdaad. Wij 
moeten echter vooruitzien en wij zijn 
nu bezig met meerjarenramingen. 

Er is wat verwarring ontstaan - in-
derdaad geloof ik dat op dit punt de 
memorie van antwoord niet helemaal 
helder is geweest - over de premieper-
centages die gelden bij invoering. Er is 
genoemd het premiepercentage van 
1,6. Dit gold voor de invoeringsdatum 
1 juli 1976. Per 1 januari daaraanvol-
gend zou dan de premie 0,6% hoger 
dus 2,2% moeten worden. Dit betekent 
dat als je in plaats van op 1 juli 1976 
begint op 1 januari 1977, de premie 
over het gehele jaar 1,8% moet zijn. 
Dit houdt dan weer verband met het 
aanzwellend bestand. Nu kom ik straks 
nog even terug op de alternatieven die 
hier aan de orde zijn geweest. Dan 
wordt het wat duizelingwekkend, maar 
ik volsta op dit moment met deze toe-
lichting. Wanneer je op 1 juli begint 
met 1,6%, dan zou het 1 januari daar-
aanvolgend 2,2% moeten zijn, maar 
wanneer de start valt op 1 januari 1977 
dan wordt de premie 1,8%. 

Er is ook gevraagd of, als dit jammer 
genoeg - ik kan het niet genoeg onder-
lijnen - niet lukt op 1 juli maar op een 
later tijdstip, er dan voorzieningen zijn 
van enige betekenis voor die zelfstan-
digen die in moeilijkheden verkeren. 

Mevrouw Barendregt heeft hierom in-
dringend gevraagd; ook de heer Sta-
neke heeft hieromtrent vragen gesteld. 

Ik zou allereerst aan het adres van de 
heer Staneke willen zeggen dat, wan-
neer hij spreekt over de rijksgroepsre-
geling zelfstandigen krachtens de AI-
gemene Bijstandswet, het daarbij gaat 
om een noodsituatie waarbij aanvul-
ling tot ten minste het netto minimum 
loon kan plaatsvinden gedurende 26 
weken, in beginsel een beperkte duur, 
zij het met de mogelijkheid tot verlen-
ging en wel in gevallen van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid die bedrijfsuit-
oefening op zichzelf niet uitsluiten. 
Van belang is daarbij ook op te merken 
dat het bedrijfsvermogen buiten be-
schouwing blijft bij het verlenen van 
uitkeringen. Die groepsregeling heeft 
ook mogelijkheden voor kapitaalver-
strekkingen, al dan niet renteloos. Ik 
wil verder wijzen op het, zij het nog 
voorlopige, voornemen - hieraan zal 
nog uitwerking moeten worden gege-
ven - van de Regering om voor oudere 
zelfstandigen, wier bedrijf in het alge-
meen ook als gevolg van arbeids 
ongeschiktheid, maar niet alleen daar-
door, onvoldoende inkomen afwerpt, 
krachtens een groepsregeling ingevol-
ge de Algemene Bijstandswet aanvul-
lingen te verstrekken tot het niveau 
van het netto minimum loon. Deze 
voornemens, die nog voorlopig zijn, 
hebben in het algemeen betrekking op 
oudere zelfstandigen. Het ideedaar-
voor kan men al in de interimnota in-
komenspolitiek vinden. 

Nogmaals speciaal aan het adres 
van de heer Staneke, het gaat daarbij 
niet uitsluitend om een regeling voor 
gehandicapten, maar als het lukt - ik 
zeg niet dat het al zo ver is, want het is 
helaas ook technisch ingewikkeld -
heeft het voor die groep wel bijzonde-
re betekenis. 

Dan is er nog de tijdelijke rijks-
groepsregeling mindervaliden, die 
eveneens uitkeringen garandeert als 
aanvulling van inkomen op basis van 
het netto minimumloon. Ik kan op dit 
punt niet toezeggen, of deze groepsre-
geling op tijdelijke basis verdere ver-
mogensfaciliteiten kan realiseren. Ik 
wil dat wel graag verder bespreken 
met mijn collega van CRM. Ik vermoed 
dat dit eventueel ook wetswijziging zal 
betekenen, maar ik laat dat in het mid-
den. De vraag is natuurlijk of iets der-
gelijkszou kunnen. 

Dit is ook een antwoord aan me-
vrouw Barendregt, die speciaal de 
aandacht heeft gevestigd op eventuele 
mogelijkheden om in het kader van de 
ABW wat verder te gaan dan thans 
mogelijk is. Nogmaals, ik kan dat niet 

toezeggen, maar ik wil wel graag over-
leg met de collega van CRM toezeg-
gen. 

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de 
opmerking van mevrouw Barendregt 
over tijdelijke overbruggingsverschil-
len in met name zeer schrijnende ge-
vallen, wanneer de invoeringsdatum 
zou worden verschoven. Daarvan ga ik 
in dit betoog steeds uit. Wanneer hier-
bij gedacht wordt aan bijvoorbeeld tij-
delijke verruiming van de mogelijkhe-
den in het kader van de ABW of andere 
mogelijkheden, maar dan buiten de 
sociale verzekeringssfeer, dan wil ik 
ook gaarne toezeggen dat ik op dat 
punt overleg met de betrokken depar-
tementen zal voeren. 

Een opmerking over de motie van de 
heer Staneke. Ik zal er heel weinig over 
zeggen, want ik geloof niet dat de Ka-
mer het nodig heeft dat ik er veel over 
zeg. Eerlijk gezegd, als ik niet de toe-
lichting van de heer Staneke in tweede 
termijn had gehoord, dan zou ik mijn 
ogen hebben uitgewreven als ik boven 
de motie de datum 9 september 1975 
had gezien. Ik zou hebben gedacht, dat 
er had moeten staan: 9 september 
1911, en dat de motie getekend had 
moeten zijn met: DS'11. 

Ik vind het een wat merkwaardige 
motie, want zij nodigt eigenlijk tot 
niets uit. Ik weet, eerlijk gezegd, lang-
zamerhand niet meer wat wij met mo-
ties aan moeten. Vroeger was het een 
scherp wapen. Tegenwoordig helaas 
vaak niet. 

Nu nog enkele opmerkingen over de 
invoeringsdatum. Ik wil proberen ook 
daar samenvattend iets over te zeg-
gen. Ik heb in eerste termijn mijn over-
wegende bezwaren, zakelijk van aard, 
tegen een vroeger tijdstip van invoe-
ring dan 1 januari 1977 ontwikkeld. Ik 
heb daarbij ook naar mijn opvatting 
zeer klemmende bezwaren aange-
voerd tegen terugwerkende kracht in 
het algemeen en partiële terugwerken-
de kracht voor bepaalde groepen. 

Ik zou daaraan nog iets willen toe-
voegen, ook vanwege de verschillende 
vragen die zijn gesteld door onder an-
dere mevrouw Van Leeuwen, zij het 
dat ik wellicht niet alle vragen apart 
beantwoord, maar op enkele essen-
tiële dingen daarvan inga. 

Ik heb het woord 'tegenvallers' in de 
mond genomen. De heer Rietkerk 
heeft gezegd, dat die eigenlijk voorzien 
moeten worden. De heer Verbrugh 
heeft opgemerkt, dat er conservatief 
moet worden geraamd. Dat zal altijd 
wel het dilemma blijven. In de loop der 
jaren ben ik steeds terughoudender 
geworden om toezeggingen aan de 
Kamer te dateren. 
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Eigenlijk ben ik in het algemeen 

hoogstens bereid te zeggen dat iets 
rond de jaarwisseling komt, mits het 
jaartal maar niet wordt ingevuld. Dat is 
natuurlijk wel de meest conservatieve 
raming, maar ik geloof niet dat dat in 
een wet kan. Ik vind dat je bij wetge-
ving met de actuele stand van zaken 
rekening moet houden en met de ken-
nis die je hebt mogelijkerwijs een aan-
tal tegenvallers daarbij moet verdis-
conteren. En dan kwam ik al een half-
jaar later dan een aantal leden in deze 
Kamer hadden gehoopt en verwacht. 
Dat was 1 juli 1976, terwijl men had ge-
hoopt dat het 1 januari 1976 zou kun-
nen worden. 

Er zijn inderdaad tegenvallers ge-
weest. Ik noem het grote probleem dat 
de gemeenschappelijke medische 
dienst heeft om verzekeringsgenees-
kundigen en arbeidsdeskundigen tij-
dig aan te trekken. Het is een tegenval-
ler - ik heb daarover vanmiddag al iets 
gezegd bij wijze van interruptie, toen 
mevrouw Van Leeuwen het woord 
voerde - , dat deze deskundigen zo bij-
zonder moeilijk zijn te vinden. Zij zijn 
ook niet zo één-twee-drie op te leiden. 
Er is een speciale opleiding voor no-
dig. 

Zoals het nu staat is de realiteit dat 
omstreeks 1 januari 1977 slechts een 
zodanig aantal van deze specialisten 
aanwezig zal zijn, dat je net aan de on-
dergrens van een verantwoorde invoe-
ring zit. Het zal dan natuurlijk ook nog 
in zekere zin een globale uitvoering 
zijn, want wij moeten ook weer niet te 
perfectionistisch willen opereren. Er 
moet dan vooral geen sprake zijn van 
enigerlei terugwerkende kracht. In we-
zen - maar ik kom daar nog over te 
spreken - geldt dat derhalve ook voor 
een tijdstip, dat drie maanden vóór 1 
januari 1977 ligt. 

De uitvoeringsorganen zijn niet eer-
der in staat tot uitvoering te komen 
vanwege het ontbreken van criteria en 
regelingen voor onder andere een uni-
forme wetstoepassing, als wij kijken 
naar de arbeidsongeschiktheidsvast-
stelling. Ook is het departement niet zo 
vlug rondgekomen met de aanpas 
si ngswetten als was verwacht en ge-
hoopt. Ik erken dat, in de wetenschap 
dat alles is gedaan om daarmee tijdig 
klaar te zijn. Het kan nu naar verwach-
ting medio november het geval zijn -
ik heb dat reeds aan mevrouw Van 
Leeuwen toegezegd - in die zin dat de 
uitvoeringsorganen er kennis van kun-
nen nemen en zich erop kunnen base-
ren. 

De belangrijkste aanpassing, te we-
ten die van de WAO, kan omstreeks 

midden oktober inofficieel bij de uit-
voeringsorganen bekend zijn. Ook 
daarbij hebben wij te rekenen met de 
termijn die de SVR stelt. Het gaat niet 
alleen om deze behandeling in de Ka-
mer en de uiteindelijke afhandeling, 
maar het geldt ook voor de algemene 
maatregel van bestuur en de aanpas-
singswetgeving. 

Ik wil nog iets over artikel 14 zeggen. 
Mevrouw Van Leeuwen sprak in dat 
verband van een tijdelijke verlichting. 
Ik onderstreep dat voor de verzekerde 
de verplichting bestaat om te verschij-
nen bij de bedrijfsvereniging voor het 
verstrekken van informaties en bij de 
gemeenschappelijke medische dienst 
voor medisch onderzoek. Je kunt je 
dus niet beroepen op artikel 14 en zeg-
gen: laten de bedrijfsverenigingen dat 
medische gedeelte ook maar voor hun 
rekening nemen. Het kan hoogstens 
wél door onderlinge afspraak tussen 
de GMD en de bedrijfsvereniging. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat is 
precies wat wij bedoelen. 
Minister Boersma: Wij moeten het er 
dan ook over eens zijn, dat wij moeten 
waken tegen een ongecoördineerde 
ontwikkeling en moeten oppassen 
voor het zich ontwikkelen van rechts-
ongelijkheid. Als wij kans zien dat te 
vermijden door goede afspraken te 
maken, zullen wij er mijns inziens naar 
moeten streven langs deze weg een 
stuk verlichting tot stand te brengen 
ter zake van de vele uitvoerende en 
voorbereidende werkzaamheden die 
op ons afkomen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Het lijkt mij heel 
simpel. De GMD krijgt een coördine-
rende functie. Het kan vanwege de 
GMD, maar die moet dan ook het 
initiatief nemen om de artsen voor de 
GMD deze onderzoekingen te laten 
verrichten. Dan zit je helemaal binnen 
de context van artikel 14. 
Minister Boersma: Kennelijk zitten er 
deskundigen op de gereserveerde tri-
bunewant ik zie daar iemand het 
hoofd schudden. Aangezien daarmee 
verder echter weinig wordt gezegd, zal 
ik er maar niet op ingaan. 

Wij moeten ons goed realiseren dat 
wij hier hebben te maken met een van 
de essenties van de wet die strekt tot 
het waarborgen van de belangen van 
de betrokkenen. 

De visie van mevrouw Van Leeuwen 
op de fictie met betrekking tot de te-
rugwerkende kracht acht ik onjuist. De 
mate van arbeidsongeschiktheid op 1 
januari 1977 is ook bepalend voor het 
daaraan voorafgaande tijdvak waar-

over de terugwerkende kracht zich uit-
strekt. Dat is het wezen van de fictie. 
Nu is het mogelijk dat de fictie in over-
eenstemming is met de realiteit. Er zijn 
echter ook andere mogelijkheden. 
Wordt op 1 januari 1977 een invalidi-
teit vastgesteld van 25 tot 35%, dan 
ontstaat een uitkeringsaanspraak van 
20%. Dit percentage geldt ook voor de 
daaraan voorafgaande periode van 
een halfjaar, ondanks de wellicht reële 
mogelijkheid dat per 1 juli 1976 aan-
spraak zou kunnen zijn gemaakt op 
80%. Dat is de ene kant van de medail-
le. Het omgekeerde kan zich ook voor-
doen. Het is mogelijk dat op 1 januari 
1977 een arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld van 80 tot 100%. De uitke-
ringsaanspraak wordt dan ook 80%. In 
verband met de fictie wordt de aan-
spraak ook toegekend over de verstre-
ken periode van zes maanden, on-
danks de reële mogelijkheid dat de ar-
beidsongeschiktheid per 1 juli 1976 
aanzienlijk geringer was. 

DeheerTilanus(CHU): U neemt toch 
niet aan, dat alle mensen precies op 1 
januari worden gekeurd? 
Minister Boersma: Daar kom ik nog 
op. Ik wil eerst nog spreken over de 
mogelijke gevolgen van de fictie. 

De gevolgen die ik noem zijn inhe-
rent aan de fictie en de terugwerkende 
kracht. Het gaat daarbij ook om wezen-
lijke aspecten van de wet. De conse-
quenties van de fictie zijn derhalve: 
rechtsongelijkheid, schade met betrek-
king tot de belangen van de gehandi-
capten en mogelijk ook onverant-
woord gebruik van overheidsgelden of 
fondsen. Terloops merk ik nog op dat 
van de voorwaarden waarvan in de 
brief van de SVR wordt gerept het niet 
toepassen van de voorzieningen zeer 
belangrijk is. Ik acht dat zeer wezenlijk 
voor de revalidatie. Ik meen dat me-
vrouw Van Leeuwen daar lichtvaardig 
overheen is gegaan. Met mevrouw Ba-
rendregt ben ik van mening, dat het 
uitschakelen van de WAO-gevallen en 
de ambtenaren, met als gevolg een 
nog zwaarder beroep op solidariteit 
van de werknemers bij de overheid, 
zwaar moet wegen. 

