
Bijeenkomst 

Voorzitter: het lid Vondeling 
De Voorzitter: Aangezien het vereiste 
aantal leden op dit ogenblik nog niet 
tegenwoordig is, open ik de bijeen-
komst. 
Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn in-
gekomen berichten van verhindering 
van de leden: 
Albers en Patijn, wegens vergade-
ringen van de Socialistische Fractie 
van het Europees Parlement, ook mor-
gen; 
Verbrugh, wegens verplichtingen el-
ders, alleen voor de ochtend- en mid-
dagvergadering; 
Van Aardenne, wegens bezigheden el-
ders; 
Van Schaik, wegens persoonlijke om-
standigheden, alleen bij de aanvang 
van de vergadering; 
Veder-Smit, Roels en P. A. M. Cornelis-
sen, alleen bij de aanvang van de ver-
gadering. 
Er zijn verder al eerder ingekomen be-
richten van verhindering van leden die 
voor langere tijd afwezig zijn, welke 
berichten overeenkomstig de bepaling 
van artikel 45 van het Reglement van 
Orde in de Handelingen zullen worden 
vermeld. 
Thans verzoek ik, overeenkomstig arti-
kel 45 van het Reglement van Orde, de 
heer griffier de namen van de afwezige 
leden voor te lezen. 
Uit de voorlezing blijkt, dat aanwezig 
zijn de leden Abma, Van Amelsvoort, 
Beekmans, Beuker, De Boois, Bremen, 
Du Chatinier, Van Dam, Dees, Van Dis, 
Van der Doef, Van Dijk, Franssen, Gar-
deniers-Berendsen, Giebels, Ginjaar-
Maas, Groensmit-van der Kallen, 
Haas-Berger, Van der Heem-Wagema-
kers, Van der Hek, Hermes, Hermsen, 
Hutschemaekers, Imkamp, Jansen, 
Jongeling, Kappeyne van deCoppello, 
Kleisterleo, Knot, Koning, Koningh, 
Konings, De Koster, Kraaijeveld-Wou-
ters, Langedijk-de Jong, Van Leeuwen, 
Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, 
Masman, Meis, Van Mierlo, Nagel, Van 
Ooijen, Poppe, Roethof, Van Ros-
sum, Van der Sanden, Scherpenhui-
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zen. Van het Schip, J. N. Scholten, Sta-
neke, Terlouw, Tilanus, Tolman, Tui-
nenburg. Van Veenendaal-van Megge-
len, Vellenga, Verwoert, Vondeling, De 
Vries, Weijters, Wierenga, Wisselink, 
Ter Woorst, Worrell en Van Zeil, 
en dat arWez/gzijn de leden Aantjes 
(met bericht van verhindering wegens 
verblijf buitenslands), Van Aardenne 
(met bericht van verhindering 
wegens bezigheden elders), Aarts, 
Albers (met bericht van verhindering 
wegens vergaderingen van de 
Socialistische Fractie van het Euro-
pees Parlement), Andriessen, Bakker, 
Barendregt, Ter Beek, De Beer, Beine-
ma. De Bekker, Berkhouwer (met be-
richt van verhindering wegens verblijf 
buitenslands), Beumer, De Boer, Cop-
pes, G. M. P. Cornelissen (met bericht 
van verhindering wegens een verga-
dering van de IPU), P. A. M. Cornelis-
sen (met bericht van verhindering), 
Dankert (met bericht van verhindering 
wegens een vergadering in het buiten-
land), Dolman (met bericht van verhin-
dering wegens een vergadering in het 
buitenland), Dragstra, Drees (met be-
richt van verhindering wegens een 
vergadering in het buitenland), 
Drenth, Van Eisen (met bericht van 
verhindering wegens een vergadering 
van de IPU), Epema-Brugman, Even-
huis (met bericht van verhindering we-
gens verblijf buitenslands). De Gaaij 
Fortman, Geurtsen (met bericht van 
verhindering wegens verblijf buitens-
lands). Van Gorkum, Van der Gun, 
Hartmeijer, Van Heel-Kasteel, Hoek-
stra, Honig van den Bossche, Van Hou-
welingen, Janssen, Joekes, Jurgens, 
Keja, Koekoek, Kolthoff (met bericht 
van verhindering wegens verblijf bui-
tenslands), Kombrink, De Koning 
(ARP), De Koning (BP), Kosto, Krosse 
(met bericht van verhindering wegens 
een vergadering van de IPU), Kruisin-
ga, De Kwaadsteniet, Laban (met be-
richt van verhindering wegens een 
vergadering in het buitenland), Lam-
berts, De Leeuw, Van der Lek, Van der 
Mei (met bericht van verhindering we-
gens een vergadering van de IPU), 
Nooteboom, Notenboom (met bericht 
van verhindering wegens een verga-
dering in het buitenland), Nypels, Pa-
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tijn (met bericht van verhindering we-
gens vergaderingen van de Socialisti-
sche fractie van het Europees Parle-
ment), Peijnenburg (met bericht van 
verhindering wegens een vergadering 
in het buitenland), Ploeg, Portheine 
(met bericht van verhindering wegens 
verblijf buitenslands), Rienks, Rietkerk, 
Roels (met bericht van verhindering), 
Roolvink, De Ruiter (met bericht van 
verhindering wegens een vergadering 
van de IPU), Salomons, Van Schaik 
(met bericht van verhindering wegens 
persoonlijke omstandigheden), Scha-
kel, W. Scholten (met bericht van ver-
hindering wegens een vergadering in 
het buitenland), Smit-Kroes, Van der 
Spek (met bericht van verhindering 
wegens een vergadering van de Ver-
enigde Naties), Spinks, Stoffelen (met 
bericht van verhindering wegens een 
vergadering in het buitenland), Van 
Thijn, Tuijnman (met bericht van ver-
hindering wegens verblijf buitens-
lands), Veder-Smit (met bericht van 
verhindering), Verbrugh (met bericht 
van verhindering wegens verplichtin-
gen elders), Vermaat, Voogd (met be-
richt van verhindering wegens een 
vergadering in het buitenland), Voort-
man (met bericht van verhindering 
wegens werkzaamheden elders), 
Waalkens (met bericht van verhinde-
ring wegens een vergadering in het 
buitenland), Waltmans, Weijers, Wie-
gel en Wolff. 

De heer Van Dam (ARP): Het is een wat 
wonderlijke procedure, dat eerst de 
lijst wordt voorgelezen van degenen, 
die . . . . 
De Voorzitter: Dat is helemaal geen 
onjuiste procedure. Leest u maar eens 
wat in artikel 45 van het Reglement van 
Orde staat. 
Thans wordt deze bijeenkomst geslo-
ten. De vergadering zal op een later 
tijdstip worden geopend. 
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108ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 
Tegenwoordig zijn 106 leden, te we-
ten: 
Abma, Van Amelsvoort, Andriessen, 
Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beek-
mans, Beinema, De Bekker, Beuker, De 
Boer, De Boois, Bremen, Du Chatinier, 
Coppes, P.A.M. Cornelissen, Van Dam, 
Dees, Van Dis, Van der Doef, Drenth, 
Van Dijk, Epema-Brugman, Franssen, 
De Gaaij Fortman, Gardeniers-Berend-
sen, Giebels, Ginjaar-Maas, Groen-
smit-van der Kallen, Haas-Berger, Hart-
meijer, Van Heel-Kasteel, Van der 
Heem-Wagemakers, Van der Hek, Her-
mes, Hermsen, Honig van den Bos-
sche, Van Houwelingen, Hutschemae-
kers, Imkamp, Jansen, Janssen, Joe-
kes, Jongeling, Kappeyne van de Cop-
pello, Keja, Kleisterlee, Knot, Koekoek, 
Kombrink, Koning, De Koning (B.P.), 
Koningh, Konings, De Koster, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Lamberts, Lan-
gedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der 
Lek, Van Leijenhorst, Lückers-Berg-
mans, Masman, Meis, Van Mierlo, Na-
gel, Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, 
Ploeg, Poppe, Rienks, Rietkerk, Roels, 
Roethof, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Van Schaik, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van het Schip, J.N. 
Scholten, Smit-Kroes, Spinks, Stane-
ke, Terlouw, Van Thijn, Tilanus, Tol-
man, Tuinen burg, Veder-Smit, Van 
Veenendaal-van Meggelen, Vellenga, 
Verwoert, Vondeling, De Vries, Walt-
mans, Weijers, Weijters, Wiegel, Wie-
renga, Wisselink, TerWoorst, Worrell 
en Van Zeil, 

en de heren Van der Stoel, Minister 
van Buitenlandse Zaken, Gruijters, Mi-
nister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Boersma, Minis-
ter van Sociale Zaken, Klein, Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen en Mertens, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor, de ingekomen berichten van ver-
hindering waarvan ik mededeling heb 
gedaan in de bijeenkomst, voor ken-
nisgeving aan te nemen. 
Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat verder zijn ingekomen be-
richten van verhindering van de leden: 
Andriessen, wegens politieke verplich-
tingen elders; Kruisinga en Nypels, 
wegens bezigheden elders. 
Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een brief van 
de Minister van Binnenlandse Zaken, 
ten geleide van deel 9 van de docu-
mentatiereeks'Naar een nieuwe 
grondwet?'. 
Deze brief, die niet zal worden gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno-
men. Het boekwerk is toegezonden 
aan alle leden en geplaatst in de bibli-
otheek der Kamer. 
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. 

Alvorens het eerste punt van onze 
agenda aan de orde te stellen, wil ik 
namens de Kamer tegenover de Rege-
ring mijn verontschuldiging maken 
voor de plaatsgevonden vertraging. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de Oriënteringsnota 
Ruimtelijke Ordening (12 757). 
De beraadslaging wordt hervat. 
Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de motie-Drees c.s. over het toela-
tingsbeleidten aanzien van Surina-
mers en gastarbeiders (12 757, nr. 11); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. overeen 
evenwichtiger beleid met betrekking 
tot het gebruik van de particuliere auto 
(12 757, nr. 12); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. overeen 
samenhangend ruimtelijk ordenings-
beleid voor de grensgebieden (12 757, 
nr. 13); 
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de moties-J.N. Scholten c.s. om wijzi-
gingen, c.q. aanvullingen aan te bren-
gen (12 757, nrs. 14,15, 16, 17 en 18); 
de motie-Groensmit-van der Kallen 
c.s. over het aan de Kamer overleggen 
van een op basis van de Oriënterings-
nota samengesteld en financieel on-
derbouwd meerjarenplan (12 757, nr. 
19); 
de motie-Groensmit-van der Kallen 
c.s. om een aanvulling aan te brengen 
(12 757, nr. 20); 
de motie-Groensmit-van der Kallen 
c.s. over het voltooien van de in ont-
wikkeling zijnde groeikernen (12 757, 
nr.21); 
de motie-Van Rossum c.s. over het 
meer realistisch formuleren van het 
basisdoel van de Oriënteringsnota 
(12 757, nr. 22); 
de motie-Van Rossum c.s. over een 
wijziging van de Oriënteringsnota 
(12 757), nr. 23); 
de motie-Van Rossum c.s. over een 
wijziging van de Oriënteringsnota 
(12 757, nr. 24); 
de motie-Giebels c.s. over het voorko-
men of bestrijden van ongefundeerde 
ongelijkheid in de verdeling van de be-
schikbare ruimte (12 757, nr. 25); 
de motie-Giebels c.s. over een goed in-
richtingsbeleid van de steden (12 757, 
nr. 26); 
de motie-Giebels c.s. over wijziging 
van de Oriënteringsnota (12 757, nr. 
27); 

D 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik dank u voor de verontschuldi-
gingen. Ik heb de tussenliggende tijd 
gebruikt om nog eens over de rest van 
mijn betoog na te denken. Ik hoop, dat 
dat tot gevolg heeft, dat het daardoor 
korter wordt. 
De heer Scherpenhuizen (VVD): IJdele 
hoop! 
Minister Gruijters: Ja, kijk eens, als de 
heer Scherpenhuizen weer gaat inter-
rumperen, duurt het natuurlijk heel 
lang! 
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Ik heb nog twee vragen te beant-
woorden, die zijn gesteld in de tweede 
termi jn van de zijde van de Kamer. In 
de eerste plaats heeft het onderzoek 
naar de geluidshinder van spoorwe-
gen - dit tot de heer Van Rossum -
nog niet tot zulke resultaten geleid, dat 
ik die hier durf voor te dragen. Ik zeg 
de geachte afgevaardigde een brief 
toe. Ook mij interesseert dit onder-
werp buitengemeen. Ik wi l ook graag 
vernemen, hoe groot het verschil in 
geluidshinder tussen die twee wijzen 
van vervoer is. Zodra wi j er nadere ge-
gevens over hebben, zal ik er schrifte-
l i jkover berichten. 

Ook de heer Giebels ben ik nog een 
antwoord schuldig. Hij heeft gevraagd, 
of de Regering bij de uitgifte van gron-
den in de IJsselmeerpolders altijd wi l 
vasthouden aan erfpacht. Wi j zullen 
vasthouden aan het huidige beleid, dat 
alleen bij hoge uitzondering uitgifte in 
eigendom inhoudt. 

Zoals toegezegd, heb ik een tweede 
nota van wijzigingen aan de Kamer ge-
zonden. De eerste nota van wijzigin-
gen was het gevolg van de omzetting 
van een aanvankelijk beleidsvoorne-
men, zoals gepubliceerd in stuk la, nog 
net in 1973 verschenen. Daarbij ging 
het om een omzetting in een rege-
ringsbeslissing, zoals vervat in het 
stuk Ie, verschenen in dit voorjaar. 

Ik wil bij deze tweede nota van wijzi-
gingen een korte toel ichting geven. In 
de hoofddoelstell ing alsook in sub-
doelstell ing 5.2 heb ik, naar ik meen op 
passende wijze, de opmerkingen ver-
werkt, die de heer Scholten heeft ge-
maakt over de noodzaak, die ook de Re-
gering onderschrijft, van milieudiffe-
rentiatie in het ruimteli jke beleid. Ver-
volgens heb ik in de hoofddoelstel l ing 
eveneens de opmerking verwerkt van 
de heer Van Rossum, die meende, dat 
'artefacten' een woord is, dat wi j door 
een Nederlands kl inkend woord of, zo-
als het is geworden, een zinsnede kun-
nen vervangen. Ik ben het op dat punt 
met hem eens. Ik hoop, dat hij daarmee 
tevreden is. 

Subdoelstell ing 2.2. Deze doelstel-
ling is aangevuld met een onderdoel-
stell ing, die luidt: 'bevordering van 
een evenwichtige zeehavenontwikke-
l ing'. Dit naar aanleiding van opmerkin-
gen van mevrouw Groensmit en ande-
ren, opmerkingen die zijn verwoord in 
een motie. Ik meen echter dat de in-
houd van deze motie te uitgebreid is, 
gezien de geserreerde wijze waarop 
wi j de doelstell ingen in dit stuk in het 
algemeen hebben geformuleerd. Het 
gaat om de bedoeling. Ik meen dat het 
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met deze formuler ing duidelijk is, dat 
wi j ter bevordering van een goede 
ruimteli jke ordening de noodzaak van 
een gecoördineerd havenbeleid on-
derschrijven. Als mevrouw Groensmit 
het hiermee eens kan zijn, zou ik het op 
prijs stellen als dit kan worden be-
schouwd als een weergave van onze 
overeenstemming. 

Subdoelstell ing 5.2.; 6e punt. Om 
misverstanden te voorkomen hebben 
wi j dit punt enigszins uitgebreid, dit 
naar aanleiding van een opmerking van 
de heer Jansen. Ik hoop, dat de tekst nu 
wel duidelijk is. 

Subdoelstell ing 5.3.; aanhef. Hier is 
een poging gedaan om tegemoet te 
komen aan opmerkingen van de heer 
Scholten. Er wordt nu duidelijk gefor-
muleerd dat het bij de verstedelijking 
gaat om een beleid van bundeling. In 
de randstad of daar waar verder nog 
groeikernen komen, noemen wi j dat 
gebundelde deconcentratie. Daarbij 
nemen wi j natuurli jk regionale ver-
schillen in acht. Ik geloof dat hetgeen 
de heer Scholten in dit opzicht heeft 
gesteld - en waarmee ik het eens ben 
- op deze wijze in de doelstell ingen 
voldoende neerslag heeft gevonden. 

Subdoelstell ing 6.2. Dit is het gevolg 
van opmerkingen van de heer Van 
Rossum, die hij in een - zo mag ik het 
toch wel zeggen - agrarische beleids-
nota heeft neergelegd. Het waren erg 
veel punten. De wezenlijke zin heb ik 
echter als volgt verstaan. Als wi j in de 
ruimteli jke ordening een afweging 
moeten maken tussen de landbouw, 
de recreatie, het natuurbehoud, het 
verkeer en de verstedeli jking, dan is 
het zeer belangrijk dat wi j ons steeds 
afvragen of de landbouw in staat is 
om economisch rendabel te functione-
ren. Die overeenstemming wi l ik hier-
mee vastleggen. Als niet eerst-verant-
woordeli jke Minister heb ik van de be-
treffende motie gezegd, dat zij mij heel 
zinnig voorkomt. Ik meen echter, dat 
een nadere uitwerking meer hoort in 
een debat over de landbouwpolit iek. 
Hier heb ik wi l len weergeven dat ook 
voor de ruimteli jke ordening dit aspect 
van groot belang is. 

Subdoelstell ing 7.2.; 5e punt: 'ver-
sterking van de relatieve positie van 
het openbaar vervoer, speciaal in de 
steden, agglomeraties en stadsgewes-
ten.'. 

Na de discussie, die in de Kamer is 
gevoerd en die naar mijn mening on-
voldoende over het voetlicht is geko-
men in de media, is het goed deze zaak 
nu duidelijk te stipuleren. Het is een 
aanpunting van het regeringsstand-
punt waar ik betoogd heb dat het gaat 
om de relatieve positie van het open-
baar vervoer in stedelijke gebieden. 

Ruimtelijke ordening 

Het gaat dus niet om een beleid van 
'autohaters' of om een beleid - om het 
in onze terminologie te zeggen - van 
mensen, die de wezenlijke streving 
naar mobil i teit, bij voorbeeld door 
middel van een automobiel , niet er-
kennen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op verschil-
lende punten heb ik reeds mijn com-
mentaar gegeven. Om elk misverstand 
te voorkomen wi l ik echter toch nog 
even in het kort langs de moties wan-
delen. 

Namens de Regering moet ik zeg-
gen, dat wi j motie nr. 11 ontraden. Wat 
motie nr. 12 betreft, kan ik mij voorstel-
len dat de heer Scherpenhuizen deze 
aanhoudt totdat het regeringsstand-
punt ter zake bekend is. Mocht hij dat 
niet wil len doen, dan meen ik dat wi j 
aanneming van deze motie moeten 
ontraden, omdat ons beleid ter zake al 
evenwichtig is. 

Motie nr. 13 is conform het rege-
ringsbeleid. Ik heb uiteengezet, welke 
initiatieven ik denk te nemen en welke 
initiatieven ik reeds genomen heb op 
het internationale vlak. Ik kan deze mo-
tie dus niet ontraden als in strijd met 
het beleid of als kritiek op het beleid. 
Deze motie is een onderstreping van 
het beleid. 

Ten aanzien van motie nr. 14 heb ik 
betoogd, dat wat daarin wordt gesteld 
uitdrukking vindt in de tweede nota 
van wijzigingen. 

Over motie nr. 15 heb ik uitvoerig ge-
sproken. Wij ontraden deze motie. 

Ik meen voorts dat motie nr. 16 haar 
weerslag heeft gevonden in de gewij-
zigde doelstel l ingen. Naar mi jn me-
ning is dat ook het geval met motie nr. 
17. 

Wat motie nr. 18 betreft, meen ik dat 
w i j met de toevoeging in onze doel-
stellingen 'aandacht voor een renda-
bele bedrijfsvoering in de landbouw' 
aan deze motie recht hebben gedaan. 

Ik kom aan de motie van mevrouw 
Groensmit op stuk nr. 19. Ik heb begre-
pen dat zij daarop in derde termijn nog 
een nadere toelichting zal geven. Ik 
denk daarom dat ik aan haar het beste 
recht doe door daarop in mijn derde 
termijn nog even te antwoorden. 

De strekking van motie nr. 20 is 
mijns inziens nu in de gewijzigde doel-
stellingen opgenomen. 

Aanneming van motie nr. 21 zouden 
wi j voorts dankbaar aanvaarden als 
onderstreping van ons beleid. Op mo-
tie nr. 22 heb ik reeds mijn commen-
taar gegeven. Deze motie moeten wi j 
ontraden. Ook op motie nr. 23 heb ik 
zojuist al mijn commentaar gegeven 
naar aanleiding van de toelichting op 
de wijzigingen. De kern van deze motie 
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is, naar ik meen, in de doelstell ingen 
opgenomen. 

Ten aanzien van motie nr. 24 merk ik 
op dat deze motie als zodanig een uit-
werking van de verkeerspolitiek is en 
inhoudelijk niet in strijd komt met het 
ruimteli jk ordeningsbeleid. Ik wi l de 
heer Van Rossum voorstellen, deze 
motie aan te houden en te doen be-
handelen, bij voorbeeld bij de behan-
deling van de begroting van Verkeer 
en Waterstaat of wanneer een nota ter 
zake in deze Kamer wordt behandeld. 

Van motie nr. 25 moet ik ook bij na-
der inzien zeggen dat hier een poging 
wordt gedaan, de Minister links te pas-
seren. Ik meen dat het beleid met deze 
motie geen recht wordt gedaan en dat 
hieruit een zekere mate van wantrou-
wen spreekt, die ons niet toekomt. 

Ik heb al van de motie Giebels op 
stuk nr. 27 gezegd dat ik, om eerder 
gegeven redenen, aanneming ont-
raad. 

Voor motie nr. 27 geldt hetzelfde als 
datgene wat ik ten aanzien van de mo-
tie-Scherpenhuizen heb betoogd. Een 
uitwerking van het verkeersbeleid zo-
als in deze motie wordt gegeven kan 
beter worden besproken bij de behan-
deling van de begroting van Verkeer 
en Waterstaat. Ik meen dat de kern van 
ons beleid, zeker na de aanpunting die 
ik er nog aan heb gegeven door sub-
doelstell ing 7 aan te vul len, nu wel dui-
delijk is voor zover het van belang is 
voor de ruimtelijke ordening. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l hier-
mede mijn tweede termijn afsluiten. 
De Voorzitter: Naar mij is gebleken, 
bestaat er behoefte aan een derde ter-
mi jn. Ik stel voor, daartoe de gelegen-
heid te bieden. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Scherpenhuizen (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik had in derde ter-
mijn eigenlijk wi l len ingaan op de ver-
schillende moties. Ik begrijp dat, gelet 
op de overnemingen die de Regering 
heeft gepleegd, daarin nog wel wat 
veranderingen kunnen komen. Ik zal 
het dus maar laten. 

Naar mijn mening is het, met alle be-
perkingen een nuttig debat geweest. 
De grenzen van de ordening zijn aan-
gegeven en gesteld. De Minister en 
een deel van de Kamer hebben al ge-
zegd dat over de uitwerking in de toe-
komst nog wel zal worden gesproken. 
Wat het verkeersbeleid betreft, is de 
discussie verschoven naar de behan-
deling van de begroting van Verkeer 
en Waterstaat. 

De Minister heeft gezegd dat de be-
spreking van mijn motie op nr. 12 be-
ter kan plaatsvinden als er nadere ge-
gevens bekend zijn. Ook mevrouw 
Groensmit is die mening toegedaan. Ik 
ben geneigd hieraan tegemoet te ko-
men. Ik heb bovendien de indruk dat 
deze motie well icht niet zal worden 
aangenomen. Ik verzoek de Kamer dan 
ook, deze motie aan te houden. 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van het lid Scherpenhuizen 
stel ik voor, zijn motie (12 757, nr. 12) 
van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik kom dan op mijn 
tweede motie waarvan de Minister 
heeft gezegd dat hetgeen daarin wordt 
verzocht in feite al wordt gedaan. Ik 
heb nog eens nagelezen wat de Minis-
ter daarvan heeft gezegd. In eerste in-
stantie heeft hij er niet zo erg veel van 
gezegd. In tweede instantie heeft hij 
gezegd dat hetgeen in de motie wordt 
verzocht al wordt gedaan. Uit zijn be-
toog heb ik dat niet zo duidelijk kunnen 
opmaken. Ik heb toen ook gevraagd 
waarom er geen doelstelling was op-
genomen. De Minister heeft toen ge-
zegd dat de Oriënteringsnota ook niet 
zo wazig moest zijn. Na overleg met de 
mede-ondertekenaars van deze motie, 
moet ik opmerken dat het voor ons 
toch van groot belang is, dat de Kamer 
een uitspraak doet over een zo belang-
rijk punt van de ruimtelijke ordening. 

D 
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik w i l de Minister graag 
danken voor de tweede nota van wijzi-
ging. In de eerste nota van wijziging is 
de Minister belangrijk tegemoet geko-
men aan de inspraak vanuit de samen-
leving. In deze tweede nota is hij 
belangrijk tegemoet gekomen aan de 
suggesties vanuit de Kamer. Het is een 
stuk reëel, gemeen overleg geworden 
tussen het kabinet en de Kamer, waar-
voor ik hem erkentelijk ben. Wat de 
wijzigingen betreft, die in het bijzonder 
mijn belangstelling hebben, omdat ik 
op die terreinen een motie heb inge-
diend, wi l ik het volgende zeggen. Ik 
dank de Minister voor vier wijzigingen 
die hij heeft wil len aanbrengen. Dit is 
voor mij ook een motief om de moties, 
voorkomend op de stukken nr. 14, nr. 
16, nr. 17 en nr. I8 in te trekken. 

Ik zou nog graag een korte toelich-
ting wil len hebben op de vierde wijzi-
ging. Deze is mij niet zonder meer dui-
delijk geworden. Ziet de Minister ver-
der geen aanleiding, in het kort iets 
over te nemen van de motie van de 

heer Van Rossum over het goederen-
vervoer? De stell ingen onder 7 gaan 
eigenlijk allemaal over het personen-
vervoer. Ik zou mij kunnen voorstellen 
dat de motie van de heer Van Rossum 
toch op enigerlei wijze verwoord zou 
kunnen worden in de subdoelstel l in-
gen7. 

Ik heb zojuist gesproken over het ge-
meen overleg tussen Regering en Ka-
mer. Het woord 'gemeen' komt mij 
ook in de geest wanneer ik aan iets an-
ders denk, namelijk de voor l icht ing. Ik 
stel het op prijs, mij expliciet aan te 
sluiten bij wat de Minister heeft ge-
zegd over de voor l icht ing door de pers 
rondom dit debat. Dit debat is niet al-
leen uiterst onvol ledig overgekomen 
door middel van de dagbladpers, maar 
het is vooral ook zwaar verminkt. Dat 
betekent dat belangstellende burgers 
een groot stuk informatie gewoon niet 
krijgen, althans niet via die kanalen. 
Verder betekent dit dat een eerlijke dis-
cussie — in dit geval over het openbaar 
vervoer - welhaast bij voorbaat onmo-
gelijk wordt gemaakt. Ik v ind dit een 
ernstige zaak en ik vraag mij af hoe dit 
soort dingen ontstaat. Het zou wel 
eens kunnen samenhangen met het 
feit dat de commerciële overwegingen 
bij kranten een heel grote rol spelen. Ik 
zou hier nog wel eens op terug wil len 
komen bij het behandelen van de nota 
van Minister Van Doorn over het me-
diabeleid. 

De heer Tolman (CHU): Het zal de heer 
Scholten toch niet zijn ontgaan dat be-
paalde mededelingen van de Minister 
die uitermate belangrijk en ingri jpend 
zijn - ik denk aan mededelingen over 
prijsmechanisch rijden - duidelijk door 
de pers worden overgenomen? Ik be-
grijp uw opmerking niet. 

De heer Scholten (ARP): Als de heer 
Tolman nog eens nalas wat er in de 
pers over dit debat is geschreven en 
als hij eens zou kijken naar de accen-
ten die zijn gelegd dan moet hij con-
cluderen dat het gewoon geen eerlijke 
weergave is van dit debat. Er is sprake 
van een zeer ernstige verminking. De 
heer Tolman heeft er zijn eigen visie 
op; zo heb ik ook mi jn eigen visie. Ik 
dacht dat ik mi jn visie hard kon maken, 
als de stukken op tafel kwamen. 

De heer Tolman (CHU): Deze kwalif ica-
tie wi l ik bepaald niet voor mi jn reke-
ning nemen. 

De heer Scholten (ARP): Ik spreek hier 
ook niet voor de CHU, maar voor de 
ARP. 

De heer Tolman (CHU): Dat blijkt wel . 
Ik wi l deze kwalificatie zelfs verre van 
mij werpen. Er zijn wel onvolledige 
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mededelingen gedaan, die misschien 
niet vol lediger gedaan zouden kunnen 
worden op dit moment. Daarom lijkt 
mij deze kwalif icatie toch wel zeer 
overtrokken. 

De heer Scholten (ARP): Ik neem er 
kennisvan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
iets zeggen over twee punten. In de 
eerste plaats wi l ik iets zeggen over de 
motie van de heer Giebels en mi j , 
waarvan de Minister heeft gezegd dat 
er een zekere mate van wantrouwen 
uit zou spreken die hem niet toekwam. 
Ik w i l nadrukkelijk stellen dat dat niet 
de bedoel ing van de motie is. Wi j heb-
ben in de overweging overwogen dat 
de behoeften in de toekomst - on-
danks het feit dat wi j ons op het stand-
punt stellen dat w i j moeten trachten 
diverse zaken terug te dringen - zo 
zullen toenemen dat er een grote span-
ning zal ontstaan tussen de behoeften 
en de mogeli jkheden. Als die grote 
spanning er is, is het van des te meer 
betekenis dat men inzicht krijgt in de 
gevolgen van al die behoeften en dat 
men opg rond van dat inzicht - dat vra-
gen wi j in deze mot ie - ook kan komen 
tot een eerlijker verdeling onder de 
mensen van hetgeen dan maar be-
perkt beschikbaar zal zijn. Juist die l i jn, 
die zeker ook in de Oriënteringsnota zit 
en die ook zit in het betoog van de Mi -
nister, vinden wi j zo vitaal voor de hele 
materie die hier aan de orde is, dat wi j 
sterke behoefte gevoelen om dit nog 
eens expliciet door middel van deze 
motie naar voren te halen. Het spreekt 
geen want rouwen uit jegens de Minis-
ter. Ik stel het op prijs, dit nadrukkelijk 
te verklaren. Het is juist een bijzondere 
waardering voor het aspect van het 
eerlijk delen, gegeven de spanning die 
nu al aanwezig is en in de toekomst 
nog veel groter zal worden. Dan moet 
men er aandacht en instrumenten 
voor hebben. Wi j vragen daarom in 
deze motie. 

Ten slotte wi l ik nog iets zeggen over 
de motie over de bevolking. In eerste 
en tweede termi jn hebben wi j erover 
kunnen discussiëren. Ik ben de Minis-
ter en de leden van de Kamer die erop 
hebben wi l len reageren erkentelijk. Ik 
ben in het bijzonder de heer Van Ros-
sum erkentelijk voor de ondersteuning 
van de gedachte van de motie. Ik moet 
constateren dat de meerderheid van 
de Kamer de motie, zoals ik die in eer-
ste termi jn heb ingediend, niet zal 
steunen. Dat brengt mij ertoe, het de-
bat overziende, op een andere wijze 
onder woorden te brengen, wat wei-
licht bij een meerderheid van de Ka-

mer leeft, hetgeen in ieder geval voor 
mij een verbetering is van de huidige 
tekst. 

Welke taak heeft de overheid op het 
gebied van de bevolkingspolit iek? 
Naar mijn mening heeft zij slechts één 
rechtstreekse taak, namelijk ten aan-
zien van de immigrat ie. De overheid 
mag inderdaad bepalen, wie wel en 
wie niet op Nederlands grondgebied 
kunnen worden binnengelaten. Ik ver-
kies daarbij overigens de term regule-
ring van de immigrat ie boven de term 
tegengaan van de immigrat ie. Ik heb 
daarvoor een verklaring gegeven. Wi j 
hebben hier problemen met ruimte en 
mil ieu, maar er zijn mensen in het Mid-
dellandse Zeegebied die ontzettend 
veel achterstand op ons hebben, ook 
gelet op onze eigen tekorten. Daar vol-
doet ook het Europees regionaal be-
leid niet aan. Ook de ontwikkelingssa-
menwerking is daarop niet gericht. 
Ondanks het feit dat het kabinet te-
recht de ontwikkel ingssamenwerking 
hoog in het vaandel schrijft en de Mi -
nister dit ook w i l doen ten aanzien van 
de regionale Europese politiek, blijft er 
toch een ernstige problematiek over. 
Wij vinden dat wi j de noden en be-
hoeften van de mensen aldaar ook nog 
wel mogen afwegen tegen onze pro-
blemen. Ik heb in eerste instantie ge-
zegd dat de nota mij iets te nationalis-
tisch is. Ik kies duideli jk en bewust de 
nieuwe term regulering van de immi -
gratie in plaats van de term tegengaan 
van de immigrat ie, hetgeen een recht-
streekse taak van de overheid is. Voor 
het overige heeft de overheid ten aan-
zien van de bevolking en de bevol-
kingsgroei geen rechtstreekse taak. Dit 
is uit het debat tussen de Minister en 
mij ook naar voren gekomen. De Mi -
nister heeft wensen, die alle indirect 
zijn, zoals het bevorderen van studie -
wi j kunnen aan staatscommissies den-
ken - het mogeli jk maken van vol-
doende voorl icht ing, met name door 
middel van particuliere organen en het 
bevorderen van het beschikbaar stel-
len van voorbehoedmiddelen, met na-
me door middel van het ziekenfonds-
pakket. De burgers kunnen zelfstan-
dig bepalen, of zij dit wi l len. Het Ne-
derlandse volk bepaalt dus, hoe het 
met de bevolkingsgroei zal gaan. Sa-
menvattend: slechts een directe taak 
ten aanzien van de immigrat ie en een 
zeer indirecte taak ten aanzien van het 
overige. Ik heb geprobeerd, dit alles 
samen te vatten in een nieuwe motie, 
die naar ik hoop meer tegemoet komt 
aan wensen die in de Kamer leven en 
ik trek de andere motie op dit punt in. 
Aangezien de moties J.N. Scholten c.s. 
(12 757, nrs. 14 t /m 18) zijn ingetrokken, 

maken zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden J . N. 
Scholten, Groensmit-van der Kallen, 
Tolman en Jansen wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

kennis genomen hebbend van de 
Oriënteringsnota R.O.; 

gehoord de discussie; 

verzoekt de Minister de bestaande 
subdoelstell ing onder S.2.1. te vervan-
gen door de volgende tekst: 

S. 2.1. Bevorderen van het verminde-
ren van de bevolkingsgroei, onverlet 
latend de vr i jheid en verantwoordeli jk-
heidder burgers. 

- Bevorderen van het onderzoek en 
verbreiding van kennis. 
- Bevorderen van voorl icht ing via 
geëigende organen. 
- Bevordering van beschikbaarstel-
ling van middelen ter effectuering van 
de persoonlijke verantwoordel i jkheid. 
- Regulering van de immigrat ie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

D 
Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l 
nog even terugkomen op de motie op 
stuk nr. 19, waarvan ik de eerste on-
dertekenaar ben. Op verzoek van an-
deren wi l ik de vierde alinea als volgt 
veranderen: 'verzoekt de Minister op 
basis van de Oriënteringsnota' daar-
achter tussen twee komma's te zetten', 
te beginnen bij de Verstedelijkingsno-
ta, ' ; verder blijft dus de motie ongewij-
zigd. 

Bovendien wi l ik nog één poging 
wagen om de Minister uiteen te zetten 
wat er precies met deze motie wordt 
bedoeld. Ik ben hem dankbaar dat hij 
er nog niet op in is gegaan en mij eerst 
de gelegenheid geeft voor mijn uiteen-
zetting. Uit de dupliek van de Minister 
is mij gebleken dat hierover nog mis-
verstanden bestaan. De Minister on-
derscheidt twee zaken in de motie. Op 
de eerste plaats ziet hij in deze motie 
een versterking van de financiële claim 
van allerlei maatregelen die worden 
genomen ter wi l le van een goede 
ruimteli jke ordening. Daarmee stemde 
de Minister in. Op de tweede plaats 
meent hij echter dat de motie vraagt 
dat de Regering nu eens moet mede-
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delen wat de ruimteli jke ordening kost 
in die zin dat de Minister de begrotin-
gen van de diverse vakmi nisters zou 
moeten uitvlooien, met het doel de be-
dragen te kunnen noemen die de diver-
se ministers voo rde ruimteli jke orde-
ning op hun begrotingen hebben ge-
plaatst. Dat vragen wi j echter helemaal 
niet, mijnheer de Voorzitter. Wi j vragen 
niet naar een opsomming van bedra-
gen die i ncidenteel mede voor de 
ruimteli jke ordening op de diverse be-
grotingen terecht zijn gekomen; wij 
vragen de Minister om op basis van de 
Oriënteringsnota een prioriteitenpakket 
daaruit samen te stellen, dus een plan -
bij voorbeeld de inrichting van de 
Randstad - en zo'n plan tevens te pro-
grammeren en te budgetteren in een 
meerjarenplan. Wij menen namelijk dat 
planning, programmering en budgette-
ring in zo'n plan onverbrekelijk met el-
kaar behoren te zijn verbonden. Op de 
derde plaats behoort die programme-
ring en budgettering van zo'n plan niet 
alleen te gelden voor de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning. Dit plan behoort een zaak te zijn 
voor het hele kabinet, waarbi j iedere 
Minister die een stuk uitvoerende taak 
in zo'n plan heeft, zich ook meerdere ja-
ren garant stelt dit plan te zullen helpen 
uitvoeren. Daaraan heeft het in het ver-
leden steeds ontbroken. Stelt het kabi-
net zich garant voor zo'n plan dat uitge-
werkt is in t i jd en geld in een verschui-
vend meerjarenplan, dan krijgt het par-
lement een redelijke garantie, dat het 
doeleinden pakket dat op papier is ge-
zet, ook redelijk en op t i jd uitgevoerd 
zal worden. Zo niet, dan moet het opge-
stelde plan minder ambitieus worden 
of zelfs verval len; maar dat moet dan 
wel duideli jk naar buiten worden ge-
bracht, zodat het parlement dan ten-
minste weet, waar het aan toe is, dat wi j 
ook niet met halve plannen blijven zit-
ten, dat er ook geen valse verwachtin-
gen blijven bestaan en het parlement 
kan bezien hoegroot deerns ten de wi l 
is - en eventueel de financiën - waar-
mee dit kabinet het ruimteli jk orde-
ningsbeleid serieus centraal stelt. 

In ieder geval zijn wi j ervan over-
tu igd dat slechts op bovengenoemde 
wijze voor een Kamerlid inzicht kan 
worden verkregen in de meerjaren-
plannen van een kabinet. Dat geldt dus 
niet alleen voor het meerjarenplan van 
deze Minister. Slechts op deze wijze is 
een democratische controle op de 
gang van zaken mogeli jk hetgeen een 
zaak is waaraan wi j erg veel belang 
hechten. 

Ik moet nog een korte opmerking 
maken naar aanleiding van de duplie-

ken over de gelegenheidscombinatie 
Drees en de Minister. Ik v ind dat een 
gelegenheidscombinatie en ik wi l dat 
ook beargumenteren. Hij heeft zich er 
namelijk op beroepen dat Drees het 
ook zo vindt en daarvoor moet de Ka-
mer toch wel zwichten. 

Minister Gruijters: Zo ver gaat het 
niet! 

Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Dat kan worden nagelezen in de 
duplieken. De poging van de Minister 
om zich achter de rug van de heer 
Drees te wil len opstellen om zijn gelijk 
te kunnen krijgen, doet mij gewoon ko-
misch aan, nadat ik de Minister in eer-
ste instantie heb horen zeggen 'ik v ind 
dit zelfs beneden de door mij toch al 
niet zo gewaardeerde betoogtrant van 
de heer Drees'. Of het een, of het an-
der, mijnheer de Voorzitter! 

De heer Drees heeft naar aanleiding 
van zijn interruptie betreffende mi jn 
motie - hij is niet aanwezig - recht op 
een antwoord dienaangaande. Het 
moet mij van het hart, dat ik van ie-
mand als Drees zo'n interruptie het al-
lerminst had verwacht. Iemand als hij 
dient toch te weten, dat als men van 
iets wat op papier staat iets concreets 
wi l maken, als men doelstell ingen wi l 
concretiseren, deze dan in plannen 
dienen te worden uitgewerkt en deze 
plannen moeten worden geprogram-
meerd en gebudgetteerd in een meer-
jarenplan. In de VS wordt het systeem 
trouwens al een jaar of zes toegepast, 
dus ook zijn argument dat dit onmo-
gelijk is, gaat in dit geval niet op. 

Hoewel de Minister in zijn tweede 
nota van wijzigingen niet precies onze 
tekst over het gecoördineerd nationaal 
zeehavenbeleid heeft overgenomen, 
achten wi j zulk een beleid dermate te 
behoren tot een evenwichtig zeeha-
venbeleid, dat wi j erop vert rouwen, 
dat onze bedoelingen zullen worden 
geëffectueerd, ook door deze tekst van 
de Minister. Wij zijn derhalve bijzonder 
tevreden, dat de Minister ten slotte de-
ze tekst in zijn tweede nota van wijzi-
gingen heeft wi l len opnemen en zullen 
derhalve onze motie op stuk nr. 20 in-
trekken. 

Wat de tweede nota van wijzigingen 
betreft: wi j vinden het een bijzonder 
goede werkwijze, dat de Minister op 
zo'n snelle wijze heeft gereageerd op 
de discussie in deze Kamer. Dat geeft 
extra vertrouwen in zijn beleid. Met 
deze opmerking wi l ik graag mijn der-
de sprekerstermijn besluiten, mijnheer 
de Voorzitter. 
Aangezien de motie-Groensmit-van der 
Kallen c.s. (12 757, nr. 20) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Groen-
smit-van der Kallen, Giebels, Scherpen-
huizen, Tolman, Van Rossum en Bre-
men wordt ter vervanging van de mo-
tie, voorkomende op stuk 12 757, nr. 19, 
een nieuwe motie voorgesteld, luiden-
de: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Oriënteringsnota Ruimteli jke Orde-
ning; 

van mening, dat vaststell ing van een 
ruimteli jk beleid voor Nederland 
slechts zin heeft wanneer de daarin 
vervatte doelstell ingen vooreen peri-
ode die daartoe valt te overzien, eco-
nomisch en financieel haalbaar zi jn; 

voorts overwegende, dat de zeer be-
perkte middelen nopen tot een duide-
lijke priori teitsbepaling; 

verzoekt de Minister op basis van de 
Oriënteringsnota, en te beginnen bij 
de verstedelijkingsnota, een prioritei-
tenpakket samen te stellen dat f inan-
cieel en economisch haalbaar zal zijn, 
en vraagt de Minister dit pakket, in zijn 
definitieve vorm, in een door het kabi-
net aanvaard, financieel onderbouwd 
meerjarenplan aan de Kamer voor te 
leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Gaarne dank ik de Minis-
ter voor zijn beantwoording. Hij heeft 
hiermee getoond, in ieder geval prijs 
te stellen op gemeen overleg met deze 
Kamer. Hij is ook zeer uitvoerig inge-
gaan op een wezenlijk punt van dit de-
bat. Hij heeft dan wel niet aan zonde 
besef gewonnen, heeft hij gezegd, 
maar in ieder geval heeft hij het begrip 
'zonde' inmiddels in zijn vocabulaire 
opgenomen. Hij heeft in ieder geval 
aan begrip gewonnen, heeft hij ge-
zegd. Dat is voor ons ook een belang-
rijk pluspunt! 

De Minister heeft gezegd, op de we-
zenlijke strevingen een fi losofische 
toelichting te wil len geven. Ik weet 
niet, of het over zo'n abstracte zaak 
ging. Ik meen dat het ging over een 
veel meer concrete zaak, namelijk over 
een duidelijke spanning die er was tus-
sen het basisdoel en de verdere uit-
werking. Het ging min of meer over 
het hinken op twee gedachten. Het ba-
sisdoel roept op tot een zekere in-
spraak van grote groepen van men-
sen. Zo gauw als de inspraak tot stand 
komt, is er een kans, dat de sprekende 
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monden door de Minister dicht wor-
den geslagen door te zeggen: dit past 
niet in mijn beleid, want in de Oriënte-
ringsnota staat dit en dat, lees maar 
daar staan vele zaken die niet overeen-
stemmen met de uit de inspraak 
voortvloeiende strevingen. Als gevolg 
daarvan komt er tussen die twee din-
gen een duidelijke spanning. De Minis-
ter heeft gezegd, dat er geen maatsta-
ven zijn die voor de eeuwigheid gel-
den. Alsof ik daarom had gevraagd! Er 
zijn trouwens wel degelijk zodanige 
maatstaven. Als er geen wet is, is er 
geen overtreding. Men moet dus wel 
degelijk rekening houden met alge-
meen geldende maatstaven. Dat er 
maatstaven zijn, blijkt ook wel uit de 
verdere opstell ing van de Minister, 
toen deze zich nogal boos uitliet over 
de pers. Hij blijkt bepaalde maatstaven 
voor die pers aan te leggen. Immers, 
als er geen maatstaven zijn heeft de 
Minister geen recht om boos te zijn. 
'Gij zult geen vals getuigenis spreken' 
zou een van die maatstaven kunnen 
zijn. De Minister heeft dus slechts 
recht om boos te zijn als hijzelf maat-
staven erkent, en die maatstaven niet 
voldoende in acht genomen worden. 
Hij was juist bezig met het relativeren 
van die maatstaven. Ik had daar moei-
te mee. 

De Minister heeft gezegd, dat juist in 
ons dicht bevolkte land ruimteli jke or-
dening een centraal onderwerp van de 
regeringspolitiek is, omdat men in de 
samenleving van vandaag met al haar 
activiteiten zo gemakkelijk op grenzen 
stuit. Als men op grenzen stuit, stuit 
men toch ook op bepaalde maatsta-
ven. Ik heb de Minister steeds weer 
wil len verlokken tot het aangeven van 
duidelijke maatstaven, maar hij wi l , 
naar ik heb begrepen, niet graag in dat 
aas bijten. Ik heb natuurli jk niet ont-
kend dat er overal grenzen waren, juist 
ook bij die 'strevingen'. Ik voel juist de 
spanning tussen die twee dingen. Als 
zodanig waren wi j het dus wel eens. 
De Minister heeft dit ook laten uitko-
men. 

Ik heb hierover een motie ingediend, 
die natuurlijk ook onderl ing in deze Ka-
mer is besproken. Een aantal fracties 
vond de onder a. van die motie 
aangebrachte beperking 'voorzover 
deze niet in strijd zijn met geldende 
wetten en verordeningen en voor zo-
ver zij de openbare orde en goede ze-
den niet in gevaar brengen' het intrap-
pen van een open deur. Ik zou zeggen, 
dat dit het geval zou moeten zijn maar 
dat de praktijk wel eens anders is. De 

natuur is wel eens sterker dan de leer, 
zoals ook de Minister in zijn betoog 
heeft gezegd. Ik v ind die beperking dus 
wel een belangrijk onderdeel, maar ik 
wil het velen van mijn medeleden niet 
moeili jk maken om mijn motie te aan-
vaarden door die beperking. Ik ben 
dan ook graag bereid om deze tussen-
zin, waarmee enkele fracties het moei-
lijk hebben, te schrappen waarbi j het 
wezenlijke van de motie overeind 
blijft. Ik mag u, mijnheer de Voorzitter, 
hierbij de gewijzigde versie van mi jn 
motie, voorkomende op stuk nr. 22, 
overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van Ros-
sum wordt , ter vervanging van de 
door hem aanvankelijk voorgestelde 
motie (12 757, nr. 22) een nieuwe motie 
voorgesteld, luidende: 

De Kamer, 

kennis genomen hebbend van het ba-
sisdoel van het ruimteli jk beleid, zoals 
geformuleerd in deel 1c (hoofdstuk VI) 
van de derde nota over de ruimteli jke 
ordening, de zgn. Oriënteringsnota; 

van oordeel, dat de formuler ing onder 
a de indruk wekt dat het doel is om we-
zenlijke strevingen van individuen en 
groepen zo veel mogeli jk te honore-
ren, terwij l in tegenstell ing daarmede 
de verdere inhoud van de nota er dui-
delijk op gericht is om op zeer vele 
punten bedoelde strevingen van over-
heidswege in te perken; 

nodigt de Regering uit om geen ver-
wachtingen te wekken die nimmer ver-
vuld kunnen worden en daarom het 
basisdoel meer realistisch te formule-
ren en voor het gestelde onder a te le-
zen: 

a. de wezenlijke strevingen van indivi-
duen en groepen in de samenleving 
zoveel mogelijk tot hun recht komen in 
het belang van het geestelijke en ma-
teriële welzijn van mens en samenle-
ving. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! In de tweede nota van 
wijzigingen is de Minister zeer duide-
lijk tegemoet gekomen aan het in mijn 
motie op stuk nr. 23 gestelde. De Mi-
nisterzal wel begri jpen, dat ik eigenlijk 
behoefte had aan een verdere uitwer-
king. Hij heeft hierover evenwel al de 
weg gewezen. Volgens hem moest dat 
maar in een vervolgnota aan de orde 

komen, omdat het wezenlijke er nu al 
in stond. Ik dacht dat ik ook een aantal 
wezenlijke punten had genoemd, maar 
wij zullen er bi j de vervolgnota die spe-
ciaal op de landbouw betrekking heeft 
op terugkomen om zaken als ruilverka-
veling, waterbeheersing en ontsluit ing 
een duidelijke plaats te geven in dit ge-
heel. Om die reden meen ik dat ik de 
motie, voorkomende op stuk nr. 23 kan 
intrekken. 

Aangezien de motie-Van Rossum c.s., 
(12 757, nr. 23) is ingetrokken, maakt 
zij geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister heeft mij uit-
genodigd, de motie onder nr. 24 aan te 
houden en die bij de behandeling van 
de begroting van Verkeer en Water-
staat of bij de behandeling van de nota 
integrale verkeers- en vervoersplan-
ning ter sprake te brengen. De moei-
lijkheid is echter, dat het een duideli jk 
amenderende motie op de Oriënte-
ringsnota is. De nota wordt voor ken-
nisgeving aangenomen, zodat de mo-
tie eigenlijk naderhand niet meer kan 
worden behandeld. Het lijkt mij proce-
dureel moeili jk aan het verzoek van de 
Minister te voldoen. Het manco van 
deze nota is, dat het goederenvervoer 
niet uit de verf is gekomen. In de eer-
ste nota is het zelfs helemaal niet ge-
noemd en in de vervolgnota Ie slechts 
zeer summier. Het goederenvervoer is 
mijns inziens een zeer wezenlijk on-
derdeel van de afdeling verkeer en ver-
voer. Als dit er niet in komt, blijft de af-
deling verkeer en vervoer een mistige 
zaak. Het gaat dan alleen om perso-
nenvervoer. Ik ben dan ook bepaald 
niet gelukkig met een verkeers- en ver-
voersfilosofie, waarin het goederen-
vervoer ontbreekt. Misschien komt het 
in de nadere nota beter uit de verf. Het 
lijkt mij beter, thans namens onze frac-
tie de hele afdeling verkeer en vervoer 
van de nota af te wijzen. Dan heb ik na-
tuurlijk ook geen behoefte meer aan 
deze motie. Daarom trek ik haar in. 

Aangezien de motie-Van Rossum c.s. 
(12 757, nr. 24) is ingetrokken, maakt 
zij geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De motie van de heer 
Scholten is wel zeer belangrijk afge-
zwakt, wat wi j sterk betreuren. De eer-
ste motie had onze vol le instemming. 
Wij zullen de nieuwe motie steunen, 
als reactie op het regeringsstandpunt 
en omdat een half ei altijd nog beter is 
dan een lege dop, maar we hebben er 
zeer grote moeite mee. 
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D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Nadat de Minister met zijn 
tweede nota van wijzigingen is geko-
men - inderdaad een gevolg van goed 
overleg met de Kamer - heb ik de nei-
ging moeten weerstaan, nu amende-
rende moties op de wijzigingen in te 
dienen, met name op twee punten. 

Wat de bevordering van een even-
wichtige zeehavenontwikkeling be-
treft, kan men natuurli jk alle kanten uit. 
Men kan de vraag stellen, wat even-
wicht ig is, enz. Door mi jn fractie zal de 
evenwichtigheid van het beleid in ster-
ke mate worden afgemeten aan een 
door de Kamer aangenomen motie, 
die tot strekking heeft, dat het Wad-
dengebied niet moet worden aange-
tast. Deze motie is overigens met zeer 
grote meerderheid aangenomen. Dat 
geeft ook aan, waarom ik tegen de mo-
tie van mevrouw Groensmit zou heb-
ben gestemd. 

Het tweede punt betreft het in stand 
houden en bevorderen van agrarische 
bedri j fsvoering. Ook daarmee kan 
men bij de uitwerking van het beleid 
meerdere kanten op. Ik heb in eerste 
en tweede instantie al gewezen op een 
mogelijk meningsverschil tussen de 
heer Scholten en ons over wat nu mo-
derne landbouwmethoden zijn. Dat 
meningsverschil is niet opgeklaard. De 
nota van wijzigingen geeft ook geen 
verdere verduideli jking. Ik zal niet met 
een motie komen om deze doelstell ing 
weg te halen of uit te breiden. Ik accep-
teer haar met dien verstande, dat goed 
moet worden nagegaan, wat op den 
duur rendabele vormen van landbouw 
zijn. Het is zeer goed mogeli jk - stu-
dies die nu verricht worden, wijzen 
daar ook op - dat dit een vorm van 
landbouw zal zijn die veel meer arbeids-
intensief en veel minder energie-
intensief is. 

Over de motie op stuk nr. 25 zal ik 
nog graag een nadere inl ichting krij-
gen. Ik heb daarover zojuist een voor 
mij prettige uitleg gehoord van de 
heer J . N. Scholten. Deze uitleg heeft 
mijn neiging om tegen deze motie te 
stemmen, aanzienlijk verzwakt en zal er 
well icht voor zorgen dat ik vóór de 
motie kan stemmen. Ik w i l echter wel 
eerst graag horen of ik goed heb be-
grepen dat de heer J . N. Scholten stelt 
dat de sociaal-culturele en economi-
sche ontwikkeling een grote druk zul-
len leggen op de wens, de mogeli jkhe-
den om hieraan te voldoen, op te rek-
ken en dat wi j die wens zoveel moge-
lijk moeten weerstreven. Betekent dit 
dus, dat wi j zeer grote nadruk moeten 
gaan leggen op het eerlijk delen van 
het beperkt beschikbare? Als ik de mo-

tie zó mag verstaan, zal mi jn fractie er 
geen moeite mee hebben om deze 
motie te steunen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is in dit 
debat ook gesproken over de media; 
de Minister heeft daartoe een aanzet 
gegeven. Wanneer ik zelf een betoog 
heb gehouden en ik later van oordeel 
ben dat het verkeerd is weergegeven 
of dat er in ieder geval iets anders 
staat dan ik gezegd heb of althans heb 
bedoeld te zeggen, heb ik tot nu toe al-
t i jd sterk de neiging gehad - ik hoop 
dat ik dit zal blijven houden - om te 
denken dat ik het dan wel verkeerd zal 
hebben gezegd. 

Minister Gruijters: U bent te goed voor 
deze wereld, mijnheer Jansen! 

De heer Jansen (PPR): Ik ben nog niet 
klaar met mijn betoog. Ik meen dat het 
zinnig is om te trachten uit de sfeer te 
komen van het elkaar verwijten naar 
het hoofd sl ingeren; wi j moeten pro-
beren te begrijpen wat hier eigenlijk 
aan de gang is. Het ruimteli jk orde-
ningsbeleid vraagt een visie op zeer 
lange termi jn. Het gaat om een visie 
die dikwij ls slechts in abstracte, moei-
lijk te begrijpen en voor de burgers 
niet direct voor de hand liggende be-
woordingen vervat kan worden. Niet-
temin is er een inspraakprocedure ge-
weest waar meer dan ooit op gere-
ageerd is. Dat geeft aan dat er een ont-
wikkeling in het volk aan de gang is. 
De persman staat nu voor de keuze, 
hoe hij zijn lezers moet betrekken bij 
deze zaak, lezers die als gevolg van 
een gebrek aan ontwikkel ing voor een 
belangrijk deel kortzichtig zijn in de 
meest letterlijke zin van het woord . 
Hoe moet de persman zijn lezers be-
trekken bij een beleid dat op zo lange 
termijn gericht is? In het algemeen blij-
ken dan in de voorl icht ing de lange ter-
mijn-aspecten achterwege te blijven of 
in ieder geval 'onderbenadrukt ' te wor-
den, terwij l zij eigenlijk een 'overbena-
drukking' nodig hebben. Men kan dit 
noemen het inspelen op de commer-
ciële belangen van een bepaald pers-
orgaan, waardoor weer eens goed 
aangedikt wordt dat er een aanval op 
de auto is en dat er weer wordt ge-
speeld met de kleine man; daardoor 
komen de zaken die dicht bij de burger 
liggen en die de burger ook kan vatten, 
goed over. 

