
60ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 116 leden, te we-
ten: 
Van Aardenne, Aarts, Abma, Van 
Amelsvoort, Andela-Baur, Bakker, Ba-
rendregt, Ter Beek, Beekmans, De 
Beer, Beinema, De Bekker, Beumer, De 
Boer, De Boois, Bremen, Van den 
Broek, Du Chatinier, Coppes, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van 
Dam, Dees, Van der Doef, Dolman, 
Drees, Drenth, Epema-Brugman, Even-
huis, Franssen, De Gaaij Fortman, Gar-
deniers-Berendsen, Giebels, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Groensmit-van der 
Kallen, Haas-Berger, Hartmeijer, Van 
der Heem-Wagemakers, Van der Hek, 
Hermes, Hermsen, Honig van den Bos-
sche, Van Houwelingen, Hutschemae-
kers, Huijsen, Jansen, Joekes, Kappey-
ne van de Coppello, Keja, Knot, Koe-
koek, Kolthoff, Kombrink, Koning, De 
Koning (B.P.), Konings, Kosto, Kraaije-
veld-Wouters, Krouwel-Vlam, Van 
Kuijen, Langedijk-de Jong, De Leeuw, 
Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijen-
horst, Lückers-Bergmans, Molleman, 
Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, Pa-
ti jn, Peijnenburg, Poppe, Portheine, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Rool-
vink, Van Rossum, Salomons, Van der 
Sanden, Schakel, Scherpenhuizen, 
Van het Schip, Scholten, Smit-Kroes, 
Van der Spek, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Tilanus, Tolman, Tuinenburg, 
Tuijnman, Van Veenendaal-van Meg-
gelen, Veerman, Vellenga, Van de Ven, 
Verbrugh, Verwoert, Vondeling, 
Voogd, Voortman, De Vries, Walt-
mans, Weijers, Wiegel, Wierenga, Van 
Winkel, Wisselink, Worrell en Van Zeil, 

en de heren Van Agt, Vice-Minister-
President, Minister van Justitie, Van 
der Stoel, Ministervan Buitenlandse 
Zaken, Gruijters, Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Westerterp, Minister van Verkeer en 
Waterstaat, Lubbers, Ministervan Eco-
nomische Zaken, Van der Stee, Minis-
ter van Landbouw en Visserij, Boers-
ma, Minister van Sociale Zaken, me-
vrouw Vorrink, Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en de heer 
Pronk, Ministervan Ontwikkelingssa-
menwerking. 

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

Jongeling, wegens ziekte; 

Kruisinga, Van der Mei, Albers en 
Geurtsen, wegens verblijf buitens-
lands; 

Waalkens, wegens bezigheden elders; 

Andriessen en Voortman, alleen voor 
het eerste deel van de vergadering, 
wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen, ter beantwoording van 
een aantal tijdens de begrotingsbe-
handeling gestelde vragen (14 100, 
VIII, nr. 51). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondge-
deeld wordt voor kennisgeving aange-
nomen. 

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 deze vergadering daar-
tegen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met 
deze voorstellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de behandeling van 
Verslagen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften (14 118, nrs. 58 tot 
en met 67). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Van Winkel over het verslag on-
der nr. 65. 

D 
De heer Van Winkel (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben via de media 
kennis kunnen nemen van de inhoude-
lijke kant van deze zaak, die viereneen-
half jaar lang gespeeld heeft over de 
hoofden van drie minderjarige kinde-
ren. Het gaat om drie kinderen van 14, 
10 en 8 jaar, die naar Nederland zijn 

gekomen en nu al vier jaar volledig in 
de Doetinchemse samenleving zijn op-
genomen en hier zijn opgebloeid. Zij 
dreigen nu op 11 maart te worden uit-
gewezen, omdat hun bij herhaling een 
verblijfsvergunning is geweigerd. 

Inmiddels hebben wi j vanuit lndone-
sië betrouwbare informatie ontvan-
gen, dat deze kinderen daar een zeer 
onzeker en bedreigd bestaan tege-
moet gaan en dat daarmee hun veilig-
heid, toekomst, ontwikkeling en levens-
geluk op het spel staan. 

Het lijkt naar onze mening onverant-
woord en strijdig met de beginselen 
van recht en gerechtigdheid deze kin-
deren zo het slachtoffer te laten wor-
den van juridische bepalingen en pro-
cedures en hen een onzekere toekomst 
in te sturen. Voorop dient gezegd te 
zijn, dat formeel-juridisch deze zaak 
perfect is afgewikkeld. Daar is geen 
speld tussen te krijgen. Alleen inhou-
delijk-materieel komt daaruit iets 
voort, dat niemand die zich met de be-
trokkenen geconfronteerd ziet, zou wi l -
len. 

Aangezien wi j hier als volksverte-
genwoordigers ook de gevoelens van 
de bevolking tot ons mogen laten 
spreken, zou ik willen vragen of er 
geen andere wegen zijn dan nu tot de 
orde over te gaan en dit stuk te be-
schouwen als niet meer ter zake die-
nende voor de Kamer. Ik ben van me-
ning dat de Kamer hier misschien nog 
wel een taak zou kunnen hebben. 

D 
De heer Koning (voorzitter van de 
Commissie voor de Verzoekschriften): 
Mijnheer de Voorzitter! De commissie 
is de heer Van Winkel erkentelijk voor 
de aandacht, die hij aan het werk van 
de commissie wil besteden, met name 
ook aan het adres dat hier aan de orde 
is. Ik zal aanstonds voorstellen het 
adres van de agenda af te voeren, op-
dat de commissie de gelegenheid 
heeft de gedachten die door de heer 
Van Winkel zijn ontvouwd, nader te 
overwegen. 

Ik wil hieraan toevoegen, dat de 
commissie gewoonlijk niet treedt op 
grond van de richtlijnen in het verle-
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Koning 
den door haar opgesteld in zaken, 
waarover de Kroon een uitspraak heeft 
gedaan, de Raad van State gehoord. 
Dergelijke beslissingen worden, ge-
zien het contraseign van de Minister, 
niet anders dan marginaal getoetst. 

De commissie heeft in deze zaak 
overwogen, dat de aangelegenheid èn 
aan het oordeel van de Staatssecre-
taris onderworpen is geweest èn aan 
het oordeel van de Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken en dat de 
Kroon een zeer uitvoerig en naar ons 
oordeel overtuigende motivering voor 
de beslissing heeft gegeven. 

Gezien evenwel hetgeen nu naarvo-
ren is gebracht, zal de commissie dit 
overwegen en in haar beschouwingen 
betrekken. De commissie vergadert de 
volgende donderdag. Ik zal ervoor zor-
gen dat, juist ook gezien het spoedei-
sende van deze zaak, dan de zaak weer 
op de agenda van de commissie komt. 

D 
De heer Van Winkel (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de voorzitter van 
de Commissie voor de Verzoekschrif-
ten mede in overweging wil len geven, 
of het aanbeveling verdient dit punt 
onder de aandacht te brengen van de 
vaste Commissie voor Justitie, omdat 
deze commissie een breder werkter-
rein heeft dan de Commissie voor de 
Verzoekschriften, die alleen maar kan 
toetsen. 