Mevrouw Van Leeuwen zegt dat 
keuringen altijd achteraf plaatsvinden, 
vaak na een periode van een half jaar. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Bij het 
stuwmeer. 
Minister Boersma: Het gaat natuurlijk 
niet alleen om het stuwmeer maar ook 
om de gevolgen met betrekking tot de-
genen die de jaarlijkse aanwas vor-
men. Ik vraag mij af, of de opmerking 
van mevrouw Van Leeuwen helemaal 
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opgaat. Een goede wetsui tvoering re-
gelt keuringen reeds voor het verstri j-
ken van de wachtt i jd van een jaar die 
aan het toekennen van aanspraken op 
grond van de AAW voorafgaat. Juist 
daarom zijn er speciale wetteli jke rege-
lingen om te voorkomen dat keuringen 
achteraf plaatsvinden. 

Indien de uitkering met terugwer-
kende kracht ook aan vroeg-gehandi-
capten zal worden verleend zijn de to-
tale lasten voor zelfstandigen 350 min. 
van 1 juli 1976tot 1 januari 1977, en 
voor vroeg-gehandicapten extra f 120 
min. De totale kosten van de invoering 
met terugwerkende kracht zijn dus 470 
min. De reserve in de meerjarenra-
ming is 240 min. Per saldo zullen de 
extra lasten 230 min. bedragen. Indien 
deze uitkering niet voor vroeg-gehan-
dicapten geldt zullen de extra lasten 
dus f 110 min . bedragen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Is dat 
buiten de premie? 

Minister Boersma: Ja, dan is er geen 
premie. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Waar-
om niet, wij hebben toch de AWBZ? 

Minister Boersma: Daar kom ik nu op. 
Ik hoop dat de Kamer hiervan niet, net 
als ik, duizelig zal worden, want het is 
zo ingewikkeld dat ik aarzel erover te 
beginnen. 

Het alternatief is een integrale uitke-
ring met terugwerkende kracht, met 
premieheffing. Ik ga voorbi j aan de be-
zwaren die ik al naar voren heb ge-
bracht met betrekking tot de ficties en 
het uitzonderen van groepen. Ik voeg 
er alleen aan toe dat indien wel ambte-
naren en werknemers worden uitge-
schakeld, integrale premieheff ing niet 
aanvaardbaar is. 

Wat wordt de premie per 1 januari 
1977 bij een feitelijke invoering op 1 ju-
li 1976? Wij hebben al een premie van 
1,6% genoemd. 

Als bij een invoering met terugwer-
kende kracht tot 1 jul i een half jaar la-
ter, op 1 januari, overgegaan wordt tot 
het vaststellen van de premie, dan be-
tekent dit dat dat halve jaar moet wor-
den ingehaald. Daarvoor is iets minder 
dan de helft, namelijk 0,75% nodig. Dat 
moet gevoegd worden bij het percen-
tage dat, na een half jaar, hoger is. Dat 
wordt dan bijna 3%. Het niveau van de 
premie neemt namelijk toe met 0,6% 
tot 2,2%. Daarbij komt die 0,75%. Dat 
betekent dat de premie op 1 januari 
1977 bijna 3% zal moeten zijn. 

Eeen soortgelijk verhaal geldt ook 
voor de extra overheidslasten. Die 
zouden met terugwerkende kracht in 

1976 120 min. en in 1977 750 min. 
zijn en zonder terugwerkende kracht in 
1976 nihil en in 1977 f 600 min . zijn. 

Ik wi lde nu maar niet meer cijfers ge-
ven. Misschien is het mogeli jk alles 
nog eens op papier te zetten. Toen ik 
omstreeks vijf uur hier vandaan ging 
leefde ik nog in de veronderstel l ing dat 
dit voor a.s. woensdag wel zou kunnen 
gebeuren. Omstreeks half negen kreeg 
ik echter een telefoontje dat de gehele 
behandeling vandaag toch weer door-
ging. Daarom is het niet gebeurd. Wei-
licht is er echter nog wel een mouw 
aan te passen. Het is een bijzonder in-
gewikkelde zaak die ik zo goed moge-
lijk heb geprobeerd weer te geven. 

De Voorzitter: Heb ik van de Minister 
de indruk gekregen dat hij uit de ge-
dachtenwisseling omstreeks half drie 
had geconcludeerd dat wi j niet na elf 
uur zouden vergaderen? 

Minister Boersma: Mij was niet ont-
gaan dat er vanuit de Kamer een voor-
stel was gedaan om te besluiten af te 
wijken van het vastgestelde t i jdst ip 
van sluit ing. Toen ik snel terugkeerde 
naar het departement, heb ik het aan-
vul lend ordedebatje omstreeks vijf uur 
gemist. Daarover kreeg ik toen om half 
negen een telefoontje. Wij hebben ons 
toen weer snel omgeschakeld. Hope-
lijk zijn wi j toch voldoende voorbereid 
om zo veel mogelijk mee te werken 
aan de artikelsgewijze behandeling. 

Ik kom tot mijn laatste punt. Er is 
hier al enkele malen gesproken over 
de datum van 1 oktober. Het kiezen 
van die datum die ligt tussen 1 juli en 1 
januari zal niet de problemen, waar-
over ik hier heb gesproken, halveren. 
Dat kan bij voorbeeld wel het geval zijn 
als de één 3% wil en de ander 5%; dan 
kom je elkaar met 4 % halverwege te-
gemoet. De Kamer moet dat wel goed 
bedenken. Ik heb daarom zoeven ge-
zegd, dat een minimaal verantwoorde 
uitvoering mogelijk is - ik heb niet alle 
medewerkers de revue laten passeren, 
maar ik heb met name gekeken naar 
de geneeskundige medewerkers en de 
arbeidsdeskundigen - wanneer een 
zeker aantal van hen beschikbaar is. 
Nogmaals, het gaat er niet om over de 
brug te komen voor een periode van 
drie maanden. 

De premie zou - dit is overigens 
voor het verloop van de discussie niet 
re levant - per 1 oktober 1,5% moeten 
zijn, per 1 januari 2% moeten worden 
en vervolgens in 1978, 1979 en 1980 
oplopend van 2,6, 3,4 tot 4,1 %. De las-
ten van de overheid zouden, ingaande 
1 oktober, voor de rest van het jaar 140 
min., voor 1977 610 min., voor 1978 
710 min., voor 1979 890 min., en voor 

19801080 min. bedragen. Dit zijn glo-
bale ramingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben be-
trekkelijk summier op de punten inge-
gaan. Er zijn nog meer vragen gesteld. 
Ik heb een aantal zaken bewust laten 
l iggen. Ik zou mij kunnen voorstellen, 
dat, dit alles horend - ik heb dan nog 
niet eens gereageerd op een aantal 
amendementen - de Kamer de indruk 
krijgt van een zeer grote starheid aan 
de kant van de Regering. Ik releveer 
nog even aan wat de heer Nypels te-
recht heeft gezegd, namelijk dat het 
voor een deel ook schijn is, alsof hier 
op tal van punten onoverbrugbare ver-
schillen bestaan. Dat is zo. Ik ben niet 
afwijzend, omdat ik de Kamer ook maar 
iets zou wil len ontzeggen wat reliëf 
geeft aan het gemeen overleg. Integen-
deel, ik heb in de afgelopen vier jaar 
steeds geprobeerd ruimte te krijgen 
om in het gemeen overleg gezamenlijk 
iets tot stand te brengen. Dat is ook 
wel in de schriftelijke gedachtenwisse-
ling gebeurd. Des te meer v ind ik het 
ook jammer, dat ik tot op dit moment 
die starre indruk heb moeten maken. 
Dat moest ik in de eerste plaats doen 
vanwege onze bezorgdheid voor een 
goede uitvoering. In de tweede plaats 
- dan kijk ik naar de aanvullende voor-
stellen, die zijn gedaan - is het vanwe-
ge de zorg, die we moeten hebben 
vanwege 's lands economie. In één op-
zicht is het in ieder geval jammer, dat 
het pas aanstaande dinsdag opening 
van de Staten-Generaal is en niet afge-
lopen dinsdag. Dan had van dat laatste 
aspect iets meer begrepen kunnen 
worden. Ik hoop desalniettemin, dat 
wi j in goed overleg kunnen voortgaan. 
Bij de verschillende artikelen en amen-
dementen zullen wi j desgewenst van 
onze kant verdere argumenten geven. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik hoor nu 
als nieuw element, dat de Minister de 
zorgen over 's lands economie als een 
argument voor het uitstel aanvoert. Ik 
heb uit de stukken begrepen dat dit nu 
niet het geval was. 

Minister Boersma: Neen. Ik heb ge-
zegd: vooral wanneer ik kijk naarde 
aanvull ingen, die hier worden ge-
vraagd. Het onderhavige voorstel komt 
qua inhoud en qua omvang tegemoet 
aan de noden waarover w i j hier met el-
kaar spreken. Ik denk dan aan de zelf-
standigen en aan de vroeg-gehandicap-
ten. Ik heb ook gezegd, dat er tal van an-
dere wensen en verlangens zijn. Er 
moet echter een grens worden getrok-
ken. Wanneer wi j nu al zouden begin-
nen met een bedrag van 50 min. of 100 
min. boven die grens uit te sti jgen, dan 
zou dat betekenen, dat wi j niet in het 

Tweede Kamer 
11 september 1975 Sociale verzekering 5980 



Boersma 

begin van het nieuwe parlementaire 
jaar, maar aan het einde van het oude 
parlementaire jaar al beginnen met een 
extra-claim van 100 min. of eenander 
bedrag. Daar heb ik de relatie gelegd 
met de economie van dit moment en de 
daarmede gepaard gaande toestand 
van 's r i jksfinanciën. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): De Mi-
nister heeft ten aanzien van twee door 
mij ingediende amendementen ge-
sproken over zeer zwaarwegende be-
zwaren. Dat heb ik hem ook horen zeg-
gen ten aanzien van amendementen, 
die uitbreiding van dit wetsontwerp 
beogen. Wat is daarvan nu precies de 
betekenis? Welke consequenties moe-
ten wi j daaruit voor onszelf trekken? 

Minister Boersma: Ik kan wel begrip 
voor deze vraag opbrengen, zelfs in 
deze fase van de discussie en op dit 
t i jdstip. Als ik heb gesteld, dat er gren-
zen zijn aan de mogeli jkheden en wan-
neer ik heb gesproken over de ook 
voor mij wat spijtige starheid in de op-
stelling van de kant van de Regering, 
dan betekent dat, dat wi j op een gege-
ven moment die duideli jke streep 
moeten trekken. Gisteren heb ik, spre-
kende over de uitvoerbaarheid en de 
verantwoorde invoering van dit wets-
ontwerp, gezegd, dat wi j dat niet voor 
onze verantwoordeli jkheid konden ne-
men, omdat wi j dan meer zouden on-
derschrijven en ondertekenen dan wij 
waar kunnen maken. In wezen geldt dit 
ook voor verdere overheidslasten en 
verdere premiesti jging als gevolg van 
aanvull ingen. Ik denk dan aan de cate-
gorie gehuwde werkende vrouwen. 
Ten principale bestaat geen verschil 
van opvatting met degenen, die hier-
voor hebben gepleit. Misschien be-
staat enig verschil van mening over de 
invull ing. Ook dan zal ik moeten zeggen, 
dat wi j dat niet voor onze verantwoor-
delijkheid kunnen nemen. Wat kan dit 
nu praktisch betekenen? Ik heb giste-
ren al gezegd, dat er naar mijn smaak 
een goede berichtgeving in de pers is 
geweest. Ik lees wel niet alle kranten; 
het geldt die kranten, die ik dan lees. 
Dat mag dan ook wel eens worden ge-
zegd. 

De koppen, die ik heb gelezen, dekten 
niet altijd de lading, waarvan ik dan in 
ieder geval op de hoogte ben. Er kan 
natuurlijk geen sprake van zijn, dat ik 
hier het grove geschut van het politieke 
onaanvaardbaar zal gebruiken. Er is 
echter wel een andere kwestie, die ik 
dan zeer ernstig in overweging zal moe-
ten nemen. Bij de behandeling van de 
concrete amendementen za! ik dit meer 
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concreet aangeven, maar het geldt ze-
ker voor twee amendementen. Wan-
neer die amendementen in deze Kamer 
op dit moment een meerderheid zou-
den kri jgen, dan zou ik genoodzaakt 
kunnen zijn schorsing van de beraad-
slaging te vragen. Nu hoeft dit niet per 
definitie te betekenen het daarna intrek-
ken van het wetsontwerp. Het zou in ie-
der geval onderwerp van beraadsla-
ging in het kabinet moeten zijn, omdat 
daarmede onze verantwoordeli jkheid 
verre zou worden overschreden. Wij 
zouden dan het kabinet moeten raad-
plegen. 

De heer Rietkerk (VVD): De Minister 
weet, dat die zorgen over de kosten-
ontwikkeling van dit wetsontwerp 
ook de onze zijn, misschien nog wel 
meer dan dat. In dit algemene kader, 
waarin de Minister het nu plaatst, zou 
ik toch wel wi l len dat hij een 
algemene beoordeling gaf van de 
een algenene beoordeling gaf van de 
verschillende voorstellen tot beper-
king van die kosten. Te meer, daar 
daaruit dan well icht een andere wens 
van de Kamer zou kunnen worden ge-
honoreerd. 

Minister Boersma: Ik heb nog niet alle 
amendementen bestudeerd; ik was in 
de veronderstel l ing, dat dit woensdag 
nog zou kunnen. Het is mij niet ont-
gaan, dat er subamendementen zijn 
ingediend. De fase, waarin de discussie 
zich bevindt, is misschien wat dit be-
treft een beetje moeili jk. Ik geef de 
heer Rietkerk echter toe, dat die moge-
lijkheid nog volop aanwezig is. Daar-
om meen ik, dat het gemeen overleg 
nog wel zin kan hebben. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik w i l 
nog wel onderstrepen, dat meerjaren-
programma's niet mogen betekenen, 
dat de Kamer, als zij een bepaalde 
wens zou uitspreken die zij werkelijk 
voor haar verantwoordeli jkheid zou 
wil len nemen en moeili jk anders kan, 
het recht niet zou hebben om als er 
nog geld te besteden is de komende 
jaren de deuren te sluiten en verder al-
leen maar over andere zaken te praten. 
Dat zou toch te ver gaan. De Kamer 
heeft het recht uit te spreken, wat zij op 
dit punt als mening heeft over een wet, 
die thans wordt behandeld. 