Dit geeft echter wèl een volstrekte 
vertekening van het juiste beeld. Ik 
meen dat het zinnig is als wi j ons nog 
eens bezinnen op de vraag, hoe wi j 
overbrengen welke problemen er zijn 
op lange termi jn. Ik meen dat het zin-
nig is geweest dat de Minister hierover 
enkele opmerkingen heeft gemaakt. 

Ook ik v ind dat de pers in dit opzicht 
tekort is geschoten. 

De heer Van Rossum (SGP): Maar dat 
er wel wezenlijke strevingen zijn. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Het is 
toch volkomen duidelijk dat iets dat de 
burger meteen raakt, terwij l het hele 
verdere debat voor de burger nogal 
vaag is geweest, goed bij hem over-
komt? Dat voelen zij toch? 

De heer Jansen (PPR): Het gaat inder-
daad om zaken die de burger meteen 
voelt. Wat hier echter besproken is 
voorde lange termi jn, raakt de burger 
veel en veel meer dar, de korte ter-
mijn-aspecten die eruit gelicht zijn en 
die hij inderdaad misschien eerder 
voelt. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Maar 
de burger is realist. 

De heer Scholten (ARP): Veel geïnte-
resseerde burgers wil len natuurli jk 
graag weten wat er in deze zaal be-
sproken wordt , met name allerlei be-
stuurders in het land. Het aantal men-
sen dat heeft opgebeld om te vragen 
wat er hier in het debat werkelijk ge-
beurd is, is veel groter dan ik ooit eer-
der heb meegemaakt. Dit is veroor-
zaakt door de voorl ichting die de heer 
Jansen naar mi jn mening terecht heeft 
gehekeld. 

D 
De heer Giebels (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een voor mij belangrijke 
vraag uit de tweede termijn is niet be-
antwoord, namelijk hoe in de gedach-
tengang van de Minister de verhou-
ding zal zijn tussen: a. het toekennen 
van lokatie- en infrastructuursubsidies 
aan gemeenten; b. haar aanwijzing tot 
groeikern of groeistad en c. de plano-
logische.kern beslissingsprocedure bij 
dit soort gemeenten in het kader 
van de verstedelijkingsnota. 

Indien de Minister op die vraag op 
dit moment niet wi l ingaan, vraag ik 
hem mede namens de collega's Schol-
ten en Groensmit-van der Kallen dr in-
gend ons hierover in de vaste Com-
missie eens te informeren. 

Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Neen, alleen dat laatste! 

De heer Giebels (PvdA): De kwestie-
Breda kan hierbij als voorbeeld die-
nen. 

Minister Gruijters: Ik zal mijn ant-
woord, in tweede termi jn gegeven, on-
getwijfeld nog nader toelichten, zodat 
ook de heer Giebels, zo hoop ik, tevre-
den kan zijn. 
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Giebels 
De heer Giebels (PvdA): Dank u. 
De Minister heeft ons met enige 
verontwaardiging verweten, dat wi j 
met onze geli jkheidsmotie op 
stuk nr. 25 hebben geprobeerd, 
hem links in te halen, een manoeuvre, 
die hem kennelijk wat onvoorstelbaar 
voorkomt. Met de motivering van de 
heer Scholten handhaven wi j deze mo-
tie. Wij betreuren het, dat de Minister 
op motiver ing en inhoud van de motie 
nauwelijks is ingegaan. Wij handha-
ven haar, omdat het naar onze mening 
noodzakelijk is het inhalen van onge-
lijkheid en achterstand centraal te stel-
len in de verdere opzet van de Derde 
Nota en daarmee deze beter op koers 
te leggen. Tegen de heer Jansen, die 
ons voorhoudt, dat het behoeftenpa-
troon, dat voortvloeit uit het opheffen 
van ongeli jkheid en achterstand, ons 
mil ieu kan bedreigen, zeg ik, dat juist 
zijn zorg voor het milieu nog eens ex-
tra de noodzaak onderstreept van een 
mogelijke herverdeling van de beperk-
te ruimte. 

Over de motie, voorkomende op 
stuk nr. 26, merk ik op, dat wi j ons plei-
dooi om voldoende groeikernen aan te 
wijzen, handhaven. Ik heb de indruk, 
dat de Minister gevoelig is voor onze 
bezwaren tegen een te snelle groei van 
deze kernen, waardoor zij hun eigen 
karakter verliezen, hun voorzieningen-
niveau niet op peil kunnen houden en 
nieuwe suburbanisatie uitlokken. Met 
klem dring ik er bij de Minister op aan, 
in de verstedelijkingsnota niet een ab-
solutegroeinorm van 2000 woningen 
per jaar te hanteren, maar een maxi-
male procentuele groei per kern per 
jaar. Intussen delen wi j zijn mening, 
dat het groeikernenbeleid financieel 
natuurlijk ook te behappen moet zijn. 
Wij zullen dat gedeelte uit onze motie 
schrappen en ons pleidooi 
voor geleidelijke verruiming van het 
aantal groeikernen in het kader van de 
behandeling van de verstedelijkings-
nota hervatten. De rest van de motie, 
voorkomende op stuk nr. 26, handhaaf 
ik. Wij noteren daarbij de uitspraak van 
de Minister, dat ook naar zijn mening 
extensief bebouwde gebieden moeten 
worden onderzocht op hun mogelijk-
heden om een deel van de overloop-
problematiek op te vangen, maar dat 
hij terugschrikt voor de gedachte, dat 
bij zo'n onderzoek ook Wassenaarse 
vil lawijken kunnen worden betrokken. 
Ik heb hierbij de eer, mijnheer de Voor-
zitter, de gewijzigde motie op uw tafel 
te deponeren. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Giebels, 
Jansen en Kombrink wordt ter vervan-
ging van de motie, voorkomende op 
stuk 12 257, nr. 26, een nieuwe motie 
voorgesteld, luidende: 

De Kamer, 

van mening, dat de doelstell ingen van 
de Oriënteringsnota ten aanzien van 
het verstedelijkingsbeleid in de eerste 
plaats noodzaken tot een goede inrich-
t ing van de steden en een versterking 
van hun woonfunct ie; 

overwegende, dat een goed inrich-
tingsbeleid van de steden niet kan 
voorkomen, dat voor de vooralsnog 
grote vraag naar woningen ook buiten 
de steden zelf ruimteli jke mogelijkhe-
den moeten worden gevonden ten ein-
de in de behoefte aan huisvesting te 
kunnen voorzien; 

overwegende, dat in de Oriënterings-
nota ten onrechte niet is nagegaan, 
welke opnamecapaciteit woongebie-
den en woonwi jken met een lage be-
bouwingsdichtheid bieden om de 
'overloop' van de steden op te van-
gen; 

verzoekt de Regering om in de Verste-
deli jkingsnota: 
1°. hoge voorrang te geven aan de in-
richting van de steden; 
2°. na te gaan in hoeverre woongebie-
den en woonwijken met een lage be-
bouwingsdichtheid mogeli jkheden 
bieden om de overloop uit de steden 
op te nemen, alsmede om na te gaan 
welke maatregelen nodig zijn om deze 
capaciteit mede te benutten voor soci-
ale woningbouw, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 
De heer Giebels (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Verkeer en vervoer, auto en 
openbaar vervoer hebben in dit debat 
over de Oriënteringsnota de meeste 
aandacht van pers en publiek getrok-
ken. Te veel aandacht en met een ver-
tekend beeld, zegt de Minister, die 
graag aan persen parlement voor-
schrijft, hoe hij het gehad had wi l len 
hebben. 

Ik wi l graag de visie van de Partij van 
de Arbeid ten aanzien van auto en 
openbaar vervoer kort weergeven. 
Met de Oriënteringsnota constateren 
wij dat de auto vooral in onze steden 
en in onze directe woonomgev ing een 
lastig element is geworden, dat ons 
leefklimaat danig in de weg zit. Een an-

dere inrichting van de ruimte van ons 
land, die de auto overbodig zou ma-
ken, is niet te verwezenlijken. De 
Oriënteringsnota is wat dat betreft 
zeer realistisch. Het grootste gedeelte 
\/an de bebouwde omgeving ligt nu 
eenmaal vast. Het is dus een illusie te 
menen dat wi j de auto zouden kunnen 
uitbannen uit onze samenleving. Het 
zou ook indruisen tegen het beginsel 
van geli jkheid, dat wi j zo centraal stel-
len, omdat w i j dan de lage inkomens, 
die het zich nu kunnen permitteren, 
een auto zouden onthouden. 

Wat wi j echter wel kunnen en moe-
ten doen is de auto terugdringen waar 
hij ons allemaal in de weg zit: in de 
binnenstad, in de woonstraat, in het 
natuurgebied en waar openbaar ver-
voer, fiets en soms ook onze eigen be-
nen een heel redelijk alternatief kun-
nen bieden. Ik wi l als belangrijk voor-
beeld noemen, samen met het verkie-
zingsprogramma van de VVD, het 
woon-werkverkeer. 

Dit betekent in de eerste plaats een 
pakket van ruimteli jke maatregelen -
daarop wil len wi j graag het accent leg-
gen - zoals het afsluiten van binnen-
steden voor de auto, het veranderen 
van autostraten in woonstraten, de au-
to op enige afstand van de woning la-
ten parkeren, vrije banen voor t ram, 
bus en taxi, het weren van de auto uit 
natuur- en recreatiegebieden en het de 
bezoekers laten leren dat zij te voet of 
per fiets vaak heel wat meer kunnen 
genieten. Deze maatregelen moeten 
vaak in eerste instantie op plaatselijk 
niveau worden genomen. 

Deze beperking van het gebruik van 
de auto is alleen gerechtvaardigd en 
mogelijk als het openbaar vervoer een 
goed alternatief biedt. Wij onderschrij-
ven daarom de stelling van de Minister 
dat de concurrentiepositie van het 
openbaar vervoer ten opzichte van de 
auto in ieder geval niet mag worden 
verzwakt en liever nog wat versterkt. 
Deze stelling kan het op zich reeds 
rechtvaardigen om het gebruik - niet 
het bezit - van de auto financieel te be-
lasten. Verder zullen de gelden, die no-
dig zijn om het openbaar vervoer te 
versterken - niet alleen in de steden, 
maar zeer nadrukkelijk ook op het plat-
teland waar de auto bepaald niet voor 
iedereen beschikbaar is - ergens van-
daan moeten komen. Wij hebben niet 
voor niets gepleit voor een financieel 
onderbouwd meerjarenplan perso-
nenvervoer. Wij kunnen ons voorstel-
len, dat deze gelden gevonden moeten 
worden in een belasting, maar dan bij 
voorkeur weer op het gebruik en niet 
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Giebels 
op het bezit van de auto: benzine-ac-
cijnsen parkeertarieven. 

De Minister heeft in deze gedachten-
gang, die men ook terugvindt in de 
Oriënteringsnota, enige bespiegelin-
gen gegeven over denkbare maatrege-
len op wat langere termijn. Hij heeft 
daarbij onder meer het prijsmecha-
nisch rijden genoemd. Was dat ove-
rigens niet een vondst van de met de 
VVD verwante Teldersstichting in haar 
rapport 'Ruim baan voor het verkeer'? 

Ik geloof dat de verwarri ng waaraan 
de Minister zich zo heeft geërgerd, 
deels voortkomt uit de vertaling door 
de pers van dit soort bespiegelingen 
op lange termijn in harde maatrege-
len.dieonsal op Prinsjesdag te wach-
ten zouden staan. Misschien zou de 
Minister ons toch nog eens duidelijk 
kunnen maken wat naar zijn mening 
de maatregelen op korte termijn zullen 
zijn en welk instrumentarium ten aan-
zien van het verkeers- en vervoersbe-
leid in de verdere toekomst denkbaar 
is. 

De heer Scholten (ARP): De heer Gie-
bels heeft de Minister al citerend ten 
tonele gevoerd met zijn kritiek op de 
pers, maar er vervolgens niets aan ver-
bonden. Ik zou toch wel graag willen 
weten of de opmerkingen van de heer 
Giebels over de Minister en de habitus 
van de Minister impliceren dat de frac-
tie van de Partij van de Arbeid zich dis-
tantieert van wat de Minister gezegd 
heeft over de rol van de pers in dit de-
bat of dat de fractie van de Partij van 
de Arbeid zich in welke vorm dan ook 
daarbij zou willen aansluiten. 

De heer Giebels (PvdA): Ik weet niet 
waar de interesse van de heer Schol-
ten plotseling vandaan komt. 
De heer Scholten (ARP): De kwestie 
heeft terecht de aandacht getrokken en 
daarom vind ik het niet juist om de Mi-
nister slechts te citeren en het daarbij 
te laten. Dan moet de fractie van de 
Partij van de Arbeid op dit punt ook 
kleur bekennen. 
De Voorzitter: Het is gedurende zeer 
lange tijd in deze Kamer gewoonte ge-
weest niet in discussie te treden met 
de pers of, wanneer dit absoluut nodig 
mocht zijn, in zeer geringe mate. Het is 
natuurlijk op geen enkele wijze verbo-
den of buiten de orde, maar ik meen, 
dat het niet zo'n slechte gewoonte is. 
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil natuurlijk graag naar 
uw vermanende opmerkingen luiste-
ren, maar ik discussieer niet rnet de 
pers, maar met de heer Giebels, die de 

Minister heeft geciteerd. Ik vind dat ik 
mijn vraag aan hem terecht heb 
gesteld en dat ik ook een antwoord 
mag verwachten. 
De heer Giebels (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er ook geen moeite 
mee, een antwoord te geven. Ik sluit 
mij aan bij de collega's, die in de NRC 
begrip hebben getoond voor het feit, 
dat pers en publiek pas geïnteresseerd 
raken wanneer de ruimtelijke ordening 
vanuit de hoge abstractheid van haar 
fraaie doelstellingen neerdaalt naar de 
harde werkelijkheid van het dagelijkse 
leven, waarin auto en openbaar ver-
voer - 'mobiliteit', zoals wij dat dan zo 
fraai zeggen - hun direct aangaan. In 
deze zin deel ik - en namens de fractie 
sprekende - niet de felle kritiek, die de 
Minister heeft geuit. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Giebels 
heeft onder andere gewezen op de pu-
blikaties van de Teldersstichting, van 
de VVD over het woon-werkverkeer. 
Natuurlijk, daarin zitten enkele ele-
menten, die ons aanspreken. Ik zou 
graag de woorden van mevrouw 
Groensmit willen herhalen. Wat wij 
willen zijn auto-opvangende maatre-
gelen en begrip voor de auto. Maar de 
gehele sfeer van het debat en ook van 
de antwoorden van Minister Wester-
terp op gestelde vragen duiden op au-
to-pestende maatregelen. In de Oriën-
teringsnota, deel Ie, staat, dat men de 
doelstellingen niet mag lezen zonder 
naar de tekst te kijken. Ik zie de uitspra-
ken in samenhang met de gedachten, 
die daarachter zijn geformuleerd. 

De heer Giebels (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tot dusverre is er een vrij 
grote overeenstemming geweest in de 
houding van onze partij en de VVD ten 
opzichte van de relatie auto-openbaar 
vervoer. Ook voor ons is 'het autopes-
ten' geen doelstelling; dit zal men in 
Keerpunt niet tegenkomen. Ik herhaal 
echter dat - dit is het kernpunt - wij de 
auto daar zullen moeten terugdringen 
waar hij ons allen in de weg zit. Dit be-
tekent dat - ik hoop dat men deze con-
sequentie zal willen trekken - dan een 
behoorlijk alternatief moet worden ge-
boden, met name in de vorm van 
openbaar vervoer, waarvoor ook de 
nodige financiën optafel moeten wor-
den gelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds 
opgemerkt, dat de nota van wijzigin-
gen bepaalde elementen biedt, die in 
onze motie op stuk nr. 27 waren ver-
woord. Wij willen thans eerst de Ver-
stedelijkingsnota met het structuur-
schema Verkeer en Vervoer en met het 
meerjarenplan Personenvervoer af-

wachten. Wij houden deze motie niet 
aan, omdat het een amenderingsmotie 
is. Wij trekken haar thans in. 

Ten slottte wil ik iets zeggen over de 
mede door ons ondertekende motie 
op stuk nr. 19, die de gezamenlijke aan-
val van de Minister en de heer Drees te 
verduren heeft gehad. Ik begrijp met 
name de bezwaren van de Minister be-
treffende onmogelijke opgave, zinloze 
exercitie en dergelijke niet, gezien het 
gestelde op blz. 96 onder de titel Fi-
nanciële aspecten in de Oriënterings-
nota zelf over de bepleite budgettaire 
vertaling van het ruimtelijke beleid. Ik 
wil de Minister in overweging geven, 
deze nog eens te herlezen. Was het 
trouwens ook niet zo, dat de Regering 
met de Raad van Advies van mening 
was dat de Tweede Nota onder meer 
heeft gefaald, omdat haar mooie doel-
stellingen nooit financieel hard zijn ge-
maakt? 

Wij handhaven onze steun aan de 
motie, zoals deze nu is gewijzigd. Voor 
ons betekent deze motie de opdracht 
aan de Regering om tot een echte 
'comprehensive planning' te komen en 
om de al jaren in de commissie-Beleids-
analyse bestudeerde planning, pro-
gramming en budgetting system in 
het ruimtelijk beleid te gaan toepas-
sen, liefst met de daarbij behorende 
kosten- en batenanalyses, die ons kun-
nen laten zien, dat een goed ruimtelijk 
beleid bepaald ook de nodige maat-
schappelijke baten afwerpt. In deze 
planning, programming en budgetting 
moeten te zijner tijd ook de financiële 
operaties van het bedrijfsleven zicht-
baar gemaakt worden. Daarvoor heeft 
mijn fractiegenoot Wierenga met zijn 
planningsovereenkomsten tussen be-
drijfsleven en overheid aanknopings-
punten aangegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is - en 
dat realiseren wij ons terdege - geen 
gemakkelijke opgave, maar wel een 
onmisbaar complement van de plan-
nen, schema's en schetsen, die ons in 
de Derde Nota nog te wachten staan. 
Vandaar ons verzoek- dat is de inten-
tie van de aangebrachte wijziging -
om in de Verstedelijkingsnota hiertoe 
de eerste poging te doen. Ik meen dat 
- misschien heb ik mij vergist - dit ei-
genlijk ook altijd de bedoeling van de 
Regering is geweest. 
Aangezien de motie-Giebels c.s. 
(12 757, nr. 27) is ingetrokken, maakt zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De heer De Koning (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan in derde termijn heel 
kort zijn. De Minister heeft nog eens 
herhaald dat voor het regeringsbeleid 
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als grondslag is gekozen geli jkheid 
van inkomen, kennis en macht. Wat de 
gelijkheid van inkomens betreft, heeft 
hij gezegd dat ernaar wordt gestreefd 
dat het salaris van de man op de vuil-
niswagen geleidelijk aan het salaris 
van de burgemeester van Rotterdam 
nadert. Het omgekeerde zou beter zijn, 
namelijk dat het salaris van burge-
meester van Rotterdam geleidelijk aan 
het salaris van de man op de vuilnis-
wagen nadert: loon naar prestatie. 

De verdeling van macht is ook nog 
steeds een fabeltje. Het wordt zo ver-
deeld dat het bij de Regering zelf te-
recht komt. 

Wat de ontsluitingskosten betreft, 
heeft de Minister mijn gedachte revo-
lutionair economisch genoemd. Waar-
schijnlijk heeft hij dat gezegd om op 
een handige manier uit de moeil i jkhe-
den te komen, maar zo gemakkelijk 
komt hij niet van ons af. Hij heeft ge-
zegd dat de ontsluitingskosten in Ne-
derland f 90,- per m 2 zijn, hetgeen zal 
neerkomen op ruim f 1800,- per strek-
kende meter. Dat gelooft de Minister 
toch zelf ook niet? Hij heeft ook de ri-
oolaanleg erbij genoemd, maar dit valt 
onder de onroerend-goedbelasting 
dus die mag er niet bij worden gere-
kend. Ik zal de Minister ook bewijzen 
dat de gemeenten de grootste grond-
speculanten zijn. In Bennekom werd 
door de gemeente grond aangekocht 
voor f 0,65 per m2 . Na enkele jaren 
kostte deze grond f 1,50 per m 2 door 
renteverlies. De grond werd nader-
hand verkocht voor f 65,- per m2 , ter-
wi j l hij niet behoefde te worden ont-
sloten. Dit is een van de redenen waar-
om de woningen onbetaalbaar wor-
den. Ik blijf erbij dat de ontsluit ing op 
vele plaatsen niet meer dan f 30,- per 
m2 behoeft te kosten. De Minister heeft 
gezegd dat, als ik het daarvoor kon 
doen, het er voor de begroting aan-
merkelijk frisser uit zou zien. Ook dit is 
onjuist: het zou er voor de woningzoe-
kenden veel frisser uit zien. Het getal 
van 150 000 woningzoekenden noemde 
de Minister een statistisch cijfer. Dat is 
voor zijn verantwoording. Het getal is 
juist. Daar worden ook bij geteld dege-
nen die in noodwoningen en in onbe-
woonbaar verklaarde woningen wonen. 
Heel dikwij ls zijn het onverklaarbaar 
bewoonde woningen. Niet te vergeten 
degenen die noodgedwongen op ka-
mers en zolders wonen. Er zijn zelfs 
gemeenten waar 1500 tot 2000 woning-
zoekenden zijn. 

In de tweede nota van wi jz iging on-
der punt 6 wordt gesproken over in 
stand houden en bevorderen van ren-

dabele vormen van agrarische be-
dri j fsvoering. Hoe moeten die bedrij-
ven er in vorm en oppervlakte uitzien? 
De agrarische bedri jven die er tot nu 
toe zijn, worden allemaal onrendabel 
gemaakt, waarbi j de proefbedrijven 
voorop lopen. 

Mevrouw Veenendaal-van Meggelen 
(DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Onze 
fractievoorzitter de heer Drees voert 
op dit ogenblik het woord op een inter-
nationaal congres voor openbare f i -
nanciën. Daarom heb ik gevraagd na-
mens hem het woord te mogen voe-
ren. 

Wij zijn mevrouw Groensmit dank-
baar voor de nadere toelichting die zij 
heeft gegeven naar aanleiding van 
hetgeen de heer Drees over haar motie 
had gezegd. Ik ben het met mevrouw 
Groensmit eens dat de heer Drees -
dat geldt ook voor zijn gehele fractie -
er altijd voor pleit dat hetgeen in no-
ta's staat zo duidelijk mogeli jk wordt 
omgezet in concrete beleidsplannen. 
Ik meen dat er well icht toch sprake is 
van een wederzijds misverstand. Als 
men de stukken er goed op naleest, 
dan heeft de heer Drees heel duidelijk 
wil len laten uitkomen dat het hier ging 
om een ruimteli jke ordening. Ruimte-
lijke ordening is in eerste instantie een 
ordening in het grondgebruik en van 
alle mogelijke activiteiten die zich 
daarop afspelen; elektriciteitscentra-
les, behoud van de natuur, weg , rail en 
fabrieken. Het gaat echter in belangrij-
ke mate en heel vaak om het tegen-
gaan van investeringen en ook nog om 
het tegengaan van investeri ngen van 
iedereen, ook van afzonderlijke boe-
ren, bedrijven, van het Rijk en van an-
dere overheden. Dit alles te zamen kan 
men niet direct vertalen in een nota op 
het punt van de ruimteli jke ordening. 
Overigens zijn wi j het toch eens met 
hetgeen mevrouw Groensmit in haar 
motie vraagt. Zij vraagt om wat in deze 
nota staat - het gaat dus niet om het 
totale beleid ten aanzien van de 
ruimtelijke ordening - heel nadrukke-
lijk te vertalen in beleidsplannen. Wi j 
zullen de motie van mevrouw Groen-
smit steunen. 

Ik heb er nog behoefte aan, terug te 
komen op de motie van de heer Drees 
ten aanzien van de beleidsdoelstel-
l ing: Nederland mag geen immigratie-
land worden. De Minister heeft ook nu 
weer deze motie ontraden. Het stand-
punt van de fractie van DS'70 is dat die 
doelstell ing, zoals die nu in de nota is 
verwoord, niet goed is. Er zou moeten 
staan: Nederland mag geen immigra-
tieland zijn. De Minister heeft de motie 
ontraden met de motivering dat het 

thans allemaal erg moeili jk en ondui-
delijk is in Suriname, reden waarom 
wij deze motie nu niet zouden moeten 
aannemen. Wi j zijn het helemaal met 
de Minister eens dat het in Suriname 
op het ogenblik allemaal erg moeili jk 
en onduideli jk is. Dat zou voor ons 
juist een reden zijn om althans in Ne-
derland wat duideli jkheid voo rdeSur i -
namers te scheppen ten aanzien van 
wat wi j met onze ruimte wi l len. Het is 
toch bijzonder onduideli jk dat wi j aan 
de ene kant als beleidsdoelstelling 
hebben dat Nederland geen immigra-
tieland mag worden, terwij l aan de an-
dere kant een ander lid van het kabinet 
een zeer ru im toelatingsbeleid voert 
ten aanzien van deze bevolkingsgroep 
en tegeli jkerti jd uit de doeken doet 
waarom er zo snel mogelijk weer moet 
worden gewerkt aan remigratie van de-
zelfde mensen. Wij vinden dat een on-
voorstelbaar gesol met mensen. Wij 
vinden deze zaak heel essentieel, met 
name voor de ruimteli jke ordening. 
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat 
men zou wil len dat deze motie zou 
worden aangehouden tot een ander 
debat. Het gaat hier om de doelstell ing 
van het beleid op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. Wij menen dat 
heel duidelijk in deze nota had moeten 
staan dat Nederland geen immigratie-
land mag zijn en niet worden. Dit is 
voor ons een zeer essentiële zaak, re-
den waarom wi j deze motie vanmid-
dag toch in stemming zullen brengen. 

D 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l beginnen met die leden te 
danken die naar aanleiding van de no-
ta van wijzigingen hun moties hebben 
ingetrokken. De heer Scherpenhuizen 
heeft dit onder andere gedaan, met de 
motivering dat ik naar zijn mening de 
discussie wi lde verschuiven. Dat moet 
ik corrigeren. Wij hebben de discussie 
over de grondslagen van het beleid 
gehad. Na de stemmingen zal die 
grondslag gelegd zijn. De discussie 
over de uitwerking gaat dan voort. Die 
uitwerking mag zeer spoedig worden 
verwacht op het stuk van de verstede-
lijking en de mobil iteit, aan de hand 
van een drietal stukken, namelijk het 
tweede deel van de derde nota, het 
structuurschema verkeer en vervoer en 
het meerjarenplan personen vervoer. 
Die verdere uitwerking zal dan aanlei-
ding geven tot een meer gedetailleer-
de discussie, die van de kant van de 
Regering zal worden gevoerd op 
grond van de Oriënteringsnota. Dat is 
heel uitdrukkelijk de betekenis van dit 
stuk. Het is een beleidsgrondslag voor 
de Regering. 
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De heer Van Rossum (SGP): Het gaat 
toch ook op grond van de Nota-goe-
derenvervoer, die door de Regering is 
ingediend? 

Minister Gruijters: De heer Van Ros-
sum corrigeert mij terecht, citerend uit 
mi jn tweede termi jn. 

De heer Scholten heeft een nadere 
toelichting gevraagd op de vierde wi j -
ziging. Om misverstanden te voorko-
men: ik neem aan dat hij doelt op sub-
doelstelling 5.2, waar onder punt 6 
staat: 'afstemmen van de vestiging 
van grootschalige economische activi-
teiten en van de bereikbaarheid met 
particulier vervoer op karakter en ove-
rige functies van stad of stadsdeel'. Dat 
wi l dus zeggen dat hier voor de Verste-
delijkingsnota een richtlijn zal worden 
gevonden in die zin, dat wi j niet zonder 
meer de toegankelijkheid van de stad 
voor het particuliere vervoer en de toe-
gankelijkheid van de stedelijke gebie-
den voor economische activiteiten 
aannemen, doch die zullen afwegen 
tegen de huidige functies van de stad, 
zoals onder andere cultureel centrum, 
woongebied en wat dies meer zij. Het 
is niet zonder belang om dat hier dui-
delijk vast te stellen, omdat wel dege-
lijk vaak wordt gepleit voor visies - ik 
denk bij voorbeeld aan de visie van de 
heer Jokinen - die ertoe strekken, de 
stad wel volledig toegankelijk te ma-
ken voor het particuliere autoverkeer, 
waardoor het dan ook mogeli jk wordt 
om grootschalige economische activi-
teiten onbeperkt in de stad toe te laten. 

De heer Scholten (ARP): Mag ikcon-
cluderen dat het als het ware een ver-
f i jn ing van de bestaande tekst is? 

Minister Gruijters: Ja. Deze tekst is 
ook niet tot stand gekomen als 
gevolg van kritiek op de doelstell ing. 
Het was de heer Jansen die erop heeft 
gewezen, dat de vorige formuler ing 
weinig duidelijk was. 

De motie op stuk nr. 25 is volgens de 
heer Scholten geen gebrek aan ver-
trouwen in de Minister en in de Rege-
ring wat het op dit punt gevoerde be-
leid betreft. Daarvan neem ik goede 
nota. De heer Giebels, die deze motie 
ook heeft ondertekend, geeft als moti-
vering aan dat zijn fractie de gelijkheid 
zo'n centrale doelstell ing acht dat zij 
dat hier nog eens wi l onderschrijven. 

De heer Giebels (PvdA): Onderschei-
den. 

Minister Gruijters: Neen, hij had moe-
ten zeggen 'onderschri jven', want als 
hij naar het betoog van de Minister 
had geluisterd en de geest ervan had 

wil len proeven, dan zou hij aan die 
motie geen behoefte hebben gehad, 
want in de nota staat het streven naar 
gelijkheid centraal. Ik mag erop wijzen 
dat ik lid ben geweest van de commis-
sie-Mansholt, die wi j zelf de commis-
sie van zes noemden. Een aantal van 
de zaken die in de nota zijn uitgewerkt, 
zijn misschien niet in de vergade-
ringen van de commissie ontstaan, 
maar daar voor het eerst in Nederland 
politiek actueel geworden. Conclusies 
die wi j daaruit trokken - i k deed dit ook 
van harte, want mi jn handtekening 
staat onder het rapport - hielden on-
der meer in dat voor de problemen, 
die wi j maatschappelijk tegemoet 
gaan, een adequate oplossing alleen 
kan worden gevonden dooreen sterke 
nadruk op de maatschappelijke gelijk-
heid. Die wijsheid hebben wi j geza-
menlijk verwoord in een rapport. Als 
de heer Giebels nu doet, alsof deze 
wijsheid exclusief van hem of van hem 
en zijn politieke vrienden is, dan moet 
ik dat maar weer bijboeken als een van 
de symptomen van het verschijnsel 
dat men in zijn kring zich er bij het ont-
dekken van bepaalde wijsheden niet 
anders dan bli jvend over kan verwon-
deren dat die wijsheid geen exclusieve 
is. 

De heer Giebels (PvdA): Bovendien nu 
een evangelische wi jsheid. Mijn pro-
bleem is dat de Minister heeft gezegd 
dat de Regering dit helemaal niet no-
dig heeft, omdat het inkomensbeleid 
alles oplost. Het verschil in opvatt ing 
is dat wij vinden dat het ruimteli jk be-
leid zelf wat moet doen in het verleng-
de van het inkomensbeleid om zeker te 
stellen dat die gelijkheid ook in een be-
tere spreiding van het gebruik van de 
ruimte tot haar recht komt. Op het 
tweede argument dat ik heb gehan-
teerd, is deze Minister helemaal niet 
ingegaan: kijk naar het studierapport 
van uw eigen RPD; dat zijn drie scena-
riostudies en daaruit blijkt dat wan-
neer je uit die brij van doelstell ingen 
die daar almaar fraai zijn geformu-
leerd, er eentje een beetje overdo-
seert, wat het verschil is in uitkomsten. 
Daarom, nogmaals, dachten wi j dat 
het zaak was om de Oriënteringsnota 
een beetje op koers te leggen; meer op 
koers te leggen dat deze nu ligt. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zie het symptoom nog duide-
lijker dan het al was. 

De motie van mevrouw Groensmit-
van der Kallen onder nummer 19 is nu 
vervangen door de motie onder num-
mer 30. Ik meen dat de discussie hier-
over inderdaad verhelderend is ge-
weest. Ik blijf mijn technische bezwa-

ren houden waar het gaat om het ma-
ken van een financieel meerjarenplan. 
Wij maken een begroting en daarnaast 
meerjarenramingen voor vier jaren 
volgend op het begrotingsjaar. Dat 
geldt dan nu tot en met het jaar 1980 
voor de begrot ing die binnenkort 
wordt ingediend voor 1976. Daarin 
moet terug te vinden zijn, niet alleen 
bij voorbeeld het verstedelijkingsbe-
leid of het hele beleid op het stuk van 
de ruimteli jke ordening, maar bij voor-
beeld ook het economisch beleid voor-
zover het financiële vertal ing krijgt. Ik 
ben het geheel eens met diegenen die 
zeggen dat dit dan ook te zien moet 
zijn. Het is ook onze bedoeling om bij 
wijze van schering door deze inslagen 
heen, in de Verstedelijkingsnota te la-
ten zien hoe op verschil lende begro-
tingsposten een aantal posten worden 
gemotiveerd door het ruimteli jk beleid. 
Wij zullen in de Verstedeli jkingsnota 
ook laten zien hoe verschil lende metho-
dieken van verstedelijking binnen be-
paalde begrotingsposten tot verschil-
lende bedragen leiden. Met andere 
woorden: in de onderscheiden moge-
lijkheden die wi j hebben voor de vor-
ming van ons beleid, zullen wi j ook la-
ten zien hoe die onderscheiden moge-
lijkheden financieel verschillen. Naar de 
geest meen ik aan de motie van me-
vrouw Groensmit-van der Kallen wel 
tegemoet te kunnen komen. Het lijkt mij 
dat bij de discussie over de Verstedelij-
kingsnota wel zal blijken of ook naar de 
techniek aan haar bedoelingen en die 
van haar mede-ondertekenaars tege-
moet is gekomen. Ik meen dat ik die 
toezegging, zoals ik het nu formuleer, in 
ieder geval kan doen en als men het in 
die geest w i l zien, kan ik tegen aanne-
ming van de motie geen bezwaren 
meer naar voren brengen. 

Ik wi l nog een kleine opmerking ter-
zijde maken. Mevrouw Groensmit-van 
der Kallen zegt - en zij citeert mij daar 
terecht - dat ik voor de betoogtrant 
van de heer Drees niet zoveel waarde-
ring heb. Een betoogtrant echter, is 
nog alti jd iets anders dan argumenten. 
De argumenten die de heer Drees in 
deze discussie die wi j over de begro-
tingstechniek voerden, naar voren 
bracht, vond ik des te zwaarder wegen 
omdat de heer Drees een deskundige 
op dit gebied geacht mag worden, 
aangezien hij directeur is geweest van 
de ri jksbegroting, thesaurier-generaal 
en directeur van het Centraal Plan Bu-
reau. Ik verschool mij dus niet achter 
zijn argumenten. Ik wees erop dat zijn 
argument in dezen goed moest wor-
den beluisterd omdat hier een deskun-
dige sprak. Ik meen dat men nooit kan 
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zeggen: ik luister naar die persoon wel 
en naar die persoon niet. Het lijkt mij 
beter van geval tot geval naar de argu-
menten te luisteren, ook al bevalt de 
betoogtrant niet. 

Ik kom thans tot de heer Van Ros-
sum. Ik zet onze filosofische discussie 
nog even voort. Ik meen dat ik kort kan 
zijn. De heer Van Rossum voelt natuur-
lijk een zeer duidelijk andere benade-
ring bij mij wat betreft de maatschap-
pelijke ethiek dan bij hem zelf. Als hij 
echter zegt dat ik geen maatstaven 
meen te kennen, dan heeft hij mij niet 
helemaal begrepen. Ik ken geen maat-
staven voor de beoordeling van de 
vraag of iets een wezenlijke streving is 
anders dan dat het door grote groepen 
als zodanig wordt gevoeld. In moder-
ne termen: ik definieer wezenlijke stre-
ving 'operationeel'. Dit houdt natuur-
lijk in, dat ik de ene streving niet boven 
de andere stel. Ik meen ook heel uit-
drukkelijk dat de Regering dit niet 
moet doen. Dit wil echter niet zeggen 
dat er voor het maatschappelijk ge-
drag dan geen maatstaven meer zijn. 
Het gaat erom dat ik geen ethische be-
oordeling geef van wat sommige men-
sen mooi vinden, wat zij graag willen 
doen, tegenover wat anderen mooi 
vinden en graag willen doen. Het gaat 
er mij om, dat ik wèl maatstaven heb, 
wanneer het gaat om de vraag, hoe de 
dingen worden gedaan. Ik zou juist 
willen zeggen dat degenen die er 
ethisch van uitgaan dat absolute oor-
delen over b.v. strevingen niet te ge-
ven zijn er goed aan doen juist in hun 
modus operandi in de samenleving 
vrij strakke maatstaven aan te leggen, 
zoals het houden van het gegeven 
woord; en dan denk ik dat de goede 
verstaander, wat mijn kritiek op de 
pers betreft, er wel een conclusie uit 
kan trekken, want daar gaat het om 
eerlijkheid. 

De heer Jansen heeft terecht gezegd 
dat, waar het b.v. ging om de grenzen 
van wat geoorloofd is bij de economie 
van het transport, met name het ha-
venbeleid, hij goed zou kijken naar wat 
wij zouden gaan doen met betrekking 
tot het Waddengebied. Onze intentie-
verklaring ligt (zie de regeringsverkla-
ring) op tafel. Men weet, dat de RPC op 
het ogenblik werkt aan een advies over 
het beheersregime. Daarover zullen 
wij een debat hebben. Ik ben het met 
hem eens, dat wij op dit punt dan be-
oordeeld mogen worden. Dit is ook ty-
pisch wat deze Oriënteringsnota 
wil doen: tegemoetkomen aan de we-
zenlijke strevingen en daar hoort tot 
verdriet van sommigen misschien ook 
de arbeid en dus de economie bij. 

Maar dat wordt begrensd door het ge-
geven milieu. Hoe wij die grens tegen-
over die strevingen tot gelding laten 
komen, is het beleid dat beoordeeld 
moet worden. 

Op motie nr. 25 ben ik al ingegaan. 
Wat betreft motie nr. 26: na de wijzi-

ging die is aangebracht, kan ik er nu 
geen bezwaar meer tegen hebben. Op-
nieuw zeg ik dat naar mijn mening ons 
beleid in die richting gaat, maar het 
gevraagde onderzoek wil ik graag toe-
zeggen. Ik ben ook van mening - zo 
heb ik al doen uitkomen - dat verdich-
ting van sommige wijken noodzakelijk 
is, maar ik zou daaraan bepaald niet te 
ver gaande conclusies willen verbin-
den; dit is al uit het debat met de heer 
Giebels gebleken. Opnieuw: men 
wachte ons beleid af. 

Wat betreft de groeikernen vind ik 
het heel verstanding om de discussie 
over de aantallen te hebben op het 
moment dat de verstedelijkingsnota 
uitkomt. 

Wat betreft de wijze van opereren -
hoe stellen wij groeikernen en groei-
steden als zodanig vast? - : dit doen 
wij aan de hand van de verstedelij-
kingsnota bij wijze van planologische 
kernbeslissing. Het beleid op dit punt 
kan daarop echter niet wachten. In de 
tussentijd meen ik dat de Regering -
maar dan staat zij altijd onder controle 
van de Kamer - al een aantal beslissin-
gen heeft moeten nemen, voordat de 
planologische kernbeslissing is geval-
len. Ik heb daarbij zowel op groeiker-
nen als op groeisteden gedoeld. Wij 
behouden ons dus het recht voor, al-
tijd onder controle van de Kamer, om, 
vooruitlopend op het totale planologi-
sche beleid terzake van de verstedelij-
king, beslissingen te nemen, want die 
kunnen in heel veel gevallen niet 
wachten. 

De heer Giebels (PvdA): Houdt de be-
slissing dan in het toekennen van een 
subsidie of ook het meteen vast-
leggen van de taakstelling groeikern-
groeistad? Ziet u het als één geheel of 
als twee rechtsmomenten? 
Minister Gruijters: Wij hebben daar-
voor een bepaalde techniek. Waar het 
gaat om de groeisteden, valt eerst de 
principebeslissing. Vervolgens kan de 
gemeente haar plannen insturen voor 
b.v. de infrastructuur. Wanneer die 
plannen door een interdepartementale 
werkgroep goed zijn bevonden, bete-
kent dit dat het Rijk terzake daarvan 
een meerjarige financiële toezegging 
doet. Die twee besluiten moeten ech-
ter goed van elkaar worden onder-
scheiden, want het principebesluit be-
tekent nog niet de toekenning van het 

geld; dan moet het plan nog uitvoerig 
bestudeerd worden. Wordt het plan 
goed bevonden - eventueel gewijzigd 
- dan komt het geld. Zwolle heeft b.v. 
die twee fasen achter de rug; Gronin-
gen en Breda zijn slechts de eerste 
sluis gepasseerd. 

De heer Giebels (PvdA): En dan 
komt de derde fase, namelijk die van 
de aanwijzing tot groeikern of groei-
stad, in de verstedelijkingsnota, waar-
in de basis van het akkoord tot uitdruk-
king kan komen? 

Minister Gruijters: Neen, de derde fa-
se is er voor deze steden en groeiker-
nen niet meer. Zij worden gewoon als 
zodanig in de nota teruggevonden. Wij 
nemen met de betreffende beslissin-
gen in feite een voorschot op de ver-
stedelijkingsnota. Men kan er bij voor-
beeld op rekenen, dat Zwolle in de no-
ta als groeistad zal worden opgeno-
men. 

De heer Giebels (PvdA): Het isdaar-
mee dan ook voorwerp van de plano-
logische kernbeslissing.... 
Minister Gruijters: In de planologische 
kernbeslissingen zullen zekere harde 
klonten zitten waaraan niets meer te 
doen is. 
De heer Giebels (PvdA): De flexibiliteit 
kan afhankelijk zijn van de fase waarin 
de zaak verkeert? 
Minister Gruijters: Neen. Er moet op 
worden gerekend, dat wanneer de be-
slissing is gevallen en de gelden zijn 
toegekend, de zaak niet wordt terug-
gedraaid. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Scherpenhuizen heeft - dit bleek uit 
een interruptiedebat" in de zaken die 
wij voorstellen op het stuk van het ver-
keer toch 'autopesten' geroken. Hij zal 
er de pers wel weer mee halen. 
De heer Scherpenhuizen (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb er bezwaar 
tegen, dat de Minister zegt, dat bepaal-
de uitlatingen van mij kennelijk be-
doeldzijn om de pers te halen. Ik wil 
nadrukkelijk zeggen, dat ik deze argu-
mentatie van de Minister niet zeer pas-
send vind. 
Minister Gruijters: Ik had niet anders 
verwacht, mijnheer de Voorzitter! 

De heer De Koning zegt, dat wan-
neer in bepaalde gevallen de ontslui-
tingskosten van gronden ten behoeve 
van de woningbouw lager uitkomen 
dan ik denk, dit dan niet de begroting, 
maar de huurder ten goede komt. Dit 
zou juist zijn, als wij niet in hoge mate 
reeds de huurder subsidieerden. Wan-
neer de werkelijke kosten lager uitval-
len doordat wij de grondkosten subsi-
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dieren, dan betekent dat, dat het er 
voor de begroting iets beter uitziet. Wij 
zorgen er nu al voor, dat de huurder 
niet te hoge grondkosten in rekening 
worden gebracht. Wanneer zij meeval-
len, is dat een meevaller voor de subsi-
die, dus voor de begrot ing. 

De heer De Koning (BP): De Minister 
vergeet erbij te zeggen (en te denken) 
dat er ook nog mensen zijn, die op een 
gezonde manier de won ingbouw wi l -
len onderhouden en die zonder subsi-
die bouwen. Dan is het voordeliger 
voor de huurder èn voor de gebruiker. 
Hier moeten wi j naar toe. Als wi j de 
bouwkosten en dergelijke niet opdri j-
ven, behoeft er in het geheel geen sub-
sidie te worden gegeven. De Minister 
maakt rondje na rondje. De zaak wordt 
steeds duurder. Men komt in hetzelfde 
punt terecht. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer De Koning heeft ge-
zegd, dat woningzoekenden die op een 
kamer wonen of in een slechte woning 
moeten worden gerekend tot de 
150.000 mensen zonder won ing . Als 
hij zijn statistiek zó herindeelt, zou hij 
nog best eens gelijk kunnen hebben! 

De heer Koekoek (BP): Zo moeten wij 
het wel indelen. 

Minister Gruijters: Mijnheer Koekoek, 
ik wist nog niet van uw benoeming tot 
directeur van het CBS. Mijn hartelijke 
gelukwensen! 

De heer Koekoek (BP): Daar heb ik ook 
nog nooit van gehoord. In welke krant 
hebt u dit gelezen? 

Minister Gruijters: Ik leid het af uit uw 
mededeling, dat wi j de zaak zo moeten 
indelen. Ik ga uit van de indelingen van 
het CBS, want daarmee moeten wi j 
werken. De indelingen van de BP be-
horen echter nog niet tot de grondsla-
gen van onze beheerstechniek. 

De heer Koekoek (BP): Voor een minis-
ter is het heel belangrijk, zijn inlichtin-
gen van verschillende richtingen te 
krijgen en niet alleen af te gaan op het 
CBS. Dat had ik van deze Minister ook 
niet verwacht. Ik wi l een voorbeeld 
noemen: ik ken een dame van 74 jaar -
ik wi l naam en adres geven - die reeds 
20 jaar op kamers woont . Zij moet er 
weg omdat er een ernstige zieke is. De 
gemeente Ede zei tegen haar (dit zijn 
andere inlichtingen dan die van het 
CBS!): wi j kunnen u wel inschrijven, 
maar voor u is er de eerste jaren geen 
kijk op woonruimte. De Minister w i l dit 
zeker tegenspreken? Laat hij het maar 
eens proberen, want het berust op wa-
re feiten, mijnheer de Voorzitter! 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Als de heer Koekoek mij de ge-
gevens van dit geval op een briefje wi l 
geven, zal ik graag uitzoeken of ik door 
het departement iets aan dit geval kan 
laten doen. Ik heb het gevoel dat het, 
wat ik er ook aan zou kunnen doen, de 
statistieken van het CBS niet zal veran-
deren. Dat kan ik de heer Koekoek dan 
ook niet toezeggen. 

De heer Koekoek (BP): Heeft u de be-
voegdheid om die statistieken bij het 
CBS te veranderen? 

Minister Gruijters: Neen, mijnheer 
Koekoek, ik had juist de indruk dat u 
dat zou wi l len, want u had een heel 
nieuwe indelingstechniek. 

De heer Koekoek (BP): U deelt ons me-
de dat u die statistieken niet zult veran-
deren. 

Minister Gruijters: Neen, neen. 

De heer Beekmans (D'66): De statistie 
ken zullen niet veranderen. 

De heer Koekoek (BP): Dat houdt in, 
dat het CBS zo zelfstandig is gewor-
den, dat het in geen enkel opzicht reke-
ning houdt met hetgeen hier in deze 
Kamer gebeurt. 

Minister Gruijters: Als ik de heer Koe-
koek zo hoor betogen, mijnheer de 
Voorzitter, lijkt mij dat van de kant van 
het CBS ook een wijs beleid. 

Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Mijnheer de Voorzitter! Mis-
schien mag ik nu terugkomen op het 
eigenlijke debat van vanochtend. Naar 
aanleiding van het antwoord aan de 
heer Giebels - ik had het toen meteen 
moeten doen, maar men reageert wel 
eens wat langzamer - wi l ik de Minis-
ter het volgende vragen. 

U zegt dat u een voorschot neemt op 
de verstedeli jkingsnota door het nu al 
vaststellen van groeikernen, nieuwe 
groeikernen en groeisteden. Ik zou 
graag horen, dat u de toezegging deed 
dat u als u groeikernen of groeisteden 
gaat aanwijzen, dit in overleg zult 
doen met de vaste Commissie van de 
Kamer. Die aanwijzing onttrekt zich na-
melijk aan de planologische kernbe-
slissingsprocedure met haar inspraak-
mogeli jkheden. Als vertegenwoordi-
gers van het volk - want dat zijn wi j 
echt nog wel - vormen wi j een instan-
tie waarmee u zich zoudt kunnen bera-
den. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zal mi jn beleid en mijn beslis-
singen graag aan de kamercommissie 
toelichten. Ik sta daar klaar voor. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Van Veenendaal heeft een beschou-

wing gegeven over de motie van de 
heer Drees voorkomende op stuk nr. 
11 over de immigrat ie. In de discussie 
over de vraag, of ons land een immi-
gratieland moet 'zi jn' of 'worden' , wi l 
ik niet treden. Ik wi l wel zeggen, dat 
het woord 'worden ' zo is bedoeld 
dat een beleid dat daartoe strekt vanaf 
heden gevoerd moet worden. Echter, 
men zal, zoals het met alle beleid op 
dit punt is, rekening hebben te houden 
- de heer Scholten heeft dit al betoogd 
- met de noden van anderen, met ge-
vestigde gewoonten en gevestigde re-
gels. Mi jn bezwaar tegen de motie 
voorkomende op stuk nr. 11 ligt vooral 
in het d ictum: 'verzoekt het kabinet om 
op korte termijn een toelatingsrege-
ling op te stellen en voor te leggen aan 
het parlement'. Nu wi j verkeren in de 
fase van de totstandkoming van de on-
afhankelijkheid van Suriname, lijkt mij 
het moment niet gegeven om dat te 
doen. Dat is mijn bezwaar tegen deze 
motie. 

De heer Staneke (DS'70): Als dat mo-
ment er niet was, zou u nu waarschijn-
lijk anders reageren? 

Minister Gruijters: Ik vind dat een hy-
pothetisch uitgangspunt, waarop ik 
niet inga. Ik heb te leven met de situ-
atie, waarin wi j verkeren. Van daar uit 
geef ik antwoorden en dat is al moeili jk 
genoeg. 

Mijnheer de Voorzitter! Gekomen 
aan het eind van mi jn speech in derde 
termijn loop ik nog even het lijstje van 
moties langs om te zien of het rege-
ringsstandpunt daarover vaststaat. Wij 
ontraden dus de aanvaarding van de 
motie voorkomende op stuk nr. 11. 

Ik heb van de heer Scherpenhuizen 
begrepen, dat hij zijn motie voorko-
mende op stuk nr. 13 handhaaft. Ik kan 
er niets anders in zien dan een onder-
streping van de toezeggingen. 

Van de motie voorkomende op stuk 
nr. 21 heb ik al gezegd, dat die dank-
baar wordt aanvaard als steun voor 
het beleid. 

Over de motie op stuk nr. 25 heb ik 
reeds mijn mening gegeven. 

De motie op stuk nr. 26 is nu herzien 
en ondervindt van mijn kant nu geen 
enkel bezwaar meer. Ik heb ook toege-
zegd, het daarin gevraagde onderzoek 
te zullen laten verrichten. 

Wat betreft de motie op stuk nr. 29 
ter vervanging van een ingetrokken 
motie meen ik nog alti jd, dat het voor 
ons land beter is te streven naar een 
stationaire bevolking. Daarmee bedoel 
ik wel degelijk een bevolking die - de 
immigratie daarbij in aanmerking ge-
nomen - stationair is. Het zou best 
eens kunnen betekenen, dat wanneer 
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wi j , zoals door de heer Scholten be-
toogd, toch een taak zien op het stuk 
van immigrat ie, onze doelstell ing nog 
moeilijker te bereiken valt waar het 
gaat om onze autochtone bijdrage tot 
de grootte van onze bevolking. Ik 
meen, dat ik mijn argumenten, in eer-
steen tweede termi jn op dit stuk gege-
van, niet verder behoef te adstrueren. 
Ik heb ook van de kamerleden begre-
pen, dat het duidelijk is. Ik zou, met alle 
begrip voor wat hier staat, toch de 
voorkeur wil len geven aan de tekst, zo-
als deze in de nota luidt en in die geest 
de motie wil len ontraden. 

Over de motie op stuk nr. 30 ter ver-
vanging van die op stuk nr. 19 heb ik 
gezegd, dat ik in die geest, voor zover 
technisch mogelijk, zal handelen. Ik 
neem nogmaals goede nota van het 
feit, dat de motie wordt bedoeld - dat 
aanvaard ik gaarne - als een onder-
streping van de noodzaak, het ruimte-
lijk beleid ook financieel handen en 
voeten te geven. 

Mijn houding ten opzichte van de 
motie op stuk nr. 31 , ter vervanging 
van die op stuk nr. 22, is dezelfde als 
die ten opzichte van de motie-Schol-
ten. We zijn een stuk nader tot elkaar 
gekomen en we begrijpen elkaar een 
stuk beter. Alles afwegende meen ik, 
ook op grond van de zojuist gegeven 
argumenten en van mijn visie op wat 
die wezenlijke strevingen zijn en hoe 
we dat moeten peilen, dat ik moet 
voorstellen, de bestaande tekst te 
handhaven. In die geest ontraad ik de-
ze motie. 

De motie op stuk nr. 32, ter vervan-
ging van die op stuk nr. 26, heb ik 
reeds becommentarieerd. Die motie is 
alleszins aanvaardbaar. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De vergadering wordt te 12.45 uur ge-
schorst en te 13.45 uur hervat. 

Aan de orde is de beantwoording van 
de door het lid Coppes, overeenkonv 
stig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragen aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken over de situ-
atie in Chili.1 [De vragen zijn opgeno-
men aan het einde van deze weekedi-
tie]. 

D 
MinisterVan der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen met het ant-
woord op de vraag wat er terecht is ge-
komen van het schema van werkzaarrv 
heden van de werkgroep van de Ver-
enigde Naties. Ik kan daarover het vol-

gende meedelen. Nadat op 4 juli j l . de 
Chileense regering bekend had ge-
maakt, dat de VN-werkgroep voorlopig 
niet welkom zou zijn in Chili, heeft de 
werkgroep zich vanuit Lima (Peru) be-
geven naar Caracas. Vervolgens is de 
werkgroep naar New-York gegaan. 
Van 18 tot en met 29 augustus heeft zij 
vergaderd in Genève, ten einde het in-
terim-rapport op te stellen, dat aan de 
secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties zal worden aangeboden. De se-
cretaris-generaal zal het interim-rap-
port opnemen in zijn rapport aan de 
komende dertigste gewone zitting van 
de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties ingevolge resolutie 
3219, die ti jdens de negenentwintigste 
gewone Assemblee van de Verenigde 
Naties is aangenomen. Met andere 
woorden: de onderzoekcommissie 
heeft haar werkzaamheden voorlopig 
afgesloten met een interimrapport, dat 
ter discussie zal staan in de komende 
assemblee van de Verenigde Naties. 

Ik kom nu tot de beantwoording van 
vraag 2. De werkgroep heeft bij monde 
van haar voorzitter tweemaal vanuit 
Lima de Chileense regering verzocht, 
haar beslissing te herzien met het drin-
gende verzoek, antwoord te mogen 
ontvangen vóór 10 juli j l . . Hierop is 
nimmer antwoord ontvangen. Ik heb 
dan ook geringe hoop, dat de werk-
groep in de toekomst wordt toegela-
ten. 

Ik kom nu tot het antwoord op de 
vragen 3 en 4. Het lijkt mij nauwelijks 
nodig, mijnheer de Voorzitter, vast te 
stellen hoezeer de Regering het be-
treurt, dat de Chileense regering in te-
genstelling tot haar aanvankelijke toe-
zegging, zich niet bereid heeft ver-
klaard, de onderzoekcommissie tot het 
land toe te laten. Ik betreur dit des te 
meer, omdat het alleen maar aanlei-
ding kan geven tot het vermoeden, dat 
er blijkbaar wat te verbergen valt. Ik 
voeg daaraan toe, dat er ook daarbui-
ten tal van aanwijzingen zijn, dat nog 
steeds een scherp regime van repres-
sie wordt gehandhaafd in Chili en dat 
geen enkel spoor van liberalisatie 
merkbaar is. De Nederlandse Regering 
is daarover bijzonder verontrust. 