De heerDrees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen dat de uit-
wijzing is gepland op 11 maart. De tijd 
tussen de uitwijzing en de vergadering 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften op 10 maart lijkt mij bijzonder 
krap. Het lijkt mij een zeer riskante situ-
atie. Zou het niet beter zijn dat de 
Commissie voor de Verzoekschriften 
eerder hierover vergadert? 

De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verdient wellicht ook 
overweging, dat de voorzitter van de 
commissie zich wendt tot de Staats 
secretaris van Justitie en hem mede-
deelt wat de Kamer op dit ogenblik be-
spreekt. Het is mogelijk dat de Staats-
secretaris daarin een aanleiding ziet 
zijn oordeel te herzien en zijn beslis-
sing op te schorten tot het moment dat 
de Commissie voor de Verzoekschrif-
ten in redelijkheid tot een conclusie is 
gekomen. 

De heer De Koning (voorzitter van de 
Commissie voor de Verzoekschriften): 
Mijnheer de Voorzitter! Het convoce-
ren van een vergadering vóór donder-
dag aanstaande is natuurlijk in theorie 

mogelijk. Een goede overweging 
brengt echter met zich dat daarvoor 
onder andere de noodhandelingen 
van deze vergadering ter beschikking 
moeten staan. Het is nu donderdag. De 
vergadering van de Commissie voor 
de Verzoekschriften zou dan op zijn 
vroegst volgende week dinsdag of 
woensdag kunnen plaatsvinden. Wij 
kunnen over hetgeen in de vergade-
ring van de commissie van donderdag 
aanstaande wordt besproken, direct 
na de theepauze verslag aan de Kamer 
uitbrengen. 

Een verzoek, zoals gedaan door de 
heer Waltmans, ligt, waar het hier in 
de openbare vergadering aan de orde 
is gesteld, meer op de weg van de 
Voorzitter van de Kamer, dan op de 
weg van de voorzitter van de commis-
sie, tenzij de Voorzitter van de Kamer 
daar anders over denkt. 

De Voorzitter: Het ligt voor de hand 
dat ik het besprokene direct onder de 
aandacht zal brengen van de Staats-
secretaris van Justitie. 

De heer Van Winkel (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Om geen processen te 
doorkruisen - ik heb van de Vreemde-
lingendienst enige mededelingen ge-
kregen betreffende de datum 11 maart 
- moet ik zeggen dat aan Hare Majes-
teit inmiddels een verzoek is gericht. Ik 
mag dan meedelen dat het niet waar-
schijnlijk is dat tot uitvoering op 11 
maart wordt overgegaan, zolang nog 
niet op het verzoek is gereageerd. Ik 
laat het verder aan uw oordeel over of 
wi j daarmee onze processen doorkrui-
sen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, overeen-
komstig de conclusie van de voorzitter 
van de commissie, het verslag onder 
nr. 65 van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Overeenkomstig de overige voorstel-
len van de Commissie voor de Ver-
zoekschriften wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de begro-
ting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het dienst-
jaar 1975 (14 327). 

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

Aan de orde is de interpellatie-Van der 
Spek, gericht tot de Ministers van Eco-

nomische Zaken, van Buitenlandse Za-
ken en voor Ontwikkelingssamenwer-
king, over de levering van oorlogsma-
teriaal, in het bijzonder korvetten, aan 
Indonesië. 

(Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 23 februari 1977).1 [De vragen zijn 
opgenomen aan het eind van deze 
weekeditie.] 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het was nog niet zo lang 
na de val van het regime-Caetano in 
Portugal dat al duidelijk werd welke 
bedoelingen Indonesië had met de op 
dat moment nog Portugese kolonie 
Oost-Timor. Ook de Nederlandse Re-
gering hoorde wel iets, want in decerrv 
ber 1974 is de Nederlandse ambassa 
deur in Canberra gewaarschuwd door 
de heer Ramos Horta van het Fretilin, 
de bevrijdingsbeweging van Oost-Ti-
mor, dat een Indonesische inval dreig-
de. Op 28 februari 1975 heeft de Au-
stalische minister van buitenlandse 
zaken Willesee zijn Indonesische colle-
ga Malik in New Delhi tijdens een con-
ferentie publiekelijk gewaarschuwd 
geen gewapende interventie in Oost-
Timor te plegen. In de maanden febru-
ari-maart van 1975 stond de Australi-
sche pers vol met berichten over lndo-
nesische aanvalsplannen. 

Desondanks leverde Nederland in 
mei 1975 acht F-27 militaire transport-
vliegtuigen, gebouwd door Fokker. Des-
ondanks verleende de Regering op 21 
augustus 1975 een exportvergunning 
voor drie korvetten voor de lndonesi-
sche marine. 

Daarna escaleerde de zaak verder. In 
september 1975 dreigde Malik dat ln-
donesië Oost-Timor zou binnenvallen 
als er daar niet heel spoedig een eind 
kwam aan de burgeroorlog, die ove-
rigens voor een groot deel door lndo-
nesië was georganiseerd. Het Angola-
comité verzocht de Nederlandse Rege-
ring tegen deze chantage van de lndo-
nesische regering op te komen. 

Het werd daarin gesteund door de 
dagelijkse besturen van Partij van de 
Arbeid, PPR en PSP. Indonesië ging in 
de maanden september-decembertot 
allerlei vrij kleine militaire interventies 
over. In antwoord op schriftelijke vra-
gen van de heer Ter Beek c.s. zei de 
Regering op 10 oktober dat noch het 
defensiebeleid van Indonesië, noch de 
situatie in de regio destijds aanleiding 
waren tot bedenkingen tegen de ex-
portvergunning voor de korvetten. 

Korte tijd later, op 28 november, riep 
het Fretilin de onafhankelijkheid uit. 
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Op 7 december kwam dan de groot-
scheepse Indonesische invasie. De 
volgende dag verbrak Portugal de di-
plomatieke betrekkingen. Vier dagen 
daarna veroordeelde de Algemene 
Vergadering van de VN het lndonesi-
sche optreden en eiste zij de terugtrek-
king van de Indonesiche troepen. 
Daarbij onthield Nederland zich van 
stemming. Waarom is dat eigenlijk ge-
beu rd? 

Op 22 december, tien dagen daarna, 
veroordeelde de Veiligheidsraad met 
algemene stemmen het Indonesische 
optreden en eiste de terugtrekking van 
de troepen. Op 18 december was in-
tussen door de Indonesische troepen 
een marionettenregering geïnstal-
leerd. Sindsdien duurt de strijd in alle 
hevigheid voort. 