Minister Boersma: Dat is absoluut 
juist, mijnheer de Voorzitter. Ik zou niet 
graag wi l len, dat het anders zou zijn. 
Wat dat betreft is het jammer, dat 
Prinsjesdag niet afgelopen dinsdag is 
geweest, want dan zou er meer inzicht 
zijn geweest. De situatie, waarin ik mij 
bevind, is, dat ik niet tegen de Kamer 
kan zeggen op voorhand: het is niet 
zo'n groot bedrag, waarom het gaat; 

Sociale verzekering 

dat kan er nog wel bij. Wi j hebben in 
het kabinet heel duidelijk de grenzen 
getrokken. Wij wi l len, wat mevrouw 
Barendregt wi l , ook wel graag gereali-
seerd zien, maar wi j wil len ons daar-
voor nog enkele jaren de t i jd gunnen, 
overigens niet alleen wegens de bud-
gettaire aspecten en de financiële as-
pecten, maar ook vanwege de conse-
quenties,die daaraan vastzitten. Ik zou 
niet graag de indruk wil len vestigen 
alsof het alleen maar om de centen 
zou gaan. In de loop van de komende 
jaren - dat zullen waarschijnli jk onze 
opvolgers doen - hopen wi j dat het ge-
realiseerd wordt. Als het gaat om het 
earmarken - het oormerken moet ik 
zeggen - van die 50 min. moet ik 
zeggen: dat overschrijdt dan de grens 
van onze gezamenlijke bevoegdheid. 
Ik zou dan wel eens in de situatie kun-
nen komen, die ik zoeven aanduidde -
ik hoop echter dat het niet hoeft - na-
melijk dat ik zou moeten vragen om 
schorsing van de beraadslaging en het 
nagaan wat ons dan te doen staat. 

De heer Meis (CPN): Daar ben ik niet 
zo bang voor, maar daarom gaat het 
mij niet.U hebt gezegd, dat invoering 
per 1 juli ongeveer 350 min. kost en 
invoering per 1 oktober ongeveer 
140 min. en dat dit niet kan, omdat de 
Kamer de begroting-1976 nog niet 
kent. Blijft u ontkennen, dat u om bud-
gettaire redenen het uitstel van een 
half jaar hebt gevraagd? Dat kan toch 
niet, gezien de redevoering, die u net 
hebt gehouden? 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Meis is veel intelligenter 
dan hij doet voorkomen. Hij weet 
drommels goed, dat ik het niet heb 
over de basisvoorziening en over die 
140 min. Ik heb met geen woord 
gesproken over het feit, dat invoering 
per 1 oktober niet zou kunnen, omdat 
dat 140 min. kost. 

De heer Meis (CPN): Maar u dreigt wel 
met dinsdag a.s. en u ramt ze wel in 
het gareel hier. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Dat is 
nog maar de vraag. 

Minister Boersma: Ik sprak zoeven 
over datgene, wat er ligt boven de be-
dragen, die wij hebben gereserveerd 
in de meerjarenraming. Ik heb die be-
dragen zoeven gegeven. Het gaat om 
vele honderden mil joenen en in 1980 
om meer dan een mil jard. Daar staan 
wij voor. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik kan 
mij niet voorstellen dat, als gelijkere -
ik benadruk gelijkere - rechten voor de 
vrouw geld gaan kosten, dan ineens 
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dit kabinet verstek zou laten gaan. Het 
is duidelijk, dat wi j eens een lijstje 
moeten hebben van wat er op dit punt 
is uitgegeven. Behalve het instellen 
van commissies en het ventileren van 
ideeën zal er eens een keertje wat mo-
gen worden uitgegeven hiervoor. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik meen, dat gisteren door de 
Staatssecretaris - in ieder geval is het in 
het recente verleden onzerzijds meer-
malen gebeurd - nog een aantal heel 
dringende wensen van diverse groe-
pen op tafel is gelegd. Waarom het 
hier gaat - ik heb mij beperkt tot de f i -
nanciële en budgettaire aspecten van 
het door mevrouw Barendregt aange-
voerde onderwerp - zijn meer zaken 
dan de budgettaire aspecten. Derhalve 
kan men niet zeggen: nu kan er eens 
wat voor de vrouw gebeuren en is er 
weer geen geld. Dat is geen juiste 
voorstel l ing van zaken. Het gaat om, 
nogmaals, meer zaken dan alleen bud-
gettaire aspecten. Wi j zijn nu bezig 
met een nieuwe wet die voorziet in een 
heel belangrijke leemte. Wi j wi l len die 
graag ook te zijner t i jd aanvullen en wi j 
zullen beginnen met het verruimen 
van het kostwinnersbegrip. Wij wi l len 
deze wet ook graag aanvullen met an-
dere voorzieningen, met name, en dan 
liefst zo snel mogelijk, voor de catego-
rieën die hier zeer in het bijzonder aan 
de orde zijn geweest. Hoe dat verzeke-
ringsfilosofisch en verzekeringstech-
nisch precies zal moeten verlopen, laat 
ik op dit moment verder in het midden. 
Wij moeten echter op een zeker mo-
ment een grens trekken, anders krijgen 
wi j toch weer de ti jden terug - het is 
natuurli jk niet billijk om een t i jd aan 
één naam op te hangen - van de f inan-
ciële specialist, de heer Lucas, ti jden 
waarin bij de algemene beschouwin-
gen, althans door een meerderheid 
van de Kamer, van de daken af werd 
geroepen dat de begroting de pan uit-
rees, dat er bezuinigingen moesten 
worden aangebracht en dat het zo niet 
langer kon. Daarna hadden de bespre-
kingen over de begrotingshoofdstuk-
ken plaats en bij iedere begrotingsbe-
handeling vroeg een andere specialist 
uit dezelfde fractie om aanzienlijk 
meer geld, omdat er veel meer moest 
gebeuren. 

Daarna hebben wi j toen een proce-
dure gehad van een algemene begro-
t ingscommissie. Later is ook een af-
spraak gemaakt, dat iedere fractie die 
vond dat er meer in de begroting 
moest worden opgenomen en meer 
geld moest worden uitgegeven ook 
zou moeten aangeven waar het geld 

vandaan zou moeten komen. Dat heb-
ben wi j ook alweer verlaten. Toen heb-
ben wi j het keurslijf gehad van het re-
geerakkoord-Steenkamp; de Kamer 
kon zich toen helemaal niet meer be-
wegen. Nu hebben wi j weliswaar een 
heel andersoortige situatie, maar nu 
moeten wi j er natuurli jk voor oppas-
sen dat wi j niet naar de andere kant 
doorslaan. Als wi j de gerechtvaardig-
de verlangens die op tal van gebieden 
bestaan en als wi j de noden en de ver-
eisten die er zijn om aan die noden te-
gemoet te komen bij elkaar optel len, 
dan gaat het niet meer om enkele t ien-
tallen mil joenen guldens, maar om ve-
le honderden mil joenen. Men zal dat 
dan moeten afwegen in het geheel van 
de totale begrot ing. Dat is het punt 
waarom ik heb gezegd dat ik niet de 
vri jheid heb op dit moment om te zeg-
gen: dat bedrag kan ik er nu nog eens 
bij doen, hoe graag ik dat inhoudelijk 
op zich zelf ook zou wi l len. 

D 
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb ook de intentie zo 
kort mogelijk te antwoorden. Dat 
houdt in dat ik niet gedetail leerd kan 
ingaan op alle vragen en opmerkingen 
die in tweede termi jn zijn gesteld en 
gemaakt. Ik zal mi j tot de hoofdpunten 
beperken en ik zal niet antwoorden in 
de volgorde waarin de sprekers in de 
tweede ronde hebben gesproken. 

Allereerst wi l ik nog iets zeggen over 
de gehuwde vrouw en de werkende 
gehuwde vrouw niet in loondienst. Ik 
begrijp dat de heer Rietkerk in eerste 
termijn mij een verwijt heeft gemaakt, 
en niet ten onrechte, omdat ik niet in 
concreto ben ingegaan op zijn sugges-
ties die hij naar voren heeft gebracht 
om ook in dit opzicht enige beperkin-
gen aan te brengen en nadere studies 
te verrichten in verband met de pro-
blematiek van het eventueel rechten 
verlenen aan de gehuwde werkende 
vrouw. Ik bied daarvoor graag mi jn 
verontschuldiging aan, maar ik had 
aanvankelijk zelf begrepen dat ik de 
suggesties van de heer Rietkerk had 
verwerkt in mi jn algemeen betoog. 

In dat oetoog met betrekking tot de 
problematiek van de gehuwde vrou-
wen heb ik gisteren gezegd dat er met 
betrekking tot de intenties en de be-
reidheid van de Minister en mij geen 
verschil van mening behoeft te be-
staan. Wij hebben zowel in de memo-
rie van antwoord als mondeling toege-
zegd in beginsel bereid te zijn te stre-
ven naar een regeling om ook de wer-
kende gehuwde vrouwen onder de 
wet arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring te brengen. De Minister heeft zo 
juist op enkele voorwaarden gewezen, 

welke ik niet allemaal zal herhalen. De 
priori tei tenafweging is daarbij echter 
een zeer belangrijk punt. Wat ons be-
treft komt deze zaak in studie. Bij die 
studie kunnen zeer zeker ook de sug-
gesties van de heer Rietkerk worden 
betrokken. Ik wi l deze suggesties voor 
de Handelingen nog eens herhalen, 
mijnheer de Voorzitter. Als een beper-
king van de personenkring voor ogen 
staat, kan volgens hem worden ge-
dacht aan de fiscale regeling met be-
trekking tot de rolverwisseling, aan de 
suggestie van de Raad voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf vooreen regeling, 
analoog aan artikel 5 van de Wet op de 
Inkomstenbelasting en aan een beper-
king van de in het bedrijf van de echt-
genoot werkende vrouw. Ik denk niet, 
dat de heer Rietkerk van mij verlangt, 
dat ik aan deze suggesties nu een oor-
deel verbind. Ik acht ze waardevol ge-
noeg om ze bij de studie te betrekken. 
Ik neem aan, dat men het mij niet kwa-
lijk zal nemen wanneer ik de studie be-
perk tot de financiële consequenties. 

Mevrouw Barendregt is uitvoerig in-
gegaan op de systematiek, die is ge-
volgd bij de AAW met betrekking tot 
de behoeftecriteria. Ik meen, dat ik ook 
hierop thans niet nader behoef in te 
gaan. Wel w i l ik gaarne ingaan op de 
concrete vraag, die zij aan het slot van 
haar betoog stelde, namelijk of over-
wogen kan worden, te komen tot het 
vragen van een SER-advies en eventu-
eel van een SVR-advies over de moge-
lijkheden om de huidige opzet van de 
volksverzekeringen gefaseerd en met 
het stellen van de nodige prioriteiten 
zodanig te wijzigen, dat gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen ontstaan. 

Ik voel bepaald voor deze suggestie, 
mijnheer de Voorzitter en ik zal laten 
nagaan op welke wijze wi j aan deze 
gedachte gestalte kunnen geven. 

Ook mevrouw Van Leeuwen heeft 
nog een enkele opmerking gemaakt 
met betrekking tot het probleem van 
de gehuwde vrouwen. Zij vraagt nog-
maals ons oordeel over een financieel 
probleem, dat naar mijn mening rijst 
voor de in het bedrijf van de man mee-
werkende vrouw, die met haar arbeid 
meewerkt aan het bereiken van het so-
ciaal min imumloon. Mogelijkerwijze 
zou, zo meent zij, hierin een grond 
kunnen worden gevonden voor het 
toekennen van een recht op uitkering 
bij invaliditeit. Daarbij kan de gelever-
de bijdrage aan het minimale gezinsin-
komen worden gerelateerd. Met de ge-
achte afgevaardigde ben ik van oor-
deel, dat het in die situatie schort aan 
een primaire inkomenssituatie. Het 
hoofdprobleem is, dat dit inkomen al 
afwezig was bij het ontstaan van de in-
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validiteit. Overigens zou bij dit 
systeem naast de uitkering aan de 
man bij arbeidsongeschiktheid een uit-
kering aan de vrouw moeten worden 
gegeven indien zij arbeidsongeschikt 
wordt. Indien beiden arbeidsonge-
schiktzijn, komt de gezamenlijke uitke-
ring boven het sociaal minimum uit, 
tenzij er iets in de anti-cumulatiesfeer 
aan de uitkeringshoogte wordt ge-
daan. Dat laatste vraagt nogal wat 
doordenken hoe hoog in die situatie 
de uitkering zou moeten zijn. Ik meen 
echter, dat deze suggestie betreffende 
een concrete situatie een object van 
studie kan zijn. Ik ben zelfs van oordeel, 
dat het niet alleen op de lange termijn 
een rol speelt, maar ook in de concrete 
situatie van het kostwinnersprobleem. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft ge-
zegd, blij te zijn met de toezegging, dat 
haar suggestie om een kamer in te 
stellen bij het college van bijstand en 
advies voorde harmonisatie van het 
welzijnsbeleid met de Minister van 
CRM zal worden besproken. Wij zullen 
ons best doen, zo spoedig mogelijk -
en mogelijk bij de behandeling van on-
ze begroting - hierover nadere mede-
delingen te doen. 

De heer Van Dis heeft met betrek-
king tot dit wetsontwerp en het huwe-
lijk gevraagd wat het uitgangspunt is. 
In het wetsontwerp dat voorligt is, zoals 
in de AOW, de AWW en andere wetten 
het wettelijke huwelijk uitgangspunt, 
zowel aan de uitkeringszijdealsaan de 
premiezijde. Dat gehuwden hogere uit-
keringen verkrijgen dan ongehuwden 
houdt ten nauwste verband met het be-
hoeftekarakter van de AAW. Ik heb trou-
wens in eerste instantie al gezegd dat 
de uitkeringen voor een echtpaar zijn 
gerelateerd aan de kosten van het be-
staan. Het is duidelijk dat de kosten 
voor een ongehuwde geringer zijn dan 
voor de gehuwde. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn vraag in de replieken 
en trouwen ook in eerste termijn was 
of het wel billijk is, dat er een gelijke 
premie wordt geheven voor de ge-
huwde en de ongehuwde. Ik heb ge-
vraagd naar de gronden daarvoor. 
Staatssecretaris Mertens: De grond 
hiervoor is vrij duidelijk. 

Aan de huidige regelingen ligt de so-
lidariteitsgedachteten grondslag. Die 
is ook in dit opzicht doorgetrokken. 
Overigens blijft de problematiek van 
de premiedruk voor de ongehuwden 
in studie. Gisteren heb ik daarover na-
dere mededeling gedaan. 

Een tweede belangrijk punt dat in 
tweede termijn veel aandacht heeft ge-

had is het vraagstuk van het criterium 
voor arbeidsongeschiktheid. De heer 
Rietkerk is mij sprekende over dit crite-
rium in zoverre bijgevallen, dat ook hij 
kan begrijpen dat wij niet veel hebben 
aan theoretische opvattingen en wijzi-
gingen welke nog onvoldoende aan de 
praktijk zijn getoetst. Maar, zo zei de 
heer Rietkerk, een sterke stijging van 
de uitkeringskosten, met name in de 
WAO, nopen ons nu naar oplossingen 
te zoeken om de onkosten te drukken, 
ook de kosten die wij vrezen bij de in-
voering van dit wetsontwerp te zien op-
komen. Naar zijn mening ligt aan de 
kostenuitbreiding van de WAO en de 
wellicht te verwachten kostenuitbrei-
ding van de AAW een toenemend onei-
genlijk gebruik en een toenemend niet 
gemotiveerd zijn tot werken ten 
grondslag. Wat is ziekte of gebrek als 
inhoud van de definitie, zo vroeg hij 
zich af. Er moeten zijns inziens snel 
scherpe lijnen worden getrokken. Wij 
zouden moeilijk langer kunnen wach-
ten. Hij vraagt zich verder af waarom er 
niets kan worden gedaan aan de defini-
tie, als zelfs in het wetsvoorstel de mo-
gelijkheid besloten ligt het begrip 
'maatman'uitte sluiten. 