Ik meen overigens, dat het voorbarig 
is te zeggen, dat daarmee het werk van 
de onderzoekcommissie nutteloos zou 
zijn geworden. De onderzoekcommis-
sie heeft haar activiteiten bepaald niet 
gestaakt. Zij is in staat geweest, ge-
sprekken te voeren met Chileense bal-
lingen en daarmee tevens een belang-
rijk deel van haar opdracht te vervul-
len. De werkgroep had namelijk uit-
drukkelijk opdracht gekregen om niet 
alleen in Chili maar ook daarbuiten fei-

tenmateriaal te verzamelen over re-
pressie in Chili. Daartoe heeft de werk-
groep in verschillende steden in La-
ti jns-Amerika Chileense ballingen en 
vluchtelingen gehoord. Ik wi l eraan 
toevoegen dat ik het, hoe dan ook, van 
belang vond, dat een poging werd on-
dernomen. Dat was niet alleen mi jn 
opvatt ing of die van de Nederlandse 
Regering, het was tevens ook de me-
ning van het internationale bestuur 
van Amnesty International met zijn 
grote ervaring op dit punt. Het gold bij 
voorbeeld ook voor de kring van de 
Chileense ball ingen zelf. Ook herinner 
ik er aan dat ten tijde van de emancipa-
tieconferentie in Mexico mevrouw 
Laura Allende is komen pleiten voor 
een speciale onderzoekcommissie. De-
ze gedachte wordt dus geenszins door 
degenen die opkomen tegen de dicta-
tuur in Chil i, van de hand gewezen: het 
interimrapport kan waardevolle gege-
vens opleveren. 

Het interimrapport is overigens nog 
niet gepubliceerd; binnen enkele we-
ken is de publikatie ervan te verwach-
ten en dan zal in de loop van de herfst 
aan de hand van dit interim rapport 
een discussie in de Verenigde Naties 
plaatsvinden. Uiteraard zal Nederland 
bij die gelegenheid opnieuw met de 
meeste kracht zijn stem laten horen; 
Nederland zal herhalen hetgeen in fei-
te al is gedaan, namelijk het uitspreken 
van teleurstelling over het feit, dat de 
onderzoekcommissie niet in Chili is 
toegelaten. Dat is gebeurd bij monde 
van de Nederlandse ambassadeur, zo-
dra de weigering bekend was gewor-
den, en nog eens herhaald namens de 
negen lidstaten van de EEG. 

Ik kan daarbij de verzekering geven 
dat wi j het niet zullen laten bij het uit-
spreken van teleurstelling over het niet 
toelaten van de commissie. Wij zullen 
het komende debat over dit interim-
rapport in de Verenigde Naties aangrij-
pen om nog eens in alle duideli jkheid 
onze afschuw over hetgeen daar is ge-
beurd en schijnbaar nog steeds plaats-
vindt, tot uit ing te brengen. Wij zullen 
daarbij opn ieuwto t uiting laten komen 
hoezeer het noodzakelijk is dat in het 
kader van de Verenigde Naties een 
krachtig protest wordt gehoord tegen 
het optreden van de Chileense junta. 
Dit zal de consistente lijn van Neder-
land in de komende maanden zijn. 

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister mij zeggen 
of, nu er een wezenlijk element uit de 
tekst van de resolutie waarbij de com-
missie werd voorgesteld, ontbreekt, 
hij nu overweegt om een andere reso-
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lutie voor te stellen in de komende AI-
gemene Vergadering, welke resolutie 
dan elementen zal bevatten van niet 
alleen teleurstell ing, maar ook van een 
andere manier om druk uit te oefenen? 
Is de Regering dat van plan? 

Het standpunt van de Regering kan 
ik well icht enigszins afleiden uit het 
feit, dat de Minister-President morgen 
in Amsterdam op een Chil i-demon-
stratie zal spreken, waarbi j de officiële 
leuze is: Volledige isolering van de 
junta in Chili? 

Vreest de Minister niet, dat, als het 
werk wordt doorgezet - overigens ont-
ken ik niet de positieve kanten hiervan - , 
de Chileense regering dit toch zal aan-
grijpen om opnieuw de zaken die daar 
gebeuren, te verhullen? Als Nederland 
nieuwe initiatieven neemt, is het dan 
mogelijk om te bevorderen dat Nicara-
gua, dat daaraan nu meedoet, niet 
meer daaraan deelneemt, omdat in dat 
land vergelijkbare situaties als in Chili 
heersen? 

D 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat het laatste punt be-
treft, wi js ik erop dat de onderzoek-
commissie deze speciale samenstel-
ling heeft gekregen. Ik weet niet of dit 
licht te veranderen valt. 

Dat de Chileense regering zal pogen 
om haar optreden te verhullen, lijkt mij 
zeer aannemelijk. Tegelijkertijd zal het-
geen uit de hearings van Chileense 
vluchtelingen en ballingen naar voren 
komt, ongetwijfeld nieuw materiaal 
opleveren, dat voor een beoordeling 
van de situatie in Chili relevant is. 

Wat de houding van de Nederlandse 
Regering betreft, meen ik dat die er in 
de afgelopen twee jaren een is ge-
weest van consistente veroordel ing, 
het consistent zoeken naar de beste 
methoden om maximale druk uit te oe-
fenen op het Chileense regime om zijn 
beleid te veranderen. Ik herinner in dit 
verband aan het feit, dat Nederland 
keer op keer voorop heeft gelopen bij 
pogingen om internationale druk op 
Chili te organiseren. Ik noem bij voor-
beeld de resolutie, die op Nederlandse 
instigatie in de vorige assemblee van 
de Verenigde Naties is aangenomen. 

Op de vraag van de heer Coppes, 
wat de Nederlandse houding op de ko-
mende assemblee van de Verenigde 
Naties zal zijn, antwoord ik, dat de Re-
gering eerst het rapport wenst af te 
wachten, waarvan de publikatie bin-
nen enkele weken kan worden ver-
wacht, omdat zij ervan uitgaat, dat 
daarin opnieuw zeer relevant materi-
aal voor de beoordeling van de situatie 

in Chili naar voren zal komen. Zij zal op 
basis van de dan publiek geworden 
gegevens opnieuw proberen in het ka-
der van de Verenigde Naties maximale 
druk op de Chileense junta te organise-
ren ten einde aan haar huidige praktij-
ken een einde te maken. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ziet de Minister mogeli jk-
heden om op het humanitaire vlak iets 
te doen voor de Chilenen, die om poli-
tieke redenen worden vervolgd, bij 
voorbeeld door in Nederland meer 
Chilenen op te nemen? 

D 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Hierover wordt binnen de 
Regering intensief overleg gepleegd. 
Deze kwestie regardeert niet alleen de 
Minis tervan Buitenlandse Zaken, 
maar ook in sterke mate de Ministers 
van Sociale Zaken en CRM. Ik kan de 
geachte afgevaardigde toezeggen, dat 
hierover actief overleg wordt gevoerd. 

D 
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister meedelen, 
op welke termijn ongeveer een stand-
punt door de Regering zal worden in-
genomen ten aanzien van een ruimer 
toelatingsbeleid? 

D 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan niet precies aange-
ven, op welke termi jn dat het geval zal 
zijn. Ik kan wel zeggen, dat ik een be-
slissing ter zake eerder op een termijn 
van enkele dagen dan van enkele we-
ken verwacht. 

□ 
De heer De Koster (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister sprak zoeven 
van 'vooroplopen' . Is de Regering be-
reid om in dat 'vooroplopen' ook India 
te betrekken, waar een deel van de be-
volking thans in soortgelijke omstan-
digheden verkeert als in Chili? 

D 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de geachte afgevaar-
digde al eerder laten blijken, dat de Re-
gering niet aan 'selectieve verontwaar-
diging' doet. Waar mensenrechten 
worden geschonden, wordt op elke 
wijze, die passend en effectief is, ge-
probeerd om invloed ten goede tot 
vermenseli jking van de verhoudingen 
aan te wenden. Van land tot land en 
van situatie tot situatie zullen de 
mogeli jkheden verschil lend zijn, maar 
het consistente uitgangspunt van de 

Regering is, dat zij evenzeer afwij-
zend staat tegenover dictaturen van 
links als van rechts of van welke 
signatuur dan ook. 

D 
De heer De Vries (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het de Minister bekend, 
of in andere landen van West-Europa 
dan de Bondsrepubliek wordt meege-
daan aan de opleiding van officieren 
uit Chili? Is hij bereid om waar moge-
lijk zodanige opleidingen tegen te 
gaan en daartegen te protesteren? 

De Voorzitter: Ik aarzel deze vraag bin-
nen de orde te verklaren. Ik laat de be-
slissing aan de Minister over. 

□ 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan slechts meedelen, 
dat het bericht, dat mij over een van 
Nederlands buurlanden bereikte, mij 
heeft verrast. Ik ben ervan overtuigd 
ook namens mi jn collega van Defensie 
te spreken als ik zeg, dat Nederland er 
niet over zou dromen iets soortgeli jks 
te doen. 

De Voorzitter: Het lid De Boer heeft 
mij medegedeeld, dat hij wegens drin-
gende bezigheden elders de vergade-
ring voort i jd ig heeft moeten verlaten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de Oriënteringsnota 
Ruimtelijke Ordening (12 757) en de 
daarop voorgestelde (gewijzigde) mo-
ties. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen over de moties. 

D 
De heer Scherpen huizen (VVD): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ten aanzien van 
motie nr. 11 van de heer Drees hebben 
wi j verleden jaar bij de algemene be-
schouwingen duidelijk ons standpunt 
naar voren gebracht. Die mening is 
sindsdien niet gewijzigd. Wij constate-
ren, dat de Regering in gebreke is ge-
bleven. Ook al is deze motie binnen de 
orde verklaard, toch hebben wi j de in-
druk dat zij er bij de haren bij is ge-
sleept. Binnenkort zullen wi j kunnen 
spreken over de kwestie-Suriname. 
Wij vinden dit een zeer zwaar wegend 
punt, dat wi j nu niet even wi l len at-
doen aan de hand van de inhoud van 
deze motie. Wij zullen op deze zaak te-
rugkomen bij de algemene beschou-
wingen en het Suriname-debat en wij 
zullen thans onze steun aan deze motie 
onthouden. 
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Scherpenhuizen 

Mijnheer de Voorzitter! Over motie 
nr. 13 behoef ik niets te zeggen. 

De Voorzitter: U behoeft niet te zeg-
gen waarover u niets wi l t zeggen. Dat 
merken wi j wel. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Uit-
stekend. Wij zullen onze steun geven 
aan mot ie nr. 21, omdat ook bij ons de 
stadsvernieuwing een hoge prioriteit 
heeft. 

Wat betreft de motie nr. 25 van de le-
den Giebels en Scholten heeft de Mi-
nister gezegd, dat hij niet links gepas-
seerd wi l worden. Wi j zullen de Minis-
ter daarin bijstaan. 

In motie nr. 29 wordt de Minister 
verzocht de bestaande subdoelstell ing 
met betrekking tot de bevolkingsgroei 
te vervangen dooreen andere tekst. Ik 
heb mi jn ernstige twi j fels uitgespro-
ken over de zogenaamde stationaire 
bevolking, niet over het nut of het doel 
ervan, maar wel over het doen van een 
uitspraak op dit moment. Wi j achten 
het moment nog niet rijp om een uit-
spraak te doen over de stationaire be-
volking. Overigens wordt in deze mo-
tie niet uitgesloten dat het wordt be-
reikt. Wij vinden deze motie in zoverre 
acceptabel dat de discussie hierover 
nog een ti jdje wordt uitgesteld, terwij l 
toch de vermindering van de bevol-
kingsgroei erin is opgenomen. 

Motie nr. 31 . Uitgaande van de vast-
stelling dat de partij van de heer Van 
Rossum en de VVD verschil lend zullen 
denken over geesteli jken materieel 
welzijn van mens en samenleving -ge-
zien onze verschillende invalshoeken-
vinden wi j toch de formuler ing van de-
ze motie dusdanig, dat wi j met haar 
mee zullen gaan. 

Over motie nr. 32 wi l ik het volgende 
zeggen. Gelet op de uit leg, die de heer 
Giebels hieraan gegeven heeft en ge-
let op het feit, dat in deze motie de mo-
gelijkheid zit van een aantasting van 
de woondifferentiatie, zullen wi j aan 
deze motie onze steun niet geven. 

D 
Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Mijnheer de Voorzitter! Wij zul-
len tegen motie nr. 11 moeten stern-
men om de volgende redenen. Tussen 
de regeringen van Suriname en Ne-
derland is een regeling inzake weder-
zijdse toelating overeengekomen, die 
naar wi j nog steeds aannemen op 25 
november aanstaande in werking zal 
treden. Deze regeling heeft onze in-
s temming. Ten opzichte van werkne-
mers uit andere dan EEG-landen is 
thans reeds sprake van een toelatings-
regeling met een beperkend karakter. 

Wij kunnen derhalve de door de heer 
Drees aangedragen oplossing voor dit 
vraagstuk niet ondersteunen. 

Wij zullen vóór de moties 13 en 21 
stemmen. Wat betreft motie nr. 25 wi l -
len wi j ons kortheidshalve aansluiten 
bij de argumenten van de Minister. Wij 
zullen tegen deze motie stemmen. Wi j 
zullen vóór de moties nrs. 29, 30 en 31 
stemmen. 

De Voortzitter: Mevrouw Groensmit, 
het gaat erom waarom u ergens voor 
of tegen stemt. 

Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Ik heb kortheidshalve de argu-
menten van de Minister overgeno-
men, maar ik wi l ze wel herhalen. 

De Voorzitter: Neen, maar wi j merken 
wel of u ergens voor of tegen bent. 
Een korte verklaring heeft de bedoe-
ling om het kort samen te vatten, in-
dien dat nog niet mocht zijn gebeurd. 

Mevrouw Groensmit-van der Kallen 
(KVP): Akkoord, dat komt dan bij motie 
nr. 32 aan de orde. Wi j zullen tegen de-
ze motie moeten stemmen hoewel 
veel wat in de motie staat ons aan-
spreekt. Wi j zijn het namelijk eens met 
punt 1, waarin hoge voorrang wordt 
gevraagd voor de inrichting van ste-
den. Voorts zijn wi j het ermee eens, 
dat bij afronding van de steden en 
waar mogeli jk bij afronding van de 
kleine kernen sociale won ingbouw in 
de huidige omstandigheden voorkeur 
verdient. Wi j zetten echter een vraag-
teken achter destel l ing, of ten onrech-
te in de Oriënteringsnota niet is inge-
gaan op de vraag, welke opnamecapa-
citeit woongebieden en woonwi jken 
met een lage bebouwingsdichtheid 
bieden o m de overloop van de steden 
op te vangen. Wij zijn het bepaald on-
eens met dat gedeelte van punt 2 in de 
motie, waarin wordt gevraagd, de 
woonwijken met een lage bebou-
wingsdichtheid ter wil le van de over-
loop in te dikken. Dat is stri jdig met 
de door ons voorgestane plur i formi-
te i ten differentiatie in het woonmi l ieu. 
Dat is de reden, waarom wi j toch tegen 
deze motie zullen stemmen. 

D 
Deheer Jongeling (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal slechts bij drie moties 
een stemmotivering geven. De rest 
blijkt wel bij de stemming zelf. 

Wat de motie op stuk nr. 11 van de 
heer Drees betreft, kan men natuurlijk 
de vraag stellen, of dit het juiste mo-
ment en de juiste plaats is, deze zaak 
aan de orde te stellen. Anderzijds moet 
ik toegeven dat de Oriënteringsnota 
op zoveel dingen betrekking heeft, dat 

dit punt hierbij ook kan worden behan-
deld. Gezien de toelichting, zowel van 
de heer Drees als van mevrouw Van 
Veenendaal, zijn wi j het met de inhoud 
van deze motie toch wel eens. Ik ken 
de moeil i jkheden, die er bestaan om 
op dit moment met een regeling te ko-
men. Maar ook hier zullen, naar ik 
vrees, op den duur zachte dokters stin-
kende wonden maken. Wij zullen daar-
om voor deze motie stemmen. 

Voorts kom ik aan de motie van de 
heer Scholten op stuk nr. 29. De aan-
vankelijke motie van de heer Scholten 
had de hartelijke instemming van mijn 
fractie. Deze motie is helaas ingetrok-
ken, vooral, naar ik meen, omdat daar-
voor toch geen meerderheid te krijgen 
zou zijn. Deze motie is vervangen door 
een veel slappere motie met een mijns 
inziens slechtere tekst, die well icht ook 
geen meerderheid haalt, doch dat 
moet nog blijken. Ondanks de waarde-
ring voor de goede bedoelingen van 
de indiener, waaraan ik helemaal niet 
twi j fel , kan ik mijn stem aan deze mo-
tie niet geven. In ons part i jprogramma 
staat dat de overheid op geen enkele 
wijze propaganda mag maken voor 
geboortebeperking. Ik wi js daarom het 
regeringsstandpunt, in de nota uitge-
drukt, vierkant af. Ik kan mijn stem niet 
geven aan een alternatieve formule-
ring, die vanuit ons standpunt niet 
deugt. 

De motie van de heer Van Rossum 
op stuk nr. 31 bevat naar onze smaak 
een duidelijke verbetering, nu de 
woorden 'het geesteli jken materiële 
welzijn van mens en samenleving' zijn 
ingevoegd. Dit is een poging tot een 
stukje expliciete normering van het 
overheidshandelen. Dat acht ik meer 
dan ooit noodzakelijk. Wij zullen daar-
om deze motie steunen. 

D 
De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst kom ik aan motie 
nr. 11. Afgezien van de vraag, of een 
dergelijke regeling ooit technisch uit-
voerbaar zou zijn, acht mijn fractie het 
ti jdstip, waarop deze zaak in discussie 
wordt gebracht, zeer ongelukkig, gelet 
op de delicate situatie in Suriname. 

Waar ik opmerkingen heb gemaakt 
over een zwakke Europese paragraaf 
van de Oriënteringsnota zal het niet 
opvallend zijn, als mi jn fractie vóór de 
motie voorkomend op stuk nr. 13 
stemt. 

Wat motie nr. 25 betreft, merk ik op 
dat, afgezien van de argumenten, die 
de Minister heeft aangevoerd tegen 
deze motie, mijn fractie dit een woor-
denbrij acht, waarvan het dictum voor 
een gewone Nederlander niet te be-

Tweede Kamer 
10 september 1975 Ruimtelijke ordening 5880 



Beekmans 
grijpen is. Wij achten deze motie niet 
gewoon overbodig, maar superoverbo-
dig en zullen dus tegen stemmen. 

Onze fractie acht de oorspronkelijke 
tekst van de Oriënteringsnota beter en 
zal daarom tegen de motie voorko-
mend op stuk nr. 29 stemmen. 

D'66 meent dat kwantificering en het 
onderbrengen van kwantificeringen 
door het gehele overheidsbeleid dient 
te lopen. Alhoewel wij de technische 
bezwaren die de Minister naar voren 
heeft gebracht en later door de heer 
Drees zijn onderstreept kunnen begrij-
pen, zijn wij toch van mening dat, te 
beginnen bij de verstedelijkingsnota, 
een poging gedaan kan worden, de 
zaak te kwantificeren. 

Wat de motie-Van Rossum op stuk 
nr. 31 betreft, zal het duidelijk zijn dat 
de achtergrond van waaruit de heer 
Van Rossum en wij de zaken benade-
ren totaal verschillend is. Wij achten 
de verbetering van de heer Van Ros-
sum geen verbetering voor de nota en 
zullen er daarom tegen stemmen. 

Wij zullen de motie op stuk nr. 32 
steunen, omdat wij daarin duidelijk 
zien een onderstrepen van een verster-
ken van de steden. Wij menen dat 
vooral punt 2 van belang kan zijn bij 
het tegengaan van de suburbanisatie. 

D 
De heer Giebels (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de motie-Drees betreft 
op stuk nr. 11 wil ik namens mijn frac-
tie de volgende stemverklaring geven. 
De stelregel dat Nederland ook thans 
geen immigratieland kan zijn, komt op 
onze fractie als bijna onwaarachtig 
over, omdat ieder in deze Kamer moet 
erkennen dat in de jaren, die nog niet 
zo ver achter ons liggen, de economie 
van Nederland kon opbloeien, zoals zij 
deed, dank zij de aanwezigheid van 
duizenden gastarbeiders. Het waren 
gasten die wij, gelet op hun humane 
werkomstandigheden, niet altijd ga-
ven waar zij recht ophebben. Omdat 
voor de gastarbeiders buiten de EEG 
een toelatingsregeling bestaat, lijkt de 
motie zich in het bijzonder te richten 
op Nederlanders die zich vanuit Suri-
name hier vestigen. In afwachting van 
de ophanden zijnde onafhankelijkheid 
van Suriname en het dan in werking 
treden van de tussen Suriname en Ne-
derland overeengekomen toelatings-
regeling, achten wij het hoogst merk-
waardig van de Regering te vragen, 
een regeling te kopiëren die in de kolo-
niale tijd Suriname moest bescher-
men. Wij geven deze motie dus geen 
steun. 

Wij zullen de motie-Groensmit-van 
der Kallen op stuk nr. 21 ondersteu-
nen, omdat wij de voltooiing van de 
groeikernen ter wille van de leefbaar-
heid prioriteit willen geven in die zin, 
dat dan extra aandacht wordt besteed 
aan hun voorzieningen, werkgelegen-
heid en openbaar vervoer. Wij zien in 
deze voltooiing niet een dergelijke uit-
breiding van deze kernen, dat dit zon-
der meer moet inhouden een voldou-
wen van de Purmer of een verdubbe-
ling van plaatsen zoals Hellevoetsluis 
in een tijdperk van tien jaar. 

Wat de motie- J. N. Scholten betreft 
op stuk nr. 29 kan ik mededelen dat wij 
geen behoefte hebben aan de wijzi-
ging van de in de Oriënteringsnota op-
genomen doelstelling ten aanzien van 
de bevolkingsgroei. In de daarin naar 
voren gebrachte middelen om die 
doelstelling te bereiken, zien wij een 
zekere willekeur. Daarin zouden aller-
lei andere elementen naar voren kun-
nen worden gebracht, waarbij wij den-
ken aan neutralisering van het fiscale 
beleid. Wij hebben wel sympathie 
voor het laatste punt, namelijk regule-
ring van de immigratie die ons inder-
daad sympathieker is dan de in de 
Oriënteringsnota gestelde doelstelling 
van het tegengaan van immigratie. Het 
spijt ons dat deze in het totaal van de 
motie ondergaat. 

Wat de motie-Van Rossum op stuk 
nr. 31 betreft, hebben wij evenmin als 
de Regering behoefte aan een veran-
dering van de reeds in de Oriënte-
ringsnota opgenomen tekst. 

D 
Deheer Tolman (CHU): Mijnheer de 
Voorzitter! Met betrekking tot de mo-
tie-Drees, voorkomend op stuk nr. 11, 
wil ik het volgende opmerken. Onze 
fractie deelt de zorgen ten aanzien van 
de stroom Surinaamse rijksgenoten 
die naar Nederland komt. De motie 
geeft uitdrukking aan deze zorg. De 
grootst mogelijke meerderheid van de 
fractie meent echter dat, gezien het feit 
dat deze mensen een Nederlands pas-
poort hebben, gezien de nabij zijnde 
onafhankelijkheid van Suriname met 
de daarbij te sluiten overeenkomsten 
en gezien de korte periode die nog res-
teert voor het uitvoeren van deze mo-
tie, deze motie niet moet worden ge-
steund. Eén lid van de fractie wil ech-
ter aan zijn bezorgdheid uitdrukking 
geven door vóór de motie te stemmen. 
Onze fractie meent overigens dat toe-
lating van Surinaamse rijksgenoten, 
gastarbeiders uit EEG-landen en gast-
arbeiders uit andere landen niet in 
één regeling kan worden vervat. 

Met betrekking tot moties die ten 
doel hebben de tekst van de nota te 
wijzigen of aan te vullen, wil ik namens 
de fractie de volgende verklaring af-
leggen. Nader beraad in eigen kring 
heeft ertoe geleid dat wij besloten heb-
ben geen moties te steunen die een di-
recte tekstwijziging of aanvulling be-
ogen. Grondwettelijk is er naar ons 
oordeel geen enkele basis voor een 
dergelijke handelwijze. Een nota -
ook deze - is een stuk van het kabinet 
maar niet een stuk van de wetgeving 
Kroon-kabinet-Staten-Generaal. Indien 
wij dit experiment aanvaarden, zijn wij 
bezig met een soort semi-wetgeving. 
Wij moeten daar niet aan meewerken. 
Er ontstaat dan een gewrongen situatie. 
Het kabinet is verantwoordelijk voor 
de tekst van de nota, een verantwoor-
delijkheid die niet door de Kamer kan 
worden overgenomen. De Kamer is 
verantwoordelijk voor de aangeno-
men wijzigingen. Dat houdt in, dat een 
aantal moties, die ons sympathiek zijn 
- de motie-Van Rossum en de motie 
op nr. 29 van de heer Scholten, die 
door een misverstand door mij is on-
dertekend, welke handtekening nu 
wordt teruggetrokken - om formele re-
denen niet kunnen worden gesteund. 
Om elk misverstand te voorkomen wil 
ik wel vermelden dat wij het met de 
principiële inhoud geheel eens zijn. 

D 
Deheer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal slechts ten aanzien 
van twee moties een verklaring afleg-
gen. Allereerst de motie op stuk num-
mer 21 van mevrouw Groensmit. Wij 
zullen tegen deze motie stemmen om-
dat wij de allerhoogste prioriteit geven 
aan de herinrichting van bestaande 
stedelijke gebieden. Hoe sympathiek 
de motie op zich ook moge zijn; wij 
zien er een deurtje in dat wij dicht wil-
len houden. 

De motie op stuk nr. 25 heeft in de 
debatten een grote rol gespeeld. Er is 
voortdurend heen en weer gepraat 
over de bedoeling. Na de uitleg van de 
heer Scholten en de heer Giebels, 
waaruit met name de erkenning van 
de grenzen en de noodzaak van het 
eerlijke delen wanneer die grenzen in 
zicht zijn blijkt - dat is nu het geval -
zullen wij voor die motie stemmen, 
ook al is het zo dat de woorden van de 
Minister ons niet van tegengesteld be-
leid hebben laten blijken. 

Minister Gruijters: Doet u het ook als 
de Minister dit als een blijk van wan-
trouwen opvat? 
De Voorzitter: Het spijt mij voor de Mi-
nister, maar over een verklaring kan 
niet worden gediscussieerd. 
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Jansen 

De heer Jansen (PPR): Ik wi l mijn ver-
klaring dan aanvullen in die zin dat er 
op generlei wijze een blijk van wan-
trouwen tegenover het beleid van de 
Minister uit mag worden afgeleid. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Ik wi l met 
betrekking tot twee moties een verkla-
ring afleggen. Uit onze opstell ing in 
het debat zal duidelijk zijn wat wi j ten 
aanzien van de andere moties zullen 
doen. 

Ten aanzien de motie-Drees wi l ik 
het volgende verklaren. Inhoudelijk 
heeft deze motie vol ledig onze instem-
ming. De grote toevloed van Surina-
mers vervult ook onze fractie met zeer 
grote zorg. Het verzoek dat nu aan de 
Regering wordt gedaan in de motie, 
om nu een toelatingsregeling te ma-
ken, plaatst echter onze fractie voor 
moeil i jkheden. Zo'n regeling kan 
moeilijk alleen door een Nederlands 
kabinet worden getroffen. Het betreft 
in koninkri jksverband andere rijksge-
noten, dus er zal overleg moeten 
plaatshebben met de Surinaamse re-
gering. Zo'n overleg blijkt in dit tijds-
gewricht bijzonder moeili jk te zijn. Het 
zal dus ook t i jdrovend zijn. Als het t i jd-
rovend is, zal de toelatingsregeling 
niet meer aan het parlement worden 
voorgelegd, alvorens Suriname zelf-
standig wordt , zodat deze regeling 
haar betekenis zal hebben verloren 
voordat zij aan de Kamer wordt voor-
gelegd. Om die reden zullen wi j tegen 
deze motie s temmen. 

Ook met de motie-Scholten heeft 
onze fractie zeer grote moeil i jkheden. 
Reeds in derde termijn heb ik duidelijk 
laten blijken, dat de eerste motie-
Scholten onze volledige instemming 
had en dat wi j met grote overtuiging 
vóór die motie zouden hebben ge-
stemd. De vervangende motie is be-
paald veel zwakker. Er is in deze motie 
wel duidelijk sprake van het vrij laten 
van de verantwoordel i jkheid van de 
ouders, een punt waarop wi j zeer sterk 
de nadruk zouden wil len leggen omdat 
dit voorop moet staan, maar wij heb-
ben er grote bezwaren tegen, dat de 
overheid ten dien opzichte ook maar 
op enigerlei wijze zou ingri jpen. Wij 
hebben dan ook in onze opstell ing la-
ten blijken dat wi j zulke bezwaren heb-
ben tegen het pu nt van de nota, waar-
in als doel het stabiliseren van de be-
volking wordt nagestreefd, dat wi j ge-
acht wensen te worden, tegen dit punt 
te zijn. 

Nu stelt de motie ons voor de moei-
li jkheid, dat wi j het op bepaalde pun-

ten niet met de motie eens zijn, zeker 
wat de uitwerking van de eerste drie 
punten betreft. Wij zijn het duidelijk 
wel eens met het laatste punt, de regu-
lering van de immigrat ie. Dat heeft on-
ze volledige instemming. De andere 
punten hebben eigenlijk onze instem-
ming niet. We behouden ons stand-
punt ten dien opzichte bij de verdere 
uitwerking ook volledig voor. Noch-
tans zeggen w i j : het is een afzwakking 
van het standpunt in de nota, zodat het 
beter is dan de nota zelf. Wi j zijn het 
eigenlijk niet met de motie eens, maar 
omdat het een zeer duidelijke afzwak-
king is van hetgeen de Minister wi l , 
wil len w i j , zij het met zeer grote moei-
te, de Minister een hint geven dat wi j 
het met hem helemaal niet eens zijn en 
om die reden dus vóór de motie stern-
men. 

De motie-Drees c.s. (12 757, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
DS'70, de RKPN en de BP, alsmede de 
leden Jongel ing enTolman vóór deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Scherpenhuizen c.s. (12 757, 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN en de RKPN, alsmede het lid 
Jongeling tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Groensmit-van der Kallen 
(12 757, nr. 21) wordt bi jzi t ten en op-
staan aangenomen. 

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

De motie-Giebels c.s. (12757, nr. 25) 
wordt met 56tegen 46 stemmen aan-
genomen. 

Vóór hebben gestemd de leden Jans-
sen, Knot, Koekoek, Kombrink, De Ko-
ning (BP), Koningh, Konings, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Lamberts, Lange-
dijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der 
Lek, Masman, Meis, Nagel, Van Ooij-
en, Poppe, Rienks, Roels, Roethof, 
Salomons, Schakel, Van het Schip, 
J. N. Scholten, Spinks, Staneke, Van 
Thijn, Tuinenburg, Van VeenendaaL 
van Meggelen, Vellenga, Verwoert, De 
Vries, Wierenga, Worrel l , Bakker, Ba-
rendregt, Ter Beek, Beinema, De 
Boois, Coppes, Van Dam, Van der 
Doef, Drenth, Epema-Brugman, Frans-
sen, De Gaaij Fortman, Giebels, Haas-
Berger, Hartmeijer, Van der Heem-Wa-

gemakers, Van der Hek, Honig van den 
Bossche, Van Houwelingen, Jansen en 
de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden Jonge-
ling, Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Kleisterlee, Koning, De Koster, Van Leij-
enhorst, Lückers-Bergmans, Van 
Mierlo, Nooteboom, Nypels, Ploeg, 
Rietkerk, Van Rossum, Van der San-
den, Van Schaik, Scherpenhuizen, 
Smit-Kroes, Terlouw, Tilanus, Tolman, 
Veder-Smit, Weijers, Weijters, Wiegel, 
Wisselink, Ter Woorst, Van Zeil, Abma, 
Van Amelsvoort , Beekmans, Beuker, 
Bremen, Du Chatinier, P. A. M. Corne-
lissen, Dees, Van Dis, Van Dijk, Garde-
niers-Berendsen, Ginjaar-Maas, 
Groensmit-van der Kallen, Van Heel-
Kasteel, Hermes, Hermsen, Hutsche-
maekersen Imkamp. 

De motie-J. N. Scholten c.s. (12 757, nr. 
29) wordt met 57 tegen 45 stemmen 
verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden Jans-
sen, Jongel ing, Knot, Koekoek, Kom-
brink, De Koning (BP), Koningh, Ko-
nings, Kosto, Lamberts, Langedijk-de 
Jong, Van der Lek, Van Leijenhorst, 
Masman, Meis, Van Mierlo, Nagel, 
Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, Pop-
pe, Rienks, Roels, Roethof, Van Ros-
sum, Salomons, Van het Schip, 
Spinks, Staneke, Terlouw, Van Thijn, 
Tilanus, Tolman, Tuinenburg, Van 
Veenendaal-van Meggelen, Vellenga, 
Verwoert, De Vries, Wierenga, Wisse-
link, Worrel l , Bakker, Barendregt, Ter 
Beek, Beekmans, Beuker, De Boois, 
Van der Doef, Drenth, Epema-Brug-
man, Franssen, Giebels, Haas-Berger, 
Hartmeijer, Van der Hek, Honig van 
den Bossche, Imkamp en de Voorzit-
ter. 

Vóór hebben gestemd de leden Jan-
sen, Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Kleisterlee, Koning, De Koster, Kraaije-
veld-Wouters, Van Leeuwen, Lückers-
Bergmans, Ploeg, Rietkerk, Van Ros-
sum, Van der Sanden, Van Schaik, 
Schakel, Scherpenhuizen, J. N. Schol-
ten, Smit-Kroes, Veder-Smit, Weijers, 
Weijters, Wiegel, Ter Woorst, Van Zeil, 
Abma, Van Amelsvoort, Beinema, Bre-
men, Du Chatinier, Coppes, P. A. M. 
Cornelissen, Van Dam, Dees, Van Dis, 
Van Dijk, De Gaaij-Fortman, Garde-
niers-Berendsen, Ginjaar-Maas, 
Groensmit-van der Kallen, Van Heel-
Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, 
Hermes, Hermsen, Van Houwelingen 
en Hutschemaekers. 

De gewijzigde motie-Groensmit-van 
der Kallen c.s. (12 757, nr. 30) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
ARP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De gewijzigde motie-Van Rossum c.s. 
29) wordt met 57 tegen 45 stemmen 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP, het GPV, de RKPN, de ARP, de 
VVD, de KVP en DS'70 vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Giebels c.s. (12 
757, nr. 32) wordt met 52 tegen 50 
stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden De 
Koster, Kraaijeveld-Wouters, Van 
Leeuwen, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Ploeg, Rietkerk, Van Ros-
sum, Van der Sanden, Van Schaik, 
Schakel, Scherpenhuizen, J . N. Schol-
ten, Smit-Kroes, Tilanus, Tolman, Ve-
der-Smit, Weijers, Weijters, Wiegel, 
Wisselink, TerWoorst , Worrel l , Van 
Zeil, Abma, Van Amelsvoort , Beinema, 
Beuker, Bremen, Du Chatinier, P. A. M. 
Cornelissen, Van Dam, Dees, Van Dis, 
Van Dijk, Gardeniers-Berendsen, Gin-
jaar-Maas, Groensmit-van der Kallen, 
Hartmeijer, Van Heel-Kasteel, Hermes, 
Hermsen, Honig van den Bossche, Van 
Houwelingen, Hutschemaekers, Jon-
geling, Kappeyne van de Coppello, Ke-
ja, Kleisterlee, Koekoek, Koning en De 
Koning (BP). 

Vóór hebben gestemd de leden Ko-
ningh, Konings, Kosto, Lamberts, Lan-
gedijk-de Jong, Van der Lek, Masman, 
Meis, Van Mierlo, Nagel, Nooteboom, 
Nypels, Van Ooijen, Poppe, Rienks, 
Roels, Roethof, Salomons, Van het 
Schip, Spinks, Staneke, Terlouw, Van 
Thijn, Tuinenburg, Van Veenendaal-
van Meggelen, Vellenga, Verwoert, De 
Vries, Wierenga, Bakker, Barendregt, 
Ter Beek, Beekmans, De Boois, Cop-
pes, Van der Doef, Drenth, Epema-
Brugman, Franssen, De Gaaij Fortman, 
Giebels, Haas-Berger, Van der Heem-
Wagemakers, Van der Hek, Imkamp, 
Jansen, Janssen, Knot, Kombrink en 
de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor, de Oriënteringsnota Ruimtelijke 
Ordening (12 757) voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Justit ie: 
Voorstel van wet van de leden Roethof 

De gewijzigde motie-Van Rossum c.s. 
(12 757, nr. 31) wordt bi jzi t ten en op-
staan verworpen. 
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en Haas-Berger tot aanvull ing van arti-
kel 280 van het Wetboek van Strafrecht 
(Hulpverlening aan minderjarigen) 
(13 538); 

b. de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken: Wetsontwerp Wijziging 
van de Wet, houdende regeling scha-
deloosstelling leden Tweede Kamer 
derStaten-Generaal (Vergoeding reis-
kosten)(13 539). 

Ik geef het woord aan de heer Scher-
penhuizen, die het heeft gevraagd. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik verneem graag 
van de Minister, hoe hij de moties 
denkt te verwerken. Komt er weer een 
nota van wijzigingen? 

De Voorzitter: De nota was al van de 
agenda afgevoerd, maar nu de Minis-
ter nog in ons midden is, w i l ik hem 
graag bij wijze van uitzondering de ge-
legenheid geven om, als hij dat wenst, 
deze vraag te beantwoorden. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik meen correct te zijn als ik con-
stateer, dat zijn aangenomen de mo-
ties voorkomende op de stukken ge-
nummerd 13, 21, 25en 30. Er isgeen 
motie bi j , die strekt tot wi jziging van 
de tekst van de nota. Ik neem dan ook 
aan, dat de Regering mag volstaan 
met de tweede nota van wi jz igingen, 
die instemming heeft gevonden. 

De motie, voorkomende op stuk nr. 
13 zal ik, zoals gezegd, graag uitvoe-
ren. Ik was daarmee in feite al bezig. 

De motie, voorkomende op stuk nr. 
21, wordt dankbaar als steun aan-
vaard. 

Men is er met de motie, voorkomen-
de op stuk nr. 25, in geslaagd mij links 
te passeren. Een onvriendelijke daad 
van mi jn progressieve rotgenoten. 

Wat de motie, voorkomende op stuk 
nr. 30 betreft, heb ik mevrouw Groen-
smit gezegd, dat ik die naar technisch 
vermogen en in ieder geval naar de 
geest zal uitvoeren. 
De Voorzitter: Ik heb de heer Scher-
penhuizen in de gelegenheid gesteld, 
het woord te voeren omdat hij - zo 
dacht ik te mogen zeggen - nog weinig 
ervaren is in onze procedure. Ik wens 
dit echter allerminst te beschouwen 
als een precedent. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Voorzieningen met be-
trekking tot de stichting te Maastricht 
van een rijksuniversiteit en van een 
academisch ziekenhuis (Wet rijksuni-
versiteit Limburg) (13 368). 

Ruimtelijke ordening 
Universiteiten 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer TerWoorst (KVP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik mag voorafzeggen dat ik 
deze bijdrage aan de discussie uit-
spreek namens de fracties van de ARP, 
de CHU en de KVP. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen deze 
Kamer op 13 november 1969, na be-
handeling van de Nota Medisch We-
tenschappelijk Onderwijs (10 309), op 
voorstel van Minister Veringa, in over-
grote meerderheid besloot de Achtste 
Medische Faculteit in Maastricht te 
vestigen, werd dit gezien als een aan-
zet voor een instell ing van weten-
schappelijk onderwijs. Wie de Hande-
lingen van toen er nog eens op na-
leest, zal zich herinneren, dat in het bij-
zonder het 'spreidingsmotief ' de 
doorslaggevende factor was, deze fa-
culteit aan Limburg toe te wijzen. In 
Limburg zelf verwachtte men dat van-
uit zo'n wetenschappeli jke instell ing 
sterke impulsen zouden uitgaan op het 
maatschappelijke en economische le-
ven, ter compensatie van de verliezen 
welke door de mijnsluit ingen waren 
ontstaan. De verwachtingen waren 
hoog gespannen, op het gebied van te 
ontwikkelen bouwactivi teiten, f inan-
ciële injecties en een halt toeroepen 
aan de 'brain-drain' van bepaalde be-
volkingsgroepen. 

Echter, bij de discussies over de 
Achtste Medische Faculteit waren ook 
andere regio's betrokken, namelijk 
Twente en Noord-Brabant. Zowel de 
technische hogescholen in Twente en 
Eindhoven, als de katholieke hoge-
school in Ti lburg, dongen mee om, via 
de toewijzing van een medische facul-
teit, uit te kunnen groeien tot volwaar-
dige universiteiten. Op voorstel van de 
leden Tans en Masman heeft deze Ka-
mer zich in grote meerderheid vastge-
legd, deze instell ingen te ontwikkelen 
tot universiteiten. Deze principiële uit-
spraak prijkt sinds 1969 jaarlijks als 
PM-post op onze begroting van Onder-
wijs en Wetenschappen. 

Zie daar enkele feiten waar de Rege-
ring niet omheen kan. Ik ben blij dat de 
bewindslieden er ook niet omheen wi l -
len, want ze schrijven op blz. 6 van de 
memorie van antwoord: In hun op-
vatting is het een zaak van behoorlijk 
bestuur om toezeggingen na te ko-
men, zolang de bestaansgrond vol-
doende gerechtvaardigd is'. Als dit 
laatste niet het geval is, zal dit derhal-
ve overtuigend moeten worden aan-
getoond. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fracties 
hebben grote waardering voor de wi j -
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Ter Woorst 
ze, de vindingrijkheid en de voortva-
rendheid waarmede de commissie van 
voorbereiding zich van haar taak heeft 
gekweten. Natuurlijk had men het 
voordeel met een schone lei te begin-
nen. De enige beperking was, dat men 
artsen zou moeten opleiden. Voor het 
overige konden nieuwe ideeën om-
trent het functioneren van de arts bin-
nen de totale volksgezondheid in de 
opleiding tot gelding worden ge-
bracht. Men heeft daar een dankbaar 
en goed gebruik van gemaakt. Wij zien 
met spanning en vertrouwen de resul-
taten tegemoet. 

Intussen werd, met instemming van 
de Kamer, reeds in 1974 gestart met 
medisch onderwijs aan cursisten, in 
het kader van de laatste fase van voor-
bereiding. Deze situatie mag geen dag 
langer duren dan strikt noodzakelijk is. 
Daarom hebben onze fracties zich 
reeds vorig jaar en ook nu bereid ver-
klaard, mede te willen werken aan een 
snelle legalisering van deze medische 
opleiding. Studenten en personeel 
mogen niet in onzekerheid blijven ver-
keren. 

Na deze enkele inleidende woorden 
wil ik een opmerking over het wets-
ontwerp in zijn geheel maken. De me-
morie van toelichting welke het wets-
ontwerp vergezelt, steekt bepaald on-
gunstig af bij wat wij normaal van deze 
bewindslieden gewend zijn. Bij bestu-
dering krijgt men de indruk dat de 
tekst op verschillende momenten en 
door verschillende instanties werd ge-
schreven. Blijkbaar heeft er een snelle 
evolutie plaatsgevonden in het den-
ken omtrent het academisch zieken-
huis en de mogelijkheid en wenselijk-
heid tot het stichten van andere facul-
teiten. Het valt dan ook niet te verwon-
deren, dat door alle fracties een zeer 
kritisch voorlopig verslag werd uitge-
bracht. Dit betrof met name de tekst 
ten aanzien van het academisch zie-
kenhuis en de voorgestelde faculteit 
der algemene wetenschappen. Een 
bloemlezing daaruit laat ik achterwe-
ge. Uit deze opmerkingen zal de 
bewindsman begrijpen, dat ook wij in 
het voorlopig verslag de nodige ophel-
deringen moesten vragen. 

Wij vinden dat de bewindslieden 
zich hebben gerevancheerd in de me-
morie van antwoord. In haar geheel is 
het een goed stuk, waarin de bedoelin-
gen van het wetsontwerp duidelijker 
zijn geworden. De memorie van ant-
woord bevat met name ten aanzien 
van de problematiek van de faculteit 
der algemene wetenschappen - intus-
sen gewijzigd in algemene faculteit-, 
meer duidelijkheid dan de memorie 

van toelichting. In de tekst van de me-
morie van antwoord met betrekking 
tot de algemene faculteit, kunnen onze 
fracties zich wel vinden. Er mag echter 
geen misverstand bestaan of ontstaan 
ten aanzien van de interpretatie van 
het geschrevene op blz. 15,16 
en 17 van de memorie van antwoord. 
Ik kom daar bij de afzonderlijke onder-
werpen van dit wetsontwerp op terug. 

Het voorliggende wetsontwerp is 
qua wetgeving niet bijzonder fraai. Nu 
wijkt een lex specialis immers per defi-
nitie af van het gangbare patroon. Ech-
ter het is de bedoeling dat zo'n afwij-
king op enig in de wet vastgesteld tijd-
stip weer wordt hersteld en men zich 
voegt in het dan bestaande wettelijke 
kader. Het merkwaardige bij dit wets-
ontwerp is, dat de bewindslieden 
voorstellen dit niet te doen om-
dat:'. . . de rijksuniversiteit Limburg 
te zijner tijd met de andere instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs moet 
worden ingepast in de nieuwe struc-
tuur voor deze instellingen in het kader 
van een nieuw stelsel van hoger on-
derwijs. Het ligt derhalve in de bedoe-
ling dat de instelling te Maastricht de 
bij dit wetsontwerp gegeven signatuur 
zal behouden totdat die toekomst een 
feit zal zijn geworden. Gezien het on-
vermogen om reeds thans een datum 
daarvoor te bepalen, past het niet aan 
het onderhavige wetsontwerp een gel-
digheidsduur te verbinden'. 

Onze fracties kunnen de argumente-
ring van de bewindslieden wel begrij-
pen. Zij delen echter de conclusie 
waartoe zij komen - om de einddatum 
afhankelijk te stellen van mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen - niet. 
Daar komt bij, dat men een einddatum, 
indien zich daartoe redenen voordoen, 
kan verlengen. Echter, dan dient men 
zich wel dringend te bezinnen op de 
noodzaak daartoe. 

De problematiek waarvoor de be-
windslieden staan is, dunkt mij, deze. 
In het wetsontwerp wordt de legalise-
ring voorgesteld van een tweetal facul-
teiten, namelijk de medische en de al-
gemene. De faculteit der geneeskunde 
zal, volgens de memorie van ant-
woord, geheel voldoen aan de eisen 
die het Academisch Statuut aan het 
medisch wetenschappelijk onderwijs 
stelt. Daarentegen is de algemene fa 
culteit niet meer dan een organisato-
risch kader (zie blz. 3, memorie van 
antwoord) om nieuwe ontwikkelingen 
in het hoger onderwijs mogelijk te ma-
ken. De bewindslieden willen als het 
ware twee totaal ongelijksoortige 
grootheden in één wettelijk kader 
vangen. Daarin zit een dualisme, dat 
men alleen kan oplossen door of wel 
twee wetsontwerpen in te dienen met 

twee verschillende interpretaties, of 
wel een kunstgreep toe te passen. In 
de memorie van antwoord wordt ge-
kozen voor dit laatste. Onze fracties 
kiezen voor een zodanig gekozen eind-
datum, dat voldaan wordt aan de eis 
van behoorlijke wetgeving, terwijl de 
voorgestelde nieuwe ontwikkelingen 
voldoende ruimte krijgen. Vandaar dat 
wij voorstellen, de datum 1982 in de 
wet op te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu, na-
mens onze fracties, willen ingaan op 
een aantal onderdelen van dit wets 
ontwerp, waaromtrent nog vragen le-
ven, of waarover nadere opheldering 
dient te komen. Achtereenvolgens zou 
ik dan willen behandelen: 

- de oprichting van de rijksuniver-
siteit Limburg; 

- de medische faculteit; 
- het academisch ziekenhuis; 
- de algemene faculteit. 
Gelezen de memorie van toelichting 

en de nadere uiteenzetting in de me-
morie van antwoord, kunnen onze 
fracties zich in deze lex specialis vin-
den in de tekst van artikel 1: 'Er is een 
rijksinstelling van wetenschappelijk 
onderwijs, gevestigd te Maastricht, 
aangeduid als: Rijksuniversiteit Lim-
burg'. Maar, mijnheer de Voorzitter, 
het is nooit onze bedoeling geweest en 
mag het ook niet zijn, het bij een papie-
ren verklaring te laten voor Limburg 
en de andere regio's. Ook materieel 
dienen onze voornemensen beloften 
gestalte te krijgen. Ik dacht dat Minis-
ter Veringa dat voor Limburg en de he-
ren Tans en Masman voor Drente en 
Brabant ook zo bedoeld hadden. Van-
zelfsprekend houdt dat voor ons in, dat 
er een evenwichtige afweging dient 
plaats te vinden van onderwijskundige 
en spreidingsfacetten. Het is onze be-
doeling geweest in het voorlopig ver-
slag een praktische bijdrage te leveren 
tot concretisering van de spreidings-
gedachte en de realisering van de 
groei naar volwassenheid van een 
aantal nog onvolgroeide instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs. Ook 
de rijksuniversiteit Limburg zou daar-
mede op veel kortere termijn prakti-
sche inhoud kunnen krijgen. 

Ik heb het bepaald spijtig gevonden, 
dat de bewindslieden onze vraagstel-
ling (zie het antwoord op blz. 5 me-
morie van antwoord) buiten de orde 
hebben menen te moeten verklaren, 
terwijl ze analoge argumenten aan-
voeren ter gedeeltelijke verdediging 
van de medische faculteit te Maas-
tricht. Op blz. 7 memorie van ant-
woord lezen wij namelijk: 'Maar een 
voortdurende grote belangstelling 
leidt op onderdelen gemakkelijk tot 
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overbelasting. Spreiding van oplei-
dingsplaatsen over het land kan daar-
om reëel verlichting geven en een 
waarborg voor de kwaliteit van de op-
leiding betekenen'. Geldt dit alleen 
voor de medische faculteiten? 

Ik ben van mening dat faculteiten en 
universiteiten, ik heb dat meermalen 
in deze Kamer betoogd, in onderwijs-
kundig en bestuurlijk opzicht aan opti-
ma gebonden zijn. Moet bij het over-
schrijden van deze optimale capaciteit 
niet eerder gedacht worden aan over-
loop naar nog niet volgroeide instellin-
gen van wetenschappelijk onderwijs in 
de regio's dan aan verdere uitgroei 
van bestaande instellingen? Ik ben van 
mening dat zo'n spreidingsgedachte 
niet alleen reëel uitvoerbaar is, maar 
zowel in het belang werkt van de be-
staande instelling als van de onvol-
groeide instelling die zo een volwaar-
diger pakket van onderwijsvoorzienin-
gen aan de studenten kan aanbieden. 
Is dit geen schoolvoorbeeld van tijdige 
en verantwoorde spreiding van rijks-
diensten? Het is overigens mijn vaste 
overtuiging, dat wij binnen korte tijd 
levensgroot met dit vraagstuk te ma-
ken zullen krijgen. Ik hoop dat de be-
windsman er nu op zal willen ingaan. 
Een beter verband om hierop nader in 
te gaan, zie ik nog niet liggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel het 
in Nederland gebruikelijk is geweest 
de universiteiten en hogescholen te 
vernoemen naar de plaats van vesti-
ging, met uitzondering van de Techni-
sche Hogeschool Twente en de Eras-
musuniversiteit, zouden wij, gezien 
ook de voorgeschiedenis en de uit-
drukkelijke wens van Limburg, de ge-
kozen naam willen handhaven. In de rij 
van afkortingen (er is bij Onderwijs 
een mooi afkortingenboek) zal dan 
waarschijnlijk een vertaling moeten 
worden gevonden van RUL-I, en RUL-
II, in plaats van RUL en eventueel 
RUM. 

Onze fracties gaan gaarne akkoord 
met een snelle legalisering van de 
medische faculteit. In feite en infor-
meel zijn zij daar verleden jaar reeds 
mee akkoord gegaan, toen zij toestem-
mi ng gaven te starten met een me-
disch onderwijsprogramma aan cur-
sisten. Ook de nieuwe opzet van het 
onderwijsprogramma spreekt onze 
fracties bepaald aan. De mogelijke on-
gerustheid welke bij enkele leden leef-
de omtrent de kwaliteit van de oplei-
ding, heeft de bewindsman kunnen 
wegnemen door uitdrukkelijk te ver-
klaren, dat de faculteit der geneeskun-
de geheel zal voldoen aan de eisen die 
het Academisch Statuut aan het me-
disch- wetenschappelijk onderwijs stelt 

en dat het niet in het voornemen van 
de bewindslieden ligt, hiervan af te 
wijken. Bovendien zal de medische fa-
culteit van de aanvang af deelnemen 
aan de sectie geneeskunde van de 
Academische Raad. 

Ik mag ervan uitgaan dat collega 
Dees wel de nodige vragen en opmer-
kingen zal maken omtrent het aantal 
eerste-jaars studenten in verhouding 
tot de verwachte artsendichtheid, als-
mede op de discrepantie tussen het 
antwoord op blz. 6 memorie van ant-
woord en de beantwoording van zijn 
vragen aan de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid. Rest mij op te mer-
ken, dat ik de bewindsman eraan her-
inner, dat de problematiek van de op-
leidingscapaciteit en de behoefte aan 
artsen, alsmede de hele herverkave-
ling van de wetenschappelijke oplei-
dingen, een apart punt van overleg 
zou vormen tussen de bewindsman en 
de vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen van deze Kamer. 
Wij hebben ons bereid verklaard, hier-
over een open gesprek met de Rege-
ring te hebben. Tot dan toe blijven wij 
van mening, dat de bestaande oplei-
dingscapaciteit het enige legale uit-
gangspunt is voor het vaststellen van 
het aantal medicijnstudenten. 

Mijnheer de Voorzitter! Diemedi-
sche faculteit te Maastricht zou een 
schoolvoorbeeld kunnen zijn van inter-
nationale arbeidsverdeling tussen 
Maastricht, Aken, Luik en Hasselt. 
Kunstmatige nationale grenzen blijken 
enerzijds echter onoverkoombare ob-
stakels te vormen, ook bij arbeidsver-
deling op wetenschappelijk niveau, 
anderzijds kan het de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs een alibi 
verschaffen om niet te gaan samen-
werken. De opmerkingen in de memo-
rie van antwoord, op blz. 9, stemmen 
op voorhand niet tot optimisme: 

'De ondergetekenden delen mede 
dat met Hasselt al wordt samenge-
werkt bij de ontwikkeling van onder-
wijskundige denkbeelden. Ten aanzien 
van Aken en Luik worden mogelijkhe-
den voor samenwerking verkend'. 

Onze fracties vrezen, ondanks alle 
platonische liefdesverklaringen en 
goede intermenselijke relaties over en 
weer, dat er van een werkelijke, con-
crete internationale samenwerking 
niets terecht komt. Deelt de bewinds-
man onze bezorgdheid en ziet hij mo-
gelijkheden om eventueel in zijn over-
leg met zijn collega van Buitenlandse 
Zaken aan die samenwerking mede ge-
stalte te geven? Wat denkt bij voor-
beeld de bewindsman van de moge-
lijkheid om met Hasselt een overeen-
komst te sluiten, waarbij Hasselt een 

hoogleraar aanstelt voor een bepaald 
specialisme, die zowel in Hasselt en 
Maastricht colleges geeft, terwijl op 
basis van wederkerigheid Maastricht 
een andere specialistische hoogleraar 
aanstelt? Welke juridische problemen 
kunnen ertussen België en Nederland 
optreden, als dit op basis van weder-
kerigheid gebeurt? Men nodigt toch 
ook regelmatig gasthoogleraren op 
basis van wederkerigheid uit? 

De memorie van antwoord heeft een 
stuk opheldering gebracht ten aanzien 
van het academisch ziekenhuis. Uit de 
memorie van toelichting ontstond bij 
ons de indruk dat omtrent de bouw 
van het academisch ziekenhuis ver-
schil van inzicht bestond tussen de 
Commissie van Voorbereiding en de 
voor de financiën verantwoordelijke 
departementen. Ik verwijs naar de 
tekst op blz. 31, memorie van ant-
woord. De memorie van antwoord laat 
hieromtrent geen twijfels meer be-
staan. Zij zegt met zoveel woorden: For-
meel is er op het moment van inwer-
kingtreding een academisch zieken-
huis, dat echter niet als zodanig functi-
oneert, doch feitelijk slechts een be-
stuur, dat eventueel een eerste admi-
nistratieve ondersteuning omvat. Van 
een in zijn geheel aan de medische fa-
culteit verbonden ziekenhuis, dat ook 
werkelijk als zodanig functioneert, zal 
eerst sprake kunnen zijn na de ophef-
fing van het Sint Annadal Ziekenhuis, 
(zie blz. 20, memorie van antwoord). 