Op 22 april 1976 veroordeelde de 
Veiligheidsraad opnieuw Indonesië en 
riep deze opnieuw op tot terugtrekking 
van de troepen. Op 3 juni 1976 richtten 
zich 25 Australische parlementsleden 
tot onze eigen Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking in zijn functie van 
voorzitter van de IGGI, met het verzoek 
de economische hulp aan Indonesië te 
staken zolang de Indonesische troepen 
in Oost-Timor verblijven. 

Dan weer een mededeling van onze 
Regering. Op 9 juli 1976 werd, inant-
woord op schriftelijke vragen van mi j , 
door de heren Van der Stoel en Lub-
bers gezegd dat destijds de Regering 
op het moment van het verlenen van 
die exportvergunning op 21 augustus 

1975 niets bekend was van lndonesi-
sche bemoeiienissen met Oost-Timor. 
Op mijn vraag of die exportvergun-
ning alsnog kan worden ingetrokken, 
werd gezegd dat dit met eenmaal ver-
leende vergunningen niet wordt ge-
daan, behalve als er zwaarwegende en 
doorslaggevende redenen zijn van 
buitenlands politieke aard, bijvoor-
beeld internationaal overeengekomen 
verplichtingen. De toenmalige situatie 
gaf hun daartoe echter geen aanlei-
ding. 

Zij zeiden dit ondanks de zeer mooie 
woorden over het selectief wapenex-
portbeleid in de nota Ontwapening en 
Veiligheid. Nederland is kennelijk al 
die jaren doof en blind geweest voor 
de berichten over het Indonesische op-
treden, over de plannen daartoe, over 
de verwerkelijking daarvan. Het heeft 
echter wel de vette order in de wacht 
gesleept. Met heefteen onverantwoor-
de wissel op de toekomst getrokken en 
nu heeft het ontdekt wat er in feite ge-
beurd is. 

De strijd gaat nog steeds voort. Op 
19 november 1976 kwam het bericht 
dat Malik geen VN-vertegenwoordiger 
toelaat. Dat is erg interessant omdat in 
mei aanstaande de Veiligheidsraad 
weer gaat vergaderen over het pro-
bleem. waarbij een voorstel ter tafel 
zal komen om een factfinding-missie 
van de VN naar Oost-Timor te sturen. 
Overigens, ook andere internationale 
organen, zoals het Internationale Rode 
Kruis, worden niet toegelaten. Er is 

sprake van een zeer effectieve blokka 
de, ook in medische zin. De korvetten 
die Indonesië al heeft zijn daar bijzon-
der geschikt voor en de nieuwe korvet-
ten zijn dat nog veel beter. 

Er is geen enkele arts op Oost-Ti-
mor, gegeven het feit, dat de artsen 
van het Fretilin onder bedreiging door 
de Indonesiërs gedwongen zijn te ver-
trekken. Er is dus zeer dringend huma-
nitaire hulp nodig. Ook die kan door de 
oorlogssituatie en door het lndonesi-
sche optreden niet worden gegeven. 

Heel recent, namelijk op 13 februari, 
lijkt er iets gebeurd te zijn in de Neder-
landse Regering. Alweer onze eigen 
Minister voor Ontwikkelingssamenwer-
king zegt op 13 februari in Amsterdam 
een aantal opmerkelijke dingen. Het 
verslag ervan staat in De Groene. Het 
heeft, lijkt mi j , niet veel zin het te gaan 
tegenspreken, want ik heb enkele onaf-
hankelijke bronnen geraadpleegd die 
wat in De Groene staat hebben beves-
tigd. 

Waarom heeft de Minister daar zulke 
opvallende dingen gezegd? Zijn mis-
schien nieuwe gegevens bekend ge-
worden, waaruit zou blijken, dat er in-
derdaad door Indonesië een meedo-
genloze oorlog wordt gevoerd? Vol-
gens rapporten zouden er 60 tot 100 
duizend doden zijn gevallen, ofwel zou 
ongeveer 15% van de bevolking van 
Oost-Timor zijn uitgemoord. Het gaat 
om te beginnen om het rapport van 
Dunn, die directeur van de Foreign Af-
fairs Group van de Legislative Research 
Service van het Australische par-
lement en voormalig Australisch con-
sul in Dili, de hoofdstad van Oost-Ti-
mor, die in Lissabon een aantal getui-
genissen heeft verzameld, op zeer 
consciëntieuze manier, van vluchtelin-
gen uit Oost-Timor, anti-Fretilin men-
sen, die daar een boekje hebben open-
gedaan over het Indonesische optre-
den. Overigens, die Oost-Timorese 
vluchtelingen blijken, een tijdje in Por-
tugal zijnde, dermate te zijn geschrok-
ken van het Indonesische optreden, 
dat ze nu ook de terugtrekking van de 
Indonesische troepen eisen. Het twee-
de rapport is dat van een katholieke 
humanitaire organisatie in Indonesië. 
Het heet: Notes on East-Timor. Die 
mensen hebben een bezoek gebracht 
aan Oost-Timor. Zij zijn bepaald geen 
Fretilin-vrienden, zoals uit de tekst 
blijkt. Zij hebben wel geconstateerd, 
hoe ontstellend wreed het optreden 
van de Indonesische troepen was, hoe 
ontzaglijk massaal de afwijzing van het 
Indonesische optreden en van de an-
nexatie door de bevolking is en hoe 
groot de steun voor het Fretilin is. Mis-
schien was dat de aanleiding voor Mi-
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Van der Spek 
nister Pronk eens wat anders te gaan 
zeggen. 

Hij heeft een paar opmerkelijke din-
gen gezegd. Hij heeft een veto als Mi-
nister voor Ontwikkelingsamenwer-
king bij wapenleveranties aan concen-
tratielanden. Dat veto is de laatste ja-
ren al eens gebruikt. Hij zei, niet met 
zoveel woorden, maar duidelijk ge-
noeg: ik ga het veto gebruiken als deze 
leverantie van de korvetten aan de or-
de komt. Hij zei letterlijk: Ik kan mij 
niet voorstellen dat welk lid van de Ne-
derlandse Regering dan ook na de in-
val in Oost-Timor medewerking zou 
kunnen geven aan de levering van mi-
litair materieel aan Indonesië. Hij wist 
blijkbaar niet, dat de exportvergunning 
er al lang is. Uit deze woorden zou je 
misschien kunnen opmaken, dat er in 
de Regering wordt gedacht over het op-
nieuw bezien van de exportvergunning 
en deze misschien opnieuw geven dan 
wel neutraliseren door een negatieve 
uitspraak. Het lijkt mij ook niet onlo-
gisch dat men er nog eens over denkt, 
want als men serieus neemt wat in de 
Ontwapeningsnota staat over het selec-
tieve wapenexportbeleid, is het duide-
lijk dat het niet om een momentopname 
gaat, dus dat men niet kan zeggen: er is 
geen reden die exportvergunning te 
weigeren dus verlenen wi j haar maar, 
terwij l misschien een week of een half 
jaar later de toestand volgens dezelfde 
tekst in de Ontwapeningsnota dermate 
erg is, dat de Regering op dat moment 
zeker geen vergunning zou hebben ver-
leend. 