De heer Rietkerk (VVD): Het ging er 
niet om dat dit mogelijk is. De Staats-
secretaris heeft zelf gezegd dat het ju-
ridisch noodzakelijk is. 
Staatssecretaris Mertens: Juist voor 
de toepassing van het arbeidsonge-
schiktheidscriterium op de zelfstandi-
gen! 
De heer Rietkerk (VVD): Dat is een be-
langrijke groep in dit verband. 
Staatssecretaris Mertens: Ondanks de 
opvattingen van de heer Rietkerk blijf 
ik toch voorhands van mening dat bij 
aantasting van het arbeidsongeschikt-
heidscriterium toch de grootste voor-
zichtigheid in acht moet worden geno-
men. Haal je het begrip 'verdienen' uit 
dit criterium, dan verandert de gehele 
definitie inhoudelijk zozeer, dat ik niet 
zo maar kan overzien wat daarvan de 
gevolgen zijn. De interpretatie staat 
dan namelijk helemaal nog niet vast. 

Ik geef de heer Rietkerk toe dat elke 
suggestie tot wijziging welkom is en 
waard is overwogen te worden. Ik wil 
hem ook toegeven dat ik zijn inzichten 
gaarne in alle studies die op gang ko-
men wil betrekken. 

Bij interruptie heb ik al iets gezegd 
over de maatman. Dat dit begrip ons in 
de weg kan staan bij de toepassing 
van de AAW is niet een kwestie van 
theoretische bespiegeling. Er zijn nu al 
moeilijkheden mee, maar die zijn zeker 
te voorzien bij het schatten van de ma-

te van de arbeidsongeschiktheid van 
zelfstandigen. Ik heb dat ook al bij die 
interruptie opgemerkt. 
De heer Rietkerk (VVD): Maar die 
moeilijkheden zijn er toch ook met de 
verdiencapaciteit? 
Staatssecretaris Mertens: Ik dacht van 
niet. Er kunnen moeilijkheden zijn, 
maar ik heb al gezegd dat een zonder 
meer beslissen tot het uitsluiten van 
de verdiencapaciteit een dusdanige 
verandering van het criterium is, dat 
de consequenties daarvan niet vallen 
te overzien. 
De heer Rietkerk (VVD): U zegt, dat 
wij die maatman niet kunnen gebrui-
ken omdat daarmee in de praktijk 
moeilijkheden zijn gerezen. Mijn stel-
ling is dat hetzelfde geldt voor de ver-
diencapaciteit en dat derhalve daar-
voor ook de vraag moet rijzen of die 
nog in de huidige formule hanteerbaar 
en te handhaven is. 

Staatssecretaris Mertens: Ik meen dat 
het begrip verdiencapaciteit een bre-
der begrip is. Wij hebben inderdaad in 
de WAO moeilijkheden met de maat-
man, maar de maatman zal ons in het 
bijzonder moeilijkheden gaan opleve-
ren bij de toepassing van het criterium 
voor de zelfstandige. Nader bekeken 
vereist dit wellicht een andere inter-
pretatie daarvan. 

Ik deel niet de vrees van de heer Van 
Dis dat de toepassing van het arbeids-
ongeschiktheidscriterium op de zelf-
standige ongunstiger zou uitwerken 
dan dat ten opzichte van de werkne-
mers. 
DeheerVanDis(SGP): Mag ik dit zo 
verstaan dat er van de zijde van de 
Staatssecretaris in ieder geval nauw-
lettend op de objectieve toepassing 
van deze bepaling ten opzichte van de 
zelfstandigen en de werknemers toe-
zicht zal worden gehouden? 
Staatssecretaris Mertens: Eén van 
de essenties in de toepassing van het 
arbeidsongeschiktheidscriterium is 
het streven naar een zo groot mogelij-
ke objectiviteit. Dat zit zelfs voor als 
studies op gang worden gebracht met 
betrekking tot eventuele wijzigingen 
van deze definitie. Het streven naar ob-
jectiviteit houdt impliciet in een gelijke 
rechtsbedeling van zelfstandigen en 
werknemers. 

Mijnheer de Voorzitter! Een derde 
hoofdpunt betreft het probleem van de 
voorzieningen ex artikel 56 van de 
AAW. Met name naar aanleiding van 
het betoog van mevrouw Barendregt 
wil ik er nader op ingaan. 

Het ligt in de bedoeling om binnen 
het raam van de economische moge-
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lijkheden bij invoering van de AAW het 
pakket van voorzieningen voor gehan-
dicapten niet wezenlijk te doen ver-
schillen van de huidige voorzieningen 
van de WAO, artikel 60. Wel ligt het in 
het voornemen, te komen tot een dui-
deli jkegrensafbakening met andere 
wetten of regelingen op grond waar-
van eveneens voorzieningen aan ge-
handicapten worden verstrekt. Verder 
zal worden bevorderd dat de inhoud 
van deze wetten of regelingen voor ge-
handicapten hierin volledig dan wel zo 
volledig mogelijk worden opgenomen. 
Wi j denken hierbij aan de regelingen 
op het gebied van de gezondheids-
zorg, het wonen, het onderwijs en de 
maatschappelijke dienstverlening. Bij 
voorbeeld woningaanpassing voor 
gehandicapten wordt thans niet in alle 
gevallen voor 100% gesubsidieerd vol-
gens de regelingen van het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, zodat de WAO een aanvul-
lend karakter heeft. Indien deze kosten 
voor 100% subsidiabel zullen zijn be-
hoeft de AAW geen aanvullende kos-
ten te dragen. Bij de verstrekking van 
hulpmiddelen krachtens de Zieken-
fondswet wordt thans geen rekening 
gehouden met specifieke aanpassin-
gen in verband met de arbeidssituatie, 
zodat ook hier de WAO nog aanvul-
lend fungeert. Dit kan voorkomen wor-
den, indien ook deze specifieke aanpas-
singen opgenomen worden in hetzie-
kenfondspakket. 

Aldus zal zowel voor de verzekerde 
als voor de uitvoeringsorganen meer 
duideli jkheid en eenvoud ontstaan en 
zullen doublures in de beoordelingen 
worden voorkomen. 

Welnu, hieromtrent wordt thans 
overleg gepleegd met de departemen-
ten van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, Volksgezondheid, On-
derwijs en CRM. Zolang dit overleg 
nog niet tot het beoogde resultaat 
heeft geleid, zal voor de desbetreffen-
de voorzieningen de AAW evenals 
thans de WAO eventueel nog een aan-
vullende taak hebben. Wij stellen ons 
voor om over de inhoud van de op ba-
sis van artikel 56 AAW te treffen alge-
mene maatregel van bestuur tevoren 
met de Kamer overleg te plegen. 

Mevrouw Barendregt signaleerde 
een ruimere opstell ing in het kader 
van het voorzieningenbeleid ten aan-
zien van bejaarden na ons antwoord 
van gisteren. Voor de duideli jkheid 
herhaal ik, wat gisteren is gezegd. Het 
zal mevrouw Van Leeuwen en me-
vrouw Barendregt, naar ik aanneem, 
duidelijk zijn dat derhalve het streven 
niet gericht is op een beperking van 
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aanspraken en mogeli jkheden van be-
jaarden of van welke categorie van ge-
handicapten ook,als het gaat om het 
verkrijgen van de noodzakelijke revali-
datievoorzieningen of voorzieningen, 
strekkende ter verbetering van de le-
vensomstandigheden in vergeli jking 
met de bestaande situatie bij de WAO. 
Dat betekent, dat, als wi j alleen naar de 
bejaarden kijken, ons antwoord als 
verwoord in de memorie van ant-
woord niet is gewijzigd, met andere 
woorden: in beginsel continuering van 
de bestaande voorzieningen na de 65 
jaar. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik be-
grijp dat nog steeds niet goed. U hebt 
in eerste termi jn gezegd.dat het zou 
gaan om die voorzieningen die niet via 
andere welzijnssectoren beschikbaar 
zijn, Dat is een logische zaak, waarbi j ik 
alleen maar de kanttekening heb ge-
maakt: waarom zegt u dat alleen met 
betrekking tot de bejaarden; dat zou 
voor iedere groep van gehandicapten 
moeten gelden, dat dus alleen die 
voorzieningen in het AAW-pakket wor-
den afgegrensd, die niet via andere 
wetten of voorzieningen beschikbaar 
zijn. Nu heb ik het gevoel, dat u toch 
weer gaat zeggen: het gaat alleen om 
de oude voorzieningen, die gecontinu-
eerd worden. Heb ik dat dan toch ver-
keerd begrepen? 

Staatssecretaris Mertens: Neen, maar 
ik had de indruk dat u mij interpreteer-
de, alsof wi j in de AAW verder zouden 
gaan dan op dit moment in het WAO-
beleid. Dat beleid wordt in ieder geval 
gecontinueerd met betrekking tot de 
bejaarden en ook met betrekking tot 
de andere groepen van gehandicap-
ten. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Het zal 
goed zijn, als wi j daarop nog eens te-
rugkomen. Het WAO-beleid is op dit 
punt ook vri j ondoorzichtig. Soms 
worden wel nieuwe voorzieningen be-
schikbaar gesteld, soms worden voor-
zieningen gecontinueerd. Daarover 
bestaat bij ons niet voldoende duide-
lijkheid. 

Staatssecretaris Mertens: Vandaar dat 
ik heb toegezegd dat, wanneer de al-
gemene maatregel van bestuur op 
grond van artikel 56 moet worden 
vastgesteld, wi j daarover overleg met 
de Kamer zullen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
aan een punt met betrekking tot de re-
presentatie van de gehandicaptenor-
ganisaties, een punt, dat door de heer 
Nypels aan de orde is gesteld. Hij ver-
enigt zich met de gedachten ten aan-
zien van deze vertegenwoordiging in 
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het Algemeen Arbeidsongeschikt-
heidsfonds en in het bestuur van de 
Gemeenschappelijke medische dienst, 
waaromtrent overleg zal worden ge-
pleegd met de Nederlandse Vereni-
ging voor Revalidatie en het Neder-
lands Orgaan Zwakzinnigenzorg. Hij 
pleit echter voor een directe vertegen-
woordig ing vanuit de gehandicapten-
organisaties zelf. Hij verwijst daarbij 
naar de benoeming van een adviseur 
in de adviescommissie-werkloosheids-
voorziening van de SER. Hij heeft dat 
als voorbeeld gebruikt. Ik meen dat hij 
daarbij vergeet, dat deze vertegen-
woordig ing is geleid via de Nederlandse 
Vereniging voor Revalidatie, in dit ge-
val heeft de NVR via de ledengroep ge-
handicaptenorganisaties verzocht, uit 
eigen kring een kandidaat te stellen, 
welke kandidaat door de NVR aan de 
SER is voorgedragen. De grote moei-
li jkheid is, dat deze organisaties niet 
tot één overkoepeling zijn kunnen ko-
men. Er is enige t i jd geleden wel een 
Federatie van Gehandicaptenorgani-
saties opgericht, maar de ANIB, de 
grootste organisatie, is nog steeds niet 
toegetreden. Bovendien moet ervoor 
worden gezorgd, dat de stem van de 
organisatie van de geestelijk gehandi-
capten kan worden gehoord. De heer 
Nypels heeft dat t rouwens ook bepleit. 
Het komt mij voor, dat met de opmer-
kingen van de heer Nypels volledig re-
kening moet worden gehouden in het 
overleg, dat wi j zullen hebben, zowel 
met de NVR als met het NOZ. 

De heer Nypels (D'66): Maar bent u 
ook met mij van mening, dat als zoda-
nig naar een dergelijke structuur moet 
worden gestreefd? Is dat de opvatt ing 
van uals Staatssecretaris in dezen? 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! In dit verband kan iktegel i j -
kertijd de motie van de heer Nypels in 
de bespreking meenemen. Deze motie 
ligt volmaakt in de lijn van onze ge-
dachten omtrent de representatie van 
de gehandicaptenorganisaties. Alleen 
zet ik deze kanttekening bij de motie, 
dat zij te stringent aangeeft hoe de ver-
tegenwoordiging zou moeten worden 
geregeld. 

De heer Nypels (D'66): Neen, wat dit 
betreft, wordt niets aangegeven. Het 
gaat erom dat de groep van belang-
hebbende organisaties gezamenlijk 
een vertegenwoordiger aanwijzen. De 
wijze waarop dit gebeurt en in welke 
organisatiestructuur dit plaatsvindt, 
laat ik graag aan u over, dan wel aan 
het overleg. 

Staatssecretaris Mertens: In deze or-
ganen kent men juist ook naast het lid-
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maatschap vaak ook nog het plaats-
vervangend lidmaatschap, zodat er 
ook nog wel enige ruimte is. Dit moet 
echter tot stand komen in het overleg 
met de organisaties. 

De heer Nypels (D'66): Ik kan mij voor-
stellen dat bijvoorbeeld het lidmaat-
schap wordt toegekend aan de leden-
groep A van de NVR en het plaatsver-
vangend lidmaatschap bijvoorbeeld -
maar ik geef het alleen als suggestie -
aan de drie organisaties van ouders in 
NOZ-verband. 

Staatssecretaris Mertens: Ik vond de 
motie wat stringent geformuleerd, 
maar zij ligt overigens in onze gedach-
tengang, zodat ik op zichzelf met deze 
motie geen moeil i jkheden heb. 

De heer Nypels (D'66): In dat geval wi l 
ik de motie bij dezen intrekken. 
Aangezien de motie-Nypels c.s. 
(13 231 nr. 42) is ingetrokken, maakt zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben voor deze geste 
erkentelijk. 

Ik kom dan nog even terug op een 
pu nt dat de heer Van der Lek heeft 
aangesneden. Daarbij is het gevaar dat 
het wat technisch wordt , maar de heer 
Van der Lek bedoelde nadrukkelijk te 
vragen wat de ratio is van het vermel-
den van de WSW. De heer Van der Lek 
zei dat, als het geen zin heeft, het over-
bodig is om het op te nemen en dat, 
als het wel zin heeft, hij dit toch wel 
zou wil len vernemen. Mijnheer de 
Voorzitter, de zin is onder andere de 
volgende. Het instituut van de WSW 
zoals wi j het kennen is een zeer 
belangrijk instituut. Ik vind het in onze 
Nederlandse verhoudingen bijzonder 
enig, ook met betrekking tot revalida-
tiekansen. Daarvan is niet ieder over-
tuigd. Er ligt met het oog op het verle-
den een verkeerde image op de WSW. 
Het is van belang, met name gezien de 
grote betekenis van de WSW in de toe-
passing van de arbeidsongeschikt-
heidswetten, mede met het oog op de 
revalidatiekansen en arbeidsmogelijk-
heden, de WSW welbewust in tescha-
kelen, opdat men daarvan gebruik 
maakt. 

De heer Van der Lek (PSP): Zou het 
dan niet veel meer voor de hand lig-
gen dat, als u het gevoel hebt dat dit 
nog niet in die mate gebeurt als de Re-
gering wenselijk zou vinden, u terzake 
een richtli jn zou doen uitgaan met be-
trekking tot de toepassing van de wet? 

Ik kan niet inzien dat een dergelijke ge-
dachte die ik helemaal onderschrijf 
rechtvaardigt de opneming van een 
apart artikel in de wet zelf. 