Mijnheer de Voorzitter! Deze hele re-
denering is erg gekunsteld, maar ik 
vind haar wel knap gevonden. WIJ zul-
len hieromtrent geen problemen ma-
ken, omdat onder deze lex specialis 
nieuwe wegen worden ingeslagen, 
waarvan wij het uitproberen de moeite 
waard vinden. Uiteindelijk is er geen 
man over boord, omdat er voorlopig 
niet wordt gebouwd. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog enkele 
vragen om wat verduidelijking. De eer-
ste betreft de afkoop van particuliere 
praktijken. Volgens voorlopige ramin-
gen van het bestuur van de Stichting 
Sint Annadal zal hiermede een bedrag 
gemoeid zijn van f 9 min., uit te keren 
aan ongeveer 30 specialisten, derhalve 
gemiddeld 300.000 gulden per speci-
alist. Onze eerste vraag is: wat zijn dat 
voor afkoopregelingen? Zijn dat 
de 'inkoopbedragen' welke specialis-
ten moeten betalen om hun specialis-
me, met uitsluiting van anderen, in het 
ziekenhuis te mogen uitoefenen? Het 
is immers zeer wel denkbaar, dat door 
de toetreding van vele specialisten tot 
het academisch ziekenhuis de toe-
komstige opbrengstwaarde van de 
huidige specialistenpraktijken aanmer-
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keiijk zal dalen, terwij l zij zich voor ho-
ge sommen hebben moeten inkopen. 
Ik heb mij gisteren nog laten vertellen 
dat men in een bepaald ziekenhuis in 
Nederland een inkoopbedrag van 
f 450.000 moet neertellen. Ik kan mi j 
voorstellen, dat een jonge specialist, 
dit net gedaan hebbende, in Maas-
tricht moet worden uitgekocht. Moe-
ten wi j het in dat verband zien als een 
goodwil l -verkoop, welke slechts één-
malig is, omdat daarna de specialisti-
sche markt als het ware een open 
markt is geworden? Betekent het ten-
slotte, dat jongere specialisten, gezien 
de verminderde toekomstperspectie-
ven voor een afgeschermde praktijk en 
hun in dienstverband ingebouwd toe-
komstig pensioen, eerder bereid wor-
den gevonden een afkoopregeling te 
sluiten dan hun oudere collega's, die 
de eerstkomende jaren hun praktijk 
nog wel op peil kunnen houden? Hoe-
veel van de in aanmerking komende 
specialisten hebben een contract ge-
sloten? Is het bedrag van f 9 min. een 
hard bedrag, of hebben wi j nog meer 
te verwachten? 

Hoewel onze fracties deze procedu re 
van inkoopsommen en van de mono-
polistische situatie betreuren, vragen 
wi j ons af, of er een andere legale weg 
kan worden bewandeld, tenzij men het 
alternatief kiest van de bouw van een 
nieuw academisch ziekenhuis. Kun-
nen de bewindslieden verder enig in-
zicht verschaffen in de financiële con-
sequenties, welke kunnen voortvloei-
en uit de zin in de memorie van ant-
woord, blz. 23: 'Het Rijk verplicht zich 
bij andersluidende, erkende aanspra-
ken een salaris te garanderen waarvan 
de kosten ten hoogste gelijk zijn aan 
het landelijk gemiddelde netto-inko-
men in het desbetreffende specialis-
me'? 

In de memorie van toelichting wordt 
op blz. 33 gesproken over de moge-
lijkheid voor de gebouwen van het 
Sint Annadalcomplex bij eventuele 
n ieuwbouwvan een academischzie-
kenhuis een andere bestemming te 
geven. Er wordt opgemerkt: 'Het on-
derzoek had echter een regatief resul-
taat vanwege de schuldrest van Sint 
Annadal, per 1 januari 1978 geraamd 
op rond f 42 min. ' . In het voorlopig 
verslag hebben onze fracties gevraagd 
naar de financiële consequenties van 
eventuele overname. Vraag is hoe een 
en ander zich in de nieuwe opzet van 
geleidelijke academisering zal voltrek-
ken. Wat zijn de financiële consequen-
ties dan? Ik neem aan, dat ze op ter-
mijn precies dezelfde zijn. Of worden 
deze geleidelijk aan weggewerkt en als 

stelposten bij de gefaseerde nieuw-
bouw opgenomen? Verduideli jking op 
dit punt zouden onze fracties bijzonder 
op prijs stellen. Het moeili jkste onder-
deel van dit wetsontwerp was voor al-
le fracties gelegen in de introductie 
van de faculteit der algemene weten-
schappen, bij nota van wijziging ver-
anderd in 'algemene faculteit'. De 
Staatssecretaris onderkent gelukkig 
onze problematiek. Hij begint dit on-
derdeel van de memorie van ant-
woord, op blz. 5, dan ook met: 'De be-
oogde eigen en bijzondere aard van de 
rijksuniversiteit Limburg laat zich niet 
gemakkelijk toelichten. Dit geldt vooral 
ten aanzien van de voorgestelde facul-
teit der algemene wetenschappen. 
Aan de ene kant neemt het bijzondere 
karakter niet weg dat in de wetteli jke 
regeling herkenbare termen moeten 
worden gebruikt. Anderzijds kan de 
bijzondere lading van deze termen nog 
moeili jk precies worden omschreven. 
Het bijzondere zit immers juist groten-
deels in het openen van mogeli jkhe-
den voor toekomstige, slechts betrek-
keiijk voorspelbare en voorstelbare 
ontwikkelingen'. Ik moet bekennen, 
dat ik ook persoonlijk bijzonder heb 
geworsteld met de aanvaardbaarheid 
van deze algemene faculteit. Intussen 
is de bewindsman erin geslaagd, als 
wi j hem tenminste juist interpreteren, 
ons over onze aanvankelijke bezwaren 
heen te helpen. Echter, er mag geen 
enkel misverstand op dit punt bestaan 
of ontstaan tussen ons en de Staats-
secretaris. Het is onze vaste bedoeling, 
zoals ik ook in het voorgaande al heb 
verklaard, reëel gestalte te geven aan 
de rijksuniversiteit Limburg en Lim-
burg niet op te schepen met een papie-
ren belofte. Ik kom daar bij mijn vraag-
stelling aan de bewindsman op terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de 
Staatssecretaris onderkennen wi j de 
grote onzekerheden van politieke en 
maatschappelijke aard. Op voorhand 
wi l ik wel zeggen, dat onze fracties 
gaarne wil len medewerken om zo snel 
mogelijk de aangekondigde beleidsno-
ta Hoger Onderwijs, waarin de advie-
zen van de commissie-De Moor zullen 
zijn verwerkt, in de Kamer te behande-
len. Daarmede wordt tenminste de po-
litieke onzekerheid zo snel mogeli jk op-
gelost. Ik heb begrepen dat dit voor de 
start van de algemene faculteit uiterst 
belangrijk is. De bewindsman schrijft 
immers op blz. 15 van de memorie van 
antwoord: 'Zodra in overleg met de 
volksvertegenwoordiging een oordeel 
over het te verwachten advies van de 
commissie zal zijn vastgesteld, zal, stel 
dat dit oordeel positief is, een nadere 
uitwerking in één of meer concrete on-
derwijsprogramma's moeten plaats-

vinden.Het is voor die uitwerking dat 
de ondergetekenden onder meer aan 
de tweede faculteit van de ri jksuni-
versiteit Limburg denken'. 

Wij hebben toch goed begrepen dat 
voor wat betreft de hoofdtaken van de 
algemene faculteit, niet officieel ge-
start kan worden, alvorens de Kamer 
de nota Hoger Onderwijs zal hebben 
behandeld? Ik concludeer dat, in sa-
menhang met het voorgaande, toch 
ook duideli jk uit de eerste hoofdtaak - ik 
citeer - : 'het ontwerpen van en het ex-
perimenteren met nieuwe program-
ma's van hoger onderwijs binnen het 
kader - dit zij met nadruk gesteld - dat 
volksvertegenwoordiging en regering 
daarvoor zullen vaststellen'? Een dui-
delijk ja of neen op deze vragen is voor 
ons fundamenteel, omdat daarvan af-
hangt de betekenis van de behande-
ling van de nota Hoger Onderwijs in 
deze Kamer. 

Met het antwoord op deze vraag 
hangt ook ons tweede punt samen, na-
melijk de relatie met het h.b.o., als twee-
de en derde hoofdtaak van de algeme-
ne faculteit. Indien vraag één wordt 
beantwoord, zoals wi j interpreteren, 
dan kunnen wi j ook de relatie w.o. tot 
h.b.o. voldoende bespreken bij de be-
handeling van de nota Hoger Onder-
wijs. Ook dan is onze zorg weggeno-
men en zijn wi j bereid tot spontane 
medewerking. Onze fracties onder-
schrijven dan de zinsnede uit de me-
morie van antwoord, blz. 13: 'Uit het 
bovenstaande mag blijken dat de 
voorgestelde regeling van de faculteit 
op dit moment in de eerste plaats ge-
zien moet worden als het ontvankelijk 
verklaren van aanspraken die de rijks-
universiteit in de toekomst geldend zal 
kunnen maken bij het verlangen van 
een redelijk aandeel in de ontwikkeling 
en verbreding van het hoger onder-
wi js ' . 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verklaar 
nogmaals dat wi j alles zullen doen om 
de belofte van Veringaaan Limburg 
gestalte te geven. Wi j hebben in het 
verleden ook harde beloftes gedaan 
aan andere regio's, met name aan 
Twenteen Brabant. Ook die wil len wi j 
en moeten wi j waarmaken. Ons derde 
punt betreft het waarmaken van de be-
loftes aan de andere regio's. Wij vin-
den dat daartoe voldoende aankno-
pingspunten en openingen in de me-
morie van antwoord zijn gegeven. Op 
blz. 13 lezen w i j : 'Zij menen tevens 
dat het van het grootste belang is voor 
de toekomst van het hoger onderwijs, 
dat waar mogelijk proeftuinen worden 
aangelegd om experimenten te be-
proeven.'. Op blz. 15 staat: 'Het is 
voor die uitwerking dat de ondergete-
kenden onder meer aan de tweede fa-
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culteit van de ri jksuniversiteit Limburg 
denken.'. Onze fracties zijn van mening 
dat experimenten ten principale op 
meer plaatsen moeten kunnen 
plaatsvinden. Het eerste dat zij vragen 
is, dat na behandeling van de nota Ho-
ger Onderwijs in deze Kamer, naast 
Limburg - daarover laten zij geen tw i j -
fel bestaan - ook Twente en Ti lburg, zo 
zij dat wensen, in aanmerking moeten 
kunnen komen voor een algemene fa-
culteit in de zin van proeftuin, van ex-
periment. Daarenboven moeten expe-
rimenten kunnen plaatsvinden naar le-
vensbeschouwelijke r icht ing. Ook de 
reactie van de bewindsman op dit punt 
is voor onze fracties van bijzondere be-
tekenis. 

De algemene faculteit heeft nog een 
aantal bijtaken, welke vanaf het begin, 
dus nu, moeten worden aangepakt. Ik 
citeer de memorie van antwoord op 
blz. 17: 'Dat zij daarnaast in de alge-
mene faculteit ook het onderwijskun-
dig ontwikkelingswerk ten behoeve 
van de medische faculteit een plaats 
wil len geven, moet niet als een zaak 
van principe maar als een van oppor-
tuniteit worden beschouwd. ' . Verder 
staat er: 'Ook zal bi j de ontwikkelings-
opdracht van de algemene faculteit 
niet in de laatste plaats aandacht wor-
den geschonken aan mogeli jke onder-
wijs-technologische innovaties die de 
betaalbaarheid van de zich uitbreiden-
de vraag naar hoger onderwijs die-
nen.'. Onze fracties hebben met deze 
aanpak geen enkele moeite. 

Om het geheel nog eens duideli jk 
samen te vatten, onderscheiden wi j bij 
de opbouwvan de algemene faculteit 
als het ware drie fases, zoals men die 
ook in de memorie van antwoord kan 
vinden, namelijk in de eerste plaats de 
discussiefase, waar wi j mu mee bezig 
zijn en die nog verder op gang komt, in 
de tweede plaats de programma-ont-
wikkelingsfase en de fase van de expe-
rimenten en in de derde plaats de uit-
voeringsfase waarin alles compleet en 
gericht wordt ui tgevoerd. In de eerste 
fase starten naar onze mening de onder-
steuning van de medische faculteit en 
de mogelijke onderwijs-technologi-
sche innovaties, alsmede de organisa-
torische voorbereiding op en verken-
ning van de tweede fase. Nadat de no-
ta Hoger Onderwijs in deze Kamer is 
behandeld, start de tweede fase, het 
ontwikkelen van deze onderwijskundi-
ge programma's hoger onderwijs en 
het experimenteren. Deze program-
ma's, zegt de Staatssecretaris, worden 
ter goedkeuring in het parlement ge-
bracht en worden afhankelijk daarvan 
in de uitvoeringsfase geplaatst. Dat zal 

gepaard moeten gaan met aanpassin-
gen van het academisch statuut of wat 
intussen aan andere wetten op het be-
bied van hoger onderwijs nieuwe stijl 
zal zijn ontwikkeld. Zo versta ik dat. In-
dien wi j van de bewindsman op onze 
vragen en opmerkingen genoegzame 
antwoorden krijgen - ik verwacht niet 
anders - dan zijn onze fracties gaarne 
bereid, dit wetsontwerp van harte te 
steunen. 

Het lid Weijters vervangt het lid Von-
deling op de voorzittersstoel. 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie is ten zeerste 
ingenomen met dit wetsontwerp dat 
voortbouwt op fundamenten die in 
1969 ti jdens een debat in deze Kamer 
over de Nota Wetenschappelijk Onder-
wi js werden gelegd. Dat fundament 
bevatte in feite drie belangrijke bouw-
stenen. In de eerste plaats werd op 
grond van capaciteitsproblemen bij 
het medisch wetenschappeli jk onder-
wi js gekozen voor de oprichting van 
een achtste medische faculteit, i nde 
tweede plaats leidde vooral de wens 
tot spreiding van wetenschappelijk on-
derwijs tot de keuze van Maastricht als 
vestigingsplaats en in de derde plaats 
werd deze medische faculteit gezien 
als een startpunt van een universiteit 
in L imburg. 

Hoe moeten deze drie bouwstenen 
thans worden gewaardeerd? Met be-
trekking tot het eerste punt - de kwes-
tie van de opleidingscapacitei t" kun-
nen wi j ons niet aan de indruk onttrek-
ken dat de Staatssecretaris zich in nog-
al wat bochten heeft moeten wr ingen 
om het sinds 1969 geboden perspec-
'tief thans nog te rechtvaardigen. Im-
mers, hij doet het met name in de me-
morie van toelichting voorkomen als-
of de prognoses i nzake de toekomsti-
ge behoefte aan artsen van dien aard 
zijn, dat groei van de opleidingscapaci-
teit niet meer nodig is. Nog afgezien 
van het feit dat deze stelling op geen 
enkele wijze door hem is onderbouwd, 
meen ik dat de Staatssecretaris boven-
dien een beoordelingsfout maakt door 
het vraagstuk van de opleidingscapa-
citeit te sterk in het kwantitatieve vlak 
te trekken. Ook bij de debatten i n 1969 
was al bekend dat het aantal artsen in 
de jaren zeventig explosief zou sti jgen. 
Met name de toenmalige staatssecre-
taris van Sociale Zaken heeft daar toen 
op gewezen. Ook toen was al duideli jk 
dat de aanbodli jn zich bli jvend zou be-
wegen boven de behoeftelijn. Dat er 
evenwel toch werd gekozen voor een 
vergroting van de opleidingscapaciteit 
had twee duidelijke redenen. 

In de eerste plaats was er het besef 
dat het, gezien de onzekerheden die 

aan een bepaling en voorspell ing van 
de toekomstige artsen behoefte zijn 
verbonden, aanbeveling verdiende om 
ten aanzien van de opleidingscapaci 
teit 'naar boven te gokken'. Die term 
kwam toen in het debat veel naar vo-
ren. Hoewel de prognoses iets anders 
zijn geworden, vinden wi j toch, - me-
de gezien de plannen met betrekking 
tot de herstructurering van de gezond-
heidszorg - , dat de ruime marges in de 
opleidingscapaciteit moeten worden 
gehandhaafd. In de tweede plaats is 
het duidelijk dat er in het einde van de 
zestiger jaren eveneens factoren van 
kwalitatieve aard waren, die noopten 
tot de vestiging van een achtste medi-
sche faculteit. De medische faculteiten 
stonden onder hoge druk, de knelpun-
ten waren talrijk en vooral in de klini-
sche opleidingsfase deden zich flessen-
halssituaties voor, die leidden tot 
wachtti jden tijdens de studie. 

Slechts door het afkondigen van een 
numerus fixus, die meer is afgestemd 
op een maximale dan op een opt imale 
benutting van de opleidingscapaciteit 
en door het voeren van een krachtig 
affil iatiebeleid, dat ertoe heeft geleid 
dat in de periode van 1970 tot en met 
1974 het aantal affiliatieplaatsen nage-
noeg is verviervoudigd, is men er met 
veel krachtinspanningen in geslaagd 
om de ontwikkeling in de hand te nou-
den. 

Dat betekent naar onze mening 
geenszins dat er optimale omstandig-
heden voor het medisch onderwi js 
aanwezig zijn geweest. 

In dit verband wi js ik de Staatssecre-
taris graag op de resultaten van een in 
november 1974 gehouden studiedag 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Medisch Onderwijs over de onderwijs-
kundige aspecten van affiliatie. Op die 
studiedag is onder meer de conclusie 
getrokken dat in het overleg over affil i-
atie tussen overheid, faculteiten en 
niet-academische ziekenhuizen de on-
derwijskundige aspecten van de affi l i-
atie nogal op de achtergrond zijn ge-
bleven. Ik zou de Staatssecretaris dan 
ook wil len vragen om bij de beant-
woording van de vraag, welk aandeel 
Maastricht in de opleidingscapaciteit 
zal kri jgen, niet alleen de mate van 
overbelasting van de bestaande facul-
teiten, maartevens de onderwi jskun-
dige resultaten van het affi l iatiebeleid 
te betrekken. 

Ik kom hierdoor automatisch op de 
tweede bouwsteen van het funda-
ment: het spreidingsbeleid. Wat dat 
betreft hebben wi j de indruk dat de 
Staatssecretaris nogal sterk éénzijdig 
de nadruk legt op het bieden van soe-
laas aan de grote faculteiten, die op het 
ogenblik onder hoge druk staan. Op 
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zich is dat juist, maar ik wil dan wel op-
merken dat indertijd bij de keuze van 
Maastricht eveneens sterk de nadruk is 
gelegd op de zelfstandige betekenis 
die spreiding van het wetenschappe-
lijk onderwijs kan hebben voor de soci-
aal-economische en sociaal-culturele 
ontwikkeling van Limburg. Dit aspect 
is, voor ons althans, in de afgelopen 
jaren alleen maar sterker gaan we-
gen. Daarom betreur ik het dat in de 
witte stukken deze uitstralingseffecten, 
die de structuur van Zuid-Limburg 
kunnen versterken, bijna uitsluitend in 
relatie tot de regionale gezondheids-
zorg worden beschouwd. Natuurlijk, 
het aantrekkelijke van de basisfilosofie 
van de medische faculteit is dat een 
sterke integratie wordt bepleit van me-
disch onderwijs en regionale gezond-
heidszorg. Wij waarderen dat zeer om-
dat enerzijds de professionalisering 
van de artsenopleiding daarmee ge-
diend kan zijn, terwijl er anderzijds on-
getwijfeld belangrijke impulsen op de 
regionale gezondheidszorg zullen wor-
den uitgeoefend. 

Maar aan de andere kant mag het 
belang dat Limburg bij deze rijksuni-
versiteit heeft, zeker medebepalend 
zijn voor het tempo waarin een bepaal-
de omvang wordt gerealiseerd. Vanuit 
die optiek moet ik vaststellen dat Lim-
burg met dit wetsontwerp ook een 
aantal tegenvallers moet incasseren. 
Het aantal eerstejaars zal zich slechts 
zeer geleidelijk uitbreiden van 50 stu-
denten nu tot 80 in 1979. Gezien de ex-
perimentele opzet van het curriculum 
heb ik daar begrip voor, maar de vraag 
rijst wel, wanneer deze aanloopfase 
zal zijn beëindigd. In de tweede plaats 
wordt de beslissing over nieuwbouw 
van het academisch ziekenhuis uitge-
steld; voor de bouw een tegenvaller. 
In de derde plaats zal de algemene fa-
culteit vooralsnog in die zin een lege 
huls zijn, dat programma's nog niet 
zijn ontwikkeld en derhalve geen stu-
denten kunnen worden aangenomen. 
Ten aanzien van dit punt wil ik de 
vraag stellen of de Staatssecretaris ten 
aanzien van het ontwikkelen van pro-
gramma's van algemeen vormend we-
tenschappelijk onderwijs - hierop heb-
ben wij het afgelopen jaar meermalen 
aangedrongen - een afwachtend of 
een taakstellend beleid wil voeren. In-
dien het laatste het geval is - en ik zou 
dat willen bepleiten - kan hij wellicht 
al enige contouren van dat beleid aan-
geven. 

Meer zicht op de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van de instelling als ge-

heel is om verschillende redenen ge-
boden. Dat belang heb ik in het kader 
van de regionale betekenis van deze 
instelling al aangegeven. Maar het is 
evident dat ook motieven, ontleend 
aan onderwijspolitiek, hiervoor plei-
ten. De medische faculteit zal zich niet 
in een isolement mogen ontwikkelen 
en aan factoren op het gebied van de 
samenhang der wetenschappen zal 
voldoende aandacht moeten kunnen 
worden gegeven. Het is duidelijk dat 
deze aspecten van invloed moeten zijn 
op het tempo waarin de rijksuniversi-
teit zich kwantitatief en kwalitatief zal 
kunnen ontwikkelen. 

Daarbij, - en dat is een derde argu-
ment - is uit de discussie uit de Nota 
meerjarencijfers wetenschappelijk on-
derwijs gebleken dat kleine instellin-
gen relatief gezien duur zijn vanwege 
de noodzakelijke aanwezigheid van 
een minimaal voorzieningenpakket; zij 
hebben een hoge nullast. 

Om deze redenen achten wij het ur-
gent dat de Staatssecretaris in dezen 
zijn spreidingsbeleid, dat taakstellend 
en stimulerend zal moeten zijn, formu-
leert. Welke procedures denkt de 
Staatssecretaris hier te volgen? Wij de-
len formeel de opvatting van de 
Staatssecretaris, zoals verwoord in de 
memorie van antwoord, dat deze 
vraagstukken een wijdere strekking 
hebben dan het voorliggende wets-
ontwerp, maar materieel gezien is het 
van belang - ik ben dit met de heer Ter 
Woorst eens - dat dit wetsontwerp 
wordt geplaatst in het raam van het 
landelijk inrichtings- en spreidingsbe-
leid. Ik benadruk dat te meer omdat in 
1969 parallel aan de discussie over de 
achtste medische faculteit eveneens 
positieve uitspraken zijn gedaan, in de 
vorm van een amendement-Tans-
Masman en een motie van mijn frac-
tiegenoot Van Dijk, over de verdere uit-
bouwen ontwikkeling van hetweten-
schappelijk onderwijs in Twente en 
Brabant. 

Hoe staat het daarmee? Zijn er hier 
ondanks de moeilijke budgettaire situ-
atie toch mogelijkheden tot verdere 
groei? Van onze kant zouden wij willen 
bepleiten dat de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van Limburg, Twente en 
Brabant met name worden bekeken in 
het bredere kader van de groei naar 
een nieuw stelsel van hoger onderwijs. 
Dat heeft onderwijskundige voorde-
len indien wij willen streven naar een 
meer gedifferentieerd hoger onder-
wijs, waarin enerzijds meer ruimte is 
voor individuele verschillen in aanleg 
en capaciteiten en dat anderzijds meer 
dan thans het geval is, wordt afge-
stemd op de zeer gevarieerde maat-

schappelijke behoefte aan afgestu-
deerden. Het is eveneens aantrekkelijk 
uit oogpunt van spreiding van hoger 
onderwijs, terwijl het om budgettaire 
redenen in sterkere mate een wenkend 
perspectief kan zijn voor instellingen, 
die thans onvoldoende ontwikkelings-
mogelijkheden hebben. 

Vanuit deze optiek zouden wij willen 
bepleiten dat naast Limburg Twente 
en Brabant als bakermatten voor het 
hoger onderwijs-nieuwe stijl worden 
beschouwd. Graag verneem ik daar-
over de opvattingen van de Staats-
secretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Terugkerend 
naar de feitelijke tekst van het wets-
ontwerp wil ik stellen dat onze fractie 
de doelstellingen van de algemene fa-
culteit, zeker in het kader van de sa-
menwerking w.o.-b.o. en de ontwikke-
lingvan nieuwe programma's van we-
tenschappelijk onderwijs, met veel 
sympathie tegemoet wil treden. De 
memorie van antwoord, die in tegen-
stelling tot de memorie van toelichting 
niet ondermaats is, heeft daartoe zeker 
bijgedragen. Maar daar blijft wel tegen-
over staan dat de f u nctie van de alge-
mene faculteit wel erg wordt geïdeali-
seerd zonder dat in concreto is aange-
geven hoe de weg van ideaal naar re-
aliteit kan worden bewandeld. 

Als ik de Staatssecretaris goed heb 
begrepen behoort het tot één van de 
bedoelingen van de algemene faculteit 
dat het - ik plak twee citaten uit de 
memorie van toelichting aan elkaar -
een broedplaats zal zijn voor samen-
werking met vroedvrouwen, fysiothe-
rapeuten, h.t.s.-ers en vele anderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Is deze aan-
pak niet te ambitieus? Ligt een meer ge-
richte aanpak die binnen een nauwere 
omschrijving plaatsvindt niet voor de 
hand? Immers, tot nog toe is in deze Ka-
mer en ook daarbuiten ter zake van de 
samenwerking tussen w.o. en 
h.b.o. altijd gesproken over samen-
werking tussen verwante richtingen: 
tussen h.e.a.o. en economische weten-
schappen, tussen h.t.s. en technische 
wetenschappen. Vanuit die optiek is 
het een duidelijke zaak dat nadere 
coördinatie tussen medisch weten-
schappelijk onderwijs en paramedisch 
hoger beroepsonderwijs wenselijk is. 
Maar het is ons niet duidelijk waarom 
die samenwerking, in de vorm van een 
door de Staatssecretaris voorgestelde 
coördinatiecommissie, uitsluitend 
Limburg als terrein van actie krijgt. Ze-
ker, ik erken dat juist waar in Limburg 
de medische opleiding een experi-
menteel karakter draagt en een hechte 
samenwerking met de regionale ge-
zondheidszorg wordt voorgestaan, 
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een goed en praktisch proefveld voor 
die samenwerking aanwezig is. Maar 
die experimenten zullen niet geïso-
leerd, los van ontwikkelingen elders in 
den lande, opgezet mogen worden. 
Zal de taakomschrijving, opzet en sa-
menstelling van deze coördinatiecorrv 
missie zodanig zijn, dat ook het me-
disch w.o. en paramedisch h.b.o. el-
ders in den lande bij de werkzaarrv 
heden worden betrokken en er eventu-
eel ook de vruchten van zouden kun-
nen plukken? Ik zou dat graag willen 
bepleiten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
nu op de problematiek van het Acade-
misch Ziekenhuis. In de memorie van 
antwoord laat de Staatssecretaris we-
ten dat er de eerste jaren geen defini-
tieve beslissing ter zake van nieuw-
bouw is te verwachten. Eerst wan neer 
blijkt dat zowel de patiëntenzorg als 
het wetenschappelijk onderwijs en on-
derzoek eisen stellen, waaraan zonder 
nieuwbouwvan het te academiseren 
St. Annadal Ziekenhuis niet meer is te 
voldoen, zal tot nieuwbouw worden 
overgegaan. Dit standpunt is als zoda-
nig duidelijk; maar het is vooralsnog 
onduidelijk hoe - en met welke motive-
ring - de Staatssecretaris tot dit stand-
punt is gekomen. Uit de verschillende 
ken leiden we af, dat de Staatssecre-
taris wat dit betreft nogal sterk van 
standpunt is veranderd. In de toelich-
ting bij het voorontwerp van wet werd 
immers nog overduidelijk uitgegaan 
van de noodzaak van nieuwbouw; ik 
citeer: 'de ondergetekenden komen op 
grond van het vorenstaande tot de 
conclusie, dat in Maastricht een nieuw 
ziekenhuis dient te worden gebouwd 
dat zal functioneren èn als academisch 
ziekenhuis bij de rijksuniversiteit èn als 
streekziekenhuis voor het rayon Maas-
tricht.' En in deze zin werd op verschil-
lende plaatsen over de noodzaak van 
nieuwbouw gesproken. In de memorie 
van toelichting bij het wetsontwerp 
valt het daarentegen op dat zonder na-
dere argumentatie de term 'nieuw-
bouw' is vervangen door 'eventuele 
nieuwbouw', waarbij ik dan nog aante-
ken dat het rode potlood wat dit betreft 
niet altijd even consequent is gehan-
teerd. Zeker nu de Staatssecretaris in 
de memorie van antwoord het vraag-
stuk van de nieuwbouw op termijn 
heeft gesteld, lijkt ons enige ophelde-
ring gewenst. Waarom is hier - en op 
zich kan dat natuurlijk gunstig zijn - te-
rug gekomen op eerdere standpun-
ten? Is de koerswijziging ingegeven 
door budgettaire motieven of is er 
sprake van gewijzigde inzichten om-
trent taak en functie van het acade-

misch ziekenhuis al dan niet in het bij-
zonder in de Limburgse situatie? Wat 
dat betreft wil ik om misverstanden te 
voorkomen graag opmerken dat de 
gedachten over de academisering van 
het St. Annadal Ziekenhuis ons aan-
spreken, zeker wanneer gebruik zal 
worden gemaakt van hooggekwalifi 
ceerde functies van de ziekenhuizen in 
Heerlen en Sittard. Maar het is wel dui-
delijk dat de gefaseerde omvorming 
van een algemeen ziekenhuis tot aca-
demisch ziekenhuis veel aanpassingen 
van ruimtelijke en bouwtechnische 
aard met zich mee zal brengen. Het is 
onder meer om die reden dat de Stu-
diecommissie Achtste Medische Fa-
culteit (commissie-Van Walsum) inder-
tijd de bestemming van een groot al-
gemeen ziekenhuis tot academisch 
ziekenhuis ten sterkste heeft ontraden, 
waarbij zij dan nog verwees naar de in 
dezen tegenvallende gang van zaken 
te Rotterdam. Dit zal de Staatssecre-
taris bekend zijn. 

In dit kader rijst dan de vraag of hij 
het uitstel van de nieuwbouw en de 
daarmee samenhangende hoge inves-
teringen in het Annadal Ziekenhuis 
kwalitatief en kwantitatief heeft afge-
wogen tegen de investeringen die aan 
nieuwbouw nu zijn verbonden. Heeft 
hij zijn beslissing genomen op basis 
van een kosten-baten-analyse, waarin 
overigens ook de verschillen in exploi-
tatiekosten dienen te worden opgeno-
men? Zo ja, kan hij die dan overleg-
gen? Zo niet, dan willen we er graag 
op aandringen dat op korte termijn 
aan de totstandkoming van zo'n kos-
ten-baten-analyse wordt gewerkt, op-
dat de definitieve keuze gestoeld zal 
kunnen zijn op deugdelijk materiaal. 

Bovendien is de Staatssecretaris in 
de memorie van antwoord niet inge-
gaan op de vraag waarom het zeer mo-
derne en goed geoutilleerde De Wever 
Ziekenhuis in Heerlen als kern van het 
academisch ziekenhuis kan fungeren. 
Enigszins los van deze kwestie staat de 
vraag of, en in welke mate, andere zie-
kenhuizen in de regio, - naast een aca-
demisch ziekenhuis - ingeschakeld 
kunnen worden als 'teaching hospital'. 

Op dit punt verheugt het ons dat de 
Staatssecretaris blijkens de memorie 
van antwoord een richting in wil koer-
sen die in ons land minder, doch in an-
dere landen - ik denk aan de Verenig-
de Staten - meer gebruikelijk is, maar 
het spijt ons dat hij een en ander nogal 
vrijblijvend lijkt te benaderen door in 
de memorie van antwoord te stellen 
'dat ook in andere ziekenhuizen zono-
dig afdelingen kunnen worden geaca-
demiseerd'. Betekent dit dat de Staats-
secretaris in dezen een afwachtende 

houding zal innemen? Of ziet hij voor 
deze samenwerking concrete aankno-
pingspunten? Vooral gezien de basisfi-
losofie van de medische faculteit, 
waarin een oriëntatie op de gehele ge-
zondheidszorg in de regio een centrale 
plaats inneemt, lijkt mij een stimule-
rend beleid geboden. Het aantal speci-
alistenopleidingen in de drie verschil-
lende ziekenhuizen geeft wat dat be-
treft zeker een indicatie voor de moge-
lijkheden. Met name wijs ik in dat ver-
band op het De Wever Ziekenhuis in 
Heerlen waar een dertiental specialis-
tenopleidingen wordt verzorgd, twee-
maal zoveel als in het St. Annadal Zie-
kenhuis. Het zou verspilling zijn deze 
capaciteit niet te benutten. 

Daarbij wil ik echter niet verhullen 
dat aan zo'n ontwikkeling ook nadelen 
zijn verbonden. Een academisch zie-
kenhuis is méér dan een optelsom van 
afdelingen. Spreiding van de academi-
sche voorzieningen over de regio kan 
wat dat betreft zeker nadelig werken. 
Maar het is juist daarom dat wij willen 
bepleiten dat een beleid wordt ge-
voerd dat deze nadelen ondervangt. In 
dit kader enkele vragen. 

In hoeverre verdraagt de Wet Status 
academisch ziekenhuizen zich for-
meel en materieel met een optimale 
inschakeling van andere ziekenhuizen? 
Is het de bedoeling dat deze samen-
werking uitsluitend gestalte krijgt in de 
vorm van overeenkomsten met de zie-
kenhuizen in Heerlen en Sittard of 
wordt er via het Medisch Regionaal 
Centrum gestreefd naar een meerfe-
deratieve bestuurlijke structuur? In 
hoeverre zullen medewerkers van de 
Medische Faculteit toegang kunnen 
krijgen tot de klinische voorzieningen 
in deze ziekenhuizen? In hoeverre zul-
len de medische specialisten van deze 
ziekenhuizen betrokken worden bij de 
vormgeving van het medisch weten-
schappelijk onderwijs? Kortom, hoe 
denkt de Staatssecretaris zodanige be-
stuurlijke condities en voorwaarden 
ten aanzien van de stafvorming te 
scheppen dat deze samenwerking, die 
aanzienlijk verder zal moeten reiken 
dan affiliatie in de klassieke zin, goed 
van de grond zal komen? 

Het voorliggende wetsontwerp heeft 
het karaktervan een lex specialis. Dat 
is nodig om ter wille van het inzetten 
van belangrijke nieuwe ontwikkelin-
gen af te kunnen wijken van de be-
staande wetgeving op het gebied van 
het wetenschappelijk onderwijs. Hoe-
wel we de gekozen oplossing uit legis-
latief oogpunt niet erg fraai vinden, 
kunnen we er toch begrip voor op-
brengen. Maar we vinden wel dat in 
een wet met een tijdelijk karakter een 
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expiratiedatum dient te worden opge-
nomen. Dit geeft enige garantie, maar 
zelfs die garantie vinden wi j nog on-
voldoende. Met het wetsontwerp 
wordt een aantal belangrijke hypothe-
ken op een onbekende toekomst geno-
men. Bovendien zijn en blijven er tal 
van onzekerheden op een aantal pun-
ten. Ik denk aan de vormgeving van 
het academisch ziekenhuis en aan de 
mate van inschakeling van andere zie-
kenhuizen in de regio. Ik denk ook aan 
het contract met de specialisten van 
St. Annadal, een contract, waaraan 
nogal wat haken en ogen verbonden 
zijn en waarvan moeil i jk is te voorzien, 
hoe het zal uitvallen, vooral omdat in 
het contract bijna uitsluitend procedu-
res zijn opgenomen. Ik denk ten slotte 
aan de onvoorspelbare ontwikkelin-
gen rondom de algemene faculteit. 
Het is om deze redenen, dat w i j de 
Staatssecretaris met zeer veel klem 
vragen, als extra waarborg de Kamer 
periodiek per br ief te informeren over 
de verschillende ontwikkelingen en 
over de voortgang waarvan hierbij 
sprake is. 

Het wetsontwerp biedt niet méér 
dan een zeer globaal kader, waarbin-
nen het hoger onderwi js in Limburg 
zich kan ontwikkelen. Of deze ontwik-
keling positief zal ver lopen, zal vooral 
afhangen van de mate waarin en de 
wijze waarop men elkaar in Limburg 
zal weten te vinden. De samenwerking 
tussen de algemene faculteit en het 
hoger beroepsonderwijs en die tussen 
de medische faculteit en de regionale 
gezondheidszorg zullen bepalend zijn 
voor het succes. 

Mijnheer de Voorzitter! Wi j hopen, 
dat dit wetsontwerp - eenmaal wet ge-
worden - de zelfstandige kracht in 
Limburg verder zal bevorderen. 

D 
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer 
de Voorzitter! Gaarne dank ik de be-
windsman voor de uitvoerige en ver-
helderende wijze, waarop i n de memo-
rie van antwoord is i ngegaan op de ve-
le vragen, die in het voorlopig verslag 
van de zijde van de Kamer zijn gesteld. 
De dank in de voorgaande zin spreek ik 
met iets meer nadruk uit dan gewoon-
lijk, het is niet alleen maar een beleefd-
heidsfrase. Toen de Kamer op 12 juni 
het voorlopig verslag indiende, riep dit 
in het zuiden van het land veel protes-
ten op. De leden van de vaste Commis-
sie voor Onderwijs en Wetenschappen 
werden overstroomd met telegram-
men en brieven, waar in de Kamer het 
verwijt gemaakt werd, dat door de vele 
vragen, die in het voor lopig verslag 

gesteld waren, de t i jdige totstandko-
ming van de wet in gevaar dreigde te 
komen: een onjuiste opvatt ing, het-
geen wel blijkt uit stuk nr. 7 van het 
ontwerp van wet nr. 13368, waarin de 

Staatssecretaris meedeelt, dat nog 
niet tot plenaire behandeling van het 
wetsontwerp kan worden overgegaan 
omdat 'de Commissie Voorbereiding 
Medische Faculteit Maastricht nog niet 
zo ver gevorderd is met een aantal re-
gelingen als bij de indiening van het 
wetsontwerp werd verwacht'. Op pagi-
na 5 van de memorie van antwoord 
word teen nog indringender reden ge-
geven, waarom niet eerder tot open-
bare behandeling kon worden overge-
gaan, nl. het feit, dat zeer onlangs - in 
de eerste helft van augustus - een 
raamovereenkomst gesloten is met 
het bestuur van het ziekenhuis St. An-
nadal. Deze overeenkomst bevat de 
waarborgen, dat zolang er nog geen 
functionerend academisch ziekenhuis 
is, de vorming in de kliniek van de stu-
denten en de toegang van medisch 
wetenschappeli jk personeel tot een 
ziekenhuis gegarandeerd werden. Ten 
slotte verontschuldigen de bewindslie-
den zich meermalen voor de vele on-
duideli jkheden die in de memorie van 
toel ichting voorkwamen en die aanlei-
ding waren tot de vele vragen in het 
voorlopig verslag. 

Mijnheer de Voorzitter! Alvorens op 
de respectieve paragrafen van de me-
morie van antwoord in te gaan, zou ik 
eerst een korte algemene beschou-
wing wi l len houden over het wets-
ontwerp Rijksuniversiteit L imburg, zo-
als dit nu in zijn meer definitieve vorm 
voor ons ligt. Om alle misverstanden 
te voorkomen: de fractie van DS'70 is 
gaarne bereid, mede te werken aan 
een snelle totstandkoming van deze 
wet, maar dan wel op een verantwoor-
de wijze. Ondanks de verhelderende 
memorie van antwoord moeten wi j 
toch met de opzet van deze rijksuni-
versiteit in een erg dichte mist varen. 
Er is namel i jkwel meer duideli jkheid 
ontstaan over de medische faculteit en 
het academisch ziekenhuis - de alge-
menefacultei t , zoals het nu genoemd 
gaat worden - is en blijft een 'vraagte-
kenfaculteit', zowel naar zijn vorm als 
naar zijn naamgeving en inhoud. Nu 
heb ik wel vertrouwen in de kapitein 
en de stuurman die ons door deze 
dichte mist heen moeten voeren, maar 
dit neemt niet weg, dat het kompas -
in casu de Contourennota en de Be-
leidsnota Hoger Onderwijs - well icht 
r ichtinggevend mogen zijn. Deson-
danks heeft de Kamer nog geen gele-
genheid gehad, haar oordeel hierover 
uit te spreken. Bovendien zijn deze no-

ta's discussiestukken en uit de reacties 
van de onderwi jswereld zullen de be-
windsl ieden al wel begrepen hebben 
dat van een onverdeelde instemming 
met de opzet èn de koers van de nota's 
niet gesproken kan worden. De fractie 
van DS'70 zou graag wat meerzeker-
heid hebben over de inhoud van het 
overleg waarover de bewindslieden 
regelmatig in de memor ie van ant-
woord spreken. De ene keer (op pagi-
na 4) spreken de bewindslieden over 
overleg plegen met de vaste commis-
sie, iets verderop stellen zij dat ze het 
gevoelen van de vaste commissie zul-
len inwinnen en op pagina 12 spreken 
zij over het nauw betrekken van de 
Staten-Generaal. De fractie van DS'70 
zou gaarne de uitdrukkelijke toezeg-
ging van de bewindslieden hebben dat 
dit overleg t i jdig en op de geëigende 
manier zal gebeuren. Het is voor mij 
toch een vraag, hoe dat overleg geïn-
stitutionaliseerd zal worden. Ik heb be-
grepen dat het regelen van de nog niet 
geregelde zaken zal gebeuren bij alge-
mene maatregel van bestuur. Dat be-
tekent dat de Kamer haar bevoegdhe-
den delegeert aan het kabinet en met 
name aan de bewindsman. Dat is een 
onbeperkte delegatie. Ik citeer uit de 
'Beginselen van staatsrecht' van pro-
fessor Belinfante en denk daarom ge-
lijk te hebben. Er is maar één uitzonde-
ring op die regel, namelijk neergelegd 
in artikel 57 van de Grondwet maar die 
uitzondering is hier niet van toepas-
sing. Er is dus sprake van een onbe-
perkte delegatie. Een algemene maatre-
gel van bestuur wordt voorbereid op 
een departement. Ingevolge artikel 4, 
tweede lid sub a., van het Reglement 
van orde van de ministerraad moet de 
algemene maatregel van bestuur ver-
volgenster goedkeuring aan de minis-
terraad worden voorgelegd. Ingevolge 
artikel 84 van de Grondwet moet hij dan 
naar de Raad van State. Daarna wordt 
hij afgekondigd. Op welk t i jdstip zal de 
Kamer worden geïnformeerd? Op wel-
ke wijze wordt zij in dat overleg betrok-
ken? Welke zin heeft dat overleg dan 
nog? Zal overleg worden gepleegd 
voordat of nadat de ministerraad een 
besluit heeft genomen over de ont-
werp-algemene maatregel van be-
stuur? 

Na deze staatsrechtelijke ui tweiding, 
waarvan ik hoop dat zij juist was - zo 
niet dan zal de Staatssecretaris mij wel 
in zijn antwoord corrigeren - wi l ik on-
ze korte algemene beschouwing af-
sluiten. De fractie van DS'70 is bereid, 
mee te varen en mee te experimente-
ren, maar over de koers en het kompas 
is daarmee echter nog niet het laatste 
woord gezegd. 
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Verwoei? 

Mijnheer de Voorzitter! Het betoog 
van de bewindslieden om de gronden 
aan te geven voor een lex specialis zijn 
niet erg overtuigend. Het lijkt er ook 
op, dat de lex specialis eerder bestemd 
is om een bestaansgrond te vinden 
voor de algemene faculteit dan voor 
de medische faculteit. De bewindslie-
den stellen dat de herbezinning op de 
plaats en functie van het hoger onder-
wijs invloed heeft uitgeoefend op het 
onderhavige wetsontwerp, met name 
op de vormgeving. Een ri jksuniversi-
teit in de zin van de WWO zou een be-
langrijke mogeli jkheid om nieuwe ont-
wikkeiingen in en buiten het weten-
schappelijk onderwijs mogeli jk te ma-
ken, uitsluiten. Ik w i l de bewindsman 
in dit verband verwijzen naar een arti-
kel in 'NRC/Handelsblad' van 9 sep-
tember van de hand van professor 
Muntendam die zich tegen deze opvat-
t ing in de memorie van antwoord ver-
zet en o.a. stelt: 

'Zou het niet in het belang van een 
vruchtbare Kamerdiscussie zijn als de 
leden in kennis worden gesteld van 
hetgeen in de andere medische facul-
teiten reeds op dit gebied gebeurt? Ik 
dacht, dat de Kamerleden er recht op 
hadden, dit te weten ten einde tegen 
deze achtergrond de funct ionering aan 
de achtste faculteit te kunnen beoorde-
len en zich een oordeel te kunnen vor-
men over de kwalitatieve behoeften 
die op dit gebied bestaan.'. 

Ik w i l de bewindsman verzoeken die 
informatie te verstrekken. Het lijkt er 
anders op dat aan de bestaande medi-
sche faculteiten geen nieuwe ontwikke-
lingen aan de orde zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze conclu-
sie in het voorlopig verslag dat de Lim-
burgse instelling te zijner t i jd ingepast 
zal moeten worden in de thans be-
staande structuren mag dan inderdaad 
niet helemaal juist zijn, te zijner t i jd zal 
de Limburgse instell ing dan toch inge-
past moeten worden in de nieuwe 
structuur van een nieuw stelsel van 
hoger onderwijs. Met andere woor-
den, de vormgeving van de Limburgse 
universiteit zal tegen die t i jd toch in- of 
aangepast moeten worden aan de 
vormgeving van de andere universitei-
ten of omgekeerd. Dat betekent, dat de 
medische en ook de algemene facul-
teit een plaats moeten kunnen vinden 
in de nieuwe structuur. De bewindslie-
den kunnen nu wel zeggen dat er geen 
sprake van kan zijn dat de ontwikkeling 
van deze faculteit zich geïsoleerd en 
volgens eigen maatstaven zal voltrek-
ken omdat zij zitting heeft in de Acade-
mische Raad, desondanks of juist dank 
zij het lex specialis-karakter heeft de 

rijksuniversiteit Limburg die mogeli jk-
heden wél . Om die reden blijft de f rac-
tie van DS'70 op het standpunt staan, 
dat in het wetsontwerp een einddatum 
moet worden genoemd, opdat het ka-
raktervan deze instell ing inderdaad 
experimenteel blijft en geen eigen le-
ven gaat leiden. 

In de artikelen 4 en 5 van het onder-
havige wetsontwerp wordt gesteld dat 
het Ziekenhuis Maastricht een acade-
misch ziekenhuis is in de zin van artikel 
4 van de WWO en dat op het t i jdstip 
van inwerkingtreding van deze w e t -
de wet Rijksuniversiteit Limburg - alle 
regelen, richtli jnen en aanwijzingen, 
welke betrekking hebben op de acade-
mische ziekenhuizen bij de rijksuniver-
siteiten, eveneens van toepassing zijn 
op het Ziekenhuis Maastricht. Dat doet 
veronderstellen dat er op het t i jdstip 
van inwerkingtreding van de wet een 
academisch ziekenhuis is. Op pagina 5 
van de memorie van antwoord - in het 
resumé - stellen de bewindslieden dat 
er te zijner t i jd een academisch zieken-
huis zal functioneren. Onze fractie 
neemt vooralsnog aan, dat de eerste 
veronderstell ing juist is en dat er bij de 
totstandkoming van deze wet een aca-
demisch ziekenhuis is en functioneert, 
als is het maar voor bepaalde afdelin-
gen. De fractie van DS'70 onderschrijft 
nl. het door Minister Veringa in de no-
ta Medisch Wetenschappelijk Onder-
wi js gehuldigde standpunt dat aan een 
opzet waarbi j de medische faculteit 
b l i j vend-zonder eigen z iekenhuis-
volledig zou moeten steunen op zie-
kenhuizen met extra voorzieningen in 
en nabij haar plaats van vestiging ern-
stige bezwaren kleven. 

De bewindslieden stellen zich voor 
de afdelingen van het St. Annadal Zie-
kenhuis geleidelijk aan te academise-
ren een en ander naar gelang de voort-
gang en de eisen van het medisch cur-
riculum, anderzijds afdelingen in an-
dereziekenhuizen teacademiseren. 
Kunnen de bewindslieden aangeven: 
- met welke ziekenhuizen en voorwe l -
ke afdelingen van die ziekenhuizen 
overeenkomsten moeten worden op-
gesteld; 
- w a t de inhoud is van de bijzondere 
garanties die in de overeenkomsten 
moeten worden opgenomen? 

De bewindslieden stellen vervol-
gens dat in deze overeenkomsten in 
elk geval gegarandeerd moet worden 
dat de faculteit der geneeskunde haar 
verantwoordeli jkheid voor de gang 
van het onderwijs en het onderzoek 
ook buiten het Ziekenhuis Maastricht 
ten volle zal kunnen effectueren. In-
dien deze garantie niet gegeven kan 
worden, overwegen de bewindslieden 

dan het Ziekenhuis Maastricht - het St. 
Annadal Ziekenhuis - met die afdelin-
gen u i t te breiden? 

Mijnheer de Voorzitter! De bewinds-
lieden zien voor het Ziekenhuis Maas-
tricht naast de academische functie 
nog twee andere functies. De eerste is 
centrum voor eventuele nieuwe regi-
onale topfuncties. Aan welke topfunc-
ties denken de bewindslieden dan? 
Het Ziekenhuis Maastricht moet op 
den duur ten minste de functies van 
één streekziekenhuis omvatten. Be-
doelen de bewindslieden met de ac-
centen op één dat het er ook twee of 
drie of meer kunnen zijn en indien dit 
zo is, welke ziekenhuizen worden of 
blijven dan geen streekziekenhuis? 

Deelt de bewindsman de bezorgd-
heid van de fractie van DS'70 dat de 
academische en regionale functie, ver-
enigd in één ziekenhuis, in de praktijk 
regelmatig op moeili jkheden zal stui-
ten? Is het niet beter deze functies te 
scheiden? 

In het gesloten contract tussen het 
Rijk en het bestuur van het St. Annadal 
Ziekenhuis zijn bepalingen opgeno-
men met betrekking tot de afkoop van 
particuliere praktijken. Op pagina 23 
van de memorie van antwoord, 17e re-
gel, staat dat als er te zijner t i jd alge-
meen bindende landelijke normen 
voor de salariëring van specialisten in 
dienstverband mochten komen, deze 
onverminderd gerespecteerd zullen 
worden. Waar slaat in dit geval het 
woordje 'deze' op? 

De fractie van DS'70 betreurt het dat 
er na de opheffing van het St. Annadal 
Ziekenhuis dat wi l zeggen, in het nieu-
we Ziekenhuis Maastricht toch nog 
specialisten werkzaam zullen zijn met 
een vrije praktijk. Welke uitdrukkelijke 
toezeggingen zijn er aan deze speci-
alisten gedaan zodat zij ook in de nieu-
we situatie bijzondere aanspraken 
kunnen doen gelden? 

Ten slotte, deze passage over het 
academisch ziekenhuis afsluitend - ik 
weet dat de collega's Konings en Beek-
mans daarop straks uitvoeriger terug-
komen - merk ik op, dat de fractie van 
DS'70 vindt dat het contract voor het 
niet-medisch personeel minder water-
dicht en met minder garanties omge-
ven is dan voor het medische perso-
neel. Opzi jn minst op twee punten is 
dit zo: namelijk in het geval van de me-
dezeggenschap en van de financiële 
regelingen. De fractie van DS'70 is van 
mening dat het medische en niet-me-
dische personeel op dezelfde, gelijk-
waardige wijze behandeld moeten 
worden en dringt er bij de bewindslie-
den op aan dat het contract alsnog in 
deze zin gewijzigd wordt. 
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Verwoert 

In antwoord op desbetreffende vra-
gen stellen de bewindslieden dat de 
afwijkingen van de WUB voornameli jk 
beperkt zullen blijven tot de organisa-
tiestructuur van de faculteiten. Dit 
moet toch zi jn: 'faculteit', de medische 
faculteit namelijk, omdat de algemene 
faculteit niet in de WWO en dientenge-
volge ook niet in de WUB voorkomt? 
De organisatiestructuur is een matrix-
managementorganisatie, zeggen de be-
windsl ieden. De verwachting van deze 
organisatievorm was, dat er een effi-
ciënter gebruik zou worden gemaakt 
van de onderzoek" en onderwijsfacil i-
teiten en dat een flexibelere inzet zou 
komen van het personeel. Nu het eer-
ste studiejaar inmiddels vol tooid is, 
kunnen de bewindslieden well icht me-
dedelen of het eerste studiejaar geëva-
lueerd is en of de resultaten van deze 
evaluatie positief zijn. 

De fractie van DS'70 zou gaarne 
geïnformeerd worden op welke wijze 
de democratisering binnen de medi-
sche faculteit heeft plaatsgevonden en 
op welke wijze wordt afgeweken van 
de WUB. 

De fractie van DS'70 onderschrijft de 
opvatt ing van de bewindslieden dat 
niet het uitbreidingsargument maar 
vooral het spreidingsargument de 
grond dient te zijn voor de medische 
faculteit in Maastricht. Well icht is het 
alleen maar een taalfout of schrijffout, 
het kan ook een Freudiaanse ver-
gissing zijn, maar op pagina 6 van de 
memorie van antwoord wordt gesteld 
dat de raming van de toekomstige be-
volkingsomvang in nieuwe ramingen 
met enige mil joenen onderschreden 
is. Of er wordt overschreden bedoeld, 
maar dan klopt het betoog niet meer. 
Waarschijnlijk is bedoeld te zeggen dat 
de nieuwste ramingen enige miljoe-
nen lager zijn. 

De bewindslieden stellen dat zij de 
instroom van eerstejaarsstudenten 
wil len beperken tot 1750 per jaar. De 
huidige opleidingscapaciteit, aange-
vuld met die van de nieuwe medische 
faculteit, leidt bij de voorzienbare ont-
wikkeling van de bevolkingsdichtheid 
in geen geval tot problemen ten aan-
zien van de artsendichtheid, stellen de 
bewindslieden. De bewindslieden zijn 
tegen een voortdurende uitbreiding 
van de totale opleidingscapaciteit der 
medische faculteiten, indien daarvoor 
geen andere gronden zouden be-
staan dan de individuele vraag van 
studenten. De fractie van DS'70 kan 
zich zeer wel vinden bij deze opvatt ing, 
alhoewel zij de argumentatie - waar-

om de bewindslieden tot deze opvat-
t ing komen - niet delen. Zij baseren 
zich namelijk op het feit dat een oplei-
dingsplaats in de geneeskunde zo 
duur is en dat voor hetzelfde geld 
meer studenten een plaats zouden 
kunnen vinden in andere studierichtin-
gen. Dit zou nameli jk kunnen beteke-
nen dat de opleidingscapaciteit van 
die andere studierichtingen wel be-
paald zou worden door de individuele 
vraag van de studenten en dat lijkt ons 
een verwerpeli jk standpunt. De oplei-
dingscapaciteit dient bepaald te wor-
den door enerzijds de individuele 
vraag van de studenten en anderzijds 
de maatschappelijke behoefte opdat 
de beschikbare financiële middelen zo 
efficiënt mogeli jk gebruikt worden. 

Een overleg over deze aangelegen-
heid dient naar de opvatt ing van de 
fractie van DS'70 zo snel mogelijk op 
gang gebracht te worden ; collega Ter 
Woorst en collega Dees hebben het 
daarover al uitvoerig gehad, ik wi l het 
ook benadrukken en ik denk in dit ver-
band dan mede aan de brief van de 
Staatssecretaris aan de Sociale Acade-
mies betreffende de opleidingscapaci-
teit van de dag- en partt ime opleidin-
gen. Ik meen dat het voor overleg ter 
zake hoog t i jd wordt . 

Waarschijnli jk zullen wi j wel moeten 
wachten op de presentatie van de mil-
jardennota 1976, maar kunnen de be-
windslieden toch reeds een indicatie 
geven op welk deel van de financiële 
middelen bestemd voor het weten-
schappelijk onderwi js beslag zal wor-
den gelegd door de rijksuniversiteit 
Limburg? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog een korte opmerking over de alge-
mene faculteit. Deze opmerking kan 
kort zijn, omdat collega Ter Woorst in 
zijn betoog reeds heeft gesteld dat het 
moeili jkste onderdeel van dit wets-
ontwerp ligt in de introductie van die 
algemene faculteit. Bij de door hem 
gestelde vragen kan ik mi j volledig 
aansluiten en ik wacht met grote be-
langstelling het antwoord van de be-
windslieden af, vooral het antwoord 
op de vraag van de heer Ter Woorst 
dat voor wat betreft de hoofdtaken van 
de algemene faculteit niet officieel ge-
start kan worden alvorens de Kamer 
de nota hoger onderwijs zal hebben 
behandeld. Wanneer de vragen inder-
daad in de zin van het betoog van de 
heer Ter Woorst worden beantwoord, 
dan kunnen de bewindslieden op onze 
volle medewerking rekenen. 