Als het een oude vergunning betreft, 
terwijl de levering nog moet gebeuren, 
zal de Regering moeten terugkomen 
op die beslissing van destijds. Zij zal 
dan moeten zeggen, dat er intussen 
zoveel is gebeurd - misschien zegt de 
Regering in haar naïviteit dat er zoveel 
onverwachts is gebeurd; dat wi l ik dan 
wel incalculeren, al kost het mij ont-
zaglijk veel moeite - dus zoveel onver-
wachts is gebeurd, dat zij erop terug 
moet komen. Ik vind het dus heel be-
grijpelijk dat men ook al is de vergun-
ning destijds verleend - wat ik uiterst 
onbegrijpelijk vind - achteraf, eindelijk 
na ontzettend veel moeite op de hoog-
te gekomen is de van de werkelijke fei-
ten op Oost-Timor, en dan zegt: wi j 
hebben de vergunning destijds wel ge-
geven, maar wij moeten er nu op te-
rugkomen. Wat betekent anders, als 
de Regering daartoe niet bereid en niet 
in staat is, die mooie passage in de 
Ontwapeningsnota? 

Dit geheel heeft mij aanleiding gege-
ven tot de vragen, die ik als gebruike-
lijk niet zal voorlezen. Met name was 

het aanleiding tot het stellen van vraag 
10, waarin ik de Regering uitdrukkelijk 
vraag alsnog de verleende exportver-
gunning voor drie korvetten in te trek-
ken. 

D 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de beantwoording van 
de vragen, gesteld door de heer Van 
der Spek, wi l ik een reactie vooraf la-
ten gaan op de vraag van de heer Van 
der Spek waarom Nederland zich in 
deze kwestie van stemming heeft ont-
houden in de Verenigde Naties. Het is 
de Kamer wellicht bekend dat bij dit al-
les een aantal overwegingen een rol 
heeft gespeeld. Een belangrijke daar-
van is het feit van de Portugese belan-
genbehartiging door Nederland in ln-
donesië; een andere is de overweging 
dat, juist gezien bepaalde bindingen 
die blijkbaar bestaan met de verzets-
beweging in Nieuw-Guinea, een zeke-
re terughoudendheid voor Nederland 
op haar plaats was. Uiteraard handha-
ven wi j het uitgangspunt dat het zelf-
beschikkingsrecht van alle volken 
moet zijn verzekerd. 

Wat de berichten over gruwelen in 
Oost-Timor betreft, wi l ik opmerken 
dat de Regering er met zorg en onrust 
kennis van heeft genomen, maar dat 
het onderzoek niet zodanig is gevor-
derd dat de Regering de beschikking 
heeft over concrete gegevens over wat 
zich heeft afgespeeld. Het zal de Ka-
mer echter - ik zeg dit nogmaals - dui-

delijk zijn dat enigerlei handeling die 
kan worden aangemerkt als een 
schending van de mensenrechten, of 
als het ongeoorloofd optreden van 
strijdkrachten, door de Nederlandse 
Regering wordt veroordeeld. 

De vragen 1 en 3 van de heer Van 
der Spek kunnen het best samen wor-
den behandeld omdat zij duidelijk ver-
band met elkaar houden. In de eerste 
plaats dient te worden opgemerkt dat 
de bevoegdheid tot het verlenen van 
uitvoervergunningen voor wapens be-
rust bij de Ministervan Economische 
Zaken, krachtens het uitvoerbesluit in-
zake strategische goederen van 1963, 
dat weer berust op de ln- en Uitvoer-
wet. Tevens bestaat de regeling dat 
over de verlening van deze vergunnin-
gen tevoren het oordeel wordt ge-
vraagd van de Minister van Buiten-
landse Zaken ten aanzien van de even-
tuele politieke implicaties van zo'n le-
vering. Binnen het Departement van 
Buitenlandse Zaken is verder de infor-
mele afspraak gemaakt dat bij de poli-
tieke beoordeling ook de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking zal wor-
den geconsulteerd bij belangrijke le-
veranties, ingeval het concentratielan-
den betreft, ten einde in de evaluatie 
ook eventuele aspecten op het gebied 
van de ontwikkelingssamenwerking te 
kunnen betrekken. Dit informele arran-
gement bestaat sinds begin 1973. 

Deze afspraak gold in beginsel ook 
voor Indonesië als concentratieland. 
Door omstandigheden is de Minister 

Minister Van der Stoel (rl voert het woord. Naast hem Minister Pronk (I) 
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Van der Stoel 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
conform deze afspraak niet geconsul-
teerd over de voorgenomen leverantie 
van drie korvetten aan Indonesië maar 
is hij wel in een later stadium - in juni 
1975- hiervan op de hoogte gesteld. 
De uitvoervergunning voor de drie 
schepen werd verleend op 21 augus 
tus 1975. Daarbij moet worden aange-
tekend dat het feit, dat de veiligheids-
behoefte van Indonesië op dit punt al-
leszins redelijk en duidelijk was, bij de 
beoordeling van deze leverantie zeker 
een rol heeft gespeeld. Indonesië be-
strijkt immers een uitgebreid zeege-
bied en heeft slechts een beperkte ma-
rine. Onder die omstandigheden lag 
het voor de hand dat Nederland niet 
weigerde, medewerking te verlenen 
aan de levering van deze, betrekkelijk 
kleine, marinevaartuigen. 

Ik wi l de heer Van der Spek de verze-
kering geven dat de Regering op 21 
augustus 1975 niets bekend was van 
enig optreden van Indonesië tegen 
Oost-Timor. Uiteraard zijn er geruch-
ten en berichten geweest, maar op het 
moment van de verlening van de uit-
voervergunning waren er geen rede-
nen om aan te nemen, dat een derge-
lijk optreden zeker of met een zeer gro-
te mate van waarschijnlijkheid zou 
plaatsvinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de 
beantwoording van de vragen 7,8, 9 
en 11. De heer Van der Spek heeft in 
zijn vragen uiteengezet, dat al eerder 
over deze zaak door hem vragen zijn 
gesteld. Hij heeft ook gereleveerd, dat 
in het antwoord op deze vragen op 6 
juni 1976 door de Regering is uiteen-
gezet, dat intrekking van de vergun-
ning alleen verantwoord is in geval van 
zeer zwaarwegende en doorslagge-
vende redenen. De heer Van der Spek 
heeft in zijn vragen aan de orde 
gesteld, wat die zwaarwegende en 
doorslaggevende redenen konden zijn 
en hierover nadere opheldering ge-
vraagd. 

Ik behoef niet uiteen te zetten - ik 
heb het al in antwoord op de vragen 
van juni 1976 gedaan - dat intrekking 
van een exportvergunning hoogst on-
gebruikelijk is en dat dit slechts kan 
worden overwogen als hierbij zeer 
zwaarwegende overwegingen gelden. 
Ik teken hierbij aan dat, als de proble-
matiek van heroverweging zich in de 
komende jaren voordoet, een volgend 
kabinet hierin uiteraard eigen verant-
woordelijkheid heeft en natuurlijk het 
recht heeft van de beleidslijn die ik nu 
zal uiteenzetten, af te wijken. 