Staatssecretaris Mertens: Ik kom dan 
weer op die techniek. Een en ander is 
namelijk dat het op zich zelf in het be-
bepaalde in artikel 12, ook in combina-
tie met de uitkeringen en het intrekken 
van de uitkeringen. Daarvan is het ge-
vaar dan licht denkbaar dat er enige 
dwang achter zou zitten. Ik heb giste-
ren ai betoogd, dat dit bepaald niet het 
geval is omdat het in volledige samen-
spraak dient te gebeuren. Er zal hier 
een overtuiging tot stand moeten ko-
men en daaronder ligt dan de basis 
van de vr i jwi l l igheid, de overtuiging 
namelijk dat het op zich zelf in het be-
lang van de betrokkene is dat het ge-
beurt. Daarom is de relatie met de uit-
keringen gelegd zonder dat tot dwang 
wordt besloten. 

De heer Van der Lek (PSP): Ik wi l graag 
aannemen, dat u het als een antwoord 
ziet, maar ik blijf mij inderdaad afvra-
gen of het dat is. Er is geen verande-
ring in de feitelijke materiële toepas-
sing van de wet in uw woorden te be-
luisteren. Het gaat er alleen om dat u 
zegt, dat de WSW-mogeli jkheden nog 
niet alt i jd op hun waarde worden ge-
schat en well icht af en toe tekort ko-
men wanneer de wet wordt toegepast. 

Welnu, dat zou reden zijn ter zake 
een richtl i jn te doen uitgaan aan alle 
uitvoerende instanties: Mensen, houdt 
rekening met die opvatt ing van de Re-
ger ing; vergeet dat vooral niet. Ik v ind 
echter niet dat dit iets toevoegt aan de 
regeling op zich, dat je zo iets in een 
wet zet. Ik blijf het gevoel krijgen dat, 
wanneer het in die wet staat, - het is 
erg moeili jk nog iets anders te zeggen 
buiten hetgeen ik al gezegd heb - het 
daar overbodig staat en dat dit alleen 
maar kan betekenen dat, als het niet 
overbodig is, het bedoeld is - dat heb 
ik ook beluisterd in de woorden van de 
Minister - om te komen tot een beper-
king van het aantal keren, dat een ex-
tra uitkering wordt gegeven, dat het 
dus gezien moet worden in het kader 
van de beperking van de kosten van de 
wetgeving en niet in het belang van de 
cliënt. 

In dat geval wi l ik een dergelijke ver-
melding niet in die wet zien. 

Staatssecretaris Mertens: Ik zal probe-
ren het eens anders duidelijk te ma-
ken. 

Waarom staat het ook in de wet? 
Omdat nu heel vaak de opvatt ing is, 
dat arbeid in WSW-verband niet als 
passend wordt ervaren en wordt aan-
vaard, omdat het WSW is. Er is nog 

een zekere discriminatie. Wat men wel 
als passend aanvaardt in het vrije be-
dri jfsleven, aanvaardt men niet, niet 
omdat het niet evenwaardig zou zijn 
enz., want objectief gesproken zijn alle 
voorwaarden aanwezig om er ge-
plaatst te worden, maar dan acht men 
het niet, omdat het de WSW is, vanwe-
ge de oude image die het heeft. 

De heer Van der Lek (PSP): Nog één 
keer. Naar mijn mening maakt u het 
niet evenwaardiger door het apart in 
de wet te vermelden, maar onderl i jnt u 
juist de uitzonderingspositie. Ik wi l bl i j -
ven pleiten voor de gedachte de wet te 
laten zoals ze is en nog eens een richt-
lijn uit te geven. 

Staatssecretaris Mertens: Dat is dan 
een verschil van waardering ten op-
zichte van het al of niet in de wet opne-
men van de WSW. 

Ik ben nog een paar antwoorden 
schuldig, maar ik zal proberen het heel 
beknopt te houden. Dat moet ook wel . 

De heren Verbrugh en Van Dis heb-
ben fundamentele beschouwingen ge-
leverd. Ik heb begrip voor hun teleur-
stell ing, dat ik in eerste termi jn er niet 
zo diepgaand op ben ingegaan. Ik heb 
dit eigenlijk ook als een onmogeli jk-
heid ervaren. 

Ik heb mijn opmerkingen in de eer-
ste ronde moeten beperken tot het be-
grip 'solidariteit ' op basis van alge-
meen aanvaarde inzichten binnen ons 
sociale recht, als grondslag van het 
stelsel van volksverzekeringen. Het 
ontbreken van mijn kant van uitvoeri-
ge beschouwingen in zo'n geval mag 
men niet uitleggen als een gebrek aan 
respect en eerbiediging voor hun op-
vatt ingen, die zo nauw verband nou-
den met hun levensovertuiging. 

Het is met name de heer Verbrugh 
geweest die nogmaals gewezen heeft 
op de principiële moeite, die hij vanuit 
zijn geestelijk-maatschappelijke ach-
tergrond heeft met het wetsontwerp. 
Hij spreekt dan met name over ver-
schillende soorten van solidariteit. De 
mensen voelen zich te veel afhankelijk 
worden van de staat. De heer Ver-
brugh heeft gezegd minder moeite te 
hebben met volksverzekeringen als 
AWW en AWBZ dan met de AAW. 

Naar mijn mening is er tussen de 
heer Verbrugh en mij verschil van me-
ning op dit punt van de solidariteit. Er 
is een onderscheid in solidariteit tus-
sen verschillende soorten wetten. De-
zerzijds is aan dit begrip een sociaal-
juridische betekenis gegeven, terwij l 
de heer Verbrugh het meer in de theo-
logische sfeer betrekt. Wij hebben na 
de Tweede Wereldoorlog gekozen 
voor het systeem van volksverzekerin-
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Mertens 
gen. De noodzaak werd ingezien om 
voor de gehele bevolking geldende so-
ciale risico's gezamenlijk te dragen. 
Met de A W W en de AWBZ, eveneens 
volksverzekeringen, heeft de heer Ver-
brugh minder moeite, maar ik zie geen 
principieel verschil tussen die wetten 
en de AAW. De AAW biedt een basis-
dekking tegen het risico van arbeids-
ongeschiktheid. De Algemene wedu-
wen- en wezenwet - ik zal de afkortin-
gen minder bezigen - geeft een gelijke 
dekking voor het risico van overli jden 
en de Algemene wet bijzondere ziekte-
kostenverzekeringen biedt een dek-
king tegen de zware geneeskundige ri-
sico's. Het is in deze drie gevallen dus 
een risicodekking tegen calamiteiten 
die in het leven kunnen optreden. 
Waarom er dan geen risicodekking te-
gen arbeidsongeschiktheid in een 
volksverzekering mag worden gebo-
den, ontgaat mij ten enen male. Ik 
meen op deze wijze van mijn kant een 
beetje meer te hebben duideli jk ge-
maakt, waarom ik het betoog van de 
heer Verbrugh in dit opzicht niet kan 
volgen. Overigens moest ik te dezen 
zeer beperkt zijn. Ik meen dat het de 
heer Verbrugh juist zou moeten aan-
spreken, dat vele invalide zelfstandi-
gen en vroeg gehandicapten uit de 
sfeer van de algemene bijstand wor-
den gehaald en in de sociale verzeke-
ring worden betrokken. In de kringen 
van de heer Verbrugh is men naar ik 
meen nogal eens bevreesd voor het 
eten uit de staatsruif. Welnu, dat is bij 
de AAW beslist niet het geval, terwi j l 
de uitvoering van deze wet in handen 
is gelegd van maatschappelijke orga-
nen, in dit geval de bedrijfsverenigin-
gen. 

Aan het adres van de heer Van Dis 
zou ik met betrekking tot de gemoeds-
bezwaarden nog de volgende opmer-
king wil len maken. Met de gemoeds-
bezwaarden wordt in de sociale ver-
zekering zover als mogelijk is beslist re-
kening gehouden. Er zijn bij de AAW 
geen nieuwe aspecten aan de orde op 
dit punt. Gemoedsbezwaarden kunnen 
op dezelfde wijze van de verpl ichting 
tot premiebetal ing worden ontheven 
als in andere volksverzekeringen en 
hebben dezelfde risicorechten als in de 
AWW - ik heb dat al gezegd aan het 
adres van de heer Verbrugh - en de 
AWBZ. De speciale AOW-regeling .... 

De heer Van Dis (SGP): U zegt dat zij 
dezelfde rechten hebben, maar dat is 
nu net het punt waar de grote moeili jk-
heid voor deze mensen zit. Zij kunnen 
dat niet aanvaarden en kunnen daar-
om geen beroep doen op die rechten. 

Wat hebben zij dan aan de tegemoet-
koming, dat zij in plaats van premie 
belastingen moeten betalen? Dat is het 
punt. 

Staatssecretaris Mertens: Het gaat er-
om, dat hier geen nieuwe aspecten zijn 
opgekomen ten aanzien van de proble-
matiek van de gemoedsbezwaarden. 
Er zijn wetsontwerpen aan voorafge-
gaan en naar analogie van die wets-
ontwerpen is de problematiek van de 
gemoedsbezwaarden tot een oplos-
sing gebracht. 

De heer Van Dis (SGP): Die is niet op-
gelost! 

Staatssecretaris Mertens: Er ligt nog 
steeds een probleem voor de ge-
moedsbezwaarden, maar de heer Van 
Dis weet dat ik bepaald begrip heb 
voor de achtergronden en dat ik wi l 
meezoeken naar oplossingen. Dat pro-
bleem speelt zich in het bijzonder af 
met betrekking tot de AOW, waar men 
het heeft overeen opbouwverzekering 
en niet overeen risicoverzekering. Ook 
hier geldt, als men zich heeft doen uit-
zonderen van de toepassing van de 
AAW, dat vol ledig het beroep op de AI-
gemene bijstandswet open blijft. 

Ik zal nog een enkel woord wi jden 
aan een tweetal moties. Gisteren heb 
ik, misschien wat overhaast, al iets ge-
zegd over de motie van mevrouw Van 
Leeuwen inzake de definitie van 'ar-
beidsongeschiktheid'. 

Bij nader inzien en mede gelet op 
hetgeen in tweede termi jn is opge-
merkt achten wi j het belang van deze 
studie echter zeer groot. Kwalificeerde 
ik de motie gisteren als overbodig, 
thans beschouw ik aanvaarding van de 
motie als een aansporing voor de Re-
gering om aan de studie de nodige 
kracht bij te zetten. Ik heb uit de toe-
lichting van mevrouw Van Leeuwen 
begrepen dat zij met 'korte termi jn ' 
doelt op een periode van uiterlijk twee 
jaar. 

De motie van de heer Nypels op stuk 
nr. 41 is erop gericht, de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering a la de WAO 
door te trekken naar de zelfstandigen. 
In de kring van de belanghebbenden is 
de wens naar een bodemvoorziening 
opgekomen. Men wenst nog niet zo-
zeer de bredere regeling die de heer 
Nypels voor ogen staat. De opvatt in-
gen van de zelfstandigen zijn nadruk-
kelijk verwoord in de adviezen van de 
SER die ons hebben bereikt. Daaruit 
blijkt dat zij niet verder wil len gaan dan 
een bodemvoorziening. Een verder-
gaande voorziening kan men op vri j -
wi l l ige basis treffen. Ik heb overigens 
geen bezwaar tegen de motie. Ik ben 
bereid toe te zeggen, dat bij de her-

waardering van de sociale verzekering 
zal worden bezien of de zelfstandigen 
op langere termi jn bij arbeidsonge-
schiktheid dezelfde rechten en plichten 
kan worden gegeven als de loontrek- ■ 
Kenden. Dat is dan wel een probleem 
op langere termi jn. 

De heer Nypels (D'66): Als zodanig 
heb ik het ook uitdrukkelijk bedoeld. Ik 
trek ook deze motie in. 

Aangezien de motie-Nypels (13 231, 
nr. 41) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De vergadering wordt te 23.20 uur ge-
schorst en te 23.40 uur hervat. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt worden 
alle op het wetsontwerp voorgestelde 
(sub)amendementen, voorzover zij 
niet voldoende zijn ondertekend, vol-
doende ondersteund. 

Over artikel 1 en het daarop voorge-
stelde amendement-Staneke c.s. (stuk 
nr. 15,1) wordt geen beraadslaging ge-
voerd. 

De Voorzitter: In verband met het feit 
dat dit een afgeleid amendement is en 
de hoofdbeslissing bij artikel 10 zal 
worden genomen, stel ik voor de 
stemming over dit amendement en dit 
artikel te doen houden nadat de beslis-
sing is gevallen over artikel 10. 

Daartoe wordt besloten. 

De artikelen 2 en 3 worden zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 4, waarop is 
voorgesteld een amendement van het 
lid Barendregt c.s. (stuk nr. 35,1). 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Het zou een beetje f lauw zijn om 
te zeggen dat ik geen bezwaar heb te-
gen dit amendement omdat algemene 
maatregelen van bestuur nooit in de 
Staatscourant komen; die komen in 
het Staatsblad. 

DeheerTi lanus(CHU): Zij komen in 
het Staatsblad als zij definitief zijn. Dit 
gaat om een publikatie daarvóór. 

Minister Boersma: Daar gaat het ech-
ter niet om. 

Naar mijn oordeel is het amende-
ment niet nodig. Wij hebben een heel 
duidelijke toezegging gedaan. De Ka-
mer moet in het algemeen wat voor-
zichtig zijn met dit soort bepalingen. 

Principiële bezwaren bestaan er niet 
van onze kant. Het opnemen van deze 
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Boersma 
bepaling kan echter wel tot vertraging 
leiden en dat acht ik het nadeel van dit 
amendement. 

□ 
MevrouwBarendregt (PvdA): Mi jn-
heer de Voorzitter! I kw i ldeamende-
menten op de artikelen betreffende de 
arbeidsongeschiktheidscriteria en het 
voorzieningenpakket handhaven. Me-
de gelet op hetgeen de Staatssecre-
taris al eerder zei over het amende-
ment op artikel 4 betreffende de kring 
der verzekerden en gelet op het feit dat 
dit alti jd alleen technische wijzigingen 
zal betreffen, ben ik bereid dit amende-
ment niet meer in stemming te bren-
gen. 

Wij zouden graag de zaak in de 
Staatscourant wi l len hebben, om een 
beoordeling door Kamer en eventuele 
betrokkenen daarbuiten mogelijk te 
maken en om de discussie in het pu-
bliek op gang te kri jgen. Daarna zal in-
derdaad de publikatie in het Staats-
blad plaatsvinden. 

Aangezien het amendement Baren-
dregt c.s. (stuk nr. 35,1) is ingetrokken, 
maakt het geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 4 wordt zonder stemmi ng aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 5, waarop 
zijn voorgesteld de volgende amende-
menten: 

twee, van het lid Staneke c.s. (stuk nr. 
16,1 en II); 

een, van het lid Rietkerk c.s., (stuk nr. 
24); 

een, van het lid Rietkerk c.s. (stuk nr. 
25); 

een, van het lid Barendregt c.s. (stuk 
nr. 35, II). 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het door de heer Van Aar-
denneen mij ingediende amendement 
op stuk nr. 25 is een technische door-
werking in lid 2 van wat wi j in lid 1 als 
nieuw arbeidsongeschiktheidscriteri-
um noodzakelijk achten. Wij zijn van 
mening, dat het huidige arbeidsonge-
schiktheidscriterium van de WAO, dat 
in de AAW is overgenomen, blijkens 
de praktijk van de WAO niet meer 
goed is en niet meer kan functioneren, 
zoals het behoort te functioneren in 
een wet, die een duidelijke afgrenzing 
en een duidelijke objectivering van de 
criteria behoort te bevatten. Naar ons 
oordeel kan dat beter worden bereikt 
door niet meer de vraag wat iemand 

kan verdienen maar wel de vraag wat 
voor arbeid iemand kan verrichten 
centraal te stellen in de beoordel ing. Ik 
heb er al aan toegevoegd, dat ook in 
onze definit ie natuurli jk de relatie tot 
het inkomen niet verdwi jnt maar een 
andere plaats in het geheel krijgt. 