De vergadering wordt te 16.07 uur ge-
schorst en te 16.21 uur hervat. 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Mijnheer de Voorzitter! Defrac-
ties van PPR en PSP zijn er verheugd 
over, dat w i j thans over dit wets-
ontwerp kunnen beslissen. Zij wi l len 
meewerken aan een spoedige tot-
standkoming van de rijksuniversiteit in 
L imburg. Dan krijgt Limburg immers 
waarop het al jarenlang recht heeft. De 
stichting van een universiteit zal een 
st imulans zijn voor het sociale en cul-
turele leven in Limburg. De voortgaan-
de vermaatschappeli jking van de uni-
versitaire wereld zal ook hier een cen-
t rum stichten voor het creatieve den-
ken en leven in deze regio en stimule-
ren tot maatschappelijke activiteiten. 
Wi j verwachten ook, dat de maat-
schappelijke activiteiten, die in de re-
gio plaatsvinden, hier een bezinnings-
punt kunnen vinden. 

Het feit, dat de universiteit Maas-
tricht als basis zal kri jgen, vinden wi j 
eveneens verheugend. Maastricht is 
een centrumstad en een knooppunt op 
internationale wegen. De basisfiloso-
fie, die het mogeli jk maakt met de 
medische faculteit een nieuwe weg op 
te gaan, waarderen wi j positief. 

Ook het feit, dat de universiteit een 
rijksuniversiteit wordt , opent naar on-
ze mening de weg vooreen plur i forme 
samenleving en kan de pluri formiteit 
bevorderen, juist in een regio als Lim-
burg. 

Wij wi l len ten aanzien van dit wets-
ontwerp op een aantal punten nog eni-
ge verduideli jking hebben. Deeigen-
soort igheid van deze universiteit 
wordt versterkt door het feit, dat dit 
wetsontwerp een lex specialis is in die 
zin, dat de opbouwvan de universiteit 
reeds kan geschieden binnen het 
systeem van het nieuwe hoger onder-
wijs. Wi j vinden het beter, dat geen 
scheidslijnen en muren worden opge-
trokken, waarvan men weet, dat ze later 
zullen moeten worden geslecht. Wi j 
vinden wel dat dat 'later' duidelijk moet 
worden omschreven. Rechtszekerheid 
voor de deelnemers aan deze universi-
taire gemeenschap - docenten en stu-
denten - maar ook rechtszekerheid en 
een geli jkwaardige en rechtvaardige 
behandeling van deelnemers buiten de-
ze gemeenschap, die wel elders in de 
universitaire wereld verbl i jven, vraagt, 
dat er een rustpunt komt en dat men op 
een bepaald moment kan vaststellen, 
hoever men is en kan bepalen, hoe deze 
universiteit verder moet worden uitge-
werkt. 

Het verloop en de af loop van de nota 
inzake het hoger onderwijs is immers 
nog onzeker. Zij is nog niet eens inge-
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Van der Heem Wagemakers 
diend. Daarom zien wi j graag, dat er 
een soort slotdatum aan dit wets-
ontwerp komt, zodat wi j op een gege-
ven moment kunnen zien, in welke 
richting wi j de zaak verder moeten uit-
bouwen. Dan moeten wi j kunnen zien, 
welke nieuwe structuren zullen moe-
ten ontstaan. Wij kunnen ook tot de 
slotsom komen, dat wi j terug moeten 
naar het wetenschappelijk onderwijs, 
zoals dat nu nog bestaat. 

Wij vinden het ook belangrijk, omdat 
dit wetsontwerp vooral uit bepalingen 
met te veel uitzonderingen bestaat. 
Gelukkig heeft de Staatssecretaris in 
de memorie van antwoord gezegd, dat 
de uitzonderingen, die in de toelich-
ting op de artikelen worden gegeven, 
limitatief zullen zijn. Dat biedt naar on-
ze mening al enige zekerheid. Wi j v in-
den uitzonderingen echter ook iets van 
gunst in zich dragen, iets van een af-
hankelijkheidsrelatie. Wij v inden, dat 
je niet te veel met uitzonderingen 
moet werken, maar vooral met rechts-
zekerheid, neergelegd in wetten. 

Dat brengt ons op de opzet van de 
algemene faculteit. De memorie van 
antwoord heeft veel duidelijkheid ge-
geven. Wi j zien, dat die algemene fa-
culteit nieuwe ontwikkelingen binnen 
en buiten het wetenschappelijk onder-
wijs moet bestuderen en tot stand 
moet brengen, dat onderwijsprogram-
ma's aangeboden en ontwikkeld kun-
nen worden, die in de faculteiten zul-
len ontstaan. Omdat de voorberei-
dingscommissiezo sterk de nadruk 
heeft gelegd op de samenhang tussen 
de wetenschappen en omdat zij stelde, 
dat prioriteit moet worden gegeven 
aan het bestuderen en toepassen van 
de wetenschappen, die relevant zijn 
voor het systeem van welzijnszorg, 
veronderstelden wi j , dat de algemene 
faculteit maatschappijwetenschappen 
in zich zou dragen. Dat gebeurde niet 
op basis van de toelichting van de be-
windsl ieden. In zoverre kan ik ant-
woorden op de vraag van de Staats-
secretaris naar aanleiding van onze in-
breng in het voorlopig verslag op dit 
punt. 

Uit de uitgebreide memorie van ant-
woord is duidelijk naar voren geko-
men, dat de algemene faculteit geen 
restfaculteit zal worden, die alleen is 
bedoeld voor, zoals de bewindslieden 
zo keurig zeggen, 'het ontvankelijk ver-
klaren van aanspraken, die de rijksuni-
versiteit in de toekomst geldend zal 
kunnen maken'. Natuurlijk is het 
belangrijk dat die aanspraak op een 
rijksuniversiteit wordt gewaarborgd, 
maar belangrijker vinden wi j de stel-
l ing, die ook in de memorie van ant-

woord naar voren komt, dat waar mo-
gelijk proeftuinen worden aangelegd 
om te experimenteren. Wi j vinden het 
belangrijk dat dit gaat gebeuren. Het 
gaat hierbij om proeftuinen van nieu-
we vormen van hoger onderwijs, zon-
der nu direct te spreken over hoger on-
derwijs van algemene aard want ook 
daarbij zullen wi j nog vraagtekens zet-
ten. 

Wi j vinden het een positieve invul-
l ing van die tweede faculteit waarmee 
deze faculteit inderdaad geen fop-
speen is geworden. Wi j vinden het ook 
een moedige daad van deze bewinds-
lieden dat zij wil len gaan experimente-
ren en wil len proberen in de toch wat 
starre onderwijsstructuur een flexibele 
oplossing te vinden. 

Wel achten wi j het mogeli jk - dat 
hebben wi j ook in de voorbereiding 
van dit wetsontwerp naar voren ge-
bracht - dat er een patronaat ten aan-
zien van die hbo-instell ingen kan gaan 
ontstaan. Wi j gaan natuurli jk akkoord 
met de autonomie van deze instell in-
gen, maar krijgen de hbo-instel l ingen, 
die mee gaan doen in de algemene fa-
culteit, ook de adem en de t i jd en de 
energie om aan de integratie deel te 
nemen? 

Wij zetten ook een vraagteken bij de 
tweedel ing ten aanzien van de samen-
leving met hbo-instell ingen. Waarom 
vooral de paramedische hbo-instell in-
gen laten samenwerken met de medi-
schefacu l te i t - wij nemen aan: omdat 
ze op het vakgebied nauw verwant zijn 
- en de andere hbo-instell ingen met 
de algemene faculteit laten samenwer-
ken? Is het niet veel logischer in de 
systematiek van deze wet om alle 
hbo-instell ingen met die algemene fa-
cul te i t te laten samenwerken en daar 
waar het vakgebieden betreft terug te 
vallen op een samenwerking tussen 
paramedische hbo-instell ingen en de 
medische faculteit? Het lijkt mij met 
name erg moeilijk om de sociale aca-
demie in Sittard ergens in te passen. 

Wij vinden de afbakening met de on-
derwijskunde, die in de memor ie van 
antwoord wordt gemaakt, wel subtiel. 
Onderwijskunde behoeft helemaal niet 
alleen maar theoretisch te zijn. Onder-
wijskunde kan ook inhouden het expe-
rimenteren en het opzetten van onder-
wijsdidactieken, maar ook onderwijs-
structuren. Wij hopen niet dat de alge-
mene faculteit gaat ontaarden in een 
beleidsafdeling van de Regering, dat 
de Regering er een verlengstuk van 
het departement vestigt. Wij nemen 
ook aan dat er geen regeringscommis-
saris wordt neergezet. Wij hopen dat 
een proefpolder uit het veld een kans 
wordt gegeven. Misschien kan de 

Staatssecretaris toch nog iets zeggen 
over de verhouding met de rijksover-
heid, vooral wat betreft de algemene 
faculteit. Kan de Staatssecretaris ook 
de autonomie en de WUB-structuur 
wat duidelijker aangeven ten aanzien 
van de algemene faculteit? 

Vooralsnog staan wi j bijzonder posi-
tief tegenover de invul l ing van de alge-
mene faculteit zoals de bewindslieden 
in de memor ie van antwoord duideli jk 
hebben gemaakt. Wi j hopen inderdaad 
dat er een bron van ontwikkel ing van 
programma's kan komen en dat vak-
groepen zich kunnen gaan ontwikke-
len. Misschien ligt daar een positieve 
uitzondering op de WUB in die zin, dat, 
waar toch geen faculteit in de zin van 
het vwo is, er toch wel vakgroepen 
kunnen gaan ontstaan. Wij vinden in-
derdaad dat deze invul l ing van de al-
gemene faculteit een garantie is tot 
een bredere u i tbouw van de universi-
teit dan alleen een medische universi-
teit. 

Dit brengt ons op de problematiek 
van de medische faculteit. Wi j vinden 
dat er nogal wat verwarrende argu-
menten naar voren komen in de ver-
schillende stukken als het gaat over de 
capaciteit en vooral de invloed van de-
ze medische faculteit op de totale lan-
delijke capaciteit. De nota medisch we-
tenschappelijk onderwi js sprak toch 
zeker wel van een uitbreiding en daar-
naast van het oplossen van knelpun-
ten in opleidingen elders. Die uitbrei-
ding heeft duidelijk voorop gestaan. 
De bewindslieden zeggen dan: 'Aan 
het argument lag een raming van de 
toekomstige bevolkingsomvang ten 
grondslag, die inmiddels in nieuwe ra-
mingen met enige mil joenen onder-
schreden is. Alleen al dat feit zou het 
voor ondergetekenden tot een verwer-
pelijk dogmat isme maken om thans 
ongenuanceerd en met klem de door-
slag te bli jven geven aan de overwe-
ging dat voor alles 'ui tbreiding nodig 
is.' 

Mijnheer de Voorzitter! Wi j wi l len 
ons dan wel graag onderwerpen aan 
het verwerpeli jk dogmat isme en bli j-
ven pleiten voor een uitbreiding van 
de capaciteit van de medische facultei-
ten. Behalve het argument van de be-
volkingsaantallen zijn er inmiddels an-
dere argumenten ontstaan, die wei-
licht ten tijde van het ontstaan van de 
nota medisch wetenschappeli jk onder-
wi js nog niet bekend waren. Ik denk 
met name aan de nieuwe taakopsvat-
t ing van artsen, die in teams gaan wer-
ken, die in welzijnscentra moeten gaan 
werken en die meer dan alleen medi-
sche activiteiten zullen moeten 
gaan verrichten en aan de centrale 
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plaats, die de arts ook volgens de 
Structuurnota Gezondheidszorg in de 
toekomst zal innemen. Ook de veran-
derde opvatting over arbeidsverdeling 
over verschillende mensen speelt hier-
bij een rol. 

Ik kom even terug op mijn opmer-
king over hoger algemeen onderwijs. 
Waarom slechts een beperkt aantal 
artsen opleiden, die zeer veel werk zul-
len moeten verzetten, en anderen in 
een iets gemakkelijker, misschien min-
der drukkend arbeidskader laten plaat-
sen? Waarom niet een veel eerlijker 
verdeling van de beschikbare arbeid 
over de mensen, die dit werk kunnen 
gaan doen? Waarom niet aan een ider 
de instrumenten gegeven om die werk 
te kunnen doen? 

De bewindslieden wisten niet hele-
maal wat werd bedoeld met die oplei-
ding van de half- of driekwart artsen. 
Wij - met name de fractie van de PSP -
dachten vooral aan de geestelijke wel-
zijnswerkers op het niveau van de so-
matische arts. Zoals nu de somatische 
arts op de hoogte is van wat psychi-
sche vaardigheden en problemen, za-
gen wij hier nu juist die andere arts 
welzijnswerker naar voren komen, die 
zijn eigen deskundigheid heeft en die 
ook weet wat medische somatische 
vaardigheden zijn. Juist het conti-
nuüm in de medische beroepenwereld 
moet ruimte scheppen voor deze soort 
welzijnswerkers in de opleiding van de 
medische student, die wellicht arts zal 
worden. 

De artsen behoefte en de belangstel-
li ng voor deze tak van wetenschap van 
de grote aantallen studenten maken 
het in onze ogen onverantwoord dat 
de capaciteit niet ten volle wordt be-
nut. Als het zo zal zijn, dat de beschik-
bare middelen over acht in plaats van 
over zeven faculteiten wordt herver-
deeld is dat in onze ogen een verslech-
tering van de bestaande situatie. En 
dat zou geen goede kans zijn voor de 
uitbouw van een nieuwe situatie. 

Ook bij mij rijst dan de vraag betref-
fende de verhouding tussen vaste en 
variabele kosten en de invloed op de 
kwaliteit van de diverse faculteiten. De 
bewindsman spreekt altijd over de ho-
ge kosten van een medische student. 
Is een berekening te maken van het 
verschil tussen de vaste en de varia-
bele kosten en van de invloed, die de 
uitbreiding van het aantal studenten 
daarop heeft? Ik heb de indruk, dat de 
vaste kosten beperkt zouden kunnen 
worden als de volle capaciteit gebruikt 
zou worden. Inderdaad hebben vroe-
ger de doelstelling van de ruimtelijke 

Tweede Kamer 
10 september 1975 

ordening en de spreiding een rol ge-
speeld, niet om de bestaande capaci-
teit te beperken, maar om, wanneer 
een uitbreiding van de capaciteit moet 
plaatsvinden, deze dan in een nieuwe 
regio te kunnen realiseren, zodat geen 
uitbouwtot grote logge faculteiten zou 
behoeven plaatste vinden. 

Het argument van de kwalitatieve 
impuls voor de medische zorg in de re-
gio spreekt ons zeer aan en krijgt in de 
opzet van deze faculteit de volle kans. 
Ook de ervaringen, die er tot op heden 
zijn, doen positieve verwachtingen 
ontstaan. 

Het belang van de wederzijdse af-
stemming van medisch onderwijs en 
gezondheidszorg in de regio wordt ze-
ker in de basisfilosofie gegarandeerd. 
Hopelijk wordt dit ook in zijn uitwer-
king volgehouden. Gaat dit bij voor-
beeld consequenties hebben voor de 
WUB-structuur? Komen er misschien 
maatschappelijke vertegenwoordigers 
in de faculteitsraden of valig roepbe-
sturen? Zou dat een garantie kunnen 
zijn? Naar onze mening zou juist een 
eigen karakter kunnen worden gevon-
den in samenwerking met het medisch 
regionaal centrum. Een versterking 
van de positie van dit centrum lijkt ons 
een grote voorwaarde. Als inderdaad 
de filosofie wordt uitgewerk, dat het 
medische onderwijs op regionale ge-
zondheidszorg afgestemd zal moeten 
worden, dan zal dit vooral in het eerste 
echalon een rol gaan spelen. Het aca-
demisch ziekenhuis heeft wel geen su-
perregionale taken, maar bevindt zich 
wel op het tweede echalon. Juist aan 
de opleiding van de arts binnen het 
teamwork op het eerste echelon is naar 
onze mening behoefte. Daarom is ook 
behoefte aan een gezondheidscen-
trum. Ook dit zou tot de eigen aard van 
de medische opleiding in Maastricht 
kunnen en naar onze mening moeten 
gaan behoren. 

Is het mogelijk, aan het medisch re-
gionaal centrum eenzelfde zware sta-
tus te geven als die welke aan een aca-
demisch ziekenhuis wordt gegeven? 
Juist op het punt van de verhouding 
met het medisch regionaal centrum 
hadden wij veel behoefte aan de aan-
wezigheid van de Staatssecretarissen 
van Volksgezondheiden Ministervan 
CRM. Natuurlijk behoeft de aanwezig-
heid van een academisch ziekenhuis 
bijzondere relaties van de faculteit met 
instellingen en instanties uit de eerste 
lijn welzijnszorg niet uit te sluiten, 
maar in de memorie van toelichting 
wordt wel gesteld dat het ziekenhuis 
Maastricht op meer bijzondere wijze 
dan de overige medische regionale 
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centrumpartners een rol speelt in het 
medisch wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek. Wij zagen het liever an-
dersom, zeker gezien de gewijzigde 
opvattingen die de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid over de rol van 
de arts in zijn structuurnota naar voren 
heeft gebracht. Die taakopvatting is 
door deze Kamer onderschreven. 

Willen de zojuist genoemde be-
windslieden, of kan deze bewindsman 
ons toezeggen dat die instellingen 
voor medische en welzijnszorg in de 
eerste lijn ook ruimte in hun personeel 
en tijd krijgen en deskundige hulp om 
inderdaad een gelijkwaardige partner 
te worden of in ieder geval een heel 
sterke partner in het opzetten van de 
samenwerking medische faculteit en 
medisch regionaal centrum? 

Wat het ziekenhuis betreft, willen wij 
kort zijn. Wij zijn blij dat het Annadal-
ziekenhuis zolang mogelijk zal worden 
gebruikt, zodat het een regionale func-
tie kan blijven behouden. Wij zouden 
graag willen weten of het tot dat zie-
kenhuis beperkt moet blijven en of niet 
ook andere ziekenhuizen daarbij kun-
nen worden gebruikt. De Staatssecre-
taris verwacht namelijk dat een nieuw-
bouw niet onvermijdelijk is. Wij zou-
den liever zien dat al te grote nieuw-
bouw en zeker vervanging van het zie-
kenhuis wel te vermijden zou zijn. 

Ik wil ook nog iets zeggen over de 
contracten met de specialisten. Wij 
vinden de contracten nogal duur. Ook 
binnen de normen van de huidige op-
vattingen over rechtvaardige en eerlij-
ke verdeling zetten wij er enkele vraag-
tekens achter de contracten. In artikel 8 
van de overeenkomst blijkt dat vrije 
praktijksuitoefening mogelijk blijft. Wij 
vragen ons af waarom dat zo nodig is. 
Ten aanzien van artikel 10 waar van 
artsen in loondienst wordt gesproken, 
vragen wij ons af waarom het nodig 
was om boven de LAD-norm uit te ko-
men. Schuilt in artikel 10 niet het ge-
vaar van een opwaartste druk, want er 
staat dat zodra algemeen bindende 
landelijke normen tot stand komen, 
deze onverkort gerespecteerd worden. 
Ik ben bang dat die algemeen binden-
de landelijke normen toch niet veel la-
ger kunnen zijn dan de huidige con-
tracten. Wat heeft de bewindslieden 
ertoe gebracht een dergelijke contract 
af te sluiten? Moeten wij deze overeen-
komst als een modelovereenkomst 
gaan zien voor de richting waarin de 
Regering gaat werken? 

Wij willen één zin van de memorie 
van antwoord heel duidelijk naarvo-
ren halen. Daarin stellen de ondergete-
kenden dat zij zullen bevorderen dat 
tegen de tijd van opheffing van het St. 
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Annadalziekenhuis binnen de acade-
mische ziekenhuizen een voor deze en 
voor alle overige medewerkers aan-
vaardbare vorm van medezeggen-
schap zal zijn ontwikkeld. Wi j vonden 
dit een positieve zin, maar wel wat 
summier voor de problematiek van de 
medezeggenschap, zeker hier waar 
een particulier ziekenhuis met onder-
nemingsraad wordt omgezet in een 
rijksuniversiteit. Kan de bewindsman 
ook op het punt van de medezeggen-
schap wat explicaties geven? 

Ik kom nu op het tweede aspect van 
de basisfilosofie waarin wordt gesteld 
de samenwerking met andere nationa-
liteiten, andere landen. Wij hebben 
reeds gezegd dat de geografische lig ■ 
ging van Maastricht, uitnoodt, neen 
zelfs noodzaakt tot een internationale 
samenwerking. Er is zelfs ooit eens 
een nota verschenen waarin vertegen-
woordigers van de beide Limburgen 
spraken over een gemeenschappelijke 
opzet van een universiteit. Ik doel nu 
op de nota inzake de voorbereiding 
van een universiteit in de beide Lim-
burgen van januari 1966. Nu wordt in 
Diepenbeek, vlak over de grens, ook 
weer een Nederlandstalige universiteit 
ontwikkeld en wi j ontwikkelen een uni-
versiteit in Maastricht. Hoe gaat het nu 
verder met die samenwerking? Wij ho-
pen ook dat er juist vanuit die unieke 
culturele driehoek, Luik, Aken en 
Maastricht, ook een goede samenwer-
king zal kunnen ontstaan. Is de be-
windsman bereid acties te onderne-
men en initiatieven te ontwikkelen 
naar de overheden van genoemde lan-
den toe om tot samenwerking te ko-
men? Juist op het terrein van het post 
academisch onderwijs zien wi j hier 
wel mogeli jkheden. 

Wi j hopen dat de ui tbouw van de 
rijksuniversiteit regionaal en interna-
tionaal gebonden blijft. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het was op 13 november 
I969 dat in deze Kamer de beraadsla 
gingen over de begroting van Onder-
wi js en Wetenschappen I970 werden 
afgerond. Op die datum werd gestemd 
over artikel I49a, luidende: 'kosten ten 
behoeve van de commissie tot voorbe-
reiding van de totstandkoming van de 
medische faculteit welke de Regering 
zich voorstelt te Maastricht te vesti-
gen. ' Vandaag oordelen wi j over de re-
sultaten van het werk van deze com-
missie van voorbereiding. Tijdens de 
debatten in I969 werd tevens door de 
Regering en de Kamer nadrukkelijk 
gesteld dat deze medische faculteit de 

aanzet zou vormen tot een rijksuni-
versiteit in Zuid-Limburg. Ook daar 
spreken wi j vandaag over. Op deze 
plaats had ik een uiteenzetting wil len 
geven over de taakverdeling tussen 
mijn collega Masman en mij bij de be-
handeling van dit wetsontwerp, maar 
toen wi j vanmorgen de zaken nog 
eens op een rij zetten en wi j het, zoals 
gewoonli jk weer eens waren over onze 
stell ingname, hebben wi j besloten dat 
een van ons slechts zou spreken. Van-
daar dat ik nu alleen het woord zal voe-
ren. 

Een van de belangrijke argumenten 
om tot Maastricht of Zuid-Limburg als 
vestigingsplaats te besluiten, was het 
spreidingsargument. Dat argument 
heeft heden ten dage nog aan kracht 
gewonnen. Wi j kunnen dit argument 
op twee manieren verstaan. Wij kun-
nen het bezien vanuit de congestiepro-
blemen in de Randstad en dan in het 
kader van het spreidingsbeleid, zoals 
dat door deze Regering wordt ge-
voerd. Eventuele nieuwe faculteiten 
worden niet aan de instellingen voor 
hoger onderwi js in de Randstad ver-
bonden, maar worden naar de regio 
verwezen. Er is nog een andere moge-
lijkheid, namelijk de uitgroei tot mon-
strueuze instituten van hogescholen, 
universiteiten en faculteiten. Daardoor 
zou een overloop kunnen plaatsvinden 
naar de regio. 

Een ander argument dat zeer aan 
kracht heeft gewonnen is het sociale 
en culturele uitstralingseffect in de re-
gio Zuid-Limburg. In dit gebied is de 
laatste jaren sprake van een duidelijke 
verschraling van de samenleving, die 
nauw samenhangt met de sluiting van 
de mi jnen. Een aantal middelbaar en 
hoger geschoolden heeft de streek 
verlaten. Dit uitstralingseffect is voor 
de streek van levensbelang. Het is 
daarom dat wi j hier onze waardering 
uiten voor deze Staatssecretaris die 
niets heeft nagelaten om de totstand-
koming van de wet zoveel mogelijk te 
bespoedigen. In een adem is daarbij 
het werk van de voorbereidingscorrv 
missiete noemen, die in hoog tempo, 
mede in aanmerking genomen de bij-
zonder gecompliceerde materie, aan 
zijn eigen ondergang heeft gewerkt. Ik 
wil ook nog benadrukken dat het juist 
deze Regering is geweest die, na uit-
stelplannen van vorige regeringen, 
weer op het oorspronkelijke startjaar, 
I975, is teruggekeerd. 

Er bestaat in Zuid-Limburg nog een 
andere verwachting met betrekking tot 
de universiteit. In de eerste plaats is er 
de impuls op de werkgelegenheid die 
van de vestiging zal uitgaan. Ik verwijs 
in dit verband naar het schrijven van 

de regionale raad voor de arbeids-
markt, dat ons dezer dagen bereikte. 
Wij denken hierbij met name aan de 
bouwsector. Kan de Staatssecretaris 
ons meedelen welke bouwprojecten 
binnen afzienbare t i jd zijn te verwach-
ten. Kan hij daarbij concreet aangeven 
om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat? 
Wi j wi l len aandringen op een zo snel 
mogeli jke start van de noodzakelijke 
bouwwerken, daarbij vooral ook gelet 
op de slechte situatie van de bouw-
markt in Limburg. 

Het is volgens ons duideli jk dat met 
name de uitstralingseffecten naar de 
werkgelegenheid, maar ook de econo-
mische effecten vragen om een zo snel 
mogeli jke verdere ontwikkel ingvan de 
ri jksuniversiteit-Limburg. In dit licht 
zouden wi j graag van de Staatssecre-
taris de garantie hebben, dat, mochten 
de experimenten onverhoopt niet tot 
het verwachte resultaat leiden, de ont-
wikkel ing van de ri jksuniversiteit-Lim-
burg verloopt volgens bestaande ka-
ders. 

In dit verband wi l ik ook nog verwi j -
zen naar het inderti jd aangenomen 
amendement-Tans/Masman, waarbi j 
een PM-post werd opgenomen inzake 
de gelijke ontwikkelingskansen voor 
de ri jksuniversiteit-Limburg, de techni-
sche hogeschool Twente en de 'Bra-
bantse universiteit ' . Voor alle duide-
li jkheid wi l ik zeggen dat wi j sterk 
hechten aan de uitvoering van dat 
amendement. Wi j horen graag van de 
Staatssecretaris wat hij voornemens is 
te doen, ten einde de ontwikkel ing van 
genoemde instituten parallel te laten 
verlopen. Wi j hebben daarbij vooral 
op het oog de factoren van de externe 
democrat isering, het achterbli jven in 
de regio van universitair geschoolden 
en het door mij eerder aangevoerde 
spreidingsargument. 

Mijnheer de Voorzitter! Door leden 
van mi jn fractie is bij alle mogeli jke ge-
legenheden instemming betuigd met 
de basisfilosofie die door de voorbe-
reidingscommissie in Maastricht is 
ontwikkeld. Naast de medische aspec-
ten spreekt ons vooral de aandacht 
aan die in het curr iculum aan de maat-
schappelijke en de sociale aspecten 
wordt besteed. Wi j hebben van harte 
ingestemd met de inschakeling van 
cursisten in het kader van de verdere 
voorbereiding, waartoe deze Staats-
secretaris het initiatief nam. Wij zijn 
nog alt i jd gelukkig met dat besluit. De 
mogeli jkheden die het apparaat, in 
Maastricht inmiddels opgebouwd, 
bood, zijn naar ons oordeel ten volle 
benut. Ik zeg dat met des te meer ge-
noegen omdat wi j juist dezer dagen in 
de pers hebben kunnen vernemen dat 
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de internationale begeleidingscom-
missie, de evaluatiecommissie die zich 
met de medische opleiding in Maas-
tricht bezighoudt, zich in lovende 
woorden heeft uitgelaten over de gang 
van zaken in Maastricht, weliswaar 
met een relativering in verband met de 
t i jdsduur, het ene jaar dat men ge-
werkt heeft. Op zich zelf is het natuur-
lijk bijzonder belangri jk dat men deze 
waarderende woorden heeft gespro-
ken. 

Interessant zijn ook - wi j volgen dat 
met grote belangstell ing - de demo-
cratische structuren aan de basis, die 
in Maastricht zijn gekozen. Het werken 
met projectgroepen van wisselende 
samenstell ing levert op dit gebied dui-
delijk andere mogel i jkheden op dan 
het werken met vakgroepen. Onze 
voorlopige conclusie is dat een en an-
der zeker niet minder democratisch 
functioneert en de verdere ontwikke-
lingen zullen wi j met belangstell ing 
volgen. Wij zijn teleurgesteld over de 
argumenten die de Staatssecretaris 
gebruikt om de totale opleidingscapa-
citeit weer in het geding te brengen te-
gen de achtergrond van de arbeids-
markt, niet omdat wi j de argumenten 
bij voorbaat onaannemeli jk v inden, 
maar omdat dit voorui t loopt op een 
discussie die hier in deze Kamer nog 
moet plaatsvinden over het principiële 
standpunt ten aanzien van de numerus 
f ixus-problematiek. Wi j wi l len de 
Staatssecretaris er in dit verband aan 
herinneren, dat hij heeft toegezegd, ra-
mingen met betrekking tot de arbeids-
markt bekend te zullen maken, aan de 
hand waarvan in deze Kamer de dis-
cussie over deze problematiek kan 
plaatsvinden. 

Wi j hebben met belangstell ing ken-
nis genomen van het artikel van prof. 
Tiddensen anderen in het laatste 
nummer van 'medisch contact'. In 
mijn interpretatie is men in Maastricht 
bezig met het vormen van objectieve 
toetsing. Dat lijkt ons een bijzonder in-
teressant gegeven en wi j zouden wel 
eens wil len horen, wat het oordeel is 
van de Staatssecretaris over de ge-
dachte om in de medische wereld in 
Nederland te kunnen komen tot syste-
men van objectieve toetsing. Daarbij 
behoeft wat mi j betreft het onderzoek 
niet beperkt te bli jven tot de medische 
faculteiten. Ik kan in dat verband ver-
wijzen naar de Bondsrepubliek, waar 
men op deze basis aan het werk is. 

Wat de algemene faculteit betreft 
betreuren wi j het, dat wi j misverstaan 
zijn bij onze eerste reactie op hetgeen 
toen nog faculteit algemene weten-

schappen heette. In het voor lopig ver-
slag hebben wi j nadrukkelijk naar vo-
ren gebracht dat wi j inhoudeli jk de 
ontwikkelingen van deze faculteit toe-
juichen. Wi j hebben alleen getracht, 
een aantal andere oplossingen aan te 
dragen, een aantal andere vormen te 
vinden. Het begrip 'faculteit ' wordt 
door de bewindslieden als het meest 
aangewezen beschouwd. Daarmee 
kunnen wi j vrede hebben, maar wi j 
zijn wel bedacht op het feit dat het 
geen faculteit is in de zin van de wet op 
het wetenschappeli jk onderwijs. Onze 
conclusie uit de stukken is dat de facul-
teit effectief wordt - dit betekent pro-
gramma's ontwikkelen en studenten 
in opleiding nemen - als de nota hoger 
onderwijs in de Kamer bediscussieerd 
is. In het begin van het jaar hebben 
wi j een lijstje gekregen met de volgor-
de waarin de nota's ons zullen berei-
ken. Voor de nota opzet van een 
systeem van hoger onderwi js staat 
daarop de tweede helft van 1975. Ik 
zou graag wat concreter van de Staats-
secretaris wi l len vernemen, wanneer 
deze nota zal verschijnen. 

Wij vinden overigens wel dat die al-
gemenefacul tei t in Maastricht naast 
de ontwikkel ingen van nieuwe pro-
gramma'sen eventueel experimenten 
met studenten nog voldoende andere 
mogeli jkheden overhoudt. Wi j denken 
in dat kader aan het scheppen van re-
laties tussen het hoger beroepsonder-
wi js en het wetenschappeli jk onder-
wijs. Ik w i l erop wijzen, dat ook in het 
hoger beroepsonderwijs in Zuid-Lim-
burg belangrijke ontwikkelingen 
plaatsvinden. 

Het lid Vondeling neemt de voorzitters-
stoel weer in. 

De heer Konings (PvdA): Ik denk aan 
de ideeën die over de Paramedische 
Academie Limburg leven. Dat is ont-
wikkeld bij de scholengemeenschap 
Wachtendonk in Heerlen. Ik denk ook 
in de richting van opleidingen voor ar-
beidstherapie etcetera. Dat zijn op dit 
moment nog particuliere opleidingen, 
wordt echter meer en meer over ge-
sproken om dit soort opleidingen toch 
in te bedden in het kader van het de-
pa rtement van Onderwijs zoals dat 
ook met de fysiotherapeuten is ge-
beurd. Well icht zijn ook hier relaties op 
te bouwen. Het is niet nieuw in Neder-
land want ik w i l , wat dit soort relaties 
betreft, graag verwijzen naar wat 
plaatsvindt tussen de agogische aca-
demie te Leeuwarden en de universi-
teit te Groningen. 

Als tweede belangrijk punt zien wi j 
dat de algemene faculteit ondersteu-
nend kan werken voor de medische fa-

culteit. Een derde punt betreft het on-
derwijskundig onderzoek en ontwikke-
lingswerk. Een volgend punt lijkt ons 
ook erg belangrijk, namelijk het zoeken 
van kaders voor relaties tot de univer-
siteiten in het oml iggende buitenland. 
Te denken valt aan Hasselt, Aken en 
Luik. Dit is meermalen vanmiddag ge-
noemd. 

Wi j juichen het toe dat hier is geko-
zen voor een lex specialis, vooral van-
wege de mogeli jkheden tot experi-
menten waar dan ook uitvoerig ge-
bruik van wordt gemaakt. De wet kent 
geen expirat iedatum. Daarmee heb-
ben wi j wel problemen. De bewindslie-
den zeggen in de memor ie van ant-
woord dat de wet zal overgaan in een 
eventuele nieuwe wet hoger onderwi js 
samen met de andere instel l ingen. Er 
echter van uitgaande dat het hier om 
experimenten gaat waarbi j onver-
hoopt zou kunnen blijken dat zij niet 
aan de verwachtingen voldoen, achten 
wij een expirat iedatum nodig waar-
mee de zaak beëindigd respectievelijk 
verlengd zou kunnen worden zo dat 
nodig mocht bli jken. Ik w i l hier nog 
eens herhalen dat ik toch wel graag 
van de Staatssecretaris de verzekering 
zou hebben dat mochten de experi-
menten onverhoopt mislukken, dat 
dan Maastricht meegaat in de tradit i-
onele ontwikkeling van de universitei-
ten. Ik zou dat duideli jk wi l len horen. 

Mijnheer de Voorzitter! Over het 
academisch ziekenhuis dat zal ont-
staan uit het nu aanwezige ziekenhuis 
St. Annadal en de manier waarop dit 
gefaseerd plaatsvindt, spreken wi j in 
algemene zin waarderend. Het past 
geheel in ons denken - collega Lam-
berts sprak daarover meermalen in de-
ze Kamer - dat het academisch zieken-
huis voorrang moet hebben op de al-
gemene ziekenhuizen. Wi j menen dat 
hier op een juiste wijze de belangen 
van de regionale gezondheidszorg en 
van onderwijs en wetenschap geconrv 
bineerd zijn. Dat neemt niet weg dat er 
bij ons toch nog een aantal vragen ri j-
zen bij de overeenkomst tussen het 
Rijk en het stichtingsbestuur. In de eer-
ste plaats is daar de bestuurssamen-
stelling van het ziekenhuis Maastricht. 
Vanuit haar verantwoordel i jkheid voor 
de gezondheidszorg in Maastricht en 
omgeving, krijgt de St. Annasticht ing 
twee van de vijf bestuurszetels. Is hier 
naar goede democratische spelregels 
de ondernemingsraad en de medische 
staf in gekend? Krijgen zij inspraak in 
de personele bezetting van deze twee 
zetels? Op welke manier - en dit is een 
belangrijke vraag - zal in de toekomst 
de medezeggenschap van het perso-
neel worden geregeld nu in de nieuwe 
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status de ondernemingsraad ver-
dwijnt? Van belang is ook de bezetting 
van de resterende drie bestuurszetels. 
Op welke manier stelt de Staatssecre-
taris zich voor dit te regelen en wat is 
de betrokkenheid van het personeel 
daarbij? In het stichtingsbestuur zit 
vanaf de oprichting een vertegen-
woordiger van de plaatselijke huisart-
senorganisatie. Vanuit het oogpunt 
van de verhouding tussen eerste en 
tweede echelon is dit een belangrijke 
zaak. Het verdient volgens ons aanbe-
veling bij de bestuurssamenstelling 
vooral ook van dit soort verhoudingen 
uit te gaan, zoals die in de wereld van 
volksgezondheid en onderwijs belang-
rijk zijn en daarbij ook de wensen van 
de verschillende organisaties in het 
oog te houden. Een moeilijk probleem 
wordt de bestuurlijke situatie rond de 
specialisten die niet in het ziekenhuis 
Maastricht aanwezig zijn, maar elders 
in de regio. Wij denken hierbij aan de 
neuro-chirurgie te Heerlen. Wat staat 
de Staatssecretaris hiervoor bestuurs-
structuur voor ogen? Wij willen duide-
lijk stellen dat, om deze problematiek 
niet verder te compliceren, wij op het 
standpunt staan dat eventueel nieuwe 
aan te trekken superspecialismen in 
het ziekenhuis Maastricht gevestigd 
zullen worden. Dit te meer omdat juist 
in dit ziekenhuis alleen het door ons 
voorgestane dienstverband zonder 
vrije praktijk geldt. 

Mijnheer de Voorzitter! In artikel 16 
van de overeenkomst wordt gespro-
ken over de interimperiode waarin het 
ziekenhuis zal worden geacademi-
seerd. Het is ons duidelijk dat het aca-
demiseren tijd kost, maar wij hechten 
er wel aan deze interimperiode zo kort 
mogelijk te houden. Concreet denken 
wij aan 1980 als jaar waar St. Annadal 
definitief is overgegaan in het zieken-
huis Maastricht. Wij zullen hierover 
graag een uitspraak van de Staatssecre 
taris horen. 

Wat betreft een eventuele nieuw-
bouw van het ziekenhuis Maastricht, 
willen wij graag horen aan welke ter-
mijn de Staatssecretaris denkt. Im-
mers, dat de Staatssecretaris daaraan 
denkt, concluderen wij uit de financie-
ringsclausule in de overeenkomst. 
Overigens willen wij thans onze vraag 
uit het voorlopig verslag herhalen, na-
melijk of macro-economisch deze fi-
nancieringstechniek wel van betekenis 
is en, zo neen - en dit is naar onze me-
ning het geval - waarom daarvoor dan 
toch is gekozen. 

Ik kom nu bij dat deel van de tussen 
de St. Annadalstichting en het rijk ge-
sloten overeenkomst, dat betrekking 

heeft op de belangen van de staf- en 
de andere medewerkers. Om met de 
laatste groep te beginnen: naar onze 
mening zijn de belangen van deze 
mensen in alle redelijkheid gegaran-
deerd en zullen zij in hun carrièremo-
gelijkheden geen schade ondervinden 
van de overgang. Integendeel! Zij zul-
len via her- en bijscholing in de gele-
genheid worden gesteld hun kennis en 
bekwaamheden te vergroten. Wij jui-
chen deze toezegging van harte toe. 
Anders ligt dit met onze waardering 
voor de gang van zaken bij een aantal 
specialisten. 

Geen probleem is er - behoudens 
één vraag - bij die artsen die een volle-
dig dienstverband bij de stichting heb-
ben; dit zijn er 14. Mijn vraag is name-
lijk hoe de salarissen van deze artsen 
in dienstverband zich verhouden tot 
de normen van de vereniging van Lan-
delijke Artsen in Dienstverband. Mis-
schien kan de Staatssecretaris hier-
over opheldering geven. Zij gaan, zo 
zij dit willen, over in dienstverband. 

Anders wordt het met de specialis-
ten die een dienstverband hebben 
voor de derde klasse en een vrije prak-
tijk in de eerste en tweede klasse; dit 
betreft 16artsen. Een volgende groep 
bestaat uit 15 artsen en dit zijn de spe-
cialisten die een contract met de stich-
ting hebben en een volledig vrije prak-
tijk uitoefenen. Er is nóg een groep, 
namelijk die specialisten die geen staf-
lid zijn en niet in dienst van de stich-
ting zijn. Zij hebben wel de beschik-
king overeen aantal bedden eersteen 
tweede klas. Hun aantal is mij niet be-
kend, maar misschien kan de Staats-
secretaris hierover nadere informatie 
geven. 

Wij menen dat alleen al de nu gege-
ven opsomming van de mogelijkhe-
den die een normaal algemeen zieken-
huis biedt om tot een zeer ondoorzich-
tigeen kostbare structuur te komen 
even zovele argumenten vormen om 
snel tot herstructurering van de ge-
zondheidszorg over te gaan. Er komen 
echter nog een aantal misschien inte-
ressantere argumenten. 

Dit is de zaak van de naar ons oor-
deel schandalige uitkoopregeling. Ik 
wil voor de duidelijkheid zeggen dat 
onze kritiek niet betreft de Staatssecre-
taris of de voorbereidingscommissie 
maar de andere partij in het contract. 
Wij willen het woord 'schandalig' 
vooral gebruiken, als wij deze regeling 
stellen naast de afvloeiingsregelingen 
die wij elders zien, om van de pensioe-
nen van de door de mijnsluiting ge-
troffen mensen maar te zwijgen! Ook 
hier geldt weer de regel dat men, naar-
mate men hoger geschoold is, niet al-

leen een veel hoger inkomen heeft, 
maar dat men zich ook beter weet in te 
dekken tegen risico's. Hier wordt een 
bedrag van 9 min. uitgekeerd aan een 
kleine groep mensen die vanuit een 
sterke onderhandelingspositie konden 
vragen, daarbij alleen hun eigen be-
lang in het oog hebbend. Uit ons den-
ken over eerlijk delen hebben wij grote 
moeite met dit deel van het contract. 
Wij zitten hier in de moeilijke afweging 
van ontplooiingskansen, uitstralings-
effecten voor velen aan de ene kant te-
gen materiële belangen van enkelen 
aan de andere kant. Wij kiezen voor de 
ontplooiingskansen van velen, omdat 
wij beseffen dat in het andere geval de 
start van de rijksuniversiteit Limburg 
voor lange tijd gestagneerd wordt. Wij 
willen wel nadrukkelijk stellen dat in 
een volgende afweging van een soort-
gelijke situatie wij dit opnieuw zullen 
doen en dat het voorliggende contract 
voor ons geen enkele precedentwer-
king zal hebben. Wij willen van de 
Staatssecretaris ook graag een uit-
spraak over de precedentwerking die 
het voor hem eventueel zal hebben. Ik 
zeg dit tegen de achtergrond van de lo-
vende woorden waarmee de voorzitter 
van de Landelijke Specialisten Vereni-
ging zich heeft uitgelaten over met na-
me de financiële paragrafen in het 
contract. 

Er wordt van de kant van de speci-
alisten nogal eens gezegd, dat zij altijd 
in een kwaad daglicht worden gesteld, 
maar dat het met hun inkomens nogal 
meevalt. Een gewoon ziekenhuis, 9 
min. voor 30 artsen, plus de salarissen 
voor de 16 van hen met een gedeelte-
lijk dienstverband: dit maakt een ge-
middeld inkomen per specialist van 
belangrijk meer dan f 300.000 per jaar. 
Wat betekent overigens 'uitkoop' pre-
cies? Kunnen wij niet beter spreken 
van afkoop, van afkoop van het recht 
op overdracht van de praktijk? In arti-
kel 8 wordt namelijk de mogelijkheid, 
de vrije praktijk verder uit te oefenen, 
volledig open gelaten. Heeft de Staats-
secretarisenig zicht op hetfunctione-
ren van deze bepaling? Aangenomen 
dat een aantal van de nu aanwezige 
specialisten een vrije praktijk blijft uit-
oefenen, ontstaan dan geen grote pro-
blemen met de universitaire medewer-
kers en met de specialisten in dienst-
verband? 

Vervolgens een opmerking over de 
in het contract opgenomen afwijking 
van de LAD-normen. Er staat, dat een 
afwijking mogelijk is, met dien ver-
stande, dat de kosten gelijk zijn aan het 
gemiddelde netto inkomen in dit spe-
cialisme. Wat is de bedoeling van de 
term 'netto'? Betekent het een jaarsa 
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laris van gemiddeld f 300.000? Voorts 
wil len wi j in dit verband een vraag uit 
het voor lop ig verslag herhalen, welke 
vraag niet in de memorie van ant-
woord is beantwoord. De vraag is: 
Wat gebeurt er met het geld? Wordt 
het cash aan de betrokken specialisten 
uitgekeerd? Wij hebben gevraagd, of 
de mogel i jkheid is overwogen, dit geld 
in het pensioenfonds van artsen te 
storten. De vraag is niet beantwoord. 
Vandaar, dat ik haar bij dezen herhaal. 

Is het voorts mogeli jk, dat een speci-
alist zijn vri je praktijk voortzet en dat 
hij tevens een dienstverband aangaat? 
Wij menen dat door de ingebakken on-
gelijkheid van inkomen van artsen met 
hetzelfde specialisme op het vlak van 
de samenwerking in teamverband, zo-
als in het belang van volksgezondheid 
en onderwi js noodzakelijk, de nodige 
moeil i jkheden zullen ontstaan. Wi j ho-
ren graag het oordeel van de Staats-
secretaris hierover. Ik verwijs in dit 
verband naar een artikel in Vrij Neder-
land van de afgelopen week waar in 
een aantal hoogleraren zich op dit ge-
bied belangwekkende uitspraken 
meent te kunnen permitteren. Wi j 
wensen de Staatssecretaris alle sterkte 
toe bij zijn pogingen, deze zaak in de 
klauw te kri jgen. 

Well icht kan de Staatssecretaris ook 
ingaan op de vorderingen van de 
rompstructuurcommissie. Dit is een 
commissie uit de voorbereidingscom-
missie die zich met name met het ont-
wikkelen van samenwerkingsverban-
den bezighoudt. 

Wat het medisch regionaal centrum 
betreft, zullen wi j met grote belang-
stell ing de ontwikkelingen volgen. Op 
dit gebied zou in de regio baanbrekend 
werk kunnen worden gedaan. Wi j den-
ken hierbij in de eerste plaats aan een 
dienstverband voor alle medewerkers. 

Wat ons voorts zeer bezighoudt, is 
de bestuursstructuur die hierbij zal 
worden gevonden, waarbi j onzerzijds 
grote waarde zal worden gehecht aan 
het democratisch gehalte van deze 
structuur in de gezondheidszorg. Er 
zou zo een bundeling van alle lagen in 
de gezondheidszorg kunnen ontstaan, 
waarbi j de betrokkenheid van alle wer-
kers optimaal is en de volksgezond-
heid het meest gebaat. Vanuit dit me-
disch regionaal centrum zal dan op ba-
sis van goed partnerschap worden sa-
mengewerkt met de medische facul-
teit. Op deze manier wordt dan bereikt, 
dat de resultaten van onderwijs en on-
derzoek worden uitgestraald over de 
gehele regio. In dit kader is de gezind-
heid van de fu nctionarissen van de 
rijksuniversiteit Limburg in oprichting 

met betrekking tot de integratie van de 
gezondheidszorg in Zuid-Limburg van 
groot belang. Zij waren het namelijk, 
die de initiatieven namen om te komen 
tot opricht ing van dit centrum. 

Het doet ons deugd, dat in de me-
morie van antwoord staat, dat bij de 
vorming van het centrum goede vor-
deringen worden gemaakt. Ik verwijs 
in dit verband naar de opmerkingen 
die mi jn fractiegenoot Drenth heeft ge-
maakt bij de behandeling van de struc-
tuurnota volksgezondheid over deze 
materie. 

Ik wi l eindigen met een door mijn il-
lustere voorganger Tans in 1969 in de-
ze Kamer gedane uitspraak met be-
trekking tot de plaats van vestiging. Ik 
citeer: 'Dat is Maastricht, een plaats 
die door haar l igging bovendien boei-
ende perspectieven kan bieden voor 
geheel eigen en nieuwe ontwikkelin-
gen in het wetenschappeli jk onderwijs 
en het patroon van ons wetenschappe-
lijk onderwi js kan verrijken door nieu-
we variaties'. Dit is een uitspraak, 
mijnheer de Voorzitter, die haar gel-
d ighe id in 1975 onverkort heeft behou-
den. 

D 
De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de schriftelijke voorbe-
reiding van dit wetsontwerp is geble-
ken, dat mi jn fractie het met die van de 
Partij van de Arbeid in grote lijnen 
eenswas. Ik kan mij dan ook bij de 
hoofdli jnen van het betoog van colle-
ga Konings aansluiten en ik zal mij be-
perken tot het leggen van enkele ac-
centen en het stellen van enkele vra-
gen. Ik zal mij niet begeven in de stich-
tingsgeschiedenis van de medische fa-
culteit of de universiteit Maastricht, zo-
als hij heeft gedaan en daarvan de 
voordelen noemen, omdat ik degene 
was die mijn toenmalige fractie van 
een groot aantal argumenten tegen 
Maastricht heeft voorzien. Ik zal dat 
niet door laten klinken in dit verhaal. 

Ik heb in ander verband vanaf deze 
plaats wel eens gesproken over de 
medische stand en de medische oplei-
ding in Nederland. Ik spreek nu niet 
over de centen. Ik heb toen gezegd, dat 
er in Nederland vri j moeili jk van de al 
jaren betreden paden af te wijken is als 
het gaat om vernieuwingen in de ge-
neeskunde. Ik doel nu niet direct op 
nieuwe technieken maar wel op bij 
voorbeeld het hele opleidingspatroon 
zoals dat hier is. Als je de basisfilosofie 
van de voorbereidingsgroep Maas-
tricht leest, zit je die al gauw met rode 
oortjes te bekijken. Als je dan ook nog 
ziet wat ze er in een jaar van gemaakt 
hebben, kun je alleen maar buitenge-

woon enthousiast zi jn, omdat je het 
gevoel krijgt, dat hier wel eens de ba-
sis zou kunnen gelegd worden voor een 
totaal nieuw type arts. Een type arts 
waarbi j de patiënt misschien in een wat 
andere situatie komt te staan dan hij he-
laas is gekomen door alle technische 
ontwikkelingen en alles wat eromheen 
zit. Ik hoop dan ook, dat dit experiment 
het volle pond zal kunnen krijgen en dat 
het niet gehinderd zal worden door 
vooroordelen van bij voorbeeld andere 
faculteiten of bestaande organisaties. Ik 
meen dat binnen het Academisch Sta-
tuut en de exameneisen die voor art-
sexamens gesteld worden die mogelijk-
hedenerz i jn . Ik hoop - en ik maak uit 
het standpunt van de Staatssecretaris 
op, dat hij die richting op wi l gaan - dat 
zij inderdaad alle kansen zullen krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wi j hebben 
het nog wat moeil i jk met die algemene 
faculteit. Ik geef toe, dat de bewindslie-
den er aardig in geslaagd zijn om de 
problematiek in de memorie van ant-
woord wat duidelijker te maken. Zij 
schrijven daar ook: Eigenlijk is het 
geen faculteit. Dat is wel eerlijk, want 
een instituut zonder studenten ise i -
genlijk geen faculteit. Ik gebruik expres 
die benaming ' inst i tuut ' omdat het 
daar eigenlijk meer op lijkt zolang er 
geen studenten zijn. De vraag is: Wat 
w i l je er eigenlijk? Wi l je er een aantal 
hoogleraren neerzetten die als een 
soort ZWO echt zuiver wetenschappe-
l i jkwerk kunnen gaan doen? Zo ja, wat 
is dan je standpunt als een groep 
hoogleraren van een subfaculteit aan 
een andere universiteit bij voorbeeld 
tot de conclusie komt dat zij ook wel 
bepaalde modellen uit zou wi l len 
gaan denken, maar dat zij zich daarbij 
gehinderd voelt door de opleiding 
van 5, 50 of 500 studenten? Het ant-
woord kan dan zi jn: Ja maar dit is een 
lex specialis. Maar als je ziet hoe ge-
makkelijk die tot stand komt, is het dui-
delijk dat je die ook voor een faculteit 
in Amsterdam of elders kunt maken. 

Het punt is natuurli jk ook, dat je op 
deze manier twee soorten hoogleraren 
krijgt. Je krijgt hoogleraren die onder-
wijs geven en je krijgt hoogleraren die 
in de proeftuin experimenteren, na-
tuurli jk buitengewoon aantrekkelijk. 

In de memorie van antwoord lees ik 
dat er wel kleinschalige experimenten 
moeten komen. De voor de hand lig-
gende vraag is: Waarmee? Moet er 
dan toch een klein aantal studenten 
komen om mee te experimenteren? Of 
ga je experimenteren met bestaande 
hbo-opleidingen ergens in Limburg? 
Of ga je met die medische studenten 
experimenteren? Dat is mij nog niet 
helemaal duidelijk. 
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Mij is ook niet duidelijk wie men, als 
men dit thema hanteert en zegt dat er 
model len worden uitgedacht - naar ik 
heb begrepen hoofdzakelijk wat het 
onderwi js betreft - , daar dan benoemt. 
Voor het benoemen van een hoogle-
raar bestaat een aantal criteria, waar-
onder waarschijnli jk dat inzake de d i -
dactische gave ook een rol speelt. Als 
die niet nodig is, hoe zit het dan met de 
benoeming? 

In de memor ie van antwoord las ik, 
dat er contacten zijn geweest met alle 
mogeli jke wetenschappeli jke en semi-
wetenschappeli jke hbo-instell ingen in 
Zuid-Limburg. Ik miste echter de theo-
logische hogeschool te Heerlen. Is 
dat toeval of opzet? 

Ik kan er toch niet onderuit iets over 
het contract te zeggen, waarmee we 
verleden week verbli jd werden. Het 
contract tussen het rijk en St. Annadal 
lezende krijg je het gevoel, dat er een 
aantal meesters in de rechten aan heb-
ben gewerkt en dan vraag je je af, 
waarom ze het niet een aantal juristen 
hebben laten doen. Ik zou bij ieder arti-
kel een tiental vragen kunnen stellen. 
Het lijkt me een erg goed contract, 
want het zit vol gaten en uitwegen. Ik 
wi l er maar een paar noemen. 

In artikel 1 staat zo ongeveer, dat het 
ziekenhuis St. Annadal wordt opgehe-
ven in overleg tussen de stichting en 
het rijk als het ziekenhuis Maastricht 
begint. Waar is de garantie, dat van de 
kant van het ziekenhuis St. Annadal in 
het overleg geen enorme vertragings-
acties zullen worden gevoerd? 

In artikel 3 wordt gesproken over het 
afvloeien van het niet medisch perso-
neel. Dat zal als het kan in een gelijk-
waardige functie overgaan naar het 
ziekenhuis Maastricht. Er staat bi j : Die 
geli jkwaardige functie wordt bepaald 
in overleg tussen de stichting en rijk. 
Wat ik mis in dat eerste lid van artikel 3 
is, wat die mensen zelf in dit verband 
te oordelen hebben over hun gelijk-
waardige functie. 

Over artikel 5 valt ook wat te zeggen, 
maar ik wi l mij verder bepalen tot arti-
kel 8. Als men een medische praktijk 
beëindigt, wordt een contract gesloten 
volgens normen, die over het land 
overal ongeveer gelijk zijn. Dan staat 
in die contracten alti jd, dat in die 
plaats of binnen zoveel kilometer vandie 
plaats geen praktijk meer door de ver-
koper mag worden uitgeoefend. Ik 
weet wel, dat we in dit geval niet direct 
met verkoop te maken hebben, althans 
hooguit met een gedwongen verkoop, 
maar dat kan ik ook niet uit dat con-
tract halen. Er staat nergens, dat die 
mensen geen praktijk meer mogen uit-

oefenen. Dat kan conflicten geven. Ik 
weet uit ervaring, dat een aantal speci-
alismen vrij gemakkelijk voor een 
belangrijk deel polikl inisch te doen is. 
Ik behoef maar een oogarts te noe-
men, maar ik heb ook in mijn eigen 
carrière vier jaar lang mijn vak voor 
een belangrijk deel poliklinisch moe-
ten doen. Dat kan gemakkelijk. Ik weet 
ook, dat er in Maastricht een polikli-
niek of iets dergelijks is. Wie weer-
houdt de mensen, die nu een behoor-
lijk bedrag krijgen - f 9 min. ; als het 
een st imuleringspremie voor Zuid-
Limburg is, dan is deze wel verkeerd 
gevallen - in Maastricht rustig dat geld 
bij voorbeeld te gebruiken om een ge-
weldig goed geoutil leerde polikliniek 
neer te zetten? 

Ik zie dan twee problemen. Het eer-
ste is, dat een polikliniek duidelijk de 
voedingsbron van een ziekenhuis is. Ik 
wi js de Staatssecretaris bij voorbeeld 
op de fantastische polikliniek die juist 
met dit doel een tiental jaren geleden 
in Leiden is neergezet. Hoe zit het dan 
met een polikliniek, die die mensen 
naar mijn gevoel, als ik de contracten 
zo lees, rustig kunnen beginnen in 
Maastricht? 