Het is duidelijk, dat elk Nederlands 
kabinet aan volkenrechtelijke verplich-

tingen is gehouden, die prevaleren bo-
ven een verleende exportvergunning. 

De heer Waltmans (PPR): Dat geldt 
ook voor Indonesië. 

Minister Van der Stoel: Ik ben bezig, 
dit punt ui twerken. 

Ik denk in dit verband aan volken-
rechtelijke verplichtingen die voort-
vloeien uit enigerlei besluit van de Vei-
ligheidsraad, bij voorbeeld betreffen-
de de kwestie-Oost-Timor. Deze komt 
nog voor op de agenda van de Veilig-
heidsraad. 

Ook kunnen er redenen zijn tot her-
overweging van het verlenen van de 
exportvergunning indien Indonesië in 
oorlogshandelingen betrokken raakt, 
die niet het gevolg zijn van onuitgelok-
te agressie tegen dit land. 

Verder zou er reden tot heroverwe-
ging van het genomen besluit tot het 
verlenen van een exportvergunning 
zijn, indien ten tijde van de leverantie 
van het eerste korvet - deze zal ove-
rigens pas over ruim twee jaar, dus 
medio 1979, plaatsvinden - in en rond 
Oost-Timor zich oorlogshandelingen 
voordoen van zodanige aard en om-
vang, dat inzet van de korvetten in die 
strijd waarschijnlijk is. 

Het intreden van een dergelijke situ-
atie zou eveneens tot een heroverwe-
ging kunnen leiden. Wanneer ik dit 
stel, hecht ik eraan hieraan toe te voe-
gen dat dit geenszins betekent dat ik er 
van ui tga dat zich inderdaad medio 
1979 een dergelijke situatie zal voor-
doen. 

D 
Minister Pronk: Mijnheer de Voorzit-
ter! Aan mij is de beantwoording van 
vraag 2. Ik wil vooraf een opmerking 
maken naar aanleiding van datgene 

wat de geachte afgevaardigde de heer 
Van der Spek heeft gezegd. Hij ge-
bruikte dreigende taal toen hij zei: 
waag het niet om datgene wat in de 
Groene Amsterdammer zwart op wit 
staat te ontkennen. Welnu, dat waag ik 
niet; hetgeen in de Groene Amster-
dammer staat is een letterlijke weerga-
ve van een deel van de discussie die in 
Amsterdam heeft plaatsgevonden. Ik 
heb toen ter adstructie van de regeling 
die mijn collega Van der Stoel zoeven 
uiteen heeft gezet - die regeling houdt 
in dat er een consultatieprocedure 
dient plaats te vinden die natuurlijk tot 
overeenstemming tussen de betrok-
woord 'veto' gebruikt. Dat is een on-
zorgvuldig gebruik van het woord 've-
to ' ; het gaat om een regeling van een 
consultatieprocedure, welke tot alge-
hele overeenstemming dient te leiden, 
leder die het politieke besluitvor-
mingsproces binnen het kabinet kent, 
weet dat veto's niet bestaan. Wel be-
staat de noodzaak van een algehele 
overeenstemming tussen de betrok-
ken bewindslieden. 

De vraag is in hoeverre één en ander 
in de afgelopen jaren heeft plaatsge 
vonden sinds de inwerkingtreding van 
die regeling. De desbetreffende rege-
ling is, met uitzondering van het on-
derhavige geval, zoals mijn collega Van 
der Stoel heeft duidelijk gemaakt, bij 
alle andere voorgenomen leveranties 
van oorlogsmaterieel aan concentra-
tielanden in het kader van de Neder-
landse ontwikkelingssamenwerking in-
derdaad toegepast. De toepassing van 
die regeling heeft altijd geleid tot over-
eenstemming tussen de betrokken be-
windslieden. Die overeenstemming 
heeft of het wel, of het niet tot uitvoe-
ring brengen van het aanvankelijke 
voornemen tot leverantie van oorlogs-
materieel aan het desbetreffende con-
centratieland, geïmpliceerd. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzit-
ter! Aan mij is de beantwoording van 
vraag 4, een wat ongebruikelijke vraag, 
omdat zij betrekking heeft op de proce-
dure van besluitvorming binnen het ka-
binet. Ik heb daarom over de beant-
woording van deze vraag overleg ge-
pleegd met de voorzitter van de raad 
van Ministers, omdat de vraag recht-
streeks verband houdt met ons regie-
ment van orde wat het functioneren van 
de Ministerraad betreft. Uit dat overleg 
is de conclusie voortgevloeid dat er in 
dit concrete geval geen bezwaar be-
staat om op deze vraag een duidelijk 
antwoord te geven. Dat antwoord is 
ontkennend. 

Wat vraag 5 betreft kan ik de geachte 
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afgevaardigde mededelen dat deze 
schepen contant worden betaald. 

Met betrekking tot vraag 10 meen ik 
dat ik na al hetgeen wat hiervoor ge-
zegd is, betrekkelijk summier kan zijn 
en eenvoudigweg kan volstaan met 
het antwoord: 'neen'. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Met genoegen heb ik ge-
constateerd dat mijn bronnen door de 
Regering voor 100% correct zijn be-
vonden. Dat zegt zij zelden. 

De Ministervan Buitenlandse Zaken 
heeft gezegd dat destijds bij de stenv 
ming in de VN enkele argumenten 
hebben gegolden voor onthouding 
door Nederland ten aanzien van de re-
solutie die Indonesië veroordeelde. Hij 
noemde als argument onder andere 
het door Nederland vertegenwoordi-
gen van de Portugese belangen. Het 
lijkt mij dat dat argument in analoge 
andere gevallen niet opgaat. Het kan in 
dit geval helemaal niet opgaan, want 
de stemming was op 12 december 
1975. De betrekkingen tussen Portugal 
en Indonesië waren al op 8 december 
verbroken, maar het duurde nog enige 
tijd voordat Nederland de Portugese 
belangen ging behartigen. De stem-
ming op 12 december was overigens 
vijf dagen nadat de massale invasie 
had plaatsgevonden. Het was dus heel 
duidelijk wat er aan de hand was. 
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Ik begrijp dat er geen vetorecht is 
van de Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking, maar alleen een consul-
tatieprocedure. Ik heb geen antwoord 
gekregen op een onderdeel van vraag 
1, namelijk wat de reden is dat men 
destijds deze regeling heeft getroffen. 
Minister Pronk heeft ook niet gezegd in 
welke gevallen die consultatie welis-
waar tot overeenstemming heeft ge-
leid, maar toch tot een andere beslis-
sing dan het aanvankelijke voorne-
men. Ik vind het erg interessant om te 
weten in hoeveel gevallen dat is ge-
beurd. 