Wi j hebben voorts verwoord, dat het 
er naar ons oordeel om gaat de arbeids 
ongeschiktheid vast te stellen op 
grond van het vermogen van betrokke-
ne om passende arbeid te verrichten, 
waarbi j wi j passende arbeid omschri j-
ven als arbeid, die voor zijn kracht en 
bekwaamheid is berekend en die met 
het oog op zijn opleiding en vroeger 
beroep hem in bill i jkheid kan worden 
opgedragen. Wi j menen dat door over 
te nemen wat ook in de huidige defini-
tie staat een duidelijk criterium voor 
wat als passende arbeid voor betrok-
kene kan worden beschouwd is gege-
ven. Wi j hebben erin weggelaten de 
verwijzing naar de woonplaats of de 
naburige plaats. Naar onze mening is 
dat vandaag echt niet meer nodig. Wi j 
zijn ervan overtuigd, dat met deze defi-
nitie - ik geef de Staatssecretaris toe, 
dat zij waarschijnli jk ook nog een aan-
tal onzekerheden bevat; dat zal in de 
praktijk moeten blijken - beter is dan 
huidige cr i ter ium, dat zoveel bezwaren 
ontmoet. Juist om het oneigenlijk ge-
bruik van deze wet in de hand tehou -
den, hechten wi j er bijzonder veel aan, 
om dit cr i ter ium in dit wetsontwerp 
door deze formule te vervangen. 

Het voorstel van de heer Staneke om 
ook de verwijzing naar vroeger beroep 
en opleiding te laten vervallen, komt 
bepaald niet in aanmerking, omdat 
men dan een zeer belangrijk element 
in de beoordeling ten onrechte buiten 
beschouwing zou laten. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij hebben uitvoe-
rig gesproken over deze problematiek. 
Wi j zijn tegen de amendementen, om-
dat w i j met betrekking tot deze proble-
matiek in een motie een voorstel heb-
ben gedaan. 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij zijn tegen het 
amendement van de heer Rietkerk en 
tegen dat van de heer Staneke. Wi j 
hebben het volste vertrouwen in de 
benadering van de bewindslieden van 
de problematiek rond het arbeidson-
geschiktheidscriterium, de verdienca-
paciteit, de mogeli jkheid om passende 
arbeid te vinden, enz. Dit is voldoende 
besproken. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik ben tegen beide amendemen-
ten, omdat het naar onze mening niet 
juist is rauweli jks definities, die geijkt 
zijn en hun jarenlange nut hebben be-
wezen, te veranderen. Datgene, wat de 
heer Staneke voorstelt, achten wi j 
geen sociaal verantwoorde amende-
ring van de bestaande tektst. Ik geef 
het dringende advies aan de Kamer 
om die beide amendementen niet te 
aanvaarden. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb toch wel bezwaar te-
gen het gebruik van het woord 'rauwe-
lijks' door de Minister, omdat in het 
voor lopig verslag en al een jaar daar-
voor deze suggestie en gedachten vol-
op in discussie zijn geweest. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Bij de afweging van het 
amendement-Staneke c.s. (stuk nr. 
16,1) en het amendement-Rietkerk c.s. 
(stuk nr. 24) ben ik tot de conclusie ge-
komen, dat het de voorkeur verdient 
om eerst een beslissing te nemen over 
het te volgen systeem en daarna over 
wi jz iging van de elementen daarin. 

Ik stel voor, thans eerste een beslis-
sing te nemen over het amendement-
Rietkerk c.s. (stuk nr. 24). 

Daartoe wordt besloten. 

Het amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 
24) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP het GPV en de BP vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Staneke c.s. (stuk nr. 
16,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
DS'70 vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Naar mij blijkt, kunnen, als gevolg 
van de verwerping van het amende-
ment-Rietkerk c.s. (stuk nr. 24) en het 
amendement-Staneke c.s. (stuk nr. 16, 
I) de amendementen, voorkomende 
op de stukken nrs. 16, II en 25 als ver-
vallen worden beschouwd. 

Het amendement-Barendregt c.s. (stuk 
nr. 35, II) wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Ba-
rendregt c.s. (stuk nr. 35, II) wordt zon-
der s temming aangenomen. 
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In behandeling komt artikel 6, waarop 
is voorgesteld een amendement van 
het lid Meis c.s. (stuk nr. 32,1). 

Het amendement-Meis c.s. (stuk nr. 32, 
I) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

Artikel 6 wordt zonder beraadslaging 
en zonder stemming aangenomen. 

Artikel 7 wordt zonder beraadslaging 
en zonder stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 8, waarop is 
voorgesteld een amendement van het 
lid Nypelsc.s. (stuk nr. 10,1). 

D 
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik merk op, dat het uitzon-
deren van de ambtenaren - dat is na-
melijk de strekking van het amende-
ment - betekent, dat het georgani-
seerd overleg in ambtenarenzaken 
buitenspel wordt gezet, en dat terwij l 
dat georganiseerd overleg volledig be-
trokken is geweest bij de voorgestelde 
regeling. Als dit amendement wordt 
aangenomen, wordt het werk van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst 
ineens geweldig uitgebreid met het 
gehele overheidspersoneel, hetgeen 
dan bij alle bezwaren die al zijn ge-
noemd in verband met de vertraging 
van de invoeringsdatum een bijzonder 
accent gaat krijgen. Dit zijn twee 
hoofdargumenten, waarom wij aanne-
ming van dit amendement zouden wi l -
len ontraden. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet hierbij natuurlijk 
opmerken dat de suggestie om het ge-
hele overheidspersoneel, ook wat de 
uitvoeringstechnische kant betreft, on-
der de werking van deze wet te bren-
gen in het voorlopig verslag al lang is 
gedaan. Op grond daarvan had het 
ook in het Georganiseerd Overleg in-
gebracht kunnen worden. Dat dit niet 
gebeurt, ligt natuurli jk buiten mijn ver-
antwoordeli jkheid. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: De leden zullen hebben 
gezien dat het amendement-Nypels 
c.s. een oneigenlijk amendement is, 
omdat wordt voorgesteld het artikel te 
doen vervallen. Straks zal wel bli jken, 
welke moeil i jkheden zich bij zo'n pro-
cedure kunnen voordoen, maar de Ka-
mer heeft destijds beslist, in het bij-
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zonder ook ter wi l le van een goede 
voorbereiding en een gegeven toelich-
t ing, een dergelijk amendement toch 
in circulatie te brengen. 

Artikel 8 word t bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen dit artikel hebben gestemd. 

Ik merk op, dat de amendementen-
Nypels c.s., voorkomende op stuk nr. 
10, als ingetrokken kunnen worden be-
schouwd. 

Beraadslaging over artikel 9, waarop 
zijn voorgesteld de volgende amende-
menten: 

een, van het lid Staneke c.s. (stuk nr. 
15,11); 

een, van het lid Barendregt c.s. (stuk 
nr. 28), waarop is voorgesteld een 
sub-amendement van het lid Rietkerk 
c.s. (stuk nr. 38); 

een, van het lid Van der Lek c.s. (stuk 
nr. 36,1). 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA) verkrijgt 
het woord tot toel ichting van haar 
amendement en zegt: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik behoef niet veel aan het 
wijzigingsvoorstel toe te voegen. Het 
zal wel duideli jk zijn dat er een eerste 
stap mee wordt gezet op de weg naar 
echte geli jkberechtiging van de vrouw 
in de sociale verzekering, dat er heel 
veel complicaties aan vastzitten, die 
wij de moeite waard vinden om in de 
uitvoering op te nemen, dat wi j zeker 
voor financiële argumenten niet bij-
zonder benauwd worden en dat wi j 
vooral nog graag de mening van de 
Minister en de Staatssecretaris horen 
over de uitvoeringsperikelen, zodat wi j 
op deze zaak kunnen ingaan. Wij heb-
ben zelf het idee dat het wel degelijk 
mogelijk is om de uitvoering van dit 
amendement tot een goed einde te 
brengen. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik w i l slechts toelichten, dat 
het amendement-Barendregt ons in 
die zin wat ver g ing, dat wi j van oor-
deel waren - gelet op de vele proble-
men rond dit vraagstuk, ook door de 
Regering vertolkt - dat het goed zou 
zijn, het beginsel in de wet vast te leg-
gen, maar te beginnen met de gehuw-
de werkende vrouw, die het grootste 
gedeelte van haar t i jd in arbeid, be-
roep of bedrijf doorbrengt. Daartoe 
strekt ons sub-amendement, dat het 
getal 600 verandert in 1000. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Wat betreft het amendement 
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van de heer Staneke kan ik zeggen, dat 
ik het aannemen ervan de Kamer be-
slist moet ontraden. Daardoor zou im-
mers de gehele AAW op losse schroe-
ven komen te staan. 

Mevrouw Barendregt vraagt nog 
eens een nadere toelichting op de 
complicaties, die wi j voorzien wanneer 
haar amendement zou worden aange-
nomen. Wij moeten niet vergeten, dat 
in dat geval een extra beroep zou wor-
den gedaan op de solidariteit van de 
ongehuwden door middel van hogere 
premies. Wij zijn nog niet zover, dat 
wij een andere premie-afdracht van 
deze speciale categorie hebben gerea-
liseerd. 

De vraag richtte zich in het bijzonder 
op de extra verzwaring in de sfeer van 
de uitvoering. Het stuwmeer zou wor-
den vergroot met naar schatting 8000 
tot 9000 arbeidsongeschikte gehuwde 
vrouwen. De uitvoeringsorganen zou-
den worden belast met geheel nieuwe 
ti jdrovende onderzoeken, bij voorbeeld 
naar het aantal arbeidsuren in het jaar, 
dat voorafgaat aan het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid. De voorberei-
ding van wat men dan noemt - ik heb 
ze nooit gezien - professiogrammen 
zou bijzondere problemen met zich 
brengen. Kortom, deze argumenten, 
gevoegd bij die, welke ik al heb ge-
noemd, doen mij stellen, dat ik de aan-
vaarding van dit amendement met de 
meeste klem moet ontraden. Er schuilt 
ook enige bil l i jkheid in dit advies na 
hetgeen de Staatssecretaris en ik heb-
ben toegezegd om op de kortst moge-
lijk termi jn - al zal het enige t i jd kosten 
- t e komen tot inwi l l ig ing van de hier 
gestelde, ook door ons redelijk ge-
noemde verlangens. 

Voor het sub-amendement-Rietkerk 
gelden uiteraard de zelfde bezwaren, 
die wi j hebben tegen het amende-
ment-Barendregt. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l even ingaan op de 
laatste opmerking van de Minister om-
dat ik meen dat, als men een beper-
king in een bepaalde groep uitkerings-
gerechtigden aanbrengt, dit uiteraard 
een vermindering van kosten teweeg-
brengt, waarvan ik overigens nog 
steeds geen duidelijke indicatie van de 
kant van de Regering mocht ontvan-
gen. 

Ik heb dit amendement niet ' los' in-
gediend. Ik heb op stuk nr. 40 de mo-
gelijkheid geïntroduceerd om juist de-
ze groep uitkeringsgerechtigden 
later dan op het t i jdstip, dat voor de 
wet zal gelden - wat het dan ook moge 
worden - t o t uitkeringsrechten te 
brengen. Ik heb hiervoor twee rede-
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nen. Daarmee wordt de door de Mi-
nister niet ten onrechte gesignaleerde 
zware uitvoeringsproblematiek opge-
vangen. Deze groep kan dus later in 
behandeling worden genomen. In de 
tweede plaats komt het mij juist voor, 
gedurende de eerste t i jd eens te be-
zien hoe het met de kostenontwikke-
ling van de oorspronkelijke groep uit-
keringsgerechtigden gaat. 

Ik meen dat door mi jn amendering, 
gecombineerd met die op stuk nr. 40 -
dit moet ik nu ter motivering vermel-
den - in een belangrijke mate aan de 
bezwaren van de Minister tegemoet 
wordt gekomen. Ik voeg eraan toe, dat 
wi j na nader beraad er de voorkeur 
aan geven de termijn binnen welke 
deze groep uitkeringsgerechtigd moet 
worden en die wi j nu op de periode tot 
1 januari 1980 hebben gesteld aange-
zien die t i jd toch wel wat erg lang is te 
beperken tot 1 januari 1979. Diewi jz i -
ging wi l ik alsnog aanbrengen in mi jn 
amendement op stuk nr. 40 onder II. 

De Voorzitter: De heer Rietkerk heeft 
mij meegedeeld dat het door hem en 
anderen voorgestelde amendement 
(stuk nr. 40, II) in die zin is gewijzigd, 
dat in de laatste regel in plaats van '1 ja-
nuari 1980' moet worden gelezen: 1 ja-
nuari 1979. 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mi jn-
heer de Voorzitter! Volledigheidshalve 
wil ik melden dat wi j zullen stemmen 
tegen de wijziging van artikel 9 die 
wordt voorgesteld in amendement nr. 
15 van de heer Staneke, ertoe strek-
kende alle gehuwde vrouwen onder de 
wet te brengen. De kosten daarvan zijn 
ook ons echt te hoog. Wi j hebben bo-
vendien tijdens de discussies al duide-
lijk gemaakt dat er ook nog wel andere 
dan alleen financiële bezwaren in ver-
band met de kosten aan kunnen kle-
ven. 

Wat betreft de subamendementen 
van de heer Rietkerk ben ik nogal te-
leurgesteld door het feit, dat het tot ui-
terlijk 1979 zou kunnen duren totdat de 
vrouw recht op uitkering op basis van 
de AAW krijgt. Het is duidelijk dat wi j 
daar eigenlijk grote bezwaren tegen 
hebben. Wij hebben in het voorover-
leg kunnen constateren dat de enige 
mogeli jkheid om ons amendement 
aanvaard te krijgen zou zijn het geven 
van onze stem aan dit uitstel. Wij zul-
len daarom met enige moeite - dat 
moet ik erbij zeggen - voor dit sub-
amendement stemmen. 

Wat de indeling in de klassen voor 
de deelti jdarbeid betreft, stelt de heer 

Rietkerk iets voor dat op een vereen-
voudiging lijkt, maar het is tegelijk ook 
een bezuiniging. Wi j stellen voor dat 
vrouwen die tussen 600 en 1000 uur 
per jaar werken al recht op een propor-
tionele uitkering kri jgen. De heer Riet-
kerk stelt voor dat alleen vrouwen die 
meer dan 1000 uur per jaar werken een 
recht op uitkering kri jgen. Zonder nu 
direct te wil len gaan onderhandelen, 
zou ik de heer Rietkerk wil len vragen of 
zijn fractie indien de Kamer in meer-
derheid bereid zou zijn het oorspron-
kelijk in mi jn amendement gedane 
voorstel te accepteren toch bereid is, 
voor het gehele amendement te stern-
men. Dat zou het ons mogeli jk maken 
onze stem nader te bepalen. 