Er wordt gezegd, dat wi j de studen-
ten in Maastricht wi l len inpassen in de 
regionale gezondheidsstructuur. Dat is 
een geweldig streven en ik heb al ge-
zegd, dat ik een grote voorstander ben 
van deze opleidingsmethode. De 
vraag is, als een deel van de regionale 
gezondheidsstructuur bij een concur-
rerende groep is, of men wel zo blij is 
die studenten te ontvangen, of men 
het überhaupt zal doen en of, als men 
het niet doet, die studenten dan geen 
materiaaltekort krijgen. 

Ik heb bij de behandeling van de 
oriënteringsnota ruimteli jke ordening 
gezegd, dat naar mi jn gevoel weer 
eens is gebleken, dat wi j in Nederland 
niet alti jd zo Europees denken, want er 
bevinden zich in een straal van 35 km 
al drie universiteiten. Gegeven het feit, 
dat de universiteit in Maastricht reali-
teit is en dat wi j well icht toch wel wat 
Europees denken, moet ik tot mijn spijt 
constateren, dat het antwoord van de 
Staatssecretaris in de memorie van 
antwoord inzake contacten met het 
buitenland nogal mager is. Ik meen, 
dat hij heeft gezegd: Ik heb contacten 
met Hasselt over onderwijsvernieu-
wing en met Luik en Aken gaan wi j 
nog praten. Wij zijn bezig met belang-
wekkende experimenten. Met de toe-
passing van audio-visuele middelen in 
het onderwijs bevinden wi j ons, on-
danks het feit dat wi j prachtige appara-
tuur hebben, eigenlijk nog in de kin-
derschoenen. Ik vraag mij af of het niet 

zinvol is, juist in Maastricht de algeme-
ne faculteit, de medische faculteit of 
beide te laten denken over de moge-
li jkheid van een intensiever, moderner 
gebruik van audio-visuele middelen. 
Dat zou well icht kunnen in samenwer-
king met de drie omliggende universi-
teiten. Het kan betekenen, dat Neder-
land hierbij een leidende en dienstver-
lenende rol gaat vervullen ten opzichte 
van de omliggende landen in dit speci-
ale kader. Dat zou kunnen betekenen, 
dat een bepaalde rol kan worden ge-
speeld met betrekking tot de docu-
mentatie en het opslaan van het mate-
riaal. Als men in een dergelijke richting 
zit, moet het mijns inziens ongetwi j -
feld betekenen, dat rond die universi-
teit kleinere bedrijven worden aange-
trokken, die gespecialiseerd zijn in ma-
terialen, die betrekking hebben op die 
audio-visuele middelen. Dat zou kun-
nen betekenen, dat schone industrie 
naar Zuid-Limburg wordt getrokken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog iets over de bouw. Ik heb bij de be-
handeling van de oriënteringsnota 
ruimteli jke ordening aan de Minister 
gevraagd wat de ruimtelijke-ordenaars 
te maken hebben gehad met de plan-
ning van Leiden en Amsterdam. Het 
antwoord was: niets. Ik meen, waar wi j 
duidelijk praten over coördineren en 
waar dit een van de zaken is die dit kabi-
net hoog in het vaandel heeft geschre-
ven, dat het well icht aanbeveling ver-
dient o m , als er gepland en gebouwd 
wordt , dit van het begin af aan in over-
leg te doen met de ruimtelijke-orde-
naars. Ik meen in het contract te hebben 
gelezen dat, als er gebouwd gaat wor-
den, er een bouwcommissie van vijf 
personen komt. Heeft de huidige coör-
dinator van de bouw van academische 
ziekenhuizen well icht in de toekomst 
iets te maken met de bouw van de uni-
versiteit van Maastricht? Indien dit zo 
is, lijkt het mi j overbodig of onmogeli jk, 
deze in een commissie van vijf tezet-
ten. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet mi-
nimumloon en minimumvakantiebij-
slag (aanspraak op minimumvakantie-
bijslag over uitkeringen krachtens de 
Ziektewet en de Werkloosheidswet) 
(13 416) 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 
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De vergadering wordt te 17.21 uur ge-
schorst en te 19.15 uur hervat. 

Aan de orde is de voortzetting van de be-
handeling van de ontwerp-wet Algeme-
ne arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(13 231). 

De algemene beraadslaging wordt her-
vat. 

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 begrip 
passende arbeid (13 231, nr. 34). 

Het lid Tilanus vervangt het lid Vonde-
ling op de voorzittersstoel. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Allereerst w i l ik in dank en met 
dank in ontvangst nemen de woorden 
van waardering, die zijn gesproken 
door mevrouw Van Leeuwen aan het 
adres van onze medewerkers, die zich 
veel inspanning hebben getroost om 
zoveel mogelijk werk te verzetten, dat 
verband houdt met het ontwerp van 
wet, dat thans aan de orde is. Ik wi l die 
dank graag doorgeven aan vele ande-
ren, ook buiten mi jn departement, die 
hieraan hebben bijgedragen. 

Het is ons voornemen om te trach-
ten ditmaal ongeveer de helft van de 
spreektijd van de Kamer voor onze re-
kening te nemen. Je weet nooit of het 
lukt, het is ook nog geen vaste regel. 
Op voorhand kan je natuurli jk niet 
voorspellen, hoeveel t i jd door eventu-
ele interrupties in beslag kan worden 
genomen. 
Ik zal volstaan met het maken van een 
aantal opmerkingen, die de meer alge-
mene aspecten van dit wetsontwerp 
betreffen. Ik zal in het bijzonder stil-
staan bij het punt, dat begrijpeli jkerwij-
ze bijzonder veel aandacht heeft gehad 
bij de beraadslaging, namelijk de da-
tum van invoering van deze wet. 

Naar mijn indruk heeft de pers de 
berichtgeving over dit wetsontwerp 
zeer goed verzorgd, zij het, dat ik mij 
niet vol ledig kan plaatsen achter alle 
koppen, die ik in de kranten ben tegen-
gekomen, waarbi j ik in het bijzonder 
doel op het dagblad 'Trouw' van heden-
ochtend. Ik kan u verzekeren, dat die 
kop noch direct noch indirect uit mi jn 
koker is gekomen. 

Ik zal beginnen met het maken van 
enkele algemene opmerkingen over 
de sociaal-economische situatie. Dat 
doe ik, omdat wi j naar mijn opvatt ing 
de bespreking ook van dit afzonderlij-
ke onderwerp niet kunnen of mogen 
los zien van de samenhang met vele 
andere onderwerpen, het totale re-
geerbeleid uitmakend. Ik zeg niet, dat 
dat van de zijde van de Kamer wel is 
gebeurd. Ook van de zijde van de Ka-
mer zijn hierover diverse opmerkingen 
gemaakt. Ik zal daaraan van mijn kant 
nog iets toevoegen. 

Als wij kijken naar de ontwikkelin-
gen sinds 1970-1971, valt in het bijzon-
der op de ontwikkel ing van de werkge-
legenheid, de toeneming van een 
structureel tekort aan arbeidsplaatsen 
met als gevolg daarvan een zeer ster-
ke stijging van de werkloosheid. Be-
droeg deze in 1971 als jaargemiddelde 
ongeveer 70.000, naar verwachting -
dat is vri jwel zekerheid - zal zij dit jaar 
gemiddeld boven de 200.000 komen. 
Zoals het zich thans laat aanzien, is 
nog geen daling te bespeuren. 

Mijn volgende opmerking heeft te 
maken met de ontwikkel ing van decol -
lectieve druk en in samenhang daar-
mee de ontwikkeling van het reëel vrij 
besteedbaar inkomen. 

Vanaf 1971 tot en met 1975 is de pre-
miedruk, gemeten in procenten van het 
nationaal inkomen, toegenomen met 
3,8%, wat neerkomt op een jaargemid-
delde van iets meer dan 0,9%. 

In diezelfde periode is de belasting-
druk in procenten van het nationaal in-
komen met ongeveer 0,7% gestegen, 
per jaar iets minder dan 0,2%. Geza-
menlijk zijn de premie- en de belas-
tingdruk in die periode van 4 jaar met 
4,5% gestegen, derhalve iets meer dan 
1,1% per jaar, Ik wi js er overigens op 
dat in de programgrondslag van het 
kabinet percentages worden genoemd 
voor wat betreft de belastingdrukstij-
ging van 0,6 en 0,5. Het gemiddelde 
van de premiedruksti jging in dezelfde 
vierjarige periode was op 0,75% gezet. 

Ik moet er evenwel aan toevoegen, 
dat de ontwikkeling van deze geza-
menlijke druk wordt gecamoufleerd 
door de toename van het nationale in-
komen, die een gevolg is van de stij-
ging van de aardgasprijzen. 

De marginale druk, dus de druk die 
er van de jaarlijkse groei op het nati-
onale inkomen uitgaat, bedraagt 75 a 
80%. Dat wi l zeggen: bij een groei van 
4 % per jaar gaat 3% naar de collectie-
ve sector. Dat betekent dat er nog 1 % 
overblijft - gemiddeld neerkomend op 
2 pet. vrij besteedbaar - voor de parti-
culiere sector. 

Op dit moment zal ik natuurli jk niet 
ingaan op de ontwikkeling voor 1976; 
dat komt volgende week wel. Wij kun-
nen op dit ogenblik ook nog niet exact 
schatten wat de verwachte premie-
druksti jging voor 1976 zal zijn omdat 
een aantal premies nog moet worden 
vastgesteld. Voor zover wi j het op dit 
ogenblik kunnen bekijken, zal die pre-
miedruksti jging wel eens versierd 
mogen worden met een min-teken, 
maar dan moeten er verder geen te-
genvallers optreden. Dat zou beteke-
nen dat w i j zelfs over een langere peri-
ode dan 4 jaar beneden de gemiddeld 
0,75% premiedruksti jging per jaar te-
recht komen. Dit is natuurli jk mede 
een gevolg van de conjuncturele maat-
regelen en van vooralsnog ten dele t i j -
delijke overhevelingen vanuit de alge-
mene middelen naar de premiesector. 

Ik zou verder niet meer wil len ingaan 
op een aantal vragen van mevrouw 
Barendregten mevrouw Van Leeuwen 
met betrekking tot de norm van 3%. 
Ook de heer Rietkerk heeft erover ge-
sproken. Ik meen, dat w i j dat beter 
kunnen doen bij de algemene be-
schouwingen en later bij de behande-
ling van de begroting van Sociale Za-
ken. Ik heb overigens al meermalen 
aan de Kamer uiteengezet, dat w i j nu 
bezig zijn met het ontwikkelen van 
een nieuwe maatstaf. Het probleem is 
nu nog hoe je voor de belastingdruk 
en voor de premiedruk een gelijke 
nieuwe maatstaf kunt vinden. 

Ik laat dus het jaar 1976, voor wat de 
cijfers betreft, verder buiten beschou-
wing. Het is natuurlijk wel zo - en wi j 
sluiten daarvoor onze ogen niet - dat 
er een relatie is tussen de verhoging 
van de arbeidskosten, mede als gevolg 
van de st i jging van de premiedruk, en 
de ontwikkeling van de structurele 
werkgelegenheid aan de andere kant. 
Zeker wanneer wi j daarbij incalculeren 
de verwachtingen met betrekking tot 
de groei op langere termi jn, een groei 
die naar moet worden gevreesd struc-
tureel op een lager niveau zal uitko-
men dan waarvan wi j tot nu toe uit-
gingen, dan betekent dat tegeli jkerti jd 
dat er ook een relatie is tussen de ont-
wikkeling van de druk in de totale col-
lectieve sector en de mogeli jkheid om 
een stukje reële inkomensverbetering 
in de sfeer van de particuliere beste-
dingen tot stand te brengen. 

Dat betekent, dat wi j ook bij de be-
spreking van dit onderwerp ons moe-
ten realiseren wat de gevolgen daar-
van zijn voor de totale collectieve sec-
tor, voor het budget maar ook voor de 
vrije bestedingsruimte, met name 
voor de zelfstandigen. Uiteraard heb-
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ben wi j ook om die reden de onderha-
vige keuze gemaakt ten aanzien van de 
financiering, waarbi j een belangrijk so-
lidariteitselement een rol speelt. Wi j 
moeten dat zeker doen als er op zich-
zelf billijke en gerechtvaardigde ver-
langensui tde Kamer naar voren ko-
men, die een verdere verzwaring van 
die druk met zich zouden brengen. Ik 
kom daarop straks nog wel terug zon-
der mij nu al te begeven in een bespre-
king van de amendementen, maar ik 
wi l er wel even duideli jk de nadruk op 
leggen. Nogmaals wi js ik er ook wat 
dit probleem betreft op dat de algeme-
ne politieke en financiële beschouwin-
gen zich er beter voor zullen lenen, dit 
in een bredere samenhang te bespre-
ken, hetgeen al in het verschiet ligt. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit betekent 
ook dat w i j ons niet aan de eigen ver-
antwoordeli jkheid kunnen onttrekken 
en dat wi j eigen bijdragen moeten le-
veren, ook al heeft de heer Rietkerk ge-
zegd, dat hij hiervan weinig heeft ge-
merkt. Ook wi j zouden wel wil len dat 
het allemaal wat vlugger g ing, maar 
het gaat om deksels ingewikkelde za-
ken, waarmee wi j bezig zijn. Onze bij-
dragen zullen ook, noodgedwongen, 
voorde langere termi jn moeten zijn. 
Wij zullen selectief moeten opereren 
door het stellen van prioriteiten, wan-
neer uitbreidingen en het opvullen van 
lacunes aan de orde zijn. Wij zullen 
ook een toenemend doelmatig en oir-
baar gebruik van de huidige verzeke-
ringen moeten bevorderen. Wi j zullen 
er niet voor mogen en moeten terug-
schrikken, daar waar overbodige ze-
kerheid zou kunnen worden geconsta-
teerd het mes erin te zetten. Men 
noemt dat dan 'afbouw', maar in we-
zen gaat het daarbij om iets geheel an-
ders. 

Wij zullen het bij voorbeeld ook -
ook al kunnen wij niet vooruit lopen op 
eventuele concrete beslissingen -
moeten aandurven om, indien dit 
noodzakelijk blijkt, te komen tot een 
herziening van wetsartikelen, die 
een te ruime interpretatie zouden kun-
nen toelaten (artikel 21 , lid 2a, van de 
WAO). 

Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l ook 
nog enkele cijfers geven. In het verdere 
deel van mijn betoog zal ik u ook vra-
gen, of deze cijfers als voetnoot in de 
Handelingen kunnen worden ge-
plaatst. Als wi j onze blik werpen op de 
AAW, dan moet men constateren dat 
de netto meerlasten, die hiermee zijn 
gemoeid, f 1400 min. bedragen; de 
netto last voor de overheid bedraagt 
ongeveer f 600 min. Nogmaals, dat 
zijn geen geringe bedragen, zeker niet 

wanneer men straks - en nu eigenlijk 
ook al - rekening moet houden met 
een geringere groei. Dat betekent im-
mers per definitie al, dat de armslag 
geringer wordt. Ik geloof niet dat het 
verstandig en verantwoord zou zijn, bij 
de toch al hoge marginale druksti jging 
doelbewust aan te koersen op een per-
centagevan 100. 

Afstappend van dit algemene ge-
deelte, w i l ik nu langzamerhand over-
gaan tot het hoofdpunt, dat ik behan-
del, namelijk de kwestie van de invoe-
ringsdatum. Vrijwel alle sprekers heb-
ben het betreurd, dat door het uitstel 
van de invoering, zoals wi j dit hebben 
voorgesteld, niet aan de gewekte ver-
wachtingen wordt voldaan. Ik geef toe, 
dat dit met nuances is gebeurd, maar 
de betogen kwamen hierop toch wel 
neer, zij het dat de een wat meer en de 
ander wat minder voorlopig toeganke-
lijk bleef voor de aangevoerde argu-
menten. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Op 
eentje na! 

Minister Boersma: Deze toevoeging 
lijkt mij een complementering van het 
globale beeld, dat ik gaf. De uitzonde-
ring bevestigt ook hier weer de regel. 
Ik wi l onzerzijds voorop stellen dat ook 
wij het bijzonder jammer v inden, dat 
wij dit voorstel hebben moeten doen. 
Toen wi j bijna een jaar geleden voor 
de belangrijke vraag stonden, welke 
datum wi j ten aanzien van het wets-
ontwerp zouden noemen, hebben wij 
naar eer, geweten en naar beste kun-
nen deze datum gemeend te mogen 
stellen op 1 juli 1976. Wi j hebben er-
aan toegevoegd - ik wi l dit toch herha-
len - dat woord 'streefdatum'. Ook 
wanneer zo'n streefdatum niet haal-
baar blijkt, dan beseffen wi j zeer wel 
dat dit teleurstelling oproept, hetgeen 
voor ons zeer zwaar heeft gewogen. Ik 
kom daar straks nog wel op terug, 
maar ik wi l in dit verband en in samen-
hang met de invoeringsdatum eerst in-
gaan op enkele opmerkingen van een 
aantal sprekers. Ik kom allereerst bij 
mevrouw Van Leeuwen, opererend 
namens een open CDA in gesloten ge-
lederen. Zonder er uitvoerig bij stil te 
staan, wi l ik eerst zeggen dat zij een in-
teressante en historische bijdrage is 
begonnen te leveren. Ik vond die bij-
drage overigens kwalitatief op bijzon-
der hoog peil staan. Ik zeg dat niet om-
dat ik haar straks nog op een andere 
manier tegenkom. Die interessante en 
historische beschouwing kan een aan-
tal dingen leren: in de eerste plaats 
hoe bijzonder ingewikkeld dit soort on 
derwerpen is, in de tweede plaats hoe 
bij de totstandbrenging van dit soort 
wetgeving, ook in voorbi je jaren, te-

genslagen schering en inslag waren 
en in de derde plaats hoe belangri jk 
he.t is continuïteit in het beleid te berei-
ken.-Acht jaar i sa l zo kort. Ik w i l er nog 
een opmerking over maken, niet speci-
aal gericht tot mevrouw Van Leeuwen, 
maareen opmerking in algemene zin. 
Als men spreekt over het punt van de 
invoeringsdatum, dan is het erg verlei-
delijk, het bekende Zwarte-Pietenspel 
weer te gaan beoefenen. Wi j hebben 
van onze kant geprobeerd dat zoveel 
mogelijk te vermijden. Als men er al 
behoefte aan zou hebben, de schuld-
vraag te beantwoorden, dan staat in 
ieder geval vast dat die niet bij één 
adres is te vinden en dat wi j daar zelf 
ook niet aan voorbi j kunnen gaan. Ook 
in mijn mondel inge betoog wi l ik er-
voor proberen te waken. Ik was wel 
een beetje teleurgesteld toen me-
vrouw Van Leeuwen» sprak over het be-
kende kluitje in het riet. Ik v ind dat de 
zeer beknopte - ik geef dat toe - beant-
woording in de memor ie van ant-
woord niet als zodanig kan en mag 
worden gekwalificeerd, maarzeker 
niet de veel uitvoeriger beschouwin-
gen die in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag zijn weergegeven. Ze-
ker is het niet de bedoel ing geweest, 
hier met kluitjes en riet te gaan wer-
ken. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik w i l da"t dan wel 
toegeven, maar kamerleden worden 
natuurlijk niet geacht in de nacht vóór 
het debat zo'n omvangri jk wets-
ontwerp te bestuderen en er een ver-
haal over te maken. Ik heb het echt be-
treurd dat wi j alleen maar beschikten 
over die ene brief van de SVR die toch 
maar heel weinig informatie gaf, waar-
door wij zelf onze informaties moesten 
gaan inwinnen. De Minister sprak over 
een gedegen advies en toen heb ik ge-
zegd dat als die ene brief dat gedegen 
advies is, ik het niet meer weet. 

Minister Boersma: Daarover valt met 
mij best zakelijk te praten, maar ik had 
het over het bekende kluitje. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik behoef 
dan eigenlijk de volgende vraag niet 
meer te stellen, maar ik doe het toch 
maar voor de Handelingen. Proef ik nu 
een zeker wantrouwen daaruit? Ik lees 
ook weer in de krant van vandaag dat 
het echte probleem het budgettaire 
probleem zou zijn. Ik zeg niet dat het 
een gering probleem is, maar ik ga er-
van uit dat dit tussen ons geen punt is. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Het is beslist geen 
wantrouwen, maar de Minister zal ook 
weten dat de SVR tripartite is samen-
gesteld. Ook wij hebben via de pers 
andere geluiden gehoord. Als ik dan 
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dat officiële stuk krijg met nog een he-
leboel andere geluiden erbij, dan 
vraag ik mij af wat er nog meer aan de 
hand is als ik als kamerl id zelfs niet alle 
informatie heb. 

Minister Boersma: Dat is gezond. Een 
politicus moet alti jd een stuk wantrou-
wen hebben. Als het maar niet tussen 
ons is, want dan hoor ik liever wat er 
aan de hand is. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mis-
schien zou het af en toe nodig zijn, 
maar meestentijds niet. 

Minister Boersma: Ik zou u wil len afra-
den om er anders tegenover te staan. 
Nu mevrouw Van Leeuwen dit zegt, 
wi l ik er toch nog wel een opmerking 
aan toevoegen. 

De Kamer houde mij ten goede, 
maar als wi j adviezen krijgen, of ze nu 
dik of dun, goed of minder goed zijn, 
hebben wi j te maken, niet met de ge-
luiden in een wandelgang of bericht-
geving in de pers, maar met het offi-
ciële advies van een officiële adviesin-
stantie. Ik kan ook niet anders doen 
dan nu uitgaan van dat officiële ad-
vies. Dit w i l natuurli jk niet zeggen dat 
ik ook niet eens geruchten opvang. Ik 
kan er echter niet van uitgaan, want ik 
moet rekening houden met de publie-
ke feiten, zoals de fractievoorzitter van 
mevrouw Van Leeuwen ons in andere 
hoedanigheid meermalen heeft ge-
leerd. 

De heer Rietkerk (VVD): Heeft u niet bij 
de bepaling van de streefdatum ook 
contact opgenomen? Ik geloof dat dat 
mijn punt was. 

Minister Boersma: Er is zeer veelvul-
dig contact geweest. Twee jaar gele-
den, toen ik hier een gebouw in Sche-
veningen opende, liep ik de heer Van 't 
Huil tegen het lijf. Zoals dat dan gaat 
bij dat soort bi jeenkomsten; men praat 
dan over verschillende zaken die in 
aankomst zijn. Ook van de zijde van 
onze medewerkers is er natuurlijk vrij 
regelmatig contact geweest. Ik spreek 
nu over de brieven waar ik straks nog 
iets meer over zal zeggen. 

Ik wi l nog enkele opmerkingen ma-
ken aan het adres van de heer Rietkerk. 
Hij heeft de Regering verweten zo wei-
nig voor de zelfstandigen te doen. Dat 
geluid horen wi j wel meer in deze Ka-
mer, ook bij andere gelegenheden. Als 
men kijkt naar de vele wensen die er 
op tafel l iggen, zou er stellig nog veel 
meer moeten gebeuren vanuit het 
standpunt van degenen die daarom 
vragen. Ik meen dat het verwijt onwaar 
en onjuist is als wij terugkijken en rela-

tief vergelijken met wat er in voor-
gaande perioden is gebeurd. 

Ik zeg dit hierom, omdat wi j juist ho-
ge prioriteit hebben gegeven aan de 
AAW. Wij hebben gezegd dat het geen 
budgettair probleem zou zijn, zoals dit 
in het verleden met de WAO het geval 
was. Toen kon het om budgettaire re-
denen niet. Onder het kabinet-Bies-
heuvel kon het om budgettair-financië-
le redenen niet. Wij hebben gezegd dat 
dit geen oorzaak zou zijn van niet indie-
nen van het wetsontwerp. Wij hebben 
er nog aan toegevoegd dat, wanneer 
door onvoorziene omstandigheden de 
3% — dit is het uitgangspunt voo rde 
vierjarige periode - premiedruksti j-
ging niet voldoende zou blijken te zijn 
om de AAW te kunnen bekostigen, wi j 
die buiten de norm van 3% zouden 
houden. Ik dacht dat dit toch het duide-
lijk voorrang geven is aan een heel 
noodzakelijke aanvull ing op ons ge-
bouwvan de sociale verzekeringen, 
voor een groep die het hard en hard 
nodig heeft. 

De heer Rietkerk heeft ook vooruit 
gekeken. Er is gesproken over 10%. Dat 
zou nog meer kunnen worden in de 
evenwichtsituatie over zoveel jaren. 
Dat zou toch veel te veel zijn voor de 
kleine zelfstandigen. De heer Rietkerk 
weet dat ik niet deskundig ben in het 
ingewikkelde terrein van de sociale 
verzekeringen, maar ik meen hier toch 
wel de relatie te mogen leggen met de 
premievrijstell ings- en reductiegren-
zen. Wij zijn voornemens die grenzen 
per I januari a.s. aan te passen. Ik 
noem dit even als een ander punt 
waaruit blijkt dat ook deze groep niet 
aan onze aandacht ontsnapt. Hoever 
wi j kunnen komen, gelet op de beperk-
te middelen, zal wel bekend worden. 
Het gaat echter gebeuren. 

Daarnaast zijn er op dit moment ook 
tal van mogeli jkheden. Er zijn een 
groot aantal bestaande regelingen. 
Mogeli jkerwijs kan daar in de komen-
de t i jd nog een aantal aan worden toe-
gevoegd. Op het terrein van de ABW 
zijn bij voorbeeld tal van maatregelen 
voorhanden die ook voor deze groep 
leniging van acute nood kan beteke-
nen. 

De heer Rietkerk heeft ook gewaar-
schuwd voor het uit de pan rijzen van 
de WAO. Wij moeten ons dan wel even 
realiseren wanneer dat is geweest. Dat 
was in het najaar van 1972. Kan men 
daar nu een schuldige voor aanwijzen? 
Ik zou dat niet wil len doen. Ik zou de 
heer Rietkerk tegen zichzelf in bescher-
ming wi l len nemen. Van het feit, dat 
het met de WAO is gegaan, zoals het is 
gegaan, zeggen wij natuurlijk niet al-
leen maar dat het wel spijt ig is. Juist 

mede daarom stellen wi j er zo'n hoge 
prijs op dat de wet op een zo verant-
woord mogeli jke manier kan worden 
ingevoerd. 

Ik hoop dat ik mij op nog een punt 
ten aanzien van de heer Rietkerk ver-
gis, omdat anders toch een wat kwalij-
ke bijsmaak zou overbli jven. Ik hoop 
en verwacht dat ik mij vergis. Toen de 
heer Rietkerk op een gegeven ogenblik 
sprak over hetgeen de Regering doet 
voor de kleine zelfstandigen en de zelf-
standigen in het algemeen, kwamen 
zijn woorden bij mij min of meer sug-
gestief over in de zin van 'de Regering 
doet al wein ig voor de zelfstandigen; 
nu doet zij maar weer iets niet voor de 
zelfstandigen en voert de AAW maar 
op een later t i jdstip in ' . Zo is het be-
paald niet. De heer Rietkerk heeft ook 
nog gezegd dat het toch wel lichtvaar-
dig en onverantwoord is om zo'n da-
tum te kiezen. Mevrouw Van Leeuwen 
heeft er ook iets over gezegd. Dank zij 
het feit, dat ik haar rede op schrift heb 
gekregen, weet ik op welke pagina het 
staat, namelijk op blz. 1 0 : ' . . .met 
aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid voor wat de invoering betreft 
en zo niet, dan laadt u een grote ver-
antwoordeli jkheid op u'. Hierop kom ik 
aan het einde nog even terug. 

Is dit fair? Ik kijk nu even naar het-
geen in het afgelopen jaar is gebeurd. 
Uit de stukken blijkt dat het CDA toch 
een beetje prat gaat op de druk die het 
op de Regering heeft uitgeoefend, die 
er mede - mede staat er nog niet eens, 
dat voeg ik er maar aan toe - toe heeft 
geleid dat dat wetsontwerp nog net op 
de valreep van 1974-30 december - is 
verschenen. Inderdaad. Ik erken dat 
die druk er is geweest en ik zeg ook 
niet dat die niet heeft gewerkt. Het is 
altijd nutt ig om onder druk te komen 
staan; dan werk je het hardst. Ik al-
thans. Er is echter niet alleen door het 
CDA druk uitgeoefend. Ook van ande-
re zijden in deze Kamer is er steeds op 
gehamerd, op zichzelf ook terecht. Wij 
hebben ook gezegd dat het een ere-
schuld is. 

De ARP - als ik even een stukje uit 
het CDA mag lichten; het kan nu nog -
vond 1 januari 1976 aanvankelijk 
noodzakelijk. Zij heeft er mede op ge-
tamboerd. Ik geloof niet dat men de 
Regering een eenzijdig verwijt mag 
maken dat wi j op een gegeven mo-
ment naar beste weten en kunnen een 
datum moesten invullen voor invoe-
ring van de wet. Op zijn minst past het 
dan om één hand in eigen boezem te 
steken. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb in mijn be-
toog - het blijkt, dat de Minister het in-
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derdaad goed heeft gelezen - aange-
geven, hoe ik achteraf de verklaring 
voor die vertraging kon geven. Dat 
wist ik op dat moment ook allemaal 
niet. Dat werd namelijk mede veroor-
zaakt door de switch onder het kabi-
net-Biesheuvel van de volksverzeke-
ring naar een beperkte verzekering al-
leen voor de zelfstandigen. Dan be-
grijp ik ook zeer goed, dat wi j dan een 
hele t i jd achterop raken, als het depar-
tement daar weer aan moet gaan wer-
ken. 

Minister Boersma: Het is toch f i jn, dat 
wij elkaar in de eerste ronde al weerzo 
goed begrijpen. 

Ik kom nu toe aan de kwestie van de 
alternatieve mogelijkheden van invoe-
ring van de AAW. Ik wi l eerst nog iets 
zeggen over de integrale invoering op 
1 jul i . Die zou een premie van 1,8% be-
tekenen en een overheidslast van f 320 
min. Dan is er die unanieme brief van 
de SVR. Sommigen hebben dat toch 
een beetje vergeten. Ik heb al t i jdens 
een interruptiedebatje met de heer Ver-
brugh gezegd, dat hij zijn uitgangs-
punt uitsluitend in de tweede brief 
zocht. Er is ook een eerdere, unanie-
me, brief. Alle partijen waren het er-
over eens, dat het helaas niet kon. 

Dat betekent dat voor een goede 
voorbereiding van de uitvoering de in-
houd van een nieuwe wetgeving mini-
maal twaalf maanden te voren vast 
moet staan. Dat is nog eens na-
der verduideli jkt in de tweede brief van 
de SVR van 4 september. Er zijn meer 
dan geschatte t i jdrovende procedures 
nodig voor aantrekking en opleiding 
van diverse categorieën van medewer-
kers. Vooral betreffende de verzeke-
ringsgeneeskundigen loopt het niet zo 
snel als men met name bij de GMD 
had gehoopt. Dit geldt ook voor ar-
beidskundigen en administratief per-
soneel. Men zal zeker een aantal van 
minstens 250 medewerkers moeten 
hebben ingewerkt tussen nu en de in-
voeringsdatum van de wet om bij een 
zelfs betrekkelijk globale doorvoering 
van de wet echt verantwoord te kun-
nen beginnen. Ook de algemene maat-
regel van bestuur met betrekking tot 
het arbeidsongeschiktheidscriterium 
vraagt bijzonder veel en uitvoerig 
overleg, ook meer dan aanvankelijk 
was verwacht. Bijzonder veel t i jd kost 
ook de afbakening van het voorzienin-
genpakket. Daarvoor is vooral veel en 
uitvoerig overleg nodig met andere 
departementen en instanties. Deaf-
ronding van dat overleg zal cok nog 
geruime t i jd vergen. Er moeten sa-
menwerkingsafspraken worden ge-

maakt met de Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst, met DIVOSA, (de vereni-
ging van directeuren van Gemeente-
lijke Sociale Diensten) en met particu-
liere verzekeraars. Als dan wordt ge-
vraagd - onder andere door mevrouw 
Van Leeuwen - of die uitvoeringsorga-
nisaties wel over voldoende v inding-
rijkheid beschikken voor de opgedra-
gen taken, zeg ik ' ja'. Ik meen ook te 
mogen zeggen dat dit is gebleken bij 
de aanpak van de WAO-problemen. 
Niet dat daar geen dingen meer zijn te 
wensen, maar ik meen dat die vinding-
rijkheid er wel bestaat. Ik geloof ook 
niet dat je mag zeggen dat er gebrek 
aan vindingri jkheid is wanneer er een 
behoorlijke t i jd van voorbereiding 
wordt gevraagd. Ik meen wel te mo-
gen stellen dat natuurlijk een bepaald 
aspect van de uitvoering van de wet 
niet doorslaggevend kan zijn voor een 
bij wijze van spreken tot de Griekse ka-
lender uitstellen van de invoering. Ik 
ben ook van mening te mogen stellen 
dat het voor de uitvoeringsorganisa-
ties een duidelijke uitdaging moet zijn 
om de zaak behoorlijk klaar te kri jgen. 
Ik wi l er zelfs aan toevoegen dat het 
beschamend voor ze zou zijn dat zij, in-
dien zij daarvoor redelijk de t i jd zou-
den krijgen, er geen kans voor zouden 
zien. Die samenwerkingsafspraken zijn 
inderdaad moeilijk te realiseren, voor-
al wat betreft de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevorde-
ring der Geneeskunst die daarvoor 
zeer veel beraad ook in eigen kring no-
dig heeft. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft ook 
gezegd dat zij eigenlijk twijfelt aan de 
goede coördinatie tussen de bedrijfs-
verenigingen en de GMD; wil len de 
DETAM en het Agrarisch Sociaal 
Fonds nu beslist wijzer zijn vanuit het 
belang van hun leden of heeft de GMD 
onvoldoende doorzicht in de zelfstan-
digen-problematiek? Ik wi l daarvan 
kort zeggen dat niet alleen de bedrijheel 
verenigingen, maar de GMD het mees-
te voorbereidende werk op zich ziet af-
komen. Het grootste deel van het 
stuwmeer komt bij de nieuwe algeme-
ne bedrijfsvereniging, de NAB, terecht. 
Ik ben het met mevrouw Barendregt 
e e n s - die daarop ook heeft gewezen; 
misschien vertaal ik haar niet helemaal 
correct, maar ik heb het zo opgevan-
gen -dat alle bedrijfsverenigingen in 
staat moeten zijn om de taak op zo kort 
mogelijke termijn te verrichten. 

Er is ook gevraagd of op grond van 
artikel 14 artsen van de bedrijfsvereni-
gingen voorlopige keuringen kunnen 
verrichten. Het antwoord daarop moet 
zijn 'neen'. Artikel 14 biedt daartoe 

geen mogeli jkheid. Dat artikel regelt 
de bevoegdheden van het onderzoek 
door de GMD, het geldt niet voor de 
bedri j fsverenigingen. Uiteraard kun-
nen wel op vr i jwi l l ige basis hieronv 
trent tussen bedrijfsverenigingen en 
GMD afspraken tot stand komen. Het 
punt waarom het gaat - wi j zijn daar-
mee ook erg voorzicht ig; het meest es-
sentiële moeten wi j niet verliezen - is 
het coördinerende inschakelen van de 
GMD. Dat is een belangrijk punt. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik 
heb in verband met art. 14 laten weten 
- ik mocht dit ook hier zeggen - dat er 
een aanbod is geweest dooreen van 
de bedrijfsverenigingen om artsen ter 
beschikking te stellen om de keuringen 
te verrrichten. Nu zegt de Minister dat 
hij heeft gevraagd naar de uitleg van 
art. 14 en dat wi j door middel van een 
tijdelijk noodverband altijd een amen-
dement kunnen indienen waardoor 
het wel kan, als het niet onder art. 14 
zou kunnen vallen. Dit bestrijd ik als-
nog, maar goed, daarover kunnen wi j 
bij de artikelsgewijze behandeling wel 
praten. Het gaat nu echter om de 
vraag, of men hiertoe bereid is. Ziet de 
Minister kans om in overleg met de 
GMD in deze zaak als noodmaatregel 
van dit aanbod gebruikte maken? 

Minister Boersma: Ik heb al gezegd, 
dat er zeker op basis van vri jwi l l igheid 
afspraken kunnen worden gemaakt; 
zeker wanneer de nood daartoe dringt, 
moet je de dingen aangrijpen die 
denkbaar zijn, maar ik wi l nogmaals 
onderstrepen dat het uit het oog ver-
liezen van de coördinerende taak van 
het GMD iets is waarmee wi j bijzonder 
voorzichtig moeten zijn. Anders krijg je 
een situatie - ik zeg niet dat de be-
drijfsverenigingen het niet goed doen 
- waarin ze het elk op hun eigen ma-
nier doen. Dit is het punt dat in de be-
spreking zal moeten worden betrok-
ken: hoe kan men, die richting in-
slaand, toch zo goed mogelijk de coör-
dinatie intact houden? 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Con-
clusie: met behoud van de coördinatie 
kan het. 

Minister Boersma: Op zijn minst! 
Wat betreft de aanpassingswetge-

v ing : deze zal over twee maanden zo-
ver zijn voorbereid dat de uitvoerings-
organen de gegevens kunnen krijgen 
die zij behoeven voor hun voorberei-
ding. Maar, mijnheer de Voorzitter, èn 
naar de vaste overtuiging van het de-
partement, èn blijkens het gegeven ad-
vies van de Sociale Verzekeringsraad, 
èn volgens de unanieme mening van 
de Federatie van bedrijfsverenigingen, 
èn naar het oordeel van de Gemeen-
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schappelijke Medische Dienst is een 
verantwoorde uitvoering van de AAW 
met ingang van 1 juli 1976 spijt ig ge-
noeg niet mogelijk. 

ik wi l nu nog iets zeggen over beide 
gedachten die in de tweede brief van 
de SVR zijn naar voren gekomen. In de 
eerste plaats denkt men aan invoering 
per 1 januari 1977, maar dan met inte-
grale terugwerkende kracht tot 1 juli 
1976, en ook premieheff ing van die da-
tumaf . De premie zal dan 1,8% zijn en 
de overheidslasten 320 min. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik had 
berekend dat het 1,6% zou zijn. Waar-
door wordt dit verschil precies ver-
klaard? 

Minister Boersma: Dit is nu een van 
die moeilijke technische vragen. Ik heb 
het geweten, want ik heb ernaar ge-
vraagd, maar ik zou er toch opnieuw 
naar moeten vragen om een goed ant-
woord te kunnen geven. Anders sla ik 
misschien de plank mis. Het is echter 
1,8%. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik v ind 
het ook erg moeilijk om uit te leggen. 
Ik heb zitten rekenen en toen kwam ik 
hooguit tot een half t iende procent. 

Minister Boersma: Dit is nu net het 
punt waarop ik doelde toen ik zei dat ik 
een voetnoot in de Handelingen zou 
wil len doen opnemen en die kan dan 
wellicht ook gelichtdrukt aan de leden 
worden verstrekt. Maar dit komt 
straks. Hierin staat een heel overzicht 
van alle mogelijke percentages bij alle 
mogelijke vooronderstel l ingen. 

In de brief van de SVR van 4 septerrv 
ber staan eigenlijk de bezwaren a l . Ik 
geloof ook dat mevrouw Barendregt 
die brief een bepaalde kwalif icatie 
heeft gegeven. Op pagina 9 staat: 

'Mocht een dergelijke regeling ' 
- dit is de regeling die ik zojuist noem-
de, integraal maar met terugwerkende 
kracht -

' toch tot uitvoering moeten ko-
men,....'. Nu tot uitvoering 'moeten ko-
men' ; dan denkt men niet meer aan de 
SVR zelf, maar dan is men kennelijk 
bezig zich te verplaatsen in dit ge-
bouw. Men zegt dan: als daar een poli-
tieke beslissing zou komen: 

' dan dient naar het oordeel van 
de raad aan de volgende voorwaarden 
te worden voldaan'. 

Mijnheer de Voorzitter, als men dan 
die voorwaarden ziet, dan meen ik dat 
ik er niet eens zo verschrikkelijk veel 
over behoef te zeggen. Ik kom er direct 
nog even op. 

Alllereerst natuurli jk is er het feit dat 
zonder terugwerkende kracht, mede in 

verband met de verwerking van het 
stuwmeer, er een heel zware opgave 
ligt voor de uitvoeringsorganen. Men 
zal toch een redelijk verantwoord uit-
voeringsniveau moeten nastreven. 
Gaat men daarnaast de uitvoeringsor-
ganen nog belasten met het onderzoe-
ken van aanspraken met terugwerken-
de kracht, dan vrees ik, dat dit het per-
soneel voor onoverkomenli jke proble-
men zou stellen. Het zou dan gaan om 
verrekeningen met de bijstand, met de 
WAO, met overheidspensioen, om 
mutaties in de burgerli jke staat, in de 
leefti jd: allemaal niet ger ing! 

Dan stelt de SVR - een van mi jn be-
langrijkste punten van bezwaar - dat 
bij een eventuele uitvoering van dit al-
ternatief sprake is van de volgende re-
stricties: in de eerste plaats is terug-
werkende kracht ten aanzien van de 
voorzieningen niet mogeli jk. Dat is lo-
gisch, mijnheer de Voorzitter. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Hele-
maal logisch is het niet, maar wél be-
grijpelijk. 

Minister Boersma: Goed, als wi j elkaar 
hierop kunnen vinden. Ik v ind het èn lo-
gisch, èn begrijpelijk. Als mevrouw 
Van Leeuwen het echter alleen maar 
begrijpelijk v indt, meen ik, dat ik al een 
heel eind ben. Maar goed, het is niet 
het zwaarste punt voor mi j . 

In de tweede plaats gaat het hierbij 
om de uitsluit ing van de WAO-verze-
kerden en van het overheidspersoneel. 
Het betekent een verzwaring van het 
element van de solidariteit, terwij l wi j 
juist hebben geprobeerd, hierin enige 
verzachting aan te brengen, ook naar 
aanleiding van de schriftelijke gedach-
ten wisseling en van de bezwaren, in 
de Kamer naar voren gebracht. Het is 
misschien nog niet ideaal voor ieder-
een, maar toch een duidelijke tege-
moetkoming aan deze bezwaren; 
maar nu zou men juist de andere kant 
uitgaan. 

Verder moeten in extra sterke mate 
afspraken worden gemaakt met de be-
handelende medische sector. Dit ligt in 
het verlengde van hetgeen wij zoeven 
in een interruptiedebat bespraken. Uit-
schakelen - want het gaat natuurlijk 
veel verder - van de GMD zou tot ern-
stige rechtsongelijkheid aanleiding 
kunnen geven. Ik heb al gezegd, dat ie-
dere bedri j fsvereniging naar beste we-
ten, maar ook naar eigen inzicht, de 
arbeidsongeschiktheid zal vaststellen. 
Het betekent, dat de coördinerende 
functie is verdwenen. 

Het vierde punt: de fictie. Ik vind het 
helemaal onoverkomenli jk om met 
zo'n fictie te gaan werken, dat men ei-
genlijk in het geheel niet meer weet 

wat er gebeurt, met name voor de 
stuwmeergeval len. Het zou erop neer-
komen, dat de arbeidsongeschiktheid 
per 1 januari 1977 bepalend is voor het 
recht op uitkering gedurende het twee-
de halfjaar van 1976. 

De heer Hermsen (KVP): Misschien is 
het de Minister duidelijk, dat een 
belangrijk deel van het stuwmeer be-
staat uit personen die reeds lang inva-
lide zijn en dat hierdoor, wat deze fictie 
betreft, in het geheel geen problemen 
behoeven te worden opgeroepen? 

Minister Boersma: Een aantal mensen 
zal zeker correct worden behandeld en 
precies terechtkomen waar zij behoren 
terecht te komen, maar in een aantal 
andere gevallen zal dit niet gebeuren. 
Het kan alleen maar tot een aantal on-
aanvaardbare consequenties leiden, 
niet alleen voor dat moment, maar 
met een langdurige doorwerking ge-
durende vele jaren erna. Sommigen 
zullen aanzienlijk te veel kri jgen, ande-
ren zullen aanzienlijk te wein ig kri jgen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dit 
geldt in wezen alleen maar, als u ervan 
uitgaat, dat pas op 1 januari 1977 aan 
de keuringen en dergelijke kan worden 
begonnen. Bij spreiding heeft men in 
veel mindere mate met deze fictie te 
maken. Dit hangt met de uitvoering sa-
men. 

Minister Boersma: Natuurli jk, mi jn-
heer de Voorzitter, alles hangt met al-
les samen! Echter, hetgeen ik heb ge-
schetst is niet iets wat wi j zomaar uit 
de lucht gri jpen. Het gaat om zeer 
denkbare risico's die wi j op ons nemen 
wanneer wi j deze weg inslaan, en dan 
denk ik nog niet eens aan de extra wet-
gevende arbeid, aan het bijzondere 
probleem van de omschri jv ing van de 
categorie van zelfstandigen: technisch 
zeer ingewikkelde problemen. Al deze 
bezwaren gelden dan ook voor de peri-
ode, waarvoor de terugwerkende 
kracht geldt. 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, als 
het nu al zo moeili jk is, tot een verant-
woorde invoering te komen, dan zou-
den wi j het naar onze opvatt ing niet 
voor onze verantwoording kunnen ne-
men, deze weg in te gaan. 

Er is een tweede mogeli jkheid, na-
melijk van partiële invoering van de 
wet per 1 juli 1976, maar dan alleen 
voor zelfstandigen. Dan is er geen pre-
mie, terwij l de overheidslasten f 350 
min. bedragen. Dit heeft allereerst het 
- zeer in het oog springende - nadeel, 
dat hiermede niets wordt gedaan voor 
de vroeg-gehandicapten. Men kan 
hiervan zeggen, dat voor hen andere 
regelingen bestaan, zodat dit kwaad 
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wellicht niet zo zwaar behoeft te wor-
den geteld, maar toch is het een feit, 
dat zij erbuiten zouden blijven. Ook 
hiervoor geldt, dat er extra wetgeven-
de arbeid zal moeten worden verricht 
die dan ruimschoots voor 1 juli 1976 
bekend dient te zijn. Ook daarbij is een 
van de belangrijkste moeilijkheden de 
omschrijving van het begrip zelfstan-
dige. Ook daarbij doet het probleem 
zich voor van de verificatie of iemand 
in het verleden zelfstandig is geweest. 
Ook daar doet zich het bezwaar voor 
van de noodzaak van de medewerking 
van de GMD; een verantwoorde me-
dewerking van de GMD is dan niet 
mogelijk. Die taak moet dan worden 
overgenomen door de bedrijfsvereni-
gingen. Dat levert opnieuw het gevaar 
op van gebrek aan uniformiteit in be-
slissingen en van ongunstige invloed 
op de uitvoering van andere wetten. 
Daarbij komt dat de SVR ook zegt: Bij 
een dergelijke uitvoering moeten de 
volgende voorwaarden worden 
gesteld: Het voorzieningenpakket 
moet buiten beschouwing blijven en 
de samenwerkingsafspraken dienen 
eerder te zijn gerealiseerd. Welnu, 
mijnheer de Voorzitter, daarenboven 
lees ik nog in de conclusies op de pagi-
na's 10 en 11 van de SVR van 4 sep-
tember, dat de raad onverkort blijft bij 
zijn eerder ingenomen standpunt. Ik 
vraag mij af, wat men daarna nog 
moet vertellen als men dat vindt. Mira-
culeus genoeg ziet de SVR dan nog 
kans om op administratief-technische 
gronden - hij tekent uitdrukkelijk aan 
dat het alleen op die administratief-
technische gronden is - het, als het 
toch moet komen - dit is weer de poli-
tieke dimensie die aan de brief is gege-
ven - , nog mogelijk en redelijkerwijs 
uitvoerbaar te achten, te komen tot de 
uitvoering van een van de gedachten 
die in de brief zij opgesomd met een 
vijftal beperkingen (zie pagina 11). 

Een van de laatste opmerkingen in 
de brief is - ik vind dat een van de op-
vallendste zinsneden van deze brief; ik 
ben overigens blij dat die is gekomen 
omdat hij de zaken zo duidelijk aan-
toonbaar maakt - dat de raad in dit 
verband niet onvermeld wil laten dat 
bij invoering van een dergelijke rege-
ling op wezenlijke punten van het 
wetsontwerp zal moeten worden afge-
weken. Dat is niet gering. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Heeft 
de SVR u die wezenlijke punten ook 
toegelicht? Zo ja dan kunt u ze ons 
misschien ook doorgeven? 
Minister Boersma: Ik heb tal van pun-
ten genoemd. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik wil 
met zekerheid weten of de in de brief 
genoemde punten alle wezenlijke pun-
ten zijn. 
Minister Boersma: Het voorzieningen-
pakket blijft buiten beschouwing. De 
WAO-gerechtigden en ambtenaren 
blijven buiten beschouwing. De ande-
re punten die ik heb genoemd gelden 
eveneens. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Buiten 
die punten, zijn alleen de punten uit de 
brief dus voor de SVR de punten die 
zwaar wegen? 
Minister Boersma: Voor mij zijn ze vol-
doende om te zeggen dat ik ook dit 
tweede alternatief - ik praat niet over 
de mengvorm van beide alternatieven 
- niet voor mijn verantwoordelijkheid 
zou kunnen nemen. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Mag ik de Minister 
nog een vraag stellen? 

Hij heeft verschillende mogelijkhe-
den, die er zouden zijn, uiteengezet en 
ieder keer daarbij gezegd: Dat zou ik 
niet voor mijn verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Zou de Minister die 
uitspraak kunnen uitdiepen? 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat zal ik aan het slot van mijn be-
toog doen. 

Ik wil nog enkele andere opmerkin-
gen maken. Wij kunnen ook de zaak 
nog eens bekijken voor wat betreft de 
gevolgen voor de verzekerden, voor 
de uitvoeringsorganen en - daar mag 
ik ook niet langs heen - voor de pre-
mie" en belastingbetaler. Ik wil nu toch 
ook wel iets zeggen over het begrip 
verantwoordelijkheid. Het belangrijk-
ste vind ik in dit verband dat naar mijn 
overtuiging de invoering op 1 juli 
noodzakelijkerwijs een niet zorgvuldi-
ge, niet verantwoorde invoering zal 
zijn en wel op grond van alle door mij 
genoemde argumenten. Ik wil toe naar 
een zo zorgvuldig mogelijk voorberei-
de en zo verantwoord mogelijke uit-
voering. Voor die twee belangrijke al-
ternatieven geldt ook dat zij niet zullen 
leiden tot een zorgvuldige en verant-
woorde uitvoering, omdat men niet 
klaar kan zijn. 

Ik weet, dat ook met het noemen van 
een streefdatum bij de verzekerden 
verwachtingen zijn gewekt. Ik wil ech-
ter niet op die weg verdergaan en ze-
ker geen verwachtingen wekken op 
een moment, dat ik weet, dat het zo 
niet kan. Als iedereen gaat reageren 
om de eerste te zijn, die zich aanmeldt, 
dan is er nog geen formulier. Men 
denkt dan, als het gaat om 1 juli dat 
men kort daarna een uitkering zal krij-

gen. Men wacht dan op een keurings-
oproep, maar met een stuwmeer van 
tienduizenden zelfstandigen zal die op 
zich laten wachten. De keuring kan niet 
anders dan slecht op gang komen, 
want de keuringsnormen zijn nog 
maar nauwelijks bekend en de instruc-
ties zijn onvoldoende gegeven. Kort-
om, dat zou naar mijn smaak tot grote 
teleurstellingen leiden. Ik verwacht 
niet, dat het anders zal zijn wanneer 
we een integrale doorvoering met te-
rugwerkende kracht krijgen. 

Met de uitvoeringsorganen is het 
evenzo. We hebben onvermijdelijk no-
dig een flink aantal goed geïnstrueer-
de medewerkers. De afspraken met de 
behandelende sector moeten nog ver-
der worden afgerond; ook de afspra-
ken tussen de GMD en de bedrijfsver-
enigingen moeten nog verder worden 
afgerond. De uitvoeringsorganen zul-
len worden overstroomd met tal van 
klachten van ontevreden verzekerden, 
die van de gang van zaken niets begrij-
pen. Daardoor zal er nog meer zand in 
de machine komen. Er is ook niet te 
voorspellen, wanneer dat tot een op-
lossing zal kunnen komen. 

Ook moeten we kijken naar de pre-
mie en de algemene middelen. Defic-
tie is noodzakelijk. Dat tast natuurlijk 
een van de wezenlijke uitgangspunten, 
met name van het werk van de 
gemeenschappelijke medische dienst, 
aan. De kans is groot, dat ten onrechte 
uitkeri ngen worden toegekend of te 
hoge. Het gaat dan om langdurige ont-
wikkelingen, die niet zo maar terug te 
draaien zijn. Er is derhalve een grotere 
kostenontwikkeling, vermeerderd met 
onnodig hoge administratiekosten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik krijg nu 
een correctie; het premiepercentage 
dat ik zojuist noemde moet inderdaad 
1,6 zijn. 

Ook om de redenen die ik zoeven 
noemde, kan ik niet anders zeggen, 
dan dat de alternatieve voorstellen van 
de Sociale Verzekeringsraad naar ons 
oordeel niet verantwoord zijn. 
De heer Rietkerk (VVD): NudeMinis-
ter zo uitvoerig is ingegaan op de sug-
gestie te komen tot terugwerkende 
kracht, zou ik ook de gedachte te ko-
men tot partiële invoering, in die zin, 
dat alleen de zwaarst getroffenen wor-
den geholpen, onder de aandacht wil-
len brengen. Daarbij zou de mogelijk-
heid moeten open blijven, erop verder 
te studeren en zo vroeg mogelijk voor 
die groep de invoeringsdatum te bepa 
len. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): De Mi-
nister bespreekt de amendementen 
nog niet, maar alleen de brief. Er zijn 
nog meer mogelijkheden. 
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Boersma 
De heer Rietkerk (VVD): Ik heb dit niet 
als amendement maar alleen als alge-
mene suggestie in het kader van dit 
probleem naar voren gebracht. 

Minister Boersma: De Staatssecretaris 
zal nog ingaan op het hier reeds uit-
voerig aan de orde geweest zijnde in-
teressante punt van het arbeidsonge-
schiktheidscriterium. In dat verband 
zal hij in ieder geval mede spreken 
over de gedachte van een hoger invali-
diteitspercentage. Op de amendemen-
ten ben ik overigens nog niet inge-
gaan. Derhalve zal ik ook niet spreken 
over een partiële invoering met een 
hoger percentage als bodem. 

De heer Rietkerk (VVD): Dus dat komt 
nog volledig aan de orde? 

Minister Boersma: Stellig. 

De heer Rietkerk (VVD): Evenzeer als 
de suggestie betrekking hebbend op 
de invoeringsdatum, los van het crite-
rium? 

Minister Boersma: Zeker, maar daar-
over zal de Staatssecretaris spreken. 

De heer Meis (CPN): De Minister heeft 
eerst 20 minuten lang gesproken over 
de algemene, economische toestand. 
Ik laat in het midden of ik zijn stand-
punt deel. Ik neem aan, dat hij nu af-
stapt van de kwestie van de invoe-
ringsdatum en overgaat naar de pre-
miedruk en de belastingdruk. Camou-
fleert de Minister daarmee niet, dat 
budgettaire redenen de feitelijke oor-
zaak vormen dat de invoeringsdatum 
een half jaar wordt uitgesteld? Ik krijg 
zeer sterk de indruk, dat de Minister 
geen sterkere argumenten dan die, 
welke er al lagen, heeft aangevoerd en 
dat hij de derde dinsdag van septem-
ber aan het verdedigen is. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik nam deze overstap, omdat ik 
nu iets ga zeggen over extra lasten. Ik 
kom dan bij de gedachte, die ove-
rigens door de Staatssecretaris nader 
wordt besproken, om tegemoet te ko-
men aan verlangens, wat betreft de 
uitkering aan gehuwde vrouwen, 
werkzaam in een bedrijf of beroep. 
Ook dan moeten wi j kijken naar de uit-
voering. Het zou een extra verzwaring 
toevoegen aan de uitvoeringsperike-
len. Het stuwmeer zou worden ver-
groot naar schatting zo'n 8000 a 
9000 arbeidsongeschikte gehuwde 
vrouwen. De uitvoeringsorganen zou-
den worden belast met geheel nieuwe 
en ti jdrovende onderzoeken, mede als 
gevolg van datgene wat mevrouw Ba-
rendregt heeft voorgesteld. Ik denk 

aan nieuwe criteria en dergelijke. Ik 
kom daar bij de behandeling van de 
amendementen nog wel op terug. 

Het heeft ook te maken met het punt 
dat ik zoeven noemde, namelijk dat het 
onvermijdeli jk zal leiden tot een toene-
ming van de lasten, die niet gering 
zijn. Het gaat om tientallen mil joenen 
guldens. Ook om die reden heb ik mijn 
inleidende opmerkingen gemaakt en 
heb ik gezegd: Wij kunnen het niet 
zonder die samenhang in ogenschouw 
te houden afzonderlijk bekijken. 