Minister Van der Stoel zegt dat deze 
regeling niet is toegepast in het geval 
van de korvettenleverantie, maar dat 
Minister Pronk in juni 1975 wel op de 
hoogte is gesteld. Dat was dus nog 
twee maanden voordat de exportver-
gunning werd verleend. Op de hoogte 
stellen is dus weer wat anders dan 
consulteren. Er was geen sprake van 
een veto, omdat dit veel te sterk is. Het 
was ook niet een op de hoogte stellen, 
omdat dit alleen betekent: Je mag het 
alleen maar weten, maar je mag niets 
terug zeggen. Daartussen in zit dus 
consulteren, meedelen, een antwoord 
afwachten, enz. Ik vind dit allemaal erg 
subtiel. Ik begrijp niet waarom er in ju -
ni 1975 wel de mogelijkheid was de 
Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking op de hoogte te stellen, maar 
er niet tot consultatie kon worden 
overgegaan. Waarom mocht zijn me-
ning toen niet meer gehoord worden? 

Korvettenleverantie aan Indonesië 

Minister Van der Stoel heeft gezegd 
dat hij zich enkele bijzondere gevallen 
kan voorstellen, waarin op een een-
maal gegeven vergunning kan worden 
teruggekomen. Het ene geval heeft hij 
destijds in het antwoord op schrifte-
lijke vragen genoemd, namelijk dat 
van de internationale verplichtingen. 
Ik heb begrepen dat daaronder bij-
voorbeeld een wapenembargo van de 
Veiligheidsraad valt. Hij heeft nog 
twee andere gevallen genoemd, na-
melijk ten eerste wanneer Indonesië 
betrokken zou raken bij oorlogshande-
lingen die niet het gevolg zijn van een 
onuitgelokte agressie tegen Indonesië. 
Wat dat betreft kunnen op dit ogenblik 
de feiten niet worden geloochend. 
Nog een bijzonder geval om terug te 
komen op een eenmaal genomen be-
slissing was, als er in 1979 in Oost-Ti-
mor een zodanige situatie zou zijn, dat 
inzet van die korvetten waarschijnlijk 
is. Maar als dat niet zo is? Stel, dat het 
Indonesië lukt om die hele zaak daar 
militair in elkaar te stampen, dan is er 
in 1979 geen probleem! Dan kunnen 
wij rustig leveren. Die korvetten kun-
nen dan ook gebruikt worden om 
eventueel nieuw verzet in Oost-Timor 
tegen te gaan. Zij zijn daarvoor toege-
rust. Zij hebben radar-apparatuur die 
dusdanig is dat met ongeveer zes kor-
vetten het gehele kustgebied van 
Oost-Timor kan worden bestreken. Het 
is zeer sophisticated radarapparatuur. 
Het is duidelijk dat deze daarvoor ge-
bruikt zal worden. Ook wanneer er op 
dat moment geen oorlogshandelingen 
aan de gang zijn, zullen zij gebruikt 
worden voor interne onderdrukking. 
Dat punt werd ook genoemd in de ont-
wapeningsnota als reden om eventu-
eel niet over te gaan tot leveranties. 

Minister Lubbers heeft gezegd dat a 
contant wordt betaald. Ook bij contan-
te betaling is het niet geheel ondenk-
baar dat er van de zijde van de Neder-
landse overheid bepaalde financiële 
implicaties aan vastzitten. Ik wi l precies 
horen of dit inderdaad het geval is. 

Het is duidelijk dat wi j van mening 
zijn dat het antwoord van de kant van 
de Regering zeer onbevredigend is. 
Wij wil len een uitspraak van de Kamer 
vragen, waarin de Regering wordt ver-
zocht, de exportvergunning in te trek-
ken. 

Met interesse heb ik genoteerd dat 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
heeft gezegd dat hij zich grote zorgen 
maakt over de berichten over de gru-
welen, maar dat ze nog niet dusdanig 
hard zijn dat hij er een definitief oor-
deel over kan vellen. Dat is mede een 
reden om ook een andere uitspraak 
aan de Kamer te vragen. Er moet bij de 
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Van der Spek 
Regering op worden aangedrongen dat 
zij er alles aan doet opdat een 'fact fin-
ding'-missie, met echte bevoegdhe-
den - dit in tegenstelling tot de vorige -
namens de VN naar Oost-Timor zal 
gaan. Bovendien moeten ook de hu-
manitaire organisaties worden toege-
laten, die zo verschrikkelijk nodig zijn 
om de bevolking, die op dit ogenblik 
verstoken is van enige hulp van enige 
omvang, bij te staan in humanitair op-
zicht. 

Moties 

De Voorzitter: Door het lid Van der 
Spek worden de volgende moties 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
voorgenomen levering door Neder-
land aan de Indonesische Marine van 3 
korvetten; 

overwegende dat Indonesië in een 
openlijke agressieoorlog tegen Oost-
Timor is verwikkeld, en het volk van 
Oost-Timor daardoor het recht van 
zelfbeschikking ontzegt; 

van mening, dat Nederland zich dient 
te onthouden van levering van militair 
materieel aan landen die in een aan-
valsoorlog zijn verwikkeld; 

verzoekt de Regering de destijds ver-
leende vergunning voor de export van 
de 3 korvetten aan Indonesië in te trek-
ken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

van mening, dat verschillende gezag-
hebbende rapporten duiden op een 
bijkans algemeen verzet onder de be-
volking van Oost-Timor tegen het ln-
donesische militaire optreden en op 
het falen van de Indonesische strijd-
krachten om een noemenswaardig ge-
deelte van dit gebied onder controle te 
brengen; 

van mening, dat zeer veel berichten 
wijzen op schending op grote schaal 
door de Indonesische troepen op 
Oost-Timor van de rechten van de 
mens; 

verzoekt de Regering met kracht te be-
vorderen, dat een onderzoekcommis-
sie van de Verenigde Naties, met rui-
me bevoegdheden, ter vaststelling van 
de feiten een bezoek aan Oost-Timor 
zal brengen; 

verzoekt de Regering voorts om te be-
vorderen, dat internationale hulporga-
nisaties tot Oost-Timor worden toege-

laten opdat humanitaire hulp aan de 
zwaargetroffen bevolking kan worden 
verleend, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

D 
De heer De Leeuw (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is erg nuttig dat de heer 
Van der Spek deze zaak aan de orde 
heeft gesteld. Het vraagstuk van de 
korvettenlevering past in het geheel 
van een beleid. Het kabinet draagt gro-
te verantwoordelijkheid voor de ont-
wikkelingen in Indonesië. Er wordt -
dat is bekend - grote directe steun ge-
geven. Minister Pronk is voorzitter van 
de IGGI, het internationale consortium 
dat de neokoloniale roof regelt en 
daartoe het regime van Soeharto over-
eind houdt. Zonder IGGI was er geen 
Soeharto meer. Met medewerking van 
de Regering leveren Nederlandse be-
drijven militair materieel en infrastruc-
turele voorzieningen van strategische 
aard, niet voor parades en partijen, 
maar voor gebruik in oorlog, al begrijp 
ik uit het antwoord van Minister Van 
der Stoel dat hij meent dat Fretilin de 
aanvaller is die Indonesië bestookt. 