Het is misschien beter, bij artikel 10 
te spreken over het amendement van 
de leden Van der Lek en Van der 
Heem-Wagemakers over het vervallen 
van artikel 9. Er is een verband. Ik zal 
het dan zeker niet te lang maken. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Hoezeer ook onze 
fracties de problematiek van de gehuw-
de vrouwen ter harte gaat - daarvan 
heb ik een- en andermaal blijk gege-
ven - wi j zullen elk amendement dat 
nu een verder uitstel van de invoering 
van het wetsontwerp bewerkstelligt af-
wijzen. De Minister heeft zo juist al ge-
zegd, dat aanneming van het amende-
ment-Barendregt c.s. zou leiden tot 
schorsing van de beraadslaging. Wij 
wensen op geen enkele wijze voor uit-
stel van de invoering van het wets-
ontwerp verantwoordeli jkheid te dra-
gen. Wij zullen dan ook de amende-
menten niet steunen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen ook onze stem 
uitbrengen tegen het amendement-
Staneke omdat w i j , zoals bekend, er-
van uitgaan dat deze wet primair een 
inkomstendervingsverzekeringskarak-
ter behoort te hebben. Wij vinden het 
verder ook principieel onjuist om de 
buitenshuis werkende gehuwde 
vrouw buiten deze wet te houden. Op 
grond daarvan zullen wi j uit volle over-
tuiging onze steun geven aan het 
amendement van mevrouw Baren-
dregt. Wi j vinden een verzwakking van 
de positie van deze gehuwde buitens-
huis werkende vrouw volgens het 
amendement-Rietkerk, stuk nr. 38, on-
gewenst. Wij zullen aan dit amende-
ment derhalve niet onze stem geven. 

Noodgedwongen menen wi j even-
als de fractie van de Partij van de Ar-
beid om deze zaak zoveel mogelijk te 

redden onze stem wel te moeten ge-
ven aan amendement nr. 40. 

□ 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens de fractie van 
de PPR wi l ik opmerken, dat wi j ons niet 
verantwoordeli jk voelen vooreen even-
tueel u itstel van deze wet als wi j toch 
stemmen voor amendementen die pro-
beren om de positie van de vrouw in 
deze wet nu al in overeenstemming te 
brengen met wat de situatie van deze 
t i jd eist. Dat betekent dat wi j ook geen 
behoefte hebben om mee te doen aan 
het handeltje dat zo juist is voorgesteld 
door de heer Rietkerk om een zekere af-
zwakking in het voorstel van mevrouw 
Barendregt aan te brengen. Het bete-
kent ook, dat wi j ons niet te verlegen 
voelen om verdergaande amendemen-
ten te steunen. Wi j menen inderdaad -
in eerste en tweede termijn heb ik het al 
heel duideli jk gezegd; ik behoef dus 
daarvoor de argumenten niet te herha-
len - dat het onmogeli jk aan te nemen 
is dat deze amendementen nu ineens 
limitatief zouden zijn voor het op t i jd 
invoeren van deze wet. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik geef de heer Rietkerk toe, dat 
door zijn subamendement het pro-
bleem kwantitatief een geringere om-
vang krijgt, maar daarnaast blijven de 
andere door ons naar voren gebrachte 
bezwaren van meer principiële aard 
natuurli jk wel bestaan. 

In de tweede plaats weet ik niet pre-
cies wat op dit moment de functie is 
van een ander amendement waarover 
de heer Rietkerk sprak. Als het voor 
zijn besluitvorming prettig kan zijn, wi l 
ik nu reeds zeggen dat ik er straks van 
zal zeggen dat ik er geen bezwaren te-
gen zal hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
een waarschijnli jk kardinaal moment in 
de besluitvorming in deze Kamer. Me-
vrouw Van Leeuwen heeft al even te-
ruggegrepen op een eerdere discussie. 

De heer Van der Lek merkte zoeven 
op, dat hij geen verantwoordeli jkheid 
wenst te dragen voor wat er gebeurt. 
Hij heeft die verantwoordeli jkheid ech-
ter we l ! Iedereen zal zich goed moeten 
realiseren dat ik wat ik zoeven heb ge-
zegd, niet voor de f lauwe kul heb ge-
zegd. De grenzen van mijn bevoegd-
heid strekken zo ver als ik zoeven heb 
aangeduid. 

Het amendement van mevrouw Ba-
rendregt strekt ertoe om gehuwde bui-
tenshuis werkende vrouwen nu reeds 
recht op uitkering te geven, zij het dan 
bij tenminste 600 gewerkte uren. Ik kan 
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natuurlijk niet alle argumenten gaan 
herhalen, die van onze kant naar voren 
zijn gebracht en ik zal dat ook niet 
doen. Ik zal er nu ook niet aan toevoe-
gen hoe onze benadering van het pro-
bleem op zichzelf is. 

Ik wi l herhalen: Als e r i n deze Kamer 
een meerderheid voor dit amende-
ment blijkt te bestaan - ik heb de neu-
zen niet geteld; ik wacht dat af - dan 
betekent dat inderdaad dat mij niets 
anders rest dan reeds schorsing 
van de beraadslaging te vragen. 

D 
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik mag dit toch wel zo ver-
staan dat de Minister dan behoefte aan 
beraad in het kabinet heeft. 

Minister Boersma: Zo heb ik het zoë-
ven ook gezegd. 

De heer Van Thijn (PvdA): En niets 
meer dan dat. Dat lijkt mij een normale 
gang van zaken. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen dat de Mi-
nister zijn betoog heeft gericht op het 
amendement van mevrouw Baren-
dregt. Ik meen - en de Minister geeft 
dat zelf toe - dat mi jn subamendement 
dat amendement duideli jk verandert. 
Ik herhaal, dat ik dit in combinat ie wi l 
brengen met datgene, wat in amende-
ment nr. 40 staat. Mijn vraag is, of de 
uitspraak van de Minister ook geldt in-
dien het subamendement zou worden 
aangenomen. Dat maakt de situatie 
toch duidelijk anders. Ik wi l er nog aan 
toevoegen in antwoord op een vraag 
van mevrouw Barendregt, dat w i j ons 
als fractie in de door haar bedoelde si-
tuatie graag nader zouden wi l len bera-
den en dus aan u, mijnheer de Voorzit-
ter, om schorsing zouden wil len vra-
gen. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Het subamendement van de 
heer Rietkerk is op 11 september inge-
diend - ik bedoel dit niet als een ver-
wijt, maar als een feitelijke constate-
ring - hetgeen tot gevolg heeft, dat ik 
de juiste of vermoedeli jke kwantitatie-
ve betekenis van dit subamendement 
niet ken. Dit laat overigens onverlet 
een aantal andere, voor ons zeer 
zwaarwegende aspecten, die in de 
sfeer van bezwaren l iggen, zodat ik op 
dit moment echt niet kan zeggen dat ik 
dan iets anders zal zeggen dan ik zal 
zeggen, wanneer het amendement 
van mevrouw Barendregt wordt aan-
genomen. 
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Ik had overigens aan het adres van 
de heer Van Thijn al gezegd, dat dit be-
tekent dat de kwestie natuurlijk in het 
kabinet opnieuw aan de orde moet ko-
men, maar dat is niet niks. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Wij kunnen nu overgaan 
tot de stemmingen. De heer Van der 
Lek heeft bij amendement voorgesteld 
het gehele artikel te doen vervallen. Dit 
amendement zou het eerst in sterrv 
ming moeten komen, omdat het het 
meest verstrekkend is. Dit kan echter 
niet de bedoeling zijn, omdat eerst de 
'echte' amendementen tot wijziging 
van het bestaande artikel in aanmer-
king moeten worden genomen. Ik 
neem dan ook aan dat de heer Van der 
Lek ermee akkoord gaat, dat zijn 
amendement om het artikel te doen 
vervallen in laatste aanleg aan bod 
komt. 

De heer Van der Lek (PSP): Op zich zelf 
vind ik het natuurlijk wel zo aantrekke-
lijk, wanneer eerst over ons amende-
ment op artikel 10 wordt gestemd. 

De Voorzitter: Dat is natuurlijk moge-
lijk, maar in artikel 9 wordt al het prin-
cipe verwoord en waarom zouden wi j 
dan niet eerst over het principe stern-
men? 

De heer Van der Lek (PSP): Daartegen 
heb ik geen bezwaar, want ik had ook 
begrepen dat die stemming al bij arti-
kel 9 zou plaatsvinden, maar dan be-
grijp ik uw voorstel niet, mijnheer de 
Voorzitter, waarin u zegt: dit als laat-
ste. Het is toch het meest vergaande 
amendement? 

De Voorzitter: Het Reglement van Or-
de zegt duidelijk, dat voorstellen tot 
wijziging kunnen worden ingediend. 
Er is destijds een hele discussie ge-
weest over de vraag, of ook een amen-
dement zou kunnen worden inge-
diend, strekkende om een bepaald ar-
tikel te schrappen. De Kamer heeft 
toen gezegd, dat ter wil le van een 
doelmatige behandeling zou moeten 
worden toegestaan, dat een dergelijk 
voorstel werd ingediend en vermenig-
vuldigd, als het ook van een toelich-
ting was voorzien. De normale proce-
dure is echter, dat eerst de amende-
menten in stemming komen en ten 
slotte het artikel, al of niet geamen-
deerd. Welnu, er zijn op dit artikel een 
aantal amendementen ingediend. Het 
zou dan in strijd zijn met het Regie-
ment van Orde, als niet eerst die 
amendementen in stemming kwamen 

De heer Van der Lek (PSP): Ik wi l mij 
tegen deze gang van zaken niet verzet-
ten. Ik geloof dat dit correct is, als de 
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leden zich dan maar wel realiseren dat 
ons amendement op artikel 10 alleen 
zin heeft, wanneer artikel 9 vervalt. An-
ders verandert de hele inhoud van het 
amendement op artikel 10. 

De Voorzitter: Dit zal de leden niet zijn 
ontgaan. 

Het amendement-Staneke c.s. (stuk nr. 
15, II) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
DS'70, de PSP, de CPN, de PPR en de 
BP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het sub-amendement-Rietkerk c.s. 
(stuk nr. 38) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de BP vóór dit sub-amende-
ment hebben gestemd. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter. Nu mijn sub-amendement 
is verworpen, verzoek ik u, voordat het 
amendement van mevrouw Baren-
dregt op stuk nr. 28 in stemming komt, 
zoals aangekondigd, de vergadering 
een ogenblik te schorsen. 

De vergadering wordt te 0.30 uur ge-
schorst en te 0.55 uur hervat. 

De Voorzitter: Het blijkt dat zich een 
moeil i jkheid voordoet, die misschien 
oplosbaar is. Ik denk aan wijzigings-
voorstellen die verband met elkaar 
houden, maar die bij verschillende ar-
tikelen zijn voorgesteld, namelijk het 
gewijzigde amendement van het lid 
Rietkerk op artikel 103 (stuk nr. 43) en 
het amendement van het lid Baren-
dregt op artikel 9 (stuk nr. 28). 

De griffier en ik menen daarvoor een 
oplossing gevonden te hebben, maar 
het lijkt wenselijk deze eerst in de com-
missie te bespreken in aanwezigheid 
van de bewindslieden. Als de Kamer 
zich daarmee kan verenigen, zal ik nu 
de vergadering voor enige ti jd schor-
sen. 

De vergadering wordt te 0.56 uur ge-
schorst en te 02.00 uur hervat. 

De Voorzitter: Het resultaat van het 
gehouden overleg is geweest, dat de 
heer Rietkerk zijn amendement, voor-
komende op stuk nr. 43, heeft inge-
trokken en een sub-amendement heeft 
ingediend op het amendement van 
mevrouw Barendregt, voorkomende 
op stuk nr. 28. Het sub-amendement is 
zoeven aan de leden uitgereikt. Het 
heeft het nummer 44. 

Ik constateer dat de heer Rietkerk er 
geen behoefte aan heeft, zijn sub-
amendement toe te lichten. 
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D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Wi j hebben hier 
twee dagen zeer uitvoerig gediscussi-
eerd over de problematiek van de ge-
huwde vrouwen in de volksverzeke-
ring. Wi j hebben daar een- en ander-
maal van beide bewindslieden uiteen-
zettingen over gekregen. Wi j hebben 
ook aan de hand van het amendement 
van mevrouw Barendregt een uit-
spraak van de Minister gehoord. Nu 
komen wi j hier voor het feit, dat wij 
een subamendement op het amende-
ment van mevrouw Barendregt krij-
gen, wat naar mi jn overtuiging voor 
onze fracties een nieuwe situatie 
schept. Vanuit die nieuwe situatie 
hechten wi j eraan een zeer duidelijk 
antwoord te krijgen van de Minister op 
de vraag, wat de eventuele aanvaar-
ding van beide amendementen bete-
kent. Van de Staatssecretaris zouden 
wij graag een uiteenzetting horen over 
de wijze, waarop hij de aanvaarding 
van deze amendementen ziet tegen de 
achtergrond van zijn betogen over de 
systematiek van de volksverzekerin-
gen. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou allereerst wi l len opmerken 
dat het naar mi jn mening een goed ge-
bruik is, dat de Regering in het alge-
meen zelf uitmaakt wie namens de Re-
gering spreekt, net zo min als wi j aan 
de Kamervragen een ander lid van de 
fractie aan te wijzen om ook te zeggen 
wat die ervan vindt. Ik neem aan dat 
mevrouw Van Leeuwen het wel goed 
vindt, dat in onze onderl inge taakver-
deling ik thans enkele opmerkingen ga 
maken. 

De oplossing die ons nu is voorge-
legd heeft een heel duidelijk oogmerk, 
namelijk om te komen tot een oplos-
sing uit een probleem waardoor het 
mogelijk wordt de hoofddoelstell ing 
van dit wetsontwerp te bewerkstelli-
gen. Die hoofddoelstel l ing blijft nog 
steeds, ook al is de aandacht daarvan 
afgetrokken door een aantal andere 
belangrijke elementen, tegemoet te 
komen aan de nood onder vele duizen-
den zelfstandigen en ook voor de 
vroeg gehandicapten te bewerkstelli-
gen wat in het wetsontwerp ligt opge-
sloten. Dat is de hoofdzaak van het 
wetsontwerp. 

Ik herhaal nog maar eens, dat ten 
aanzien van het nu ter bespreking zijn-
de punt als zodanig geen verschil van 
opvatting bestaat tussen een zeer gro-
te meerderheid van de Kamer en het 
kabinet. Ik verklap geen geheim als ik 

zeg dat wi j in het kabinet zeer uitvoerig 
over deze zaak hebben beraadslaagd. 
Daarbij zijn w i j tot de unanieme con-
clusie gekomen, dat wi j een oplossing 
zullen moeten vinden voor de catego-
rieën gehuwde werkende vrouwen die 
hier aan de orde zijn. Een verschil is 
evenwel, dat wi j van oordeel zi jn, dat 
wi j daarbij rekening moeten houden 
met de systematiek van onze volksver-
zekeringen en dat mede daardoor een 
incidentele en partiële aanpak onjuist 
is. Komt men tot een uitspraak - dat is 
de quintessens geweest van het be-
toog van de Staatssecretaris - dan 
kunnen wi j ons niet alleen richten op 
de AAW maar moeten wij ook de an-
dere volksverzekeringen bij de studie 
betrekken. Daaromtrent is hier enig 
verschil gebleken. De heer Rietkerk 
heeft verschil gemaakt tussen de ene 
volksverzekering en de andere. Gezien 
de systematiek en gezien het inciden-
tele karakter van het voorstel van me-
v rouw Barendregt hebben wi j tegen 
het amendement bezwaar. Daaraan is 
het budgettaire aspect toegevoegd. 