Ik heb al gesproken over een staatje, 
een samenvattend overzicht van de 
premies AAW en de lasten voor de 
overheid. Daarin staan de bedragen, 
waarover ik zoeven sprak. Ik hoop, dat 
het als noot in de Handelingen kan 
worden geplaatst. Het zijn kuise cijfers 
met enkele zinnen ertussen. Het lijkt 
mij niet wel doenlijk, de cijfers alle-
maal voor te lezen. Waarschijnli jk kan 
het ook gelichtdrukt en rondgedeeld 
worden. 
De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de Han-
delingen geen bezwaren bestaan.2 

[Deze noot is opgenomen aan het ein-
de van deze weekeditie) 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Wat het betrekken van de ge-
huwde vrouw hierbij betreft, waarte-
gen wi j helemaal geen principiële be-
zwaren hebben, moeten wi j uit uitvoe-
ringstechnische overwegingen en uit 
een oogpunt van budgettaire lasten 
zeggen dat dit een bijzonder bezwaar-
lijke operatie bij deze gelegenheid zou 
zijn. 

Afrondend wi l ik het volgende op-
merken. De AAW zal en moet er ko-
men, maar mag er slechts komen als 
deze redelijk verantwoord is, zowel als 
wi j naar de verzekerden kijken - die 
voorop - maar ook als wij naar de uit-
voeringsorganen en de uitvoerders kij-
ken en als wi j naar de premie- en belas-
tingbetaler kijken. Daarbij is de rechts-
zekerheid van groot belang, evenals 
een goed begeleide invoering voor al-
le betrokkenen, voor de mensen aller-
eerst. 

Ik heb al gezegd, dat 1 juli de streef-
datum voor ons was. Wij hadden 
graag gezien, dat die genaaid zou zijn. 
Nu heeft mevrouw Van Leeuwen 
gesteld dat wij toch wel met aan zeker-
heid grenzende waarschijnli jkheid 
hadden gekozen voor 1 juli 1976 en dat 
er een zware verantwoordeli jkheid 
rust op de beide bewindslieden als dit 
niet het geval zou zijn geweest. Ik ont-
ken niet dat dit laatste het geval is; wij 
hebben bepaald ook niet zo maar een 
datum 'geprikt', maar ik voeg eraan 

toe dat wi j die zware verantwoordeli jk-
heid ook hebben als het gaat om de in-
voering per 1 juli 1976, ondanks onze 
opvattingen daaromtrent. Die zware 
verantwoordeli jkheid hebben wi j ook 
als er geen uitstel zou komen en uiter-
aard deelt de Kamer in die zware ver-
antwoordeli jkheid. 

D 
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Het spreekt wel vanzelf, dat 
ik mij volledig en van harte aansluit bij 
alle woorden van waardering en dank 
die de Minister aan het adres van de 
Kamer heeft uitgesproken. Het schenkt 
ook mij grote voldoening dat er op 
zichzelf kennelijk overeenstemming 
bestaat tussen de Regering en de Ka-
mer omtrent de wenseli jkheid, ten 
spoedigste de thans bestaande leemte 
in de arbeidsongeschiktheidswetge-
ving binnen ons stelsel van sociale ze-
kerheid op te heffen. Terecht heeft me-
vrouw \/an Leeuwen in haar boeiende 
betoog, waarnaar ik met bijzonder veel 
interesse heb geluisterd, gesproken 
over het bereiken van een uiterst be-
langrijke nieuwe mijlpaal in de 
geschiedenis van onze sociale verze-
kering. 

Met de AAW zal opnieuw een belang 
rijke stap worden gezet op de weg 
naar vervolmaking van een qua 
grondslag, karakter en doelstelling 
evenwichtig onderl ing samenhangend 
stelsel van sociale volksverzekeringen, 
een stelsel waarin een algemeen aan-
vaarde solidariteit binnen onze nati-
onale gemeenschap als geheel gestal-
te heeft gekregen in de vorm van ba-
sisvoorzieningen op een sociaal mini-
mumniveau. Ik spreek van algemene, 
de gehele bevolking omvattende ba-
sisvoorzieningen, die de neerslag vor-
men van het inzicht dat sociaal risico 
dat de mens in zijn bestaan bedreigt, 
gemeenschappelijk behoort te worden 
gedragen. Binnen het raam van de 
volksverzekeringen als basisvoorzie-
ningen bestaat in beginsel geen 
rechtsgrond voor onderscheid tussen 
werknemers en zelfstandigen of een 
andere categorale indeling van onze 
bevolking. Die basisvoorzieningen 
vormen tevens de maatschappelijk 
aanvaarde vloer, waarop individueel 
zowel als collectief aanvullende voor-
zieningen in de vorm van werknemers-
verzekeringen, pensioenen voorwerk-
nemers via beroeps- en bedrijfspensi-
oenfondsen en aanvullende pensioen-
voorzieningen voor de vrije beroeps-
beoefenaren en andere beroepen met 
een verder gaande toepassing van het 
equivalentsbeginsel kunnen worden 
opgebouwd. Hier ligt de vloer en die 
ruimte is er in ons stelsel. 
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Merten s 

Zo gezien is er inderdaad sprake van 
een leemte in onze solidariteitsvoor-
zieningen die door de AAW wordt op-
gevuld. Ter zijde wi l ik wel opmerken 
dat mijn inzicht rondom de aard en de 
strekking van de op de solidariteit be-
rustende volksverzekeringen bepaald 
wel afwijkt van die, welke door de heer 
Nypels als ideaal zijn geschetst. 

Bij onze gedachtenwisseling over de 
meest wenselijke structuur en inhoud 
van de AAW zullen wi j dit totaalbeeld 
van basisvoorzieningen op het gebied 
van ouderdoms-, weduwen- en wezen-
en invaliditeitspensioenen om meer 
dan één reden sterk in het oog moeten 
houden. Wij zullen er ons van bewust 
moeten zijn, dat wi j de AOW en de 
AWW qua structuur en inhoud niet los 
kunnen zien van de voorgestelde AAW 
en dat ook het omgekeerde niet moge-
lijk is. Wij moeten ons realiseren, dat 
w i j , wanneer wi j voorstellen overwe-
gen tot wijziging van het onderhavige 
wetsontwerp, onmiddell i jk raken aan 
het complex van volksverzekeringen, 
waarop het ontwerp AAW is gestoeld. 

De heer Rietkerk ontkent deze nau-
we samenhang en zal wat de AWW be-
treft liever aansluiting zoeken bij de 
WAO voor werknemers, waarbi j een 
ieder, die premie betaalt en arbeidsin-
komen verliest, aanspraak kan maken 
op een uitkering. Ik meen, dat de heer 
Rietkerk het geheel eigen karakter en 
doel van het van kracht zijnde stelsel 
van volksverzekeringen miskent. De in 
de volksverzekeringen gegarandeerde 
inkomensgarantie is anders dan bij de 
WAO niet in de eerste plaats of in 
hoofdzaak afhankelijk van de individu-
eel betaalde premie, maar veeleer van 
onze gemeenschappelijke inzichten 
over wat op grondslag van een alge-
mene solidariteit mogelijk en verant-
woord is. 

Ik vermag dan ook niet in te zien, dat 
op grondslag daarvan een onder-
scheid tussen de AOW en de AWW als 
basisvoorzieningen enerzijds en de 
AWW anderzijds kan worden gemaakt. 
De opmerkingen en suggesties, die 
door de Kamer in het voorlopig ver-
slag, het eindverslag en ook gisteren 
nog zijn gemaakt en gedaan, zullen 
mede op die samenhang moeten wor-
den getoetst, ook als het gaat om de 
kring van de rechthebbenden. Doen 
wij dit niet, dan is het gevaar van 
scheefgroei niet denkbeeldig. Dan 
kunnen fricties en onevenwichtighe-
den in de totale opbouw van ons ver-
zekeringsstelsel, met name in ons stel-
sel van sociale volksverzekeringen, 
ontstaan. 

Mevrouw Barendregt heeft haar 
voorstel tot uitbreiding van de kring 
van de aanspraakgerechtigden op pe-
riodieke uitkeringen met de buitens-
huis werkende gehuwde vrouwen in 
hoofdzaak gemotiveerd met een ver-
wijzing naar de WAO. Ik moet ook haar 
in dat verband op de onderl inge sa-
menhang tussen de volksverzekerin-
gen wijzen. Ik zal daarop aanstonds 
nog nader terugkomen. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): U be-
roept zich op solidariteit, maar daartoe 
bestaat even goed de mogel i jkheid, 
wanneer men de vrouwen een uitke-
ri ng verschaft via deze wet. Het is 
maar, hoe je het noemen wi l . 

Staatssecretaris Mertens Zoals ge-
zegd, kom ik nog nader op het punt 
van de gehuwde v rouw terug. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat zegt u nu 
wel , maar u stelt, dat degenen, die bij 
voorbeeld pleiten vooreen uitkering 
voor de gehuwde werkende v rouw in 
fundamentele strijd komen met uw vi-
sie op deze verzekering. Ik v ind dat een 
hele uitspraak. 

Staatssecretaris Mertens: Op deze ba-
sisvoorzieningen als volkskarakter met 
deze kring van verzekerden. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat is toch 
een heel fundamentele stell ingne-
ming, waarmee u degenen, die daar-
voor wèl pleiten, in de positie manoeu-
vreert dat zij het met u niet eens kun-
nen zijn. 

Staatssecretaris Rietkerk: Ik kom daar-
op aanstonds nader terug, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer Meis (CPN): Breng hem nu 
niet in de war! 

Staatssecretaris Mertens: Het wets-
ontwerp AWW kan overigens even-
min geïsoleerd worden behandeld van 
de thans bestaande Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor 
werknemers. Daarom ook heb ik er be-
grip voor, dat verschillende sprekers 
onder wie mevrouw Van Leeuwen, de 
heren Rietkerk, Staneke en Nypels in 
hun oordeel over dit wetsontwerp een 
meer fundamentele evaluatie van de 
uitvoeringspraktijk van de WAO had-
den wil len betrekken. Met hen ben ik 
van mening dat het ontbreken daarvan 
geen rechtvaardiging kan inhouden 
voor het langer laten voortbestaan van 
de thans aanwezige lacune in het stel-
sel van sociale volksverzekeringen. 
Ook meen ik dat dit op zichzelf geen 
aanleiding kan zijn voor de van de 
WAO afwijkende criteria rondom het 
begrip van de arbeidsongeschiktheid. 

Dat geldt overigens voor nog enkele 
hoofdzaken in dit wetsontwerp. 

Vervolgens kan de AAW evenmin 
worden losgezien van andere sectoren 
van sociaal beleid, met name niet van 
het voorzieningenbeleid op het terrein 
van de geestelijke en maatschappelij-
ke gezondheidszorq, het arbeidsvoor-
zieningenbeleid, het gehandicapten-
beleid in al zijn facetten en onder an-
dere ook van het bejaardenbeleid; er 
zijn nog meer sectoren aan te geven. 
Ook in dit opzicht zal moeten worden 
gestreefd naar de meest doelmatige 
opzet en ui twerking, die de onderl inge 
samenhang met die beleidsterreinen 
gestalte geeft. Zo zal ook elk voorstel 
tot aanpassing van de strekking van 
het wetsontwerp mede aan die onder-
linge samenhang moeten worden ge-
toetst. 

Nu is het duidelijk, dat de structuur 
en de doelstell ingen van de volksver-
zekeringen niet voor eens en alti jd ge-
fixeerd zijn. Ook ons sociaal zeker-
heidsbestel zal bij voortdur ing moeten 
worden aangepast aan maatschappe-
lijke ontwikkel ingen. Onderzoek en 
analyse van relevante maatschappelij-
ke ontwikkelingen vormen voor het so-
ciale zekerheidsbeleid een onmisbare 
functie in het proces van beleid en be-
leidsvorming. 

Ik mag in dit verband herinneren aan 
wat in de memorie van toelichting en 
in de memorie van antwoord is gezegd 
met betrekking tot een aantal studies, 
die over de posi t ievan de vrouw in de 
arbeid en de sociale zekerheid gaande 
zijn en die zeer binnenkort zullen lei-
den tot adviesaanvragen aan de SER. 

Afgezien van de vraag of en zo ja, 
welke consequenties voor de sociale 
zekerheid uit de maatschappelijke ont-
wikkelingen en uit wi jziging van maat-
schappelijke inzichten moeten worden 
getrokken, w i l ik vooropstellen dat ik 
open sta voor noodzakelijke aanpas-
singen van ons sociale zekerheidsstel-
sel, ook met betrekking tot de bestaan-
de volksverzekeringen. Echter, elke 
eenzijdige en geïsoleerde beslissing 
acht ik om de hiervoor uiteengezette 
redenen in beginsel onjuist. Uiteraard 
kan ik evenmin voorbi j gaan aan de 
gevolgen, die verdere aanpassingen 
kunnen hebben voor de premiedruk en 
de economische gevolgen daarvan. In 
het proces van aanpassing en het op-
heffen van eventuele knelpunten zul-
len duidelijk prioriteiten moeten wor-
den gesteld, die passen in een verant-
woorde programmering van de ont-
wikkeling van ons sociale zekerheids-
beleid. Na hetgeen de Minister hier-
over heeft gezegd, behoef ik hierop 
niet verder in te gaan. 
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Mertens 
Mijnheer de Voorzitter! Na deze in-

leidende opmerkingen wi l ik thans na-
der ingaan op één van de meest klem-
mende inhoudeli jke vraagstukken met 
betrekking tot het onderhavige wets-
ontwerp, te weten de regeling van 
aanspraken van de gehuwde vrouw. 

Ik kan mi j in hoofdzaak bijzonder 
goed vinden in de uitvoerige analyse 
van mevrouw Van Leeuwen, die dit 
complexe vraagstuk in een juiste rela-
tie tot het stelsel van de sociale volks-
verzekering heeft benaderd. Met haar 
ben ik van mening, dat het in algeme-
ne zin regelen van aanspraken van 
werkende gehuwde vrouwen in stri jd 
zou komen met een aantal wezenlijke 
uitgangspunten van dit wetsontwerp 
en met de volksverzekeringen in het al-
gemeen. 

Mevrouw Barendregt en de heer 
Staneke hebben hun wensen tot toe-
kenning van aanspraken op uitkerin-
gen aan de buitenshuis werkende ge-
huwde vrouwen resp. aan de gehuwde 
vrouwen in het algemeen in de vorm 
van een amendement op tafel gelegd. 
Ook van de zijde van andere fracties is 
mijn bijzondere aandacht voor dit 
vraagstuk gevraagd. 

Mijnheer de Voorzitter! In de stuk-
ken is door de Minister en mij uitvoe-
rig ingegaan op deze problematiek en 
is omstandig gemotiveerd dat in het 
kader van dit wetsontwerp geen aan-
spraken op uitkeringen aan gehuwde 
vrouwen kunnen worden toegekend. In 
hoofdzaak kan deze motivering wor-
den samengevat met te verwijzen naar 
de geheel eigen aard en de beperkte 
strekking van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet als volksverzekering, 
analoog aan die van de AOW en de 
AWW, te weten verzekeringen met uit-
keringen op sociaal min imumniveau. 
Er zijn duidelijke verschillen teconsta-
teren tussen de werknemersverzeke-
ringen -a ls de Ziektewet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
de Werkloosheidswet" en de volksver-
zekeringen als de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Weduwen-
en Wezenwet. In het kader van de 
werknemersverzekeringen neemt de 
gehuwde vrouw geen bijzondere posi-
tie in, noch wat betreft de premiebeta-
l ing, noch wat betreft het recht op uit-
kering. Van iedere werknemer wordt 
zowel de premie als de uitkering in 
principe gerelateerd aan het verdiende 
loon. Bij de volksverzekeringen neemt 
de gehuwde vrouw wel een bijzondere 
positie in. De volksverzekeringen be-
rusten ook op andere grondslagen dan 
de werknemersverzekeringen. De ge-

huwde vrouw is in het kader van de 
volksverzekeringen niet zelf premie-
plichtig. Het premieheffingssysteem 
van de volksverzekeringen komt er wat 
de echtparen betreft op neer, dat het 
inkomen van de gehuwde vrouw tot 
het inkomen van de man wordt gere-
kend. Over het gezamenlijke inkomen 
tot een maximumbedrag is de man 
premie verschuldigd. 

De heer Meis (CPN): Wilt u daarmee 
zeggen dat de gehuwde werkende 
vrouw dan niet premieplichtig is? Als 
een man f 20.000 per jaar verdient en 
de vrouw f 11.750, wordt het inkomen 
van de vrouw bij dat van de man gere-
kend. Dan betaalt zij over haar inko-
men premie; tevens betaalt zij ook nog 
voor de WAO. Ik heb hierover gisteren 
een vraag gesteld. Misschien kan de 
Staatssecretaris daarop antwoorden. 

Staatssecretaris Mertens: Op uw 
vraag kom ik in concreto nog terug. 
Overigens doet deze opmerking niets 
af aan wat er in beginsel gerekend is. 

De heer Rietkerk (VVD) Vindt u de 
AKW en de AWBZ ook volksverzeke-
ringen? 

Staatssecretaris Mertens: Ik heb tot 
dusverre de AKW en de AWBZ niet ge-
noemd. Als men het echter aan mij 
vraagt, behoeft de kinderbijslag geen 
object van verzekering te zijn, maar wi j 
hebben dit wel gegoten in de vorm 
van een volksverzekering. Wat de 
AWBZ betreft, ben ik van oordeel, dat 
het daarbij bepaald om een sociale 
volksverzekering gaat. 

De heer Rietkerk (VVD): Bewijst dat 
niet, dat men ook volksverzekeringen 
kan maken, die een ander karakter 
hebben dan dat van de AOW? 

Staatssecretaris Mertens: Natuurlijk 
bewijst het dat, maar ik heb bovendien 
al gezegd, dat er ruimte is om zelfs de 
volksverzekeringen, zoals deze zijn op-
gezet, aan te passen aan maatschap-
pelijke veranderingen. Ik ga echter uit 
van de constructie, zoals deze er van-
daag ligt, en van de principes, waarop 
deze is gebaseerd. 
De heer Van der Lek (PSP): Dat kun-
nen wi j vandaag nog veranderen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Het is 
natuurlijk wel een volksverzekering 
met het karakter van zowel een inko-
mensdervingsuitkering, zij het in min-
dere mate, maar vooral met het karak-
ter van een sociaal min imumniveau. 
Dat is het verschil met de AWBZ. 

Staatssecretaris Mertens: Als wi j dit 
ook zouden wil len veranderen, zouden 
wij ons, juist vanwege de samenhang, 

niet tot één volksverzekering moeten 
beperken. Dan moet men tegelijkerti jd 
ook de consequenties voor de andere 
volksverzekeringen aanvaarden. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Dat gaat 
toch te ver. Ik zou dan de heer Mertens 
uitnodigen, meteen bijzonder grote 
spoed alle volksverzekeringen tegelijk 
in één jaar t i jd - welk jaar dat dan ook 
in de nabije toekomst moge wezen - te 
veranderen en wel zodanig, dat deze 
operatie kennelijk ineens in de eindfa-
se zou zijn. Neen, wi j zullen een be-
paalde periode moeten meemaken, 
waari n men met fricties stap voor stap 
naar de eindfase wijzigingen in de wet-
ten aanbrengt. Men moet ons dan niet 
verwij ten, dat dit met moeili jkheden 
gepaard zal gaan, want dat zit hem ge-
woon in de gehele situatie, die inge-
wikkeld is. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! De Staatssecretaris 
bedoelde naar mijn overtuiging niet 
meer te zeggen dan dat men over de 
systematiek van de volksverzekerin-
gen waar het gaat om een stuk inko-
mensderving eerst wel een idee moet 
hebben, hoe men daar gezamenlijk uit 
kan komen. Ik ben het wel met me-
vrouw Barendregt eens, dat men dan 
ergens een begin moet maken. Het 
gaat er echter om, hoe men dit in de 
systematiek van een volksverzekering 
gekoppeld aan een inkomensderving 
en een sociaal minimumniveau zou 
moeten doen. 

Staatssecretaris Mertens: Als men dan 
ergens een begin maakt, moet men 
naar mijn mening wel de totaliteit in 
het oog houden om de prioriteiten te 
kunnen vaststellen bij de vraag, in wel-
ke volksverzekeringen men tot uitbrei-
ding wi l overgaan. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Dat is 
duidelijk. Je moet dan de prioriteiten 
vastleggen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mag ik 
het zo verstaan, dat mevrouw Baren-
dregt zegt: Afgezien van het feit, dat 
men in deze wet al voorzieningen treft 
voor alle gehandicapte gehuwde vrou-
wen, geef ik een grotere prioriteit aan 
deze groep dan bij voorbeeld aan de 
groep van 65 jaar en ouder, als het 
gaat om de systematiek en de eigen 
uitkeringen? 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik wijs 
erop dat de WAO een uitkering kent 
aan vrouwen-loontrekkenden bij ar-
beidsongeschiktheid. Ik zeg dan dat, als 
wi j vandaag een wet op de arbeidson-
geschiktheid invoeren, waaronder alle 
mensen zouden moeten vallen - d a t 
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stond ook in de kranten, toen de wet 
werd aangekondigd - wi j het niet meer 
kunnen maken, dat wi j om 0,2 premie-
d r u k - i k geef toe dat dit een heleboel 
geld betekent - deze groep erbuiten la-
ten. Ik heb nog maar een eerste stap in 
mijn amendementen gedaan; ik heb 
mij zeer bescheiden opgesteld. Dat 
komt er nog bij. 

DeheerStaneke(DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Als mevrouw Van Leeuwen 
spreekt over de gehandicapte ge-
huwde vrouw, spreekt zij dan over de 
gehandicapte gehuwde vrouw die bui-
tenshuis werkzaam is, of geldt dit ook 
voor de gehuwde vrouw in de huis-
houding? 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik 
sprak nu over het principe en dan heb 
ik het over de gehandicapte gehuwde 
vrouw. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! De gehuwde vrouw heeft in 
het kader van de AAW geen zelfstan-
dig recht op een AAW-pensioen. Het 
AAW-pensioen van de gehuwde man 
is echter zodanig dat een echtpaar 
daarvan in de algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan kan voorzien. 
Het AAW-pensioen voor ongehuwden 
bedraagt 70% van het gehuwdenpen-
sioen, omdat de algemene kosten van 
het bestaan voor een ongehuwde la-
ger zijn dan die van een echtpaar. In 
het ontwerp AAW is zowel wat betreft 
de premieheffing als wat het uitke-
ringsstelsel betreft voorshands aange-
sloten bij de AOW. Dit houdt dus ener-
zijds in geen zelfstandige premieplicht 
voor de gehuwde vrouw en anderzijds 
een uitkering ter hoogte van het 
AOW-pensioen voor gehuwden bij 
volledige arbeidsongeschiktheid van 
de man, respectievelijk ter hoogte van 
het AOW-pensioen voor ongehuwden 
bij volledige arbeidsongeschiktheid 
van een ongehuwde. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De premieheffing is toch 
niet afgestemd op de AOW voor zover 
het de werkgeverspremie betreft? 

Staatssecretaris Mertens: Dit is toch 
ook weer een zeer technische discus-
sie, mijnheer de Voorzitter, namelijk 
de vraag of het werkgevers- of werkne-
merspremie moet zijn. Wij zijn het er 
samen over eens dat het in beide ge-
vallen arbeidskosten zijn. 

De heer Rietkerk (VVD): Jawel, maar 
de Staatssecretaris stelde dat de pre-
mieheffing was afgestemd op die van 
de AOW en daar zet ik een vraagteken 
bij. 

Staatssecretaris Mertens: In de hef-
fingssystematiek is een afwijking, 
maar het beginsel is hetzelfde. 

Ik zei dus zoeven dat voorshands is 
aangesloten bij de AOW. Bij het ont-
werpen van de AAW hebben wi j wel 
terdege aandacht geschonken aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen wel-
ke sedert de opzet van de eerste volks-
verzekering, de AOW, hebben plaats 
gevonden. In de vijft iger jaren was de 
vrij algemene rolverdeling tussen man 
en vrouw binnen het gezin dat de man 
optrad als kostwinner en dat de vrouw 
primair zorgde voor de huishouding 
en de opvoeding van de kinderen. Se-
dert de vijftiger jaren is het aantal bui-
tenshuis werkende vrouwen aanzien-
lijk toegenomen en hebben zich even-
eens ontwikkelingen voltrokken met 
betrekking tot de historisch traditione-
le kostwinnersfunctie van de man en 
ook zijn sociaal-juridisch functie als 
hoofd van het gezin. Er kan worden 
vastgesteld dat als resultaat van de in-
dividuele vrije keuze met betrekking 
tot de rolverdeling tussen man en 
vrouw klaarblijkelijk de gehuwde 
vrouw in toenemende mate de kost-
winnersfunctie vervult. Wij hebben 
ons in dit verband met deze ontwikke-
ling diepgaand beraden over de aan-
spraken van de gehuwde vrouw-kost-
winster en wel in samenhang met haar 
aanspraken in de andere volksverzeke-
ringen. In aansluiting op hetgeen op 
dit punt in de memorie van toelichting 
en ook in de memorie van antwoord is 
gesteld, kan ik thans in het bijzonder 
mevrouw Barendregt toezeggen dat ik 
op zo kort mogelijke termijn de aan-
spraken van de gehuwde vrouw-kost-
winster in de wetsvoorstellen aan de 
Kamer zal voorleggen. Ik ga er daarbij 
van uit dat de SER op de daartoe strek-
kende gerichte adviesaanvrage spoe-
dig zal antwoorden. Ik zeg haar en me-
vrouw Van Leeuwen graag toe dat ik 
alles zal doen wat een spoedige beant-
woording van de adviesaanvrage van 
27 december 1974 kan bevorderen. In 
dit opzicht meen ik dat er over onze be-
reidheid met betrekking tot het regelen 
van deze kwestie geen misverstand 
behoeft te bestaan. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik wi l 
een technische opmerking maken. Ik 
ben erg dankbaar voor deze toezeg-
ging. Acht u het dan ook nog denkbaar 
dat wij dit synchroon laten lopen met 
de invoering van de wet? Als het een 
beetje vlot gaat, dan kunt u deze wijzi-
gingen ook nog in de voet brengen. 

Staatssecretaris Mertens: Wij zullen 
onze uiterste best doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrek-
king tot eventuele aanspraken van de 
werkende vrouw in het algemeen heb-
ben de Minister en ik reeds een ope-
ning gegeven voor het mogeli jk toe-
kennen van een zelfstandig uitkerings-
recht in het kader van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet. Ik moge 
hierover het volgende opmerken. Men 
moet zich wel realiseren dat, in tegen-
stelling tot de hiervoor bedoelde ge-
huwde vrouw-kostwinster, voor de ge-
huwde werkende vrouwen in het alge-
meen een doorbreking zal moeten 
plaatsvinden van de thans geldende 
beginselen van on2e sociale volksver-
zekeringen. Ook voor de uitwerking 
daarvan in dit wetsontwerp gaat dit 
op. Ik zeg dit, omdat bij een echtpaar 
dan immers zowel de man als de 
vrouw in aanmerking zou komen voor 
een uitkering. In de memorie van ant-
woord is reeds gewezen op de conse-
quenties van een dergelijke doorbraak 
voor de andere volksverzekeringen zo-
als de AOW en de AWW. Daarmee is 
niet gezegd dat er op een bepaald mo-
ment niet partieel een begin zou moe-
ten worden gemaakt met een bepaal-
de volksverzekering. Dat is een kwestie 
van prioriteitenkeuze. 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat het 
concretiseren in de AAW op zichzelf 
reeds een aantal specifieke problemen 
met zich meebrengt, die bepaald niet 
in een handomdraai zijn op te lossen. 
Daar komt nog bij dat de mogelijke 
consequenties voor de andere verze-
keringen nauwkeurig zullen moeten 
worden nagegaan, hetgeen eveneens 
t i jd zal vragen. In de memorie van ant-
woord is reeds gewezen op het vraag-
stuk van het loslaten van het op het 
gezin gerichte behoeftencriterium. Het 
regelen van aanspraken per individu, 
gepaard gaande met een zelfstandige 
premieplicht, ook voor de gehuwde 
vrouwen, een juiste afbakening van de 
categorie van de gehuwde vrouwen en 
het al of niet rekening houden bij de 
hoogte van de uitkering met het feit 
dat de gehuwde werkende vrouw als 
regel relatief geringe arbeidsinkom-
sten heeft, in verband met het veelal 
part t ime werkzaam zijn, zijn onderde-
len van een complex vraagstuk dat na-
der moet worden uitgediept. Ook is 
nog gewezen op de noodzaak van pri-
oriteitenafweging tegenover andere 
verlangens op het terrein van de soci-
ale verzekeringen. Op de resultaten 
van dit onderzoek wi l ik op dit moment 
niet voorui t lopen. Wel kan ik ten aan-
zien van de amendementen van me-
vrouw Barendregt en de heer Staneke 
nog opmerken, dat ook de uitvoerings-
technische problemen daardoor 
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enorm zullen worden vergroot. Het 
ontgaat mij hoe de aanvaarding van 
dit amendement te r i jmen zou zijn - na 
wat ik heb gezegd - met het sterk le-
vende verlangen van de vervroeging 
van de invoeringsdatum vóór 1 januari 
1977. Door deze uitbreiding zullen de 
uitvoeringsproblemen nog worden 
verzwaard. 

Ik ben in het verband van de moge-
lijke uitbreiding van aanspraken van 
de werkende gehuwde vrouw nog een 
antwoord verschuldigd aan mevrouw 
Van Leeuwen op haar vraag of het de 
bedoeling is dat het loslaten van het so-
ciaal minimumkarakter zou moeten lei-
den tot een gelijke behandeling van ge-
huwden en ongehuwden. Op deze ove-
rigens zeer voor de hand liggende 
vraag kan ik thans helaas geen afdoend 
antwoord geven. Zij heeft namelijk eni-
ge punten aangeroerd die nog eens na-
der moeten worden bestudeerd. Even-
min kan ik haar antwoorden op haar 
vraag binnen welke termi jn een nadere 
studie over die totaalaanpak gereed zou 
zijn. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Die 
studie is dus al begonnen. 

Staatssecretaris Mertens: Dit is op ver-
schillende plaatsen aan de orde. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Kun-
nen wi j eens overleg hebben over de 
planning, waar het allemaal is begon-
nen en hoe het wordt gecoördineerd? 
Het is natuurlijk wel een heel belang-
rijk punt. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Dat kan 
toch bij de begroting? 

Staatssecretaris Mertens: Ik weet niet 
of dat kan. Ik heb al aangetoond dat dit 
speelt op tal van terreinen. Als 
men deze op dit stuk gaat bestuderen, 
zal men de repercussies, zowel in het 
vlak van uitkeringen als in het vlak van 
de voorzieningen, moeten bekijken. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Na-
tuurli jk, dat begrijp ik wel , maar wie 
studeert er nu, wie coördineert het en 
waar gebeurt het? 

Staatssecretaris Mertens: Wij kunnen 
deze coördinatie nog eens nader bekij-
ken, maar ik weet niet of wi j de nodige 
inlichtingen kunnen verschaffen bij de 
behandeling van onze begroting. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik zal 
mevrouw Van Leeuwen wel eens in-
lichten. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik zou 
bijna voorstellen om die studie samen 
maar eens te doen. 

Staatssecretaris Mertens: Ik kan in ie-
der geval wel toezeggen dat deze stu-
die niet op de lange baan zal worden 
geschoven. 

In antwoord op een vraag van me-
vrouw Van Leeuwen merk ik op dat ik 
van mening blijf dat er bij de gehuwde 
vrouw, die uitsluitend in de eigen huis-
houding werkt, geen sprake is van een 
feitelijke inkomstenderving. Er was 
geen bestaand inkomen dat wegviel 
als gevolg van arbeidsongeschiktheid. 
Wel zal er dan in vele gevallen sprake 
zijn van hogere gezinsuitgaven. Daarin 
kan in beginsel worden voorzien door 
toepassing van artikel 56 in het kader 
van het voorzieningenbeleid. 

De heer Meis heeft mij enkele vra-
gen gesteld over de heffing van de 
AAW-premie van de buitenshuis wer-
kende gehuwde vrouw. Hij vraagt zich 
af, of er sprake is van heffing van dub-
bele premie op het inkomen van de 
vrouw in loondienst. Hier komt de pre-
mieheff ing van de WAO en die van de 
AAW aan de orde. Over het loon van 
iedere werknemer, ook van dat van de 
gehuwde vrouw, is de werkgever 
AAW-premie verschuldigd. Deechtge-
noot van de gehuwde vrouw is over 
het looninkomen echter geen AAW-
premie verschuldigd. Er wordt over 
het loon van de gehuwde vrouw dus 
één keer AAW-premie geheven. Het 
ligt bovendien in het voornemen, een 
wetswijziging ter zake voor te bereiden 
om na invoering van de AAW een fran-
chise voor te stellen bij de WAO. Over 
het loon tot die franchise wordt voor-
taan geen WAO-premie geheven. Het 
is een wat technische zaak, want er is 
de samenloop van premieheffing 
WAO en AAW. 

De heer Meis (CPN): Als ik de Staats-
secretaris goed begrijp - ik ben niet zo 
technisch - dan worden er geen dub-
bele premies geheven, omdat hij 
daarvoor in de wet zal zorgen? Zoals 
het nu is, worden er dubbele premies 
geheven. Dat kan ik de Staatssecre-
taris zo aantonen. Als hij aangeeft, 
waar staat dat het niet zo is, dan ben ik 
tevreden, ledere man, die beneden de 
f 31 750 verdient is, moet als zijn vrouw 
ook verdient, over zijn inkomen AAW-
premie betalen, dus ook van het inko-
men van zijn vrouw. Als zij werkt in 
een bedrijf, wordt er WAO-premie ge-
heven. Zij betaalt dus dubbel. 

Nu kan de Staatssecretaris wel zeg-
gen, dat de premie voor de AAW op 
naam van haar man wordt betaald, 
maar dat kan mij niet schelen; het gaat 
van haar centen. Als de Staatssecre-
taris mij toezegt, dat er geen dubbele 
premies zullen worden geheven, dan 

ben ik tevreden, maar dan moet hij in 
de wet de mogeli jkheid daartoe schep-
pen. 

Staatssecretaris Mertens: Het wordt 
een technisch wat ingewikkelde uit-
eenzetting om de gehele premie- in-
ning uit de doeken te doen. Ik wi l het 
nog wel eens nader doen, maar ik zou 
er nu graag aan voorbi jgaan. 

De heer Meis (CPN): Voordat de wet in 
werking treedt dus. Dan komen wi j er 
nog wel op terug. Wij hopen hier nog 
een paar dagen te zitten. 
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom aan een volgend 
moeili jk punt, namelijk de kwestie van 
het arbeidsongeschiktheidscriterium. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb nog een 
viertal vragen en suggesties met be-
trekking tot de werkende gehuwde 
vrouw naar voren gebracht. Ik zou het 
toch wel op prijs stellen, daarop nog 
enig nader antwoord van de Staats-
secretariste ontvangen. 

Staatssecretaris Mertens: Het is mij op 
het ogenblik niet duidelijk, waarop de 
heer Rietkerk doelt. 

De Voorzitter: Misschien kan de heer 
Rietkerk hierop nog in de replieken te-
rugkomen. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik wi l dat na-
tuurli jk graag doen, maar ik heb, om-
dat de suggesties met betrekking tot 
de werkende gehuwde vrouw in de 
stukken door de Staatssecretaris afge-
wezen zijn op grond van zijn algemene 
beschouwing over de volksverzeke-
ring gezegd, dat er toch enkele varian-
ten denkbaar zijn. Ik noem bij voor-
beeld het opnemen van de vrouw die 
het grootste deel van haar t i jd aan 
werkzaamheden buitenshuis besteedt. 
Ik heb gesproken over de mogeli jkheid 
van het navolgen van de regeling voor 
de belastingen en ik heb uitdrukkelijk 
gevraagd of de Staatssecretaris ook 
over die varianten - ook los van dat al-
gemene pr inc ipe-zou wil len zeggen 
wat hij daarvan vindt. Ik meen dat het 
toch bekend is dat de Kamer op allerlei 
mogelijkheden op dit ogenblik stu-
deert en dan is het toch van belang te 
weten wat het oordeel van de Staats-
secretaris over een aantal gedane sug-
gesties is. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen toch dat het wei nig 
zinnig is over deze suggesties en con-
crete uitwerkingen te spreken als er 
geen communis opinio over het princi-
pe van deze zaak bestaat. Wij zijn dan 
eigenlijk bezig met de studie van deze 
problematiek van het onder de toepas-
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sing brengen van deze werkende ge-
huwde vrouwen in een latere fase. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Maar er 
blijkt van geen communis opinio tus-
sen Kamer en Regering of een deel 
van de Kamer en Regering. Het is dus 
wat voorbarig om van een communis 
opinio uit te gaan. 

Staatssecretaris Mertens: Ik meen dat 
er juist geen communis opinio over 
bestaat. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Dat is 
dan ook de reden dat het onvoldoende 
is geen antwoord te geven alleen om 
het feit dat de Staatssecretaris zegt: er 
bestaat communis opinio over in de 
Regering, wi j gaan dan maar verder 
niet op die zaak door want het is ins tu-
die en wi j hoeven hier dezer dagen 
geen antwoord op vragen te geven. 
Dat is omdat er voorlopig geen com-
munis opinio is tussen Kamer en Re-
gering. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Indien de geachte afge-
vaardigde er genoegen mee neemt, 
wi l ik haar verwijzen naar de behande-
ling van haar amendementen waarbij 
deze techniek aan de orde komt. 

Dan kom ik tot het arbeidsonge-
schiktheidscriterium. Daarbij ontmoet 
ik het eerst mevrouw Van Leeuwen die 
terecht heeft opgemerkt dat wi j hier 
stuiten op een centraal, maar moeilijk 
vraagstuk. Zij meende in haar betoog 
de conclusie te moeten trekken dat wi j 
het al hadden opgegeven dat op niet al 
te lange termijn een nieuwe algemeen 
aanvaarde en juridisch gevormde defi-
ni t ietot stand zou kunnen komen. Ik 
wil antwoorden dat wi j op dit punt be-
paald niet zo defaitistisch zijn dat wi j 
de hoop op een andere en beter gefor-
muleerde definitie hebben opgegeven. 
Wij hebben met onze wat gereserveer-
de antwoorden eigenlijk steeds be-
doeld te zeggen: je kunt met reden een 
zekere hoop koesteren als je al eniger-
mate voor ogen hebt in welke richting 
je de wijzigingen en de vernieuwingen 
denkt te kunnen zoeken. Dat is bepaald 
nog niet het geval. Dat neemt ove-
rigens niet weg dat juist door het feit 
dat de oude definitie getoetst moet 
worden aan de nieuwe praktijk, er zul-
ke elementen naar voren kunnen ko-
men dat daardoor een zinvolle bijstel-
ling van het al jaren bestaande criteri-
um mogelijk is en dan een verbetering 
kan betekenen. Een bezinning op dit 
punt wil len wij zeker niet ophouden. 
Elke suggestie is waard te worden be-
studeerd, maar dan wel graag geen 
louter theoretische suggestie, maar 

een die als het ware praktisch is ge-
toetst in de proeftuin van de GMD. Ik 
meen dat tot een experiment, dat de 
kans tot mislukken in zich draagt, op 
een zo centraal punt niet mag worden 
overgegaan. Ik ben mevrouw Van 
Leeuwen dankbaar dat zij onomwon-
den heeft gezegd dat ook andere oor-
zaken dan zuiver medische - uiteraard 
mits zij tot daadwerkelijke arbeidson-
geschiktheid leiden - onder het wette-
lijke criterium moeten vallen. Volgens 
haar wordt dan het stellen van criteria 
uitermate moeili jk. Ik ben het daarmee 
geheel eens. Dat was en is echter re-
den te meer onzerzijds zeer voorzichtig 
in ons antwoord te zijn. De geachte af-
gevaardigde verwijt mij in dit verband 
min of meer dat ik de moeil i jkheid ei-
genlijk zonder meer heb doorgescho-
ven naar de uitvoeringsorganen. Dat is 
zeker niet mi jn bedoeling. Het is echter 
wel zo dat - en het kan haast niet an-
ders - alle betrokken instanties, de 
GMD, de SVR en het departement, het 
van de nieuwe inzichten welke vanuit 
de praktijk naar voren komen, zullen 
moeten nebben. Er zullen - een andere 
weg is er eenvoudig niet - methodie-
ken ontwikkeld moeten worden, die 
beproefd en op hun waarde getest zul-
len moeten worden. De Sociale Verze-
keringsraad is thans bezig een bepaal-
de methodiek uit te werken. De moei-
lijkheid van het probleem, vooral ten 
opzichte van de zelfstandigen, ligt in 
het vinden van een methode tot een zo 
goed mogelijke objectivering. Voor de 
loontrekkende ligt deze objectivering 
zoals bekend in het begrip 'maatman' . 
Voor de zelfstandigen zal dit begrip 
moeilijk te hanteren zijn. Vandaar dat 
wi j op voorhand zien, dat het uitscha-
kelen van dit begrip, althans voor de 
zelfstandigen juridisch wel nodig zal 
zijn. Voor het vinden van de nodige 
methodiek zullen well icht bij algeme-
ne maatregel van bestuur nadere rege-
len moeten worden gesteld voor het 
uitschakelen van de 'maatman' als een 
afwijkende regeling nodig is. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Het is 
natuurlijk wel een erg belangrijke zaak. 
Misschien kunt u er in tweede termijn 
dieper op ingaan. Ik begrijp best dat dit 
bij algemene maatregel van bestuur 
moet gebeuren. Het is natuurlijk een 
wezenlijk criterium in het kader van 
deze wet. Wat meer duideli jkheid op 
dat punt had ik gehoopt bij de behan-
deling van dit wetsontwerp te kunnen 
krijgen. Misschien kunt u er in tweede 
termijn nog op terugkomen. 

Staatssecretaris Mertens: Akkoord. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft ook 

nog gewezen op de kwestie van de 

binding aan de naburige plaats. Dit is 
een zaak die haar en ons niet loslaat. 
Wij hebben er reeds in de memorie 
van antwoord op gewezen dat werken 
in een andere plaats voor een invalide 
bepaald niet onoverkomeli jk behoeft 
te zijn, maar dat dit in speciale geval-
len wel heel bezwaarlijk kan zijn. Wel-
nu, de voorgestelde algemene maatre-
gel van bestuur maakt het mogelijk af-
wijkende regelen te stellen voor geval-
len waarin dit zonder meer te aanvaar-
den is. Wij zullen ook dit punt in de uit-
werking moeten bezien. 

Dan gaat mevrouw Van Leeuwen 
over op een ander onderwerp, dat ech-
ter nauw met het arbeidsongeschikt-
heidscriterium samenhangt, namelijk 
de toepassing van art. 12, lid 2, sub a, 
het artikel van de zogenaamde verbor-
gen werkloosheid, zoals sommigen 
beweren. Mevrouw Van Leeuwen 
heeft geheel naar mijn hart gesproken 
als zij vraagt: is het, afgezien van de 
huidige bijzonder grote moeil i jkheden, 
toch niet altijd een zware opgave voor 
een gehandicapte, juist als gevolg van 
zijn handicap, om weer in het arbeids-
proces te worden ingeschakeld? Aan 
de andere kant moet het - ook dit zijn 
wij met haar eens - ook weer niet tot 
het tegenovergestelde effect leiden, 
namelijk dat te gemakkelijk tot volledi-
ge uitkering wordt besloten. Het is be-
paald zinvol dat wi j ons bij de inwer-
kingtreding van de wet, vooral nu het 
onderhavige artikel in vergeli jking met 
dat van de WAO is gewijzigd, tot de 
SVR wenden om aan de uitvoering van 
dit artikel bijzondere aandacht te 
geven. 

De heer Staneke pakt het probleem 
van het arbeidsongeschiktheidscriteri-
um aan op een manier, die op een aan-
tal punten mijns inziens toch wel aan,-
vechtbaar is. Ik zou met name wil len 
wijzen op het onderscheid tussen een 
WAO, die qua omvang boven de ver-
wachting is uitgegroeid en een WAO 
die boven de bedoeling is uitgegroeid. 
Vraagt men mij en blijkbaar ook dr. 
Veldkamp, of het inderti jd de verwach-
ting was, dat het aantal uitkeringsge-
rechtigden zo zou toenemen, dan zeg 
ik: neen. Dit was niet te verwachten. 
Vraagt men mij of de uitvoeringsorga-
nen op dit punt hebben gehandeld in 
strijd met de bedoeling van de wet, 
dan zeg ik eveneens: neen. De uitvoe-
ringsorganen treft geen verwijt. Het is, 
dacht ik, een te gemakkelijke bewering 
om te stellen dat de WAO zich in om-
vang te zeer heeft ontwikkeld buiten 
de bedoelingen van de wetgever. 

De heer Staneke komt dichter bij 
huis, als hij aan de orde stelt, dat het 
een belangrijke voorwaarde voor het 

Tweede Kamer 
10 september 1975 Sociale verzekering 5911 



Merten s 

goed functioneren van het arbeidson-
geschiktheidscriterium is, dat dit gele-
gen is in de mogeli jkheid van het ob-
jectiveren daarvan. Dit is nu juist lang 
niet alti jd gemakkelijk. Mevrouw Van 
Leeuwen heeft dit goed onderkend. De 
heer Staneke is naar mijn mening in 
zekere zin 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Zou ik aan de Staats-
secretaris mogen vragen, of hij meent 
dat het buiten de bedoelingen van de 
wetgever is geweest, indien, zoals 
toch, dacht ik, wel voorkomt, de oude-
re werknemers, die niet volledig ar-
beidsgeschikt zijn, in de WAO worden 
geschoven? 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Waarom begint men zo vaak 
met een interruptie als een spreker 
midden in een zin is? Waarom niet na 
een punt? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij wel zo net-
jes! 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de geachte afgevaar-
digde wi l len zeggen, dat zij kijkt naar 
hetgeen blijkens haar waarneming in 
de WAO wordt gestopt. Hieraan gaat 
echter vooraf het uitvoeringsbeleid 
van de uitvoeringsorganen en van de 
GMD. Het is de vraag, of deze ze er zo 
maar laten in stoppen, want ook dan 
blijft de beoordel ing, de keuring en de 
schatting van de mate van invaliditeit 
in acht. 

Ik meen dat in het betoog van de 
heer Staneke sprake is van een tegen-
stri jdigheid. Hij beklemtoont enerzijds, 
dat er objectieve criteria moeten zijn 
voor de vaststell ing van de arbeidson-
geschiktheid door psychische aandoe-
ningen, omdat er op dit terrein zoveel 
moeil i jkheden zijn, terwij l hij ander-
zijds vraagt, te bewijzen dat er niet zo-
veel stress is. De heer Staneke geeft in 
dit verband ook aandacht aan het be-
grip 'passende arbeid' . Hij heeft het 
gehele eerste lid van artikel 5 geciteerd 
en concludeert: 'Uit de wetstekst, wel-
ke stamt uit de t i jd van Talma, blijkt, 
dat deze slaat op een standenmaat-
schappij ' . Dit is een misvatt ing. Zou dit 
zo zijn, dan had deze definitie zich zelf 
reeds lang overleefd. De bedoeling 
van deze definitie is geen andere dan 
recht te doen aan de werknemer die op 
grond van opleiding en arbeidsverle-
den in beginsel het recht heeft, niet te 
worden gedwongen, welk werk dan 
ook te aanvaarden, op straffe van wei-
gering van zijn uitkering. Het gaat er-
om, dat bij de vraag of bepaalde ar-
beid voor betrokkene passend kan 

worden genoemd rekening wordt ge-
houden met de opleiding en het be-
roep - hetgeen niet eens het laatste 
beroep behoeft te zijn - van degene 
die moet worden beoordeeld. 

Het heeft de heer Rietkerk bijzonder 
teleurgesteld, mijnheer de Voorzitter, 
dat wi j - zoals hij het uitdrukte - tegen 
alle bezwaren in hebben vastgehou-
den aan het tot nu toe alleen voor de 
loontrekkenden gehanteerde arbeids-
ongeschiktheidscriterium. In het 
vervolg van zijn betoog heeft hij ge-
zegd, dat een van de redenen van zijn 
zorg voor een ongunst ige ontwikke-
ling in de AOW is, dat de verdiencapa-
citeit betrokken blijft op de werkgele-
genheidssituatie. 

Het gaat, meen ik, om twee onder-
scheiden zaken. Het eerste punt is dat 
van het vaststellen van de mate van ar-
beidsongeschiktheid aan de hand van 
de daarvoor geldende defi nitie. Het 
tweede punt is, of de resterende ver-
diencapaciteitten nutte kan worden 
gemaakt. Om zoveel mogelijk een te 
gemakkelijk ontkennen hiervan tegen 
te gaan, hebben wi j in artikel 12 van 
het onderhavige wetsontwerp een w i j -
ziging aangebracht in vergeli jking tot 
artikel 21 van de WAO. De bedrijfsver-
eniging zal - anders dan voorheen -
vooreerst moeten vaststellen, welke 
de mate van arbeidsongeschiktheid is, 
om daarna afzonderlijk na te gaan, of 
de uitkering moet worden verhoogd in 
verband met het feit, dat betrokkene 
zijn restvaliditeit inderdaad niet kan 
aanwenden tot arbeid. De toepassing 
van artikel 12 is dus een andere zaak 
dan de toepassing van artikel 5 (de defi-
nitie van arbeidsongeschiktheid). De 
heer Rietkerk zegt in dit verband, dat 
naar zijn mening een tijdelijke toeslag-
regeling moet worden getroffen voor 
het tekort aan inkomsten, indien men 
er niet in slaagt, weer werk te vinden. 
In zekere zin loopt zijn mening dus pa-
rallel met de bedoeling die in artikel 12 
is neergelegd, zij het, dat de heer Riet-
kerk blijkbaar deze toeslag zeer be-
perkt wi l houden, want hij zegt, dat de 
regeling die de regering op dit punt 
voorstelt hem niet voldoende lijkt. 

Wanneer de heer Rietkerk als zijn 
oordeel uitspreekt, dat de enige weg 
om uit de impasse te komen - zowel in 
de AAW als in de WAO - is, de uitke-
ring af te stemmen op het vermogen, 
passende arbeid te verrichten (waarbij 
'passend' op dezelfde wijze zou kun-
nen worden omschreven als in het hui-
dige artikel 5) dan vraag ik mij af, of 
langs deze weg de oplossing kan wor-
den gevonden die hij ervan verwacht. 
De heer Rietkerk zegt dat van degenen, 
die nog over voldoende arbeidsver-

mogen beschikken verwacht mag wor-
den dat zij dat vermogen optimaal 
aanwenden. Ik geef hem daarin op zich 
zelf gelijk. Wanneer echter de strek-
king van deze woorden is, dat hij ten 
aanzien van een gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte als passende arbeid aan-
merkt elke arbeid waartoe betrokkene 
gezien zijn opleiding en vroeger be-
roepin staat is zonder daarbij enige re-
latie te leggen tot het vroeger inko-
menspeil van betrokkene, ga ik daarin 
niet met de heer Rietkerk mee. Trou-
wens, ik vraag mi j af of, indien hij deze 
bedoeling heeft, dit uit de arbeidson-
geschiktheidsdefinitie die hem voor 
ogen staat, voortvloeit . 

De heer Rietkerk is voorts van me-
ning, dat de wetgever, juist omdat er 
over de begrippen ziekte en gebreken 
zoveel discussie en interpretatie mo-
gelijk zijn, aan die verwarr ing een eind 
moet maken en met name zuiver 
maatschappelijke indicatie van die be-
grippen moet uitsluiten. Ik ben het met 
die opvatt ing van de heer Rietkerk niet 
eens. De gronden daarvoor zijn in de 
memorie van antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
besproken. Afgezien daarvan vraag ik 
mij af, of het in de praktijk lukken zal, 
een objectief hanteerbare scheiding te 
maken tussen maatschappelijke en 
niet-maatschappelijke indicaties. 

Gelet op de enorm zware lasten 
waarmee naar het oordeel van de heer 
Rietkerk de zelfstandige beroepsbevol-
king op termi jn wordt belast, lijkt het 
nodig, dat voor de AAW om te be-
ginnen als arbeidsongeschiktheids-
drempel althans de 45% wordt aange-
houden. Ik kan ook deze suggestie van 
de heer Rietkerk niet overnemen. 

De heer Rietkerk (VVD): U bent het 
toch wel eens, denk ik, met de opmer-
king, dat die lasten enorm zwaar wor-
den. 

Staatssecretaris Mertens: Ook dat is 
een zeer relatieve zaak. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het in 
de eerste plaats niet met de heer Riet-
kerk eens, omdat ik dat niet billijk vind 
ten opzichte van de verzekerde met 
een geringe maar toch aanzienlijke in-
validiteit. De heer Meis heeft daar gis-
teren ook op gewezen. Bovendien 
geeft dit relatief gezien slechts een ge-
ringe lastenverlaging. De opdrukkende 
werking van die verhoogde drempel 
mag de heer Rietkerk niet onderschat-
ten. Ik zet dan ook vraagtekens bij een 
lastenverlichting die van het door hem 
gesuggereerde het gevolg zou zijn. 

Dichtbij het invaliditeitscriterium ligt 
het vraagstuk van de invaliditeitsklas-
se. Mevrouw Van Leeuwen heeft zich 
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afgevraagd, of er niet te veel invalidi-
teitsklassen, dus drempels zijn. Me-
vrouw Van Leeuwen zal zich herinne-
ren, dat deze vragen ook voor de in-
voering van de WAO nogal diepgaand 
zijn besproken. Op goede gronden is 
toen gekozen voor een verfijnde klas-
senindeling. Niettemin kan ik het met 
haar eens zijn, dat nu wij een aantal ja-
ren praktische ervaring hebben opge-
daan met de WAO deze vragen op-
nieuw aan de orde zouden kunnen ko-
men. Ik neem aan, dat mevrouw Van 
Leeuwen dan voor beide wetten - zo-
wel de WAO als de (toekomstige) AAW 
-de minder verfijnde klassenindeling 
overweegt. De suggestie, het vraag-
stuk in studie te nemen, wijs ik niet af. 

De vergadering wordt te 21.12 uur ge-
schorst en te 21.24 uur hervat. 
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom nu toe aan de re-
latie van het onderhavige wets-
ontwerp en de WSW. De heer Meis 
heeft vragen gesteld omtrent de toe-
passing van artikel 2, lid 4. Onder 
meer merkte hij daarbij op, dat het in 
dit artikel bepaalde inhoudt, dat de 
WSW-arbeid in alle gevallen als pas-
sende arbeid wordt aangemerkt, het-
geen naar zijn mening niet in overeen-
stemming is met het bepaalde in arti-
kel 5. Ook mevrouw Barendregt heeft 
ten aanzien van deze kwestie een kriti-
sche noot laten horen. Zij merkte op, 
dat het te optimistisch is te verwach-
ten, dat door plaatsing in de WSW een 
kans om werk te krijgen in het vrije be-
drijf zou worden vergroot. Ik merk 
hierbij op, dat het in lid 4 van artikel 12 
bepaalde niet los gezien kan worden 
van het bepaalde in de vorige leden 
van dit artikel. Zo zegt lid 2 onder a, dat 
bij de vaststelling van mate van 
arbeidsongeschiktheid zoveel moge-
lijk rekening wordt gehouden met 
door deze ongeschiktheid verminder-
de gelegenheid tot het verkrijgen van 
arbeid als bedoeld in artikel 5. Op deze 
regel biedt het vierde lid een mogelijk-
heidtot uitzondering door te bepalen, 
dat de bedrijfsvereniging bevoegd is 
de toepassing van lid 2 a achterwege 
te laten als arbeid als bedoeld in artikel 
5 beschikbaar is uit hoofde van de 
WSW. In de memorie van toelichting, 
hoofdstuk IV, par. 2, sub c, is reeds op 
de bedoeling van deze bepaling inge-
gaan. Zoals daar is aangegeven, gaat 
het bij de toepassing van artikel 12, lid 
2, om personen, die gedeeltelijk ar-
beidsongeschikt zijn en nog passende 
arbeid in het vrije bedrijf kunnen ver-
richten. Blijkt die arbeid ondanks alle 
aangewende pogingen niet te kunnen 
worden verkregen, dan kan het in het 

belang van de betrokkene zijn, dat hij 
de gelegenheid krijgt, in WSW-ver-
band te werken, dit om te voorkomen, 
dat het verrichten van arbeid zodanig 
ontwent, dat zijn kans op plaatsing in 
het vrije bedrijf volkomen verloren 
gaat. Hierbij kan de geboden werkge-
legenheid in het kader van de WSW 
een belangrijke functie vervullen, 
maar het ligt niet in de bedoeling -
kennelijk bestaat hiervoor bij de heer 
Meis enige beduchtheid - alle gedeel-
telijk arbeidsongeschikten tot plaat-
sing in een werkverband in het kader 
van de WSWte verplichten. 