Minister Van der Stoel: Ik weet niet 
waar u dat uit afleidt, maar die inter-
pretatie laat ik voor uw rekening. 

De heer De Leeuw (CPN): Fokker levert 
vliegtuigen voor militaire transporten 
en Philips voert met bijstand van de 
PTT - volgens het Financieele Dagblad 
- een groot telecommunicatieproject 
uit dat direct van militair-strategische 
betekenis is. Daarnaast wordt ook 
vuurleidingsapparatuur geleverd. Een 
dochteronderneming van de Holland-

se Betongroep verbetert wegen op 
West-Timor ter vergemakkelijking van 
militaire operaties. De levering door 
Rijn-Schelde-Verolme van korvetten 
aan de Indonesische marine is dus ab-
soluut geen geïsoleerde aangelegen-
heid. Het is mogelijk gemaakt door 
hulp van de Nederlandse marine en 
steun van de Nederlandse militaire 
attaché in Djakarta. Vandaar ook na-
tuurlijk het korte, welsprekende ant-
woord van Minister Lubbers op vraag 
10, 'neen'. 

Waarvoor deze korvetten zullen wor-
den gebruikt is zeer duidelijk. Het ver-
lenen van de exportvergunning bete-
kent directe medeplichtigheid door 
steun aan gewapende agressie in 
Oost-Timor wordt in Jakarta begrijpe-
Soeharto-regime neerkomt op onder-
steuning van onderdrukking, schen-
ding van mensenrechten op reusachti-
ge schaal en naar nu steeds duidelijker 
wordt genocide, volkerenmoord. 

Het Indonesische generaalsbewind 
is geboren uit massamoord en het her-
neemt deze praktijken nu het zijn on-
dergang tegemoet gaat. De vrijheids-
strijd voor de onafhankelijkheid van 
Oost-Timor wordt in Jakarta begrijpe-
lijk genoeg als een dodelijke bedrei-
ging gezien omdat daardoor overal in 
de Archipel tot opstand wordt geïn-
spireerd. Vandaar de noodzaak tot 
versterking van luchtmacht en marine. 
Vandaar de agressieoorlog tegen de 
democratische republiek van Oost-Ti-
mor en het Fretilin. De vrijheidsstrijd 
kan echter niet worden uitgetrapt en 
het leger van Soeharto is nu zeker tot 
een nederlaag gedoemd nu het zijn 
toevlucht neemt tot napalm en moord. 

Nederlandse medeplichtigheid door 
ontwikkelingshulp, IGGI-voorzitter-
schap en wapenleveranties is dus niet 
alleen verwerpelijk en onverdedigbaar 
maar ook uitermate schadelijk voor 
het internationale aanzien van ons 
land in de wereld en vooral in Azië, Afri-
ka en Zuid-Amerika. De recente 
geschiedenis van Zuid-oost Azië heeft 
immers geleerd dat een staatsgreep-
bewind, al krijgt het de wapens gele-
verd die het voor zijn uitroeiingsoorlo-
gen denkt nodig te hebben, onherroe-
pelijk ten gronde gaat. ledere mede-
werking aan wapenleveranties in de 
vorm van exportvergunningen, ex-
portkredieten, exportgaranties, verze-
kering tegen politieke risico's en der-
gelijke in welke openlijke of geheime 
vorm dan ook, is naar onze mening on-
toelaatbaar. 

Het argument van de werkgelegen-
heid, dat wordt aangevoerd, is be-
drieglijk en immoreel. Opvoering van 
de wapenproduktie werkt niet stimule-
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De Leeuw 

rend maar ontwrichtend voor de eco-
nomische bedrijvigheid. Dat onttrekt 
middelen die noodzakelijk zijn voor 
produktieve investeringen. Boven al, 
wapenproduktie en wapenhandel, zo-
als bedreven door Rijn-Schelde-Verol-
me, Philips en Fokker, zorgen ervoor 
dat zij zich manifesteren als kooplie-
den des doods, profiteurs van oorlog 
en verderf. Hun wapenhandel bedreigt 
veiligheid en vrede. 

De mensenrechten zijn op het ogen-
blik sterk in discussie. Hier zijn deze 
naar onze mening op gruwelijke wijze 
in het geding. Een einde maken aan de 
wapenexporten naar Indonesië, ex-
portvergunningen intrekken is daarom 
in dit kader noodzakelijk. Blijft een der-
gelijk optreden tegen wapenexport 
achterwege, zoals uit het standpunt 
van de Regering overduidelijk is geble-
ken, dan komt het gepraat over men-
senrechten in een buitengewoon ont-
hullend daglicht te staan. 

D 
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Met enige schroom neem 
ik aan dit debatje deel. Het risico is aan-
wezig, dat de Kamer vandaag een nega 
tieve bijdrage levert aan de verhou-
ding tussen ons land en Indonesië. Wij 
kunnen de gebeurtenissen van van-
daag in deze Kamer natuurlijk niet los 
zien van andere politieke feiten in ons 
land en van politieke bedoelingen met 
betrekking tot Indonesië. Het CDA 
wenst in dit geheel behoedzaam te 
opereren. Een goede verhouding met 
het Indonesische volk achten wi j 
belangrijk. Dit sluit kritiek niet uit. Wij 
hebben openbaar en binnenskamers 
onze opvattingen over de politieke ge-
vangenen in Indonesië bij herhaling 
kenbaar gemaakt. Mijn schroom vloeit 
ook voort uit onze historische relatie 
met Indonesië. Wij zijn niet de eerst 
geroepenen om uitgerekend ten aan-
zien van dat land als criticus op te tre-
den wanneer het gaat om vraagstuk-
ken van dekolonisatie en dergelijke. 

Dit neemt niet weg dat de dekoloni-
satie van Oost-Timor in geen enkel op-
zicht volgens het handvest van de VN 
is verlopen. Integendeel, Indonesië 
heeft de situatie die ontstond door het 
vertrek van Portugal opgevuld met een 
daad van agressie. Daar kan niemand 
omheen en wij keuren deze daad van 
agressie af. Ook het volk van Timor 
heeft recht op zelfbeschikking als een 
onvervreemdbaar recht. De Minister 
van Buitenlandse Zaken is reeds sum-
mier ingegaan op het feit dat ons land 
zich reeds twee keer in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 

heeft onthouden van stemming over 
een resolutie, waarin Indonesië werd 
gevraagd, zich terug te trekken. 

Ik zou het op prijs stellen indien de 
bewindsman van Buitenlandse Zaken 
hierop wat breder zou wil len ingaan en 
in zijn antwoord zou willen betrekken 
het feit dat het aantal onthoudingen bij 
de stemming over deze twee resolu-
ties opvallend groot was. Wat zijn 
daarvan de achtergronden? 