Nu deze oplossing naar voren is ge-
komen gaat het uiteindelijk om de af-
weging. Ik heb de hoofddoelstel l ingen 
van het wetsontwerp aangegeven. Ik 
heb gezegd dat wi j aan de zaak in en-
gere zin die aan de orde is wi l len gaan 
werken. Ik heb verklaard geen bezwaar 
te hebben tegen het aanvankelijke 
amendement van de heer Rietkerk, 
voorkomend op stuk nr. 40. Dat amen-
dement is qua jaartal gewijzigd. Ik 
moet helaas bekennen dat ook drie 
jaar krap is. Dat daargelaten heb ik ge-
zegd dat wi j er geen problemen mee 
hebben. In de memorie van antwoord 
wordt gezegd - ik kan het niet letterlijk 
citeren omdat ik het niet zo gauw kan 
vinden - dat het niet juist is de groe-
pen gehuwde werkende vrouwen om 
wie het hier gaat onder te brengen in 
de WAO. Wanneer voor hen iets moet 
gebeuren is de enige mogel i jkheid, de-
ze categorie in de AAW onder te bren-
gen. Wij hebben niet gezegd, dat over 
dit punt helemaal niet is te praten. Ook 
de andere volksverzekeringen moeten 
erbij worden betrokken. Wi j bli jven het 
onjuist v inden, het incidenteel te doen. 

Onze bezwaren tegen het amende-
ment van mevrouw Barendregt bli jven 
levensgroot overeind. Het gaat echter 
om de afweging. 

Als het sub-amendement van de 
heer Rietkerk door de Kamer zou wor-
den aanvaard en vervolgens - dit blijft 
speculatief, want ik heb de neuzen 
niet geteld - ook het amendement van 
mevrouw Barendregt zou worden aan-
vaard, dan lijkt het mij in geweten voor 
ons heel bijzonder moeili jk worden om 

te persisteren bij ons aanvankelijk aan-
gekondigde voornemen, toen het ging 
om het amendement-Barendregt sec. 

Dat zou namelijk betekenen dat wi j 
ruim drie jaar in het vooruitzicht heb-
ben om die studie aan te pakken en 
een vorm te vinden die voor de zitten-
de bewindslieden en de na hen ko-
mende bewindslieden aanvaardbaar 
is. Gelet op de hoofddoelstel l ingen 
vind ik de zaak echter van zo'n groot 
gewicht dat ik dan niet meer zou kun-
nen en mogen zeggen wat ik zou heb-
ben gezegd wanneer dat sub-amende-
ment niet aan het amendement was 
toegevoegd. 

Ik begrijp zeer wel vanuit welke ach-
tergrond mevrouw Van Leeuwen haar 
opmerking heeft geplaatst. Ik kijk ook 
naar de klok. Er wordt dan inderdaad 
een vrij verstrekkende ontwikkel ing in 
gang gezet. Daartegen zou ik niet meer 
kunnen vragen om schorsing van de 
beraadslaging. 

Ik wi l er dit nog wel aan toevoegen. 
Men vergist zich als men erop specu-
leert dat dit voor het kabinet dan niet 
méér betekent dat dat het de zaak 
gedurende een paar weken gaat 
bekijken. Ik zeg nog eens heel duidelijk 
aan de heer Van Thi jn dat het niet een 
f lauwekulletjeis. 

Omdat het in wezen een jarenlange 
vertraging zal betekenen, w i l ik nu, nu 
ik betrekkelijk a l ' improviste de zaken 
tegen elkaar moet afwegen, niet zeg-
gen: dan maar de hele wet niet. 

Overigens zou het mij zeer welkom 
zijn - uiteraard kan ik daarover geen 
voorstel doen - wanneer vanuit deze 
Kamer het voorstel zou worden ge-
daan deze zaken nog eens rustig te 
overwegen en er niet mee verder te 
gaan. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de Mi-
nister een vraag voorgelegd vanuit de 
systematiek van de verzekeringen. De 
Minister geeft mij vanuit de systema-
tiek van de verzekeringen natuurlijk 
maar een zeer beperkt antwoord. Er is 
ook een nauwe samenhang vanuit het 
behoeftecriterium d.w.z. vanuit het so-
ciaal-minimumniveau van deze volks-
verzekering tussen de ongehuwden en 
de gehuwden. Hoe bekijkt de Minister 
de aanvaarding van dit amendement 
vanuit dit systematiek en is hij soms 
zelf eigener beweging bereid het per-
centage voor de ongehuwden van 70 
tot 80% op te trekken? Of moeten wi j 
dat nog amenderen? 

De Voorzitter: Ik herinner de Kamer 
eraan dat de Minister in voor mij vrij 
duidelijke woorden te kennen heeft ge-
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Van Leeuwen 

geven dat hij, zij het dan met schroom, 
aan de Kamer heeft gevraagd op dit 
moment n i e t . . . 

De heer Wiegel (VVD): Dat heeft de Mi-
nister niet gevraagd. Hij heeft gezegd 
dat hij het niet zou kunnen of mogen 
opperen. 

De Voorzitter: Ik vertaal het dan even 
zo; als dat niet juist is, dan hoor ik dat 
wel. Ik heb ook de plicht rekening te 
houden met de wensen van de Rege-
ring. 

Ik kreeg even de indruk, dat de Mi -
nister zeer voorzichtig de suggestie 
deed, nu niet verder te gaan met de 
behandeling van het wetsontwerp. 

Minister Boersma: Dat is volkomen 
juist. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar de mening van mi jn 
fractie is het weinig zinvol nog uren-
lang op deze wijze door te gaan met 
deze vergadering. Het zou veel ver-
standiger zijn, de behandeling de vol-
gende week voort te zetten en haar nu 
te schorsen. Dit is een voorstel. 

D 
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft vandaag 
bij de regeling van werkzaamheden 
voorgesteld, de stemmingen in ver-
band met dit wetsontwerp uit te stel-
len. Dat voorstel is afgewezen. We 
hebben toen ten tweeden male aan het 
eind van de dag een discussie gehad 
over de vraag, of we al dan niet na el-
ven zouden doorgaan en tot s temmin-
gen zouden overgaan. Mijn fractie 
meent, dat omdat de Kamer eenmaal 
heeft besloten door te gaan, het erg in-
consistent is uit een oogpunt van par-
lementaire procedure, een paar uur la-
ter te beslissen, op te houden. Nu dat 
opnieuw aan de orde wordt gesteld, 
stelt mi jn fractie zich op het standpunt, 
dat we de behandeling in ieder geval 
moeten voorzetten totdat de zaak, 
waarover we nu enkele uren van ge-
dachten hebben gewisseld, is afge-
handeld, dit ook omdat er geen mis-
verstand over mag bestaan, dat door 
de Minister van Sociale Zaken niet zelf 
om een schorsing is gevraagd. Hij stel-
de het wel op prijs wanneer vanuit de 
Kamer een voorstel daartoe zou wor-
den gedaan. Om ieder misverstand 
weg te nemen lijkt het mij nu verstan-
dig in ieder geval deze zaak tot een ein-
de te brengen. 

□ 
De heer Wiegel (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien is het mogeli jk 

niet de hele verdere behandeling te 
voltooien. De zaak waar nu op het 
laatst over is gediscussieerd, is echter 
voldoende besproken, zodat in ieder 
geval kan worden beslist over de voor-
stellen van de heer Rietkerk en me-
vrouw Barendregt. 

De heer Bakker (CPN): Dat kun je met 
hetzelfde gemak de volgende week 
doen. 
De Voorzitter: Ik neem aan, dat de Ka-
mer ook prijs stelt op mijn oordeel. Dat 
oordeel is tweeërlei. De beslissing om 
na elf uur door te gaan is omstreeks 
vijf uur genomen. Ik neem aan, dat de 
Kamer toen dacht, dat wi j well icht er-
gens tussen twaalf en één uur de be-
handeling zouden kunnen beëindigen. 
Ik w i l erop wijzen, dat de Ministers de 
gewoonte hebben zich niet of in zeer 
voorzichtige bewoordingen te mengen 
in de agenda van de Kamer, maar als 
een Minister het doet, dan moet naar 
mijn mening de Kamer daaraan ook 
groot gewicht toekennen. 

De heer Bakker heeft voorgesteld, nu 
de behandeling van het wetsontwerp 
te schorsen en deze de volgende week 
voort te zetten. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Inderdaad heb ik het punt met 
zeer veel schroom naar voren ge-
bracht. Het gaat om het volgende. Me-
vrouw Van Leeuwen heeft terecht nog 
een aantal vragen gesteld. Vanuit haar 
hele benadering, die overigens voor 
een groot deel samenvalt met de onze 
- ze zou waarschijnli jk veel meer vra-
gen kunnen stellen - heeft ze een aan-
tal zaken naar voren gebracht. Het lijkt 
voor de meeste leden van de Kamer 
een technische discussie, maar dat is 
het niet. Het is niet wel doenlijk op die 
vragen nu een afdoend antwoord te 
geven. Ik meen, dat ook zij er recht op 
heeft, in verband met de benadering 
die wi j nu kiezen uit een oogpunt van 
een verder gelegen doel, een redelijk 
antwoord te kri jgen. Dat zou op dit mo-
ment bijzonder moeil i jk zijn. De Staats-
secretaris en ik zullen ons uiteraard ge-
heel schikken in uw leiding en in de be-
sluiten, die de Kamer neemt. Ik heb al-
leen gemeend dit op dit t i jdstip - tegen 
half drie - even te moeten opmerken. 

D 
De heer Andriessen (KVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Gehoord de nadere toe-
lichting van de Minister heb ik de nei-
ging het voorstel van de heer Bakker te 
steunen. 

D 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is beslist niet 

waar dat over de behoeftencriteria in 
verzekeringswetten (het equivalentie-
beginsel, technische beginselen die in 
alle vormen en kleuren gedurende de 
afgelopen dagen hier over de kansel 
zijn gegaan) onvoldoende zou zijn ge-
discussieerd. Het is duidelijk, dat daar-
over verschil van mening bestaat. Het 
gaat dan om de mogelijkheden om 
binnen wetten daarin gradaties aan te 
brengen. Het is zelfs gebleken, dat het 
binnen de wet mogelijk is dat men ver-
schillend denkt over solidariteit van 
premiebetalers met bepaalde groepen 
van de bevolking. Dat is voldoende be-
sproken. Het is naar mijn mening een 
onjuiste voorstell ing van zaken om te 
zeggen, dat daarover niet voldoende is 
gesproken. Zelfs in de schriftelijke 
voorbereiding is dit al gebeurd. De 
heer Rietkerk heeft hier ook toe bijge-
dragen. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik wi l er zeer na-
drukkelijk op wijzen, dat mevrouw Ba-
rendregt mij dat niet heeft horen zeg-
gen. Het gaat hier namelijk om iets ge-
heel anders. Het gaat over datgene, 
wat hier in de Kamer van de zijde van 
het kabinet dezer dagen is gezegd. 

□ 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het komt mij wat vreemd 
voor, dat terwij l wi j over de punten, 
door mevrouw Van Leeuwen aange-
sneden, nu twee a drie dagen uitvoerig 
met elkaar van gedachten hebben ge-
wisseld, thans, op het moment dat wi j 
staan voor de stemming van een be-
paald artikel, die discussie plotseling 
weer moet worden geopend. 

Het voorstel van het lid Bakker, dat vol-
doende wordt ondersteund, wordt met 
54 tegen 52 stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden Kraaije 
veld-Wouters, Kruisinga, De Kwaad-
steniet, De Leeuw, Van Leeuwen, 
Lückers-Bergmans, Meis, Peijnenburg, 
Van Rossum, Van der Sanden, Van 
Schaik, Schakel, Van het Schip, W. 
Scholten, Tilanus, Tolman, Tuinen-
burg, Verbrugh, Vermaat, Waltmans, 
Weijers, Weijters, Wisselink, Ter 
Woorst, Van Zeil, Aantjes, Abma, Van 
Amelsvoort, Andriessen, Bakker, Bei-
nema, De Bekker, De Boer, Bremen, Du 
Chatinier, Coppes, P. A. M. Cornelis-
sen, Van Dam, Van Dis, De Gaaij Fort-
man, Gardeniers-Berendsen, Groen-
smit-van der Kallen, Van der Gun, Van 
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagema-
kers, Hermes, Hermsen, Hoekstra, Van 
Houwelingen, Hutschemaekers, Jan-
sen, Kleisterlee, Koningh en de Voor-
zitter. 
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Tegen hebben gestemd de leden Kos-
to, Langedijk-de Jong, Van der Lek, 
Masman, Van Mierlo, Nagel, Noote-
boom, Nypels, Van Ooijen, Ploeg, 
Poppe, Portheine, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Salomons, Scherpen-
huizen, Smit-Kroes, Staneke, Terlouw, 
Van Thijn, Veder-Smit, Van Veenen-
daal-van Meggelen, Verwoert, De 
Vries, Wiegel, Worrel l , Barendregt, Ter 
Beek, Beekmans, De Boois, Dees, Van 
der Doef, Drenth, Van Dijk, Epema-
Brugman, Franssen, Geurtsen, Gin-
jaar-Maas, Haas-Berger, Van der Hek, 
Honig van den Bossche, Imkamp, 
Janssen, Kappeyne van de Coppello, 
Keja, Knot, Kombrink, Koning, Ko-
ningsen De Koster. 

De Voorzitter: Ik deel nog aan de Ka-
mer mee, dat de leden Lamberts en De 
Koning om gezondheidsredenen en 
het lid Van Leijenhorst wegens andere 
bezigheden de vergadering hebben 
verlaten. 

Ik stel aan de Kamer voor de afhan-
deling van het wetsontwerp te doen 
plaatsvinden aanstaande woensdag. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 2.30 uur. 

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

1°. twee Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende wetsont-
werpen: 

Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en 
het wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering van enige bepalingen be-
treffende de adoptie en tot verbetering 
van de rechtspositie van pleegouders 
(13 548); 

Wijziging van de Visserijwet 1963 
(13 554). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Bui-
tenlandse Zaken, ten geleide van de 
ter stilzwijgende goedkeuring aan de 
Staten-Generaal overgelegde Over-
eenkomst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en het Koninkrijk België 
betreffende de culturele betrekkingen 
tussen Suriname en België; 's-Graven-
hage, 4 juni 1975 (13 556, R'999). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. de volgende brieven: 

een, van J . C. Kohier te Poeldijk, over 
het particuliere autogebruik; 

een, van de Federatie van Nederlandse 
Onderzoekers, over de aangekondig-
de opheffing van het Centraal Neder-
lands Hersen Instituut. 

Deze brieven liggen op de griff ie ter in-
zage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies. 
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