De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voor-
zitter! De Staatssecretaris heeft al een 
tamelijk goed antwoord gegeven. 
Dankbaarheid komt niet gauw over 
mijn lippen, maar in dit geval wil ik 
hem halverwege tegemoet komen. Het 
vraagstuk, waarom het gaat, betreft de 
restcapaciteit. Ik wil de bewindslieden 
vragen, dat hele vraagstuk te bekijken. 
Het komt nu voor, dat mensen met 
35% restcapaciteit 40 uur in het bedrijf 
staan te werken. 

Staatssecretaris Mertens: Ik kom op 
de urenkwestie nog terug. Ik was met 
mijn antwoord nog niet klaar. 
De heer Meis (CPN): Het is juist, dat u 
erop terugkomt. Men spreekt wel zo 
gemakkelijk over die restcapaciteit, 
maar het gaat mij erom, hoe die wordt 
benut, hoe in het belang van de ge-
handicapte wordt gewerkt. 
Staatssecretaris Mertens: Steeds zal 
bij de hantering van deze bepaling het 
belang van de betrokkene bij een der-
gelijke plaatsing voorop moeten staan. 
Mocht bij betrokkene twijfel bestaan, 
of een dergelijke plaatsing wel aange-
wezen is, dan zal het in het kader van 
een goede begeleiding nodig zijn, dat 
er ook met hem over wordt gepraat. 
Wij gaan ervan uit, dat de uitvoerings-
organen slechts dan overgaan tot de 
toepassing van het in artikel 12, lid 4, 
bepaalde, indien na afweging van alle 
in het geding zijnde factoren duidelijk is 
geworden, dat het aanvaarden van 
arbeid in het kader van de WSW in re-
delijkheid van betrokkene mag worden 
verwacht. 

Wat betreft de opmerking van de 
heer Meis, dat moet worden voorko-
men, dat een gedeeltelijk gehandicap-
te verplicht wordt 40 uur per week op 
een sociale werkplaats werkzaam te 
zijn, wijs ik erop, dat de WSW alle mo-
gelijkheden biedt om bij het bepalen 
van het aantal werkuren rekening te 
houden met de mogelijkheden en ook 
de onmogelijkheden, welke de gehan-
dicapte in dit opzicht heeft. Ook in dit 

opzicht kan er volmaakt aangepast 
worden. 
De heer Van der Lek (PSP): Nu begrijp 
ik het toch nog niet helemaal. De 
Staatssecretaris zegt; Het vierde lid zal 
alleen worden gebruikt als het in belang 
van betrokkene is en wanneer het wer-
kelijk gaat om de situatie waarin het 
voor de revalidatie nuttig en nodig is. 
Maar daarvoor is dat vierde lid niet no-
dig. De mogelijkheid om dat te doen -
de restcapaciteit te laten gebruiken 
voor het verrichten van passende ar-
beid - bestaat al op grond van het arti-
kel op zichzelf, zoals het op het ogen-
blik al in de WAO staat, zonder het 
vierde lid. Als men toch zo'n vierde lid 
toepast, waarin de WSW afzonderlijk 
wordt genoemd naast de mogelijkheid 
om het überhaupt te doen, dus hetzij 
in het vrije bedrijfsleven dan wel in de 
WSW, vraag ik mij af wat de ratio is, 
als er niet toch een zekere mate van 
dwang mee bedoeld is. 

Staatssecretaris Mertens: Ik meen niet 
dat het gaat om een dwangsituatie. 
Het ging erom, de mogelijkheden, die 
er zijn, te benutten. Daarom heb ik een 
beetje bezwaar tegen de teneur van de 
opmerking van de heer Meis. Ik neem 
aan, dat hij het niet zo heeft bedoeld. Ik 
hoop niet, dat hij bedoelt alsof er in de 
WSW geen beschikbare arbeid zou 
zijn. In de huidige WSW- en ik maak 
het vrijwel dagelijks mee - kennen wij 
een heel arsenaal van mogelijkheden 
tot aangepaste arbeid, niet alleen ter 
zake van handarbeid, maar ook van 
ambachtelijke arbeid en industriële ar-
beid. Ik denk ook aan de administratie-
ve centra, zelfs voor wetenschappelijk 
werk, en aan de zogenaamde buiten-
objecten, maar dan niet in de zin van 
werkverschaffing, maar zelfs in de zin 
van hoogwaardig werk, ook in cultuur-
technisch opzicht. Men is te weinig op 
de hoogte van die mogelijkheden. Wij 
zijn al jaar in jaar uit bezig, het voor-
malige imago van de WSWte wijzi-
gen. 

De heer Meis (CPN): Men heeft mij nog 
nooit tegen sociale werkplaatsen ho-
ren pleiten. Mij gaat het erom, dat in 
de sociale werkplaatsen op het ogen-
blik voor het grootste gedeelte geeste-
lijk gehandicapten werken. Ik kan werk-
plaatsen aanwijzen, waar het percen-
tage zelfs 75 bedraagt. Als men vrijwil-
lig naar de WSW wil - ook voor hoofd-
arbeid - ben ik daar helemaal niet op 
tegen, maar het gaat erom, dat men de 
WSW niet gelijk kan stellen met het 
particuliere bedrijfsleven. Als het gaat 
om een gehandicapte, die bij voor-
beeld voor 65% is afgekeurd, moeten 
de huisarts, die dagelijks over de pa-
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tiënt gaat, en de patiënt zelf inspraak 
hebben en dan moet, als men niet naar 
de werkplaats wi l omdat men het niet 
als passende arbeid beschouwt, daar-
mee rekening worden gehouden. An-
ders kan men de patiënt geestelijk en 
op andere wijze benadelen. Waar blijft 
in dat geval de inspraak? Als men 
doorzet te zeggen, dat volgens dit vier-
de lid als passende arbeid de WSW-
werkplaats kan worden toegewezen, 
heb ik in die zin gebruikt 'op straffe van 
inhouding van de uitkering' dat op vri j -
wi l l ige basis moet gebeuren. Ik ben er 
niet tegen, dat de restcapaciteit wordt 
benut. Die capaciteit kan in vijft ien uur 
zijn opgebruikt, maar ook in tien uur en 
zelfs in vijf keer twee uur. Het hangt af 
van wat de medici voorschri jven. Ik 
ken er die gehandicapt zijn voor 80 tot 
100% en die 40 uur in de werkplaats 
werken, vri jwi l l ig aangepast, waar ik 
op zichzelf niet tegen ben. 

De heer Hermsen (KVP): Ik meen, dat 
de heer Meis het gehele systeem, dat 
op de werkplaatsen geldt, ook wat de 
medische begeleiding betreft, totaal 
miskent. Hij gaat eraan voorbi j , dat 
juist de medische begeleiding ertoe 
leidt, dat in de kwaliteit en het gewicht 
van de arbeid duidelijk wordt toege-
zien op het voorkomen van de nade-
len, ook ten aanzien van de werkti jd 
van de betrokkenen. 

De Voorzitter: Ik zou nu graag zien dat 
de Staatssecretaris zijn betoog ver-
volgt. 

De heer Meis (CPN): Ja, ik stop ermee, 
mijnheer de Voorzitter, maar. . . . 

De Voorzitter: Dat was ook mi jn be-
doeling. 

De heer Meis (CPN): degeach-
te afgevaardigde van de KVP hoeft mij 
niet te vertellen, wat een WSW-werk-
plaats is. Ik heb daar namelijk dagelijks 
mee te maken in de provincie waar ik 
woon. 

De heer Hermsen (KVP): Daar staat u 
dan niet alleen in. 

De heer Meis (CPN): Ik heb hier ook 
geen kritiek geuit op de leiding van de 
WSW-werkplaatsen of de artsen in die 
werkplaatsen. Het gaat hier om de 
AAW en om het feit dat, als iemand 
voor 65% afgekeurd is, het alternatief 
kan zijn dat hij niet in het bedrijf moet 
werken, maar naar de sociale werk-
plaats moet. Als die mogeli jkheid 
wordt geopend, wi l ik inspraak van de 
huisarts en de betrokkene over de 
vraag, of hij daar al dan niet tewerk zal 
worden gesteld. Daar gaat het om en 

daar moet de heer Hermsen niet om-
heen draaien. 

De heer Hermsen (KVP): De heer Meis 
zegt nu tot mijn genoegen dat hij geen 
kritiek wi l uitoefenen op de sociale 
werkplaatsen. Zojuist heeft hij dat ech-
ter uitvoerig gedaan ten aanzien van 
de gehandicapten. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): De 
heer Meis brengt een moeili jk pro-
bleem naar voren, maar ik meen toch 
dat er een misverstand in zijn betoog 
is geslopen. Er is namelijk wel ter dege 
inspraak. Het kan echter ook wel eens 
een anti-revaliderend effect hebben 
als iemand niet wordt geplaatst in een 
WSW-werkplaats en dat verwaarloost 
de heer Meis enigszins. 

DeheerVanderLek(PSP) : Ik begrijp 
nog steeds niet, waarom de WSW 
apart moet worden vermeld. Deze 
praktijk bestaat toch al? 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen dat ik de bedoelin-
gen van het bepaalde in artikel 12, 
vierde lid, voldoende heb overge-
bracht. 

In hetzelfde vlak rond uitkering en 
loon ligt er nog een opmerking van de 
heer Meis over de toepassing van het 
in artikel 35 bepaalde. Tot goed begrip 
diene, dat een gedeeltelijk arbeidson-
geschikte, die een gedeeltelijke uitke-
ring ontvangten gedeeltelijk arbeid in 
het vrije bedrijf verricht, naast zijn uit-
kering een loon ontvangt dat in het al-
gemeen afgestemd is op zijn prestatie. 
Degene die met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering in het kader van de 
WSW arbeid verricht, ontvangt een 
loon bij de vaststelling waarvan geen 
rekening wordt gehouden met het feit 
dat hij een uitkering geniet. Uit een 
oogpunt van gelijkheid van behande-
ling in het arbeidsmilieu van de WSW 
is het namelijk gewenst dat het loon 
niet wordt beïnvloed door factoren 
welke buiten het arbeidsmilieu zijn ge-
legen. Waar bij plaatsing in het vrije 
bedrijf het loon wordt gekort met be-
houd van de uitkering, wordt bij de 
plaatsing in de WSW niet het loon, 
maar de uitkering gekort, met behoud 
van het loon. De uitkeringslasten die-
nen echter ten volle door het Alge-
meen Arbeidsongeschiktheidsfonds te 
worden gedragen. De besparingen 
welke voor het AAF uit de korting op 
de uitkeringen voortvloeien, dienen 
ten goede te komen aan degenen voor 
wier rekening de ongekorte lonen ko-
men, in casu de overheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
het volgende hoofdpunt in het voorl ig-
gende wetsontwerp, namelijk het 

voorzieningenbeleid. Mevrouw Van 
Leeuwen en mevrouw Barendregt 
hebben gesproken over de toepassing 
van artikel 56 van het wetsontwerp 
met betrekking tot het toekennen van 
revalidatievoorzieningen en voorzie-
ningen welke strekken tot verbetering 
van de levensomstandigheden. Bei-
den hebben de vrees geuit, mede in 
verband met de uiteenzetting in de 
memorie van toelichting en de daarop 
gevolgde stukken, dat binnen het raam 
van dit wetsontwerp de toekenning 
van de voorzieningen, met name voor 
de bejaarden, zullen worden beperkt. 
Dat zouden zij in strijd achten met het 
karakter en de strekking van deze 
volksverzekering; zij vrezen een aan-
tasting van de ontplooi ingsmogeli jk-
heden van de gehandicapte bejaarden. 
Anderzijds heeft mevrouw Van Leeu-
wen er blijk van gegeven, een open 
oog te hebben voor het gevaar, dat in 
het kader van de AAW als volksverze-
kering een enorme uitbreiding van de 
voorzieningen kan plaatshebben, 
waarbij de sociale verzekeringsfond-
sen taken zouden moeten gaan bekos-
tigen die in feite typische welzijnsta-
ken zijn of taken liggend in de sfeer 
van het onderwijs of het huisvestings-
beleid, of op dat van andere beleids-
terreinen. De heer Rietkerk heeft zijn 
zorgen geuit over de geschatte 80.000 
voorzieningen waarop de huisvrouw 
aanspraak zou kunnen maken. Hij 
geeft daarbij dringend in overweging, 
die tot het nodige te beperken en dui-
delijker normen dan tot nu toe zijn 
vastgesteld voor de voorzieningen, 
vast te stellen. Hij denkt daarbij met 
name aan de voorzieningen voor de 
verbetering van levensomstandighe-
den. Ik ben van mening, dat het gevaar 
van een zich steeds maar uitbreidende 
taak met betrekking tot de toekenning 
van de voorzieningen binnen het kader 
van de AAW niet denkbeeldig is en 
moet worden tegengegaan. Mede 
daarom en om een betere coördinatie 
en onderl inge afstemming van het 
voorzieningenbeleid en het sociale 
verzekeringsbeleid te kunnen bewerk-
stelligen, vindt overleg plaats met de 
hierbij betrokken departementen. 

Het zal mevrouw Van Leeuwen en 
mevrouw Barendregt naar ik aanneem 
duidelijk zijn, dat derhalve het streven 
niet is gericht op een beperking van 
aanspraken en mogelijkheden van be-
jaarden, of welke categorie van gehan-
dicapten dan ook, als het gaat om het 
verkrijgen van de noodzakelijke revali-
datievoorzieningen en voorzieningen, 
strekkende tot verbetering van de le-
vensomstandigheden. Dit in vergelij-
king tot de bestaande situatie. Ik meen 
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echter, dat artikel 56 toepassing moet 
vinden, wanneer het om de financie-
ring van voorzieningen gaat, die niet 
elders, dat wi l zeggen vanuit de meer 
geëigende beleidskaders kunnen wor-
den verkregen. Uiteraard blijft na een 
nadere afbakening van belang de 
vraag, hoe de inhoud van het voorzie-
ningenpakket in het kader van de AAW 
moet worden vastgelegd. Omtrent de 
uitwerking daarvan is overleg gaande 
met de Sociale Verzekerings Raad. 

In het verband van het voorzienin-
genbeleid heeft mevrouw Van Leeu-
wen de suggestie gedaan om te over-
wegen de instell ing van een college 
van onafhankelijke deskundigen in te 
stellen, dat het voorzieningenbeleid 
zal begeleiden, de afbakening tussen 
de diverse wetten meer vorm en ge-
stalte geeft, de coördinatie tussen de 
verschillende velden van overheids-
zorg begeleidt, enzovoorts. Zij acht het 
denkbaar, dat hiervoor een afzonderlij-
ke kamer i n het leven wordt geroepen 
binnen het alsnog in te stellen college 
van advies en bijstand voor de harmo-
nisatievan het welzijnsbeleid. Ik zeg 
haar graag toe, dat ik haar suggestie 
zal bespreken met de Minister van 
CRM en eventueel ook met andere er-
bij betrokken bewindsl ieden. 

Met betrekking tot de door de leden 
van de fracties van de KVP, de ARP en 
de CHU in het voorlopig verslag ge-
stelde vragen inzake het instellen van 
een onderzoek naar de positie van de 
Nederlandse ambtenaar in de sociale 
verzekering en met name in de volks-
verzekering is dezerzijds gezegd, dat 
niet duidelijk is, wat deze leden voor 
ogen staat, omdat de bestaande volks-
verzekeringen zonder restricties op de 
ambtenaren van toepassing zijn. Me-
vrouw Van Leeuwen vond dit ant-
woord niet correct. Het is ons echter 
niet duidelijk, waarom het gegeven 
antwoord onjuist is. De bestaande 
volksverzekeringen zijn immers zon-
der enige uitzondering op de ambte-
naren van toepassing. Zij stelt voorts, 
dat het opmerkelijk is, hoe een wezen-
lijk andere positie bij invaliditeit wordt 
afgedaan als een bezwaar van admini-
stratief-technische aard. Ik merk naar 
aanleiding daarvan op, dat door de in-
voering van de AAW in de positie van 
de ambtenaar evenals in die van de 
WAO-verzekerde geen verandering 
optreedt, ook niet, wanneer de ambte-
naren op dezelfde wijze aan de AAW 
zullen deelnemen als de overige werk-
nemers. Voor ambtenaren wordt de 
normale premie betaald. Aldus wor-
den zij evenals dit met de andere werk-
nemers het geval is in de solidariteit 

betrokken. Waar evenwel de AAW-
aanspraak op uitkering, verleend na 52 
weken van ongeschiktheid, bestaat en 
de ambtenaar alsdan nog in de sala-
rissfeer zit, wordt deze situatie om ad-
ministratief-technische redenen on-
verlet gelaten. Achteraf vindt vervol-
gens verrekening plaats tussen de 
overheid en het AAW-fonds van de al-
dus ontstane besparing. 

In de memorie van antwoord is op 
de vraag van de zijde van de leden van 
de KVP, ARP en CHU met betrekking 
tot de verrekening van de besparing 
bij het AAW-fonds vanwege het preva-
leren van de overheidspensioenrege-
lingen meegedeeld, dat zij van mening 
zijn, dat het AAW-fonds voldoende in-
zicht dient te krijgen in de omvang van 
de claim, die de overheid op het 
AAW-fonds heeft. 

In antwoord op de vraag van me-
vrouw Van Leeuwen, of dat antwoord 
aldus moet worden verstaan, dat 
thans nog niets vaststaat over de w i j -
ze, waarop dit inzicht kan worden ver-
kregen, kan ik zeggen, dat het overleg 
tussen de betrokken departementen 
en de SVR over dat bredere inzicht nog 
gaande is. Tot mi jn spijt kan ik er op dit 
moment geen concretere antwoorden 
overgeven. 

In dit verband heeft de heer Rietkerk 
nog een vraag gesteld met betrekking 
tot het bindend advies van de GMD. 
Hij stelde de vraag welke de bedoeling 
is van de op blz. 58 van de memorie 
van antwoord voorkomende zinsnede: 
'Wel zijn wi j bereid te overwegen of 
aan de SVR zou moeten worden ge-
vraagd in zijn vorenbedoelde studie' -
dat is de studie over de integratie van 
de medische diensten - 'mede te be-
trekken de vraag of aan de adviezen 
van de GMD een bindend karakter 
moet worden gegeven'. 

Wat dit betreft merk ik op, dat de op-
merkingen van de heer Rietkerk in het 
voorlopig verslag de aanleiding zijn. 
Uit zijn vragen is begrepen, dat hij van 
mening is dat het al dan niet bindend 
zijn van de adviezen van de GMD een 
rol kan spelen bij de verdeling van de 
verantwoordeli jkheden tussen be-
drijfsverenigingen en GMD. In dat ka-
der overweeg ik de SVR te vragen bij 
zijn studie over de integratie van de 
medische diensten mede de vraag te 
betrekken of aan de adviezen van de 
GMD al dan niet een bindend karakter 
moet worden gegeven. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik dank u voor 
dit antwoord. Dat impliceert ook dat de 
vraag of de huidige situatie wel of niet 
moet worden gecontinueerd ter dis-
cussie blijft staan? 

Staatssecretaris Mertens: lnder-
daad. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
aan het punt van de vertegenwoordi-
ging in het bestuur van het Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfondsen in 
het bestuur van de GMD. 

De heer Nypels heeft vragen gesteld 
omtrent de vertegenwoordiging van 
de gehandicapten in de besturen van 
de beide organen. Ik wi js erop, dat van 
de belangenorganisaties van gehandi-
capten in het algemeen lid zijn licha-
melijk en zintuigelijk gehandicapten. 
Deze organisaties nebben tezamen 
niet één overkoepelend verband. Wel 
zijn ze in het algemeen aangesloten bij 
de Nederlandse Vereniging voor Reva-
lidatie, bij welke vereniging ook ande-
re organisaties werkzaam zijn op het 
terrein van de gehandicaptenzorg. Bin-
nen deze vereniging vormen de belan-
genorganisatieseen afzonderlijke le-
dengroep. Het overkoepelend orgaan 
voor de geestelijk gehandicapten is 
het Nederlands Orgaan voor Zwakzin-
nigenzorg. Het ligt dan ook in de rede, 
omtrent de vertegenwoordiging in de 
besturen van het Algemeen Arbeids-
ongeschiktheidsfonds en de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst 
met beide organen - de NVR en het 
NOZ - overleg te plegen. 

Op vragen van mevrouw Van Leeu-
wen en de heer Rietkerk over de mid-
delen tot dekking van de kosten en de 
premieramingen wi l ik het volgende 
antwoorden. Er is bij het Centraal Plan-
bureau een schatting van de ontwikke-
ling van de leef t i jdsopbouwvan de be-
roepsbevolking in ontwikkel ing. Het is 
de bedoeling dat deze schatting ten 
grondslag wordt gelegd aan ramingen 
van de WAO- en de AAW-lasten voor 
de middellange termi jn. Er zal bij die 
raming ook de ontwikkel ing van de 
toekenningsfrequentie per leeftijds-
groep worden betrokken zodat ook 
met deze trends rekening wordt ge-
houden. 

Bij het berekenen van de startpremie 
AAW is uitgegaan van een zogenaam-
de toekenningsfrequentie. Dit is de 
verhouding tussen het aantal toeken-
ningen en het verzekerde bestand in 
een bepaald jaar. Die zijn ontleend aan 
uit de in het verleden na 1975 geëxtra-
poleerde toekenningsfrequentie. In zo-
verre de feitelijke toekenningsf requen-
t ie in 1975 hoger uitkomt - hetgeen in-
derdaad al vaststaat - is dat in verband 
gebracht met de arbeidsmarktsituatie. 
Er is dus een verschil tussen de toege-
paste toekenningsfrequentie - 2% - en 
de feitelijke voor 1975 ten minste 2 , 1 % . 
De SVR gaat voor 1976 zelfs uit van een 
toekenningsfrequentie van ongeveer 
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2,35%, terwi j l bij de berekeningen 
van een constante toekennings-
frequentie is uitgegaan. 

Afgezien van de nieuwe toekennin-
gen is uitgegaan van een stuwmeer 
gehandicapte zelfstandigen van 44.000 
en van een stuwmeer gehandicapte 
ongehuwde vrouwen, werkzaam in de 
huishouding anders dan in loondienst, 
van 7200. Deze aantallen zijn langs 
theoretische weg bepaald, dat wi l zeg-
gen dat ze zijn gebaseerd op de voor-
onderstell ing dat de invalideringskan-
sen van zelfstandigen gelijk zijn aan de 
gebleken invalideringsfrequentie in de 
WAO. 

De heer Van Dis heeft gevraagd naar 
de oorzaak van de afwijking tussen de 
premies, zoals deze uit de berekenin-
gen van Sociale Zaken resulteren, en 
die welke in bijlage I van de aan de Ka-
mer overgelegde brief van de SVR zijn 
vermeld. De oorzaak van het verschil is 
gelegen in een verschil ter zake van de 
veronderstell ingen ten aanzien van de 
invalideringsfrequenties. De SVR-cij-
fers resulteren, wanneer wordt uitge-
gaan van een aantal toekenningen in 
de WAO, in 80.000 per jaar, en de cij-
fers van Sociale Zaken resulteren in 
63.000 toekenningen per jaar. Wi j heb-
ben dit laatste aantal genomen, omdat 
ook naar de mening van de SRV in de 
waarschijnli jke aantallen voor de ko-
mende jaren een zogenaamde con-
juncturele kop is begrepen, die wi j 
overigens voor de middellange ter-
mijnplanning niet relevant achten. 

De heer Van der Lek heeft voorts ge-
vraagd naar de mogeli jkheid van in-
voering van een gedifferentieerde pre-
mie. Wij menen dat zulks niet past in 
het systeem van de volksverzekeringen, 
nog afgezien van de vraag, of er over-
wegingen zouden zijn, die een gediffe-
rentieerde premie wenselijk zouden 
maken. 

De heer Verbrugh heeft betoogd, dat 
hij wel wat moeite heeft met het on-
derhavige wetsvoorstel, dat naar zijn 
oordeel maar voor een gedeelte een 
verzekering inhoudt. Hij mist eigenlijk 
te veel een objectief verband tussen 
premieen uitkering. De volkssolidari-
teit - een woord van hem - die aan het 
wetsontwerp ten grondslag ligt, vindt 
hij een afgedwongen zaak, hetgeen bij 
hem de vraag doet rijzen, in hoeverre 
er dan van solidariteit sprake is. De 
heer Verbrugh zal begrijpen dat ik met 
belangstell ing naar zijn betoog heb ge-
luisterd, doch overigens zijn opvattin-
gen niet deel. 

De heer Verbrugh (GPV): U kunt toch 
proberen mij te overtuigen. 'Ik deel uw 

mening niet' v ind ik een dood argu-
ment. 

Staatssecretaris Mertens: Ik zal dan 
hoogstens nog kunnen verwijzen naar 
het eerste deel van mijn betoog, waar-
in ik juist de solidariteitsgedachte, die 
aan de volksverzekeringen ten gronds-
lag ligt, uitvoerig heb besproken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan 
dat de heer Verbrugh wat zijn voorstel-
len met betrekking tot tijdelijke beper-
kingen betreft - deze zijn voor een 
groot deel ook door de heer Rietkerk 
naar voren gebracht - ermee akkoord 
gaat dat ik verwijs naar wat ik de heer 
Rietkerk ter zake heb geantwoord. 

Ook de beschouwingen van de heer 
Van Dis, die hij gehouden heeft vanuit 
zijn geloofsovertuiging respecteer ik 
zeer, maar ook hier geldt, dat ik deze 
niet deel, althans niet voor zover hij op 
grond daarvan moeite met het onder-
havige wetsontwerp heeft. Uitgaande 
van het wetsontwerp achtte hij het 
juist, dat voor de gehuwde vrouwen, 
die meewerken in het bedrijf van hun 
echtgenoot een regeling wordt getrof-
fen opdat geen onbil l i jkheid zou be-
staan ten opzichte van degenen, die 
onder de WAO vallen. Ook hij heeft het 
arbeidsongeschiktheidscriterium aan 
de orde gesteld. Anders dan andere 
woordvoerders over dit onderwerp zal 
hij voorstander zijn van het hanteren 
van een behoeftecriterium. Vanuit zijn 
uitgangspunt lijkt mij dat een logische 
conclusie. Niettemin zal hij er begrip 
voor hebben, wanneer ik zeg dat ik zijn 
mening niet deel. De vraag in hoeverre 
in dit wetsontwerp sprake is van een 
verzekeringsregeling valt voor mij te-
gen de achtergrond van de opvatt in-
gen van de heer Van Dis niet gemakke-
lijk te beantwoorden, ledere zelfstandi-
ge is gebonden aan een bepaald pre-
miebedrag, betaalbaar naar rato van 
zijn inkomen. Daar tegenover staat dat 
hij op grond van de AAW een uitke-
ringsclaim kan doen gelden. Uiteraard 
draagt hij, zo hij niet zelf door arbeids-
ongeschiktheid wordt getroffen, bij 
aan de uitkering aan anderen. In dit 
opzicht is er sprake van een solidariteit 
van bij voorbeeld van gezonden naar 
zieken, van jongeren naar ouderen en 
van validen naar minderval iden. Ont-
kend kan niet worden, dat de premie-
betaling losstaat van de uitkering. Men 
zou kunnen zeggen dat sprake is van 
een heffing, die dient om het inkomen 
aan anderen over te dragen. Deze in-
komensoverdrachten steunen op de 
opvatting dat sociale risico's gemeen-
schappelijk moeten worden gedragen. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi lde de Staatssecretaris 

niet in zijn toespraak tot de heren Ver-
brugh en Van Dis onderbreken, maar 
toen hij sprak over de invalideringsfre-
quentie veronderstelde ik dat hij ook 
nog enige consequenties daarvan 
voor de premieramingen zou vermel-
den. Wij hebben daarover wel een stuk 
gehad, maar het komt mij voor dat het 
in eerste termijn goed is, ook naar aan-
leiding van een enkel cijfer dat de Mi-
nister heeft genoemd in het algemeen 
te vernemen wat uit hetgeen hij over 
die invalideringsfrequentie heeft ge-
zegd de consequenties voor de pre-
mies gaan worden met en zonder ge-
huwde vrouw. 

Staatssecretaris Mertens: Ik meen dat 
de consequenties dezelfde zijn als ver-
meld in een staatje dat de Minister 
heeft overgelegd aan de kamerleden. 

De heer Rietkerk (VVD): Ja, maar er 
zijn ook mensen die dat staatje niet 
hebben gehad. Ik wi l dan vragen of het 
juist is dat volgens dit staatje de pre-
mie per 1 januari 1977, de door de Re-
gering geplande datum, niet 1,6 maar 
1,8% zal worden. Mijn volgende vraag 
is, hoe het komt dat wi j in de memorie 
van antwoord, waarin al is aangekon-
digd dat de invoering van de wet zal 
worden uitgesteld tot 1 januari 1977 
toch een premie van 1,6% als geschat-
te beginpremie is genoemd. 

Omdat ik hieruit begrijp dat de in-
schakeling van de gehuwde werkende 
vrouw nog 0,2% extra kost, zou ik wi l -
len weten wat de kosten zouden zijn 
van een beperking van het geven van 
een recht op uitkering aan de gehuwde 
werkende vrouw tot diegenen die het 
grootste deel van hun t i jd arbeid bui-
tenshuis verrichten. Dit zijn twee con-
crete vragen die ik graag door de 
Staatssecretaris beantwoord zou wi l -
len zien. 

De Voorzitter: Ik kan mij voorstellen 
dat de Staatssecretaris niet zo a bout 
portant die cijfers op tafel wi l leggen 
en dat hij dat eerst eens nauwkeurig 
wi l bekijken. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze vragen zijn voor een 
gedeelte in dit stuk verwoord. Ik ben 
van mening dat anderen dit ook mo-
gen horen. Bovendien is het de Staats-
secretaris ook al eerder gevraagd. 

Staatssecretaris Mertens: Wat het eer-
ste deel van de vragen betreft, meen ik 
dat het staatje een openbaar staatje is 
geworden met goedvinden van de Ka-
mer. Wat het andere gedeelte van de 
vragen betreft, wi l ik mij aansluiten bij 
de suggestie van de Voorzitter om in 
de vervolg besprekingen nadere infor-
matie over deze cijfers te verschaffen. 
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Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik 
meen dat het toch erg simpel is. Ik heb 
het nog eens in de tekst nagelezen. De 
berekening in de memorie van ant-
woord is inderdaad gebaseerd op het 
ingaan per 1 ju l i . Dat klop exact, ook in 
de berekeningen en terugrekeningen, 
namelijk 1,6%. Dat wordt ook aange-
geven voor het eerste, tweede, derde, 
vierde en vijfde jaar. Daarnaast wordt 
nu een staatje gegeven als het in zou 
gaan per 1 januari 1977. Men krijgt dan 
weer vele extra berekeningen op 
grond van loonontwikkelingen en wat 
dies meer zij en dan wordt het 1,8%. Ik 
zat ook eerst met die vragen, maar ik 
heb het nagekeken. Als men de staat-
jes nu niet zou hebben, kan ik mij voor-
stellen dat men dat niet zo exact ziet. 

MevrouwBarendregt (PvdA): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik meen dat er ook 
nog een verhoging van de schatting 
van de invalideringskans in de eerste 
acht maanden van 1975 wordt gecon-
stateerd en dat juist daarom in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag er 
weer 0,2% bij is gekomen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat zat 
al in die 1,6; 0,2 verschuiving en 0,3 er-
op. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Neen, 
de eerste acht maanden van 1975 zijn 
naar mijn mening pas in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag ver-
werkt. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Lek stelt 
dat een belangrijk deel van de in de 
AAW opkomende last een verschui-
ving is van de WAO en een aantal re-
gelingen die uit de belastinggelden 
worden gefinancierd, met name de AI-
gemene Bijstandswet. Dat is inder-
daad het geval. Reeds in de memorie 
van toelichting zijn wi j op dit punt in 
de hoofdstukken 5 en 6 ingegaan. 
Doordat de lasten van de vroeg gehan-
dicapten in de gemaakte opzet niet uit 
premies zullen worden gefinancierd, 
en de regeling in de AAW voor vroeg 
gehandicapten in het algemeen gun-
stiger is dan de thans geldende rege-
lingen is er per saldo toch sprake van 
een hogere netto last voor de over-
heid. Dit laatste brengt eveneens netto 
lasten voor de overheid met zich mee, 
voornamelijk doordat in de aanvang 
de lasten van het stuwmeer een vrij 
aanzienlijk deel van de premie-ont-
vangsten zullen opeisen. 

De heer Van der Lek (PSP): Het kan na-
tuurlijk zijn dat ik het betreffende stuk-
je van de memorie van toelichting on-

voldoende heb gelezen, maar het is 
mij nog steeds niet helemaal helder. 
De Minister heeft zojuist in zijn ant-
woord gesproken over netto lasten. 
Moet ik hieruit begrijpen dat de bedra-
gen van f 1400 min. en f 600 min. be-
dragen zijn, na aftrek van de besparin-
gen voor al die andere wetten, zoals de 
Bijstandswet, de AWBZ enz.? Is het in-
derdaad wat er netto bij komt? 

Staatssecretaris Mertens: Dat is zo. De 
Minister heeft een uitvoeriger staatje 
dat hij desgewenst morgen wi l over-
leggen. 

De heer Van Dis maakt bezwaar te-
gen de in de AAW getroffen regeling 
voor gemoedsbezwaarden. De ge-
moedsbezwaarden moeten wel volle-
dig solidair zijn wat betreft de betaling 
van de extra belasting ter grootte van 
de door anderen verschuldigde pre-
mie, maar kunnen in geval van een ca-
lamiteit geen uitkering claimen. Zijns 
inziens moet aan de regeling een meer 
wezenlijke inhoud worden gegeven. In 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag heb ik de leden van de fractie 
van de SGP reeds gewezen op het ver-
schil in karakter in dit opzicht tussen 
een opbouwverzekering als de AOW 
en een risicoverzekering als de AWW, 
de AWBZ en de AAW. Het spijt mi j , 
maar juist gezien het karakterverschil 
zie ik werkelijk geen mogeli jkheid een 
andere regeling voor de gemoedsbe-
zwaarden te treffen. 

Dan wi l ik nog een opmerking ma-
ken over de leeftijd waarop de uitke-
ring kan ingaan. Daartegen blijken be-
zwaren te bestaan met het oog op de 
16- en 17-jarige arbeidsongeschikte 
kinderen van zelfstandigen. Mevrouw 
Van Leeuwen vraagt zich af, waarom 
bedoelde leeftijd niet ti jdelijk wordt 
verlaagd, totdat de leerplichtige leef-
t i jdop 18 jaar zal zijn gesteld. Ook al 
moge mevrouw Van Leeuwen onze ar-
gumentatie zwak vinden, toch ben ik 
van mening dat het hier gaat om een 
probleem van zeer beperkte omvang. 
De uiterste consequentie is het versto-
ken blijven van een uitkering voor 
maximaal twee jaar en dan nog slechts 
voor bepaalde kinderen, afhankelijk 
van de rangorde van de kinderen in 
het gezin. Mede gezien de daaraan 
verbonden wetstechnische wijzigin-
gen, welke bovendien vri jwel zeker 
voor slechts een beperkte periode ver-
eist zullen zijn, meen ik het standpunt 
te moeten handhaven dat de uitkering 
kan aanvangen op 18-jarige leeftijd. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wilt 
u in dat verband nog iets zeggen over 
de herstructurering van de kinderbij-
slag? Het is inderdaad een probleem 

van beperkte omvang, maar het is juist 
een probleem voor die gezinnen waar 
de strijd om het bestaan in vele geval-
len toch al zo zwaar is. Zij krijgen die 
kinderen toch al geheel ten eigen laste, 
omdat zij ook de kinderbijslag niet 
hebben. 

Staatssecretaris Mertens: Deze leemte 
is een spoorslag om die reorganisatie 
met meer spoed aan te pakken. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Doet u 
eens een gooi , of kunt u dat niet? 

Staatssecretaris Mertens: Er blijft op 
die manier niets meer over voor de be-
handeling van onze begroting. 

Mevrouw Barendregt heeft verzocht 
te bevorderen dat in de wet wordt ge-
regeld dat bepaalde tot stand te bren-
gen algemene maatregelen van be-
stuur vooraf ter kennis worden ge-
bracht van de Tweede Kamer, zodat 
met eventuele opmerkingen van die 
zijde rekening kan worden gehouden. 
Wat betreft de algemene maatregelen 
van bestuur op grond van artikel 4, 
kring van de verzekerde, wi js ik erop 
dat de overeenkomstige algemene 
maatregel van bestuur op grond van 
de andere volksverzekeringen uit een 
oogpunt van coördinatie zoveel moge-
lijk zal worden toegepast. Deze coördi-
natie wordt toegepast, met name op 
de in de AAW geregelde verzekering. 
De wijziging van die maatregel daar-
toe is uitermate technisch, zodat ik 
vooralsnog geen aanleiding zie deze 
aangepaste ontwerpmaatregel vooraf 
ter kennis te brengen van het parle-
ment. Met betrekking tot de te treffen 
algemene maatregel van bestuur inza-
ke het arbeidsongeschiktheidscriteri-
um en de voorzieningen, zeg ik gaarne 
toe dat de Kamer t i jdig kennis zal kun-
nen nemen van deze algemene maat-
regel van bestuur, zodat eventuele wi j -
zigingen daarin nog kunnen worden 
aangebracht. Ik meen dat deze toezeg-
ging voldoende waarborg biedt om 
het door mevrouw Barendregt beoog-
de doel te bereiken. Een wettelijke ba-
sis daarvoor zou ik achterwege wil len 
laten. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Waarom 
zou er zo'n bezwaar zijn tegen die wet-
telijke basis? Het is toch niet zo ver-
schrikkelijk als wi j dit toch nog even in 
de wet vastleggen voor alle zekerheid? 
Ik vind de toezegging van de Staats-
secretaris uitstekend, maar als het in 
de wet vastligt, ligt het voor zeer lange 
ti jd vast en kan iedereen dat bij het le-
zen van de wet onmiddell i jk constate-
ren. Anders moeten wi j toch altijd 
maar weer afwachten, of het niet 
wordt vergeten. 
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Staatssecretaris Mertens: Wi j zouden 
er de voorkeur aan geven, het niet bij 
wet te regelen. Overigens komt dit nog 
aan de orde bij de behandeling van 
een amendement van mevrouw Ba-
rendregt. 

Met betrekking tot de uitvoering 
door de bedri j fsverenigingen heeft 
mevrouw Van Leeuwen opgemerkt dat 
de fracties van de KVP, de ARP en de 
CHU zich wel wil len verenigen met de 
uitvoering van de nieuwe volksverze-
kering door de bedri j fsverenigingen 
omdat een ingrijpende wi jz iging in de 
uitvoeringsorganisatie waarl i jk inci-
denteel in overweging kan worden ge-
nomen. Met haar betreuren wi j het -
wij hebben dit ook reeds in de memo-
rie van antwoord kenbaar gemaakt -
dat nog niet kon worden gekomen tot 
een meer uniforme uitvoeringsorgani-
satie. Verder is het haar opgeval len, 
dat op de in het voorlopig verslag ge-
stelde vragen om nader in te gaan op 
de argumenten van de particuliere 
verzekeraars met betrekking tot de uit-
keringen nauwelijks acht is geslagen. 
In de memorie van antwoord gaven 
wi j aan, het van groot belang te ach-
ten, dat een goede samenwerking zal 
ontstaan tussen de bedri j fsverenigin-
gen en de GMD enerzijds en de particu-
liere verzekeraars anderzijds, alsmede 
dat het ons bekend is, dat er met be-
trekking tot dit onderwerp overleg 
wordt gevoerd tussen de uitvoerings-
organen en die verzekeraars. Bij dit 
overleg wordt ernaar gestreefd om te 
bereiken, dat de in het bezit van de ver-
zekeraars zijnde medische en andere 
gegevens, waarover zij in het eerste 
ziektejaar van hun patiënten de 
beschikking hebben gekregen, alsme-
de de schatting van de mate van invali-
diteit, waartoe zij zijn gekomen, aan 
het einde van het jaar ter beschikking 
van de gemeenschappelijke medische 
dienst te stellen. 

Verder is overleg gaande over de 
mogeli jkheid, dat de verzekeraars 
vroegti jdig de gemeenschappeli jke 
medische dienst in kennis stellen van 
de gevallen, waarin naar hun mening 
revalidatievoorzieningen wenseli jk 
zouden kunnen zijn. Wij hebben verno-
men dat verwacht mag worden dat het 
overleg vóór het einde van dit jaar tot 
resultaten zal hebben geleid. 

Verder heeft mevrouw Van Leeuwen 
gevraagd, waarom het onjuist zou zijn, 
de particuliere verzekeraars een plaats 
te geven in de besturen van de GMD 
en de nieuwe algemene bedrijfsver-
enigingen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ook 
in het Algemeen Arbeidsongeschikt-
heids Fonds. 

Staatssecretaris Mertens: En de fond-
sen. Hieromtrent kan worden opge-
merkt, dat het bestuur van de gemeen-
schappelijke medische dienst thans 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
centrale werkgevers- en werknemers-
organisaties, alsmede uit vertegen-
woordigers van de bedri j fsverenigin-
gen. Zoals in de memorie van ant-
woord reeds is aangegeven, ligt het in 
onze bedoel ing, hieraan toe te voegen 
vertegenwoordigers van bepaalde 
groepen belanghebbenden. Het lijkt 
ons wat prematuur, vooru i t te lopen 
op een definitieve vormgeving van het 
bestuur van de gemeenschappeli jke 
medische dienst door daarin in dit sta-
dium reeds verder wijzigingen aan te 
brengen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daar-
mee zou ik vrede hebben, maar het 
wordt natuurlijk wel met naam en toe-
naam voor andere groeperingen ge-
zegd, zoals voor gehandicapten en 
huisvrouwen. Daartegen heb ik zeker 
geen bezwaar, maar ik wi l hiermee al-
leen maar zeggen, dat ik de Staats-
secretaris had kunnen volgen, was hij 
op geen enkele manier vooruitgelo-
pen. Nu vind ik echter dat hij voor deze 
groep dan ook wel een toezegging 
kan doen. 

Staatssecretaris Mertens: Deze zaak 
komt bij de aanpassingswet nog aan 
de orde. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik zou 
graag een toezegging hebben. 

Staatssecretaris Mertens: Dan zou ik 
dit wil len verwijzen naar de aanpas-
singswetgeving. 

De bestuursstructuur van de nieuwe 
algemene bedri j fsvereniging komt 
overeen met die van andere bedrijfs-
verenigingen en houdt dus in, dat uit-
sluitend werknemers- en werkgevers-
vertegenwoordigers deel uitmaken 
van het bestuur, zij het dat deze verte-
genwoordigers worden aangewezen 
door de centrale organisaties. Opne-
men van de vertegenwoordigers van 
de particuliere verzekeraars in het be-
stuur van de nieuwe algemene be-
drijfsvereniging zou dan ook een door-
breking zijn van de structuur die bij an-
dere bedrijfsverenigingen geldt. 

Aan het verlangen van mevrouw 
Van Leeuwen de Kamer op de hoogte 
te houden over de voortgang van de 
studie met betrekking tot de taak en de 
functie van de GMD, wil len wi j gaarne 
voldoen. Het vraagstuk van de integra-

tie van de medische diensten wordt , 
zoals in de memorie van antwoord is 
aangegeven, thans bezien door een 
door de SVR ingestelde commissie. 
Ook al zou een advies omtrent deze in-
tegratie gereed zijn gekomen voor de 
behandeling van het wetsontwerp 
AAW, dan nog zou de realisering zo 
geruime t i jd vragen dat het niet moge-
lijk zou zijn deze gereed te hebben op 
de datum van de inwerkingtreding van 
de wet. Op de door de geachte afge-
vaardigde gestelde vraag omtrent de 
nadere voorzieningen ten aanzien van 
het zogenaamde stuwmeer kunnen wi j 
antwoorden dat gezocht wordt naar 
zodanige samenwerkingsverbanden 
tussen de GMD en de bedrijfsvereni-
gingen alsmede tussen de GMD en de 
behandelende sector, dat de gevallen 
uit dit stuwmeer op een snelle en doel-
matige wijze kunnen worden beoor-
deeld. 

De heer Van der Lek heeft onze me-
ning gevraagd over de door hem ge-
suggereerde wijze van opneming van 
de gehuwde vrouw in de verzekering, 
ook waar het gaat om uitkeringen. Als 
wi j het goed hebben begrepen, gaat 
de heer Van der Lek ervan uit dat alle 
gehandicapte huisvrouwen de maxi-
male bijdrage in de kosten van huis-
houdelijke hulp wordt verstrekt. Hij wi l 
in de plaats van die voorzieningen alle 
gehandicapte gehuwde vrouwen een 
uitkering op het ongehuwdenniveau 
toekennen, hetgeen per saldo f 6000 
per gehuwde gehandicapte v rouw zal 
bedragen. In aansluiting op de uiteen-
zetting terzake suggereert dan de ge-
achte afgevaardigde om voor elke 
groep huisvrouwen, al dan niet ge-
huwd of alleenstaand, een afzonderli j-
ke premie te doen gelden. Wat het toe-
kennen van het uitkeringsrecht aan-
gaat, wijzen wi j erop dat het bepaald 
niet zo is dat elke gehandicapte ge-
huwde vrouw aanspraak kan maken 
op een voorziening voor huishoudehj-
ke hulp. Integendeel, dat geldt slechts 
voor een minderheid van de gevallen. 
Daarmee is de suggestie terugge-
bracht tot de suggestie om aan de ge-
huwde vrouwen een uitkeri ng te ver-
schaffen. Betreffende de gehuwde 
werkende vrouw is terzake voldoende 
gezegd. De hiermee samenhangende 
kosten laten een dergelijke oplossing 
niet toe. Dat geldt a fortiori voor een 
oplossing waarvan ook aan de gehuw-
de vrouwen die geen inkomensvor-
mende arbeid verrichten een uitke-
ringsrecht zou worden toegekend. 

De heer Honig van den Bossche 
vraagt naar de lasten uitgedrukt in een 
premiepercentage, wanneer ook de 
huisvrouwen voor een uitkering in 
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aanmerking worden genomen. Afge-
zien is van de omstandigheid dat een 
dergelijke uitbreiding van de verzeke-
ring niet mogelijk is zonder ook de ge-
huwde werkende vrouw voor een uit-
kering in aanmerking te brengen. 
Wanneer een stuwmeer wordt aange-
nomen van 200.000 reeds gehandicap-
te huisvrouwen en een jaarlijks aantal 
nieuw opkomende gevallen van 
44.000 is de belasting het eerste jaar 
circa 2,7 mld. overeenkomende met 
een premie in de orde van 2,5 % waar-
mede de berekende premie voor 1977 
zou moeten worden verhoogd. De ge-
achte afgevaardigde meent dat de 
loontrekkenden die na 1967 arbeidson-
geschikt zijn geworden beter af zijn 
dan degenen die vóór 1 juli 1967 arbeids-
ongeschikt zijn geworden. Hij vraagt 
of een dergelijke situatie zich ook zal 
voordoen bij de invoering van de 
AAW. Zijn opvatt ing terzijde latend, 
w i l ik zeggen dat rondom de WAO op 
dit punt hier geen aanleiding is voor 
een dergelijke veronderstel l ing, omdat 
bij de invoering van de AAW geen on-
derscheid is tussen uitkeringen krach-
tens het overgangsrecht en de defini-
tieve rechten. De mensen van het over-
gangsrecht en degenen, die onder de 
nieuwe regeling komen, worden vol-
maakt gelijk behandeld. 

De heer Van der Lek heeft voorge-
steld de nieuwe categorie uitkerings-
gerechtigden in de AAW op te nemen, 
namelijk de invalide huisvrouw met 
een uitkering van f 4000. Als ik het 
goed heb begrepen dan suggereerde 
hij dat dit geen extra last voor de AAW 
zou behoeven op te leveren omdat dan 
in het kader van de WAO een bedrag 
van f4000 zou wegval len. In de memo-
rie van antwoord staat op blz. 38 inder-
daad een bedrag van f 4000 genoemd. 
Het ging daarbij om voorzieningen ter-
zake van huishoudeli jke hulp die inge-
volge de WAO in bepaalde situaties 
worden verleend. Er is dus geen enkel 
verband tussen de te verwachten 
AAW-lasten, indien aan alle invalide 
huisvrouwen een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering zou worden verleend 
ter hoogte van f 4000 en de bij de uit-
voering van de AAW wegvallende 
WAO-lasten van voorzieningen ad 
f 4000 ter zake van huishoudelijke hulp. 
Dit past niet op elkaar. 

Hiermee meen ik te zijn gekomen 
aan het einde van mijn betoog. 

De heer Staneke (DS'70): Ik meen dat 
ik geen antwoord heb gekregen op 
mijn vraag over de premiedruk voor 
de ongehuwden. De Staatssecretaris 
heeft op 30 augustus in een vergade-

ring te Gemert doen blijken dat hij zich 
veel zorgen - en terecht naar mi jn me-
ning - maakt over de sti jging van de 
sociale lasten. U hebt daar toen mede-
gedeeld dat op het departement een 
werkgroep bezig is een onderzoek 
hiernaar in te stellen. Ik heb gevraagd, 
of u daarbij wi lde doen betrekken de 
druk van de premies voor ongehuw-
den. 

Staatssecretaris Mertens: Die studies 
vinden op het departement plaats. Uw 
vraag is, of bij die studies over de pre-
miedruken de kostenbeheersing ook 
het vraagstuk van de premiedruk voor 
de ongehuwden wordt bekeken. Ja, dit 
wordt bekeken, maar overigens is 
er ook alle aanleiding toe om er dit bij te 
betrekken omdat wi j een aantal advie-
zen van de SER afwachten. Zo wach-
ten wi j nog altijd op een SER-advies 
naar aanleiding van het rapport van de 
commissie-Vos. 

Nu had ik nog een opmerking wil len 
maken over de motie van mevrouw 
Van Leeuwen met betrekking tot de 
studies over het arbeidsongeschikt-
heidscriterium, maar ik meen dat ik 
aan dit punt in mijn betoog al over-
vloedige aandacht heb geschonken. 
Het lijkt mij dat een motie in die rich-
t ing eigenlijk overbodig is. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.19 uur. 

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

1°. twaalf Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende ontwer-
pen van (rijks)wet: 

Wijziging van de Wet, houdende rege-
ling Schadeloosstelling leden Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (Vergoe-
ding reiskosten) (13 539); 

Naturalisatie van Arsjad, Irwan en 34 
anderen (13 540, R996); 

Naturalisatie van Adams, Ellen en 23 
anderen (13 541, R 997); 

Wijziging van hoofdstuk II (Hoge Colle-
ges van Staat en Kabinet der Koningin) 
van de ri jksbegroting voor het dienst-
jaar1974(13 542); 

Wijziging van hoofdstuk VIII (Departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de ri jksbegroting voor het 
dienstjaar 1975 (Uitgaven verband 

houdende met het Extra Werkgelegen-
heidsprogramma 1973) (13 543); 

Wijziging van hoofdstuk XI (Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening) van de ri jksbegroting 
voor het dienstjaar 1975(13 544); 

Wijziging van de begroting van inkom-
sten en uitgaven van het Bezitsvor-
mingsfonds voor het dienstjaar 1974 
(13 545); 

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

Naturalisatie van Akihari j , Pieter Paul 
en 26 anderen (13 550); 

Naturalisatie van Fernatoeboen, Fran-
ciscaen 26 anderen (13 551); 

Naturalisatie van Blazek, Josef en 28 
anderen (13 552); 

Naturalisatie van Celaire, Santo Parfait 
en 25 anderen (13 553, R998). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. vijf brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de medede-
ling, dat zij zich in haar vergadering 
van 9 september 1975 heeft verenigd 
met de volgende haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van 
(rijks)wet: 

Wijziging Waterleidingswet (11 252); 

Wijziging begroting Fonds ontwikke-
ling snelle kweekreactor voor 1973 
(13 226); 

Wijziging Wet Buitengewoon pen-
si oen 1940-1945(13 288); 

Voorstel Jurgens Rechtsmiddelen cas-
satiee.a. (13 331, R 979); 

Voorstel Van Amelsvoort, Vermaat en 
W. Scholten inzake verlaging Vennoot-
schapsbelasting c a . (13 346). 

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

3°. een brief van de leden Roethof en 
Haas-Berger ten geleide van hun voor-
stel van wet tot aanvull ing van artikel 
280 van het Wetboek van Strafrecht 
(Hulpverlening aan minderjarigen) 
(13 538). 

De brief en het voorstel van wet zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 
4°. een brief van een aantal parle-
mentsleden uit Chili, waarin zij aan-
dacht vragen voor de situatie in dat 
land. 

Deze brief ligt op de griff ie ter inzage; 

5C. de volgende verzoekschriften: 
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een, van J. Nijhof te Zeist, met betrek-
king tot zijn persoonlijke omstandighe-
den; 
een, van W.C. Das te Amsterdam, met 
betrekking tot studietoelagen ten be-
hoeve van zijn kinderen; 
een, van mejuffrouw P. Siderius te 
Tzummarum, houdende verzoek om 
ontheffing van het dragen van een 
bromfietshelm; 
een, van W.H. Horseling te Heino, met 
betrekking tot ziekenfondsverzekerin-
gen; 
een, van J.A. Vrancken te Echt, met be-
trekking tot zijn huisvesting en zijn fi-
nanciële omstandigheden; 
een, van P.C. de Bruin te Linschoten, 
met betrekking tot invordering van 
verontreinigingsheffing door de pro-
vincie Utrecht; 
een, van F.K. Hijmans te Naarden, met 
betrekking tot zijn belastingen, inge-
dienddoor A.J. Pol; 
een, van A.W.F. Bogaars te Tinte, met 
betrekking tot een bevordering op de 
agrarische school van zijn beide 
zoons; 
een, van mevrouw C.F.J. Boerop-Grein 
te Amstelveen, met betrekking tot de 
Delta Lloyd; 
een, van mevrouw J.J. Ikelaar-Haan te 
Amsterdam, met betrekking tot de toe-
passing van de Sociale Verzekerings-
wetten. 

Deze adressen zullen worden gesteld 
in handen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften; 
6°. een telegram van de Nederlandse 
Handelsreizigers en Handelsagenten 
Vereniging, over de voorgenomen ver-
hoging van de kosten van het autoge-
bruik. 
Dit telegram ligt op de griffie ter inza-
ge; kopie is gezonden aan de betrok-
ken commissie; 
7°. een motie van de gemeenteraad 
van Baexem, met betrekking tot de 
Wet Rijksuniversiteit Limburg. 
Deze motie ligt op de griffie ter inzage; 
kopie is gezonden aan de betrokken 
commissie. 
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Noot 1 (zie blz. 5878) Noot 2 (zie blz. 5906) 

De vragen van het lid Coppes luiden: 
1 
Wat is er terechtgekomen van het 
schema van werkzaamheden van de 
Verenigde Naties-werkgroep voor een 
onderzoek naar de situatie van de 
mensenrechten in Chil i, zoals de Mi-
nister heeft geschetst in antwoord op 
eerder gestelde vragen d.d. 19 juni j l . 
(Handelingen 1974-1975, blz. 5260)? 

2 
Heeft de werkgroep de Chileense junta 
om toegang tot het land verzocht en zo 
ja, hoe luidde het antwoord? 

3 
Indien het antwoord op de voorgaan-
de vragen onbevredigend of negatief 
is, moet dan aan de vooravond van de 
najaarszitting van de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties niet 
worden gesproken van een mislukking 
van het door Nederland genomen 
initiatief tot opricht ing van bedoelde 
werkgroep? 

4 
Zo ja, is de Nederlandse Regering (op 
de dag voor de tweede verjaardag van 
de machtsovername in Chili en van de 
moord op president Allende) bereid 
deze mislukking openli jk vast te stellen 
en te verklaren, dat zij naar andere we-
gen zal zoeken om druk uit te oefenen 
op het bewind in Chili? 

Samenvattend overzicht van premies 
A.A.W. en lasten voor de overheid 

1. Invoering A.A.W. per 1-1-1977 (zonder 
terugwerkende kracht) (excl. werkende 
gehuwde vrouwen). 

premie 
A.A.W. 

lasten overheid 

1977 1,8% 600 min 
1978 2,4% 680 min 
1979 3,2% 850 min 
1980 4,0% 1070 min 

N.B. In de Memorie van Antwoord is 
gesteld dat de premie-percentages voor de 
A.A.W. als volgt zullen bedragen: 

1e jaar: 1,6% 
2e jaar: 2,2% 
3e jaar: 2,9% 
4e jaar: 3,5% 
5e jaar: 4,2% 

In verband met gerezen misverstanden kan 
m.b.t. het bovenstaande worden opgemerkt 
dat deze percentages betrekking hebben op 
een invoeringsdatum van 1 jul i 1976. 

2. Invoering A.A.W. per 1-1-1977 (zonder terugwerkende kracht) ( incl. werkende 
gehuwde vrouwen) 

premie A.A.W. lasten overheid 

1977 
1978 
1979 
1980 

1,8 + 0,2 = 2,0% 
2,4 + 0,3 = 2,7% 
3,2 + 0,3 « 3,5% 
3,0 + 0,3 = 4,3% 

600 + 50 = 650 min. 
6 8 0 + 7 0 = 750 min. 
850 + 6 0 = 910 min. 

1070+ 5 0 = 1120 min. 
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