De vraag rijst welke gevolgen de ge-
beurtenissen met en op Timor hebben 
voor onze betrekkingen met Indonesië. 
Wat moet het in concreto betekenen 
voor de levering van de schepen, me-
de gelet op de achtergrond van het ge-
stelde op blz. 64 van de Nota Vrede en 
Veiligheid, waarnaar de heer Van der 
Spek verwijst? Moet dat in concreto 
betekenen dat thans de exportvergun-
ning wordt ingetrokken? 

Om deze vragen te beantwoorden, 
dien ik eerst in te gaan op de situatie 
waarin de vergunning is toegezegd. 
De vraag naar korvetten door de rege-
ring van de republiek Indonesië is be-
grijpelijk en mijns inziens alleszins re-
delijk, gelet op de situatie in dat ge-
bied. De Minister heeft dit heel kort 
aangestipt. Ik wi l echter de Minister 
vragen of het mogelijk is dat hij wat 
uitgebreider ingaat op de achtergron-
den van de Indonesische behoefte de 
vloot uit te breiden. De beslissing van 
de Nederlandse Regering om de beno-
digde exportvergunning te verlenen, 
werd anno 1975 terecht genomen. Ik 
ga in deze korte bijdrage voorbij aan 
de vraag welke ministers in het bijzon-
der moeten worden geconsulteerd, in-
dien er sprake is van leveringen aan 
specifieke landen. Mijn fractie is dus 
van oordeel dat de beslissing terecht is 
genomen en dat beginselen van be-
hoorlijk bestuur met zich brengen dat 
er zeer zware, ja, doorslaggevende an-
dere argumenten zouden moeten zijn, 
wil men op de verstrekking van een 
verleende vergunning terugkomen. 
Deze argumenten moeten ook in de 
praktijk een functie hebben. 

De realiteit is dat de korvetten niet 
nu, maar, zoals de Minister ook heeft 
gezegd, eerst in 1979-1980 worden 
opgeleverd. Onder deze omstandighe-
den ziet mijn fractie geen redenen de 
exportvergunning in te trekken, zoals 
de heer Van der Spek in concreto 
vraagt. 

Wij kunnen ons vinden in het stand-
punt zoals dat door de Regering wordt 
ingenomen en zoals dat in het bijzon-
der door de Minister van Buitenlandse 
Zaken is uiteen gezet. De vraag rijst 
wel wat wi j de facto thans aan de 
schending van de mensenrechten op 

Oost-Timor zouden kunnen doen. Wat 
kan de Nederlandse Regering daaraan 
doen? Mijn vraag aan de Ministervan 
Buitenlandse Zaken is of hij met de ln-
donesische regering hierover in con-
tact wi l treden en of hij andere interna-
tionale contacten wi l gebruiken in het 
belang van de situatie en de bevol-
king op Timor. 

Binnen het verband van de commis-
sie voor Buitenlandse Zaken, zou ik 
hierover graag nader en detail worden 
geïnformeerd. Thans verneem ik ech-
ter gaarne een bevestigend antwoord 
in algemene zin. 

Mijn fractie wi l graag goede en har-
telijke betrekkingen met het lndonesi-
sche volk. Mede daarom wil len wi j on-
ze diepe bezorgdheid over de gebeurte-
nissen op Timor uitspreken, primair ui-
teraard vanwege de gebeurtenissen en 
de mensen op Timor zelf. 

Ik hoop dat de Minister die een repu-
tatie heeft op het gebied van de Rech-
ten van de Mens, mij een positief ant-
woord op de laatste vraag kan geven. 

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie wi l zich kort-
heidshalve graag aansluiten bij de 
vragen met betrekking tot opheldering 
van het stemgedrag in de VN en het zich 
onthouden van stemming van Neder-
land. Als dit iets te maken heeft met 
het feit dat wi j de Portugese belangen 
behartigden in Indonesië, dan vermo-
gen wij niet in te zien welke Portugese 
belangen er gediend zijn bij het zich 
onthouden van stemming tegen een 
resolutie die een gewapende aanval 
op Oost-Timor veroordeelt. 

Het blijkt voortdurend dat het voor 
Nederlanders moeilijk is een situatie in 
Indonesië rustig en objectief te beoor-
delen. Ons verleden speelt ons daarbij 
grote parten. Er zijn commerciële, 
maar vooral historisch-economisch 
gegroeide banden met Indonesië. 

Ik vind, dat dit ons er niet van mag 
weerhouden, duidelijk te zijn. Minister 
Van der Stoel was in Tsjecho-Slowa-
kije zeer duidelijk en dapper; wi j wil len 
hem daarom prijzen en hem komt 
daarvoor zeer veel lof toe. Wij zouden 
wensen, dat hij dezelfde duidelijkheid 
en dapperheid in zijn oordeelsvorming 
over Indonesië zou kunnen tentoon-
spreiden. Wij wil len graag weten, wat 
de waarheid is. Er zijn verschillende 
vragen: hoe kan de Nederlandse Re-
gering erachter komen wat de waar-
heid is; hoe kan de Nederlandse Rege-
ring meewerken aan het verkrijgen van 
de juiste gegevens; hoe kan de Neder-
landse Regering in contact met de ln-
donesische Regering haar bezorgd-
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Coppes 

heid en haar mogelijkheden aan de or-
de stellen ten aanzien van het conflict 
in Oost-Timor? Ik heb het idee, dat er 
nog steeds twijfel bij de Regering be-
staat, of het wel echte agressie of het 
wel echt een onrechtmatige agressie 
is. Ik meen, dat dapperheid en duide-
lijkheid bij de oordeelsvorming hier 
geboden zijn. 

Moet men niet zeggen, dat wat nu al 
bekend is al zoveel is, dat men zou kun-
nen spreken van een situatie, die be-
doeld is in de Ontwapeningsnota op de 
bekende bladzijde 64, kortheidshalve de 
passage over de gevoelige en poten-
tieel gevoelige regio's, over de gewa-
pende conflicten en over de onder-
drukking bij eigen bevolking. 

Kunnen de criteria van bladzijde 64 
niet meer worden toegepast, nu die 
vergunning eenmaal is verleend? Er is 
al gevraagd: kan zo'n besluit terugge-
draaid worden? Het is hoogst onge-
bruikelijk, wi j moeten kijken, of er dan 
een situatie is, waarvan men moet zeg-
gen: er is een niet door anderen uitge-
lokte agressieve gewelddadigheid van 
Indonesië in een ander land. Is dit nu 
dan nog niet duidelijk? Mag ikverwi j -
zen naar het feit, dat bij de behande-
ling van de Ontwapeningsnota reeds 
mijn fractiegenoot Waltmans uitgere-
kend het voorbeeld van Oost-Timor 
heeft genoemd, toen hij het over blad-
zijde 64 had en de Minister heeft toen 
o.a. geantwoord: 'Ik zie geen onmid-
delijke relatie tot die leverantie in de 
toekomst en de situatie in Oost-Timor.' 
De vraag is, of hij dat nu nog staande 
wil houden. Wij vinden, dat het effec-
tueren van de exportvergunning te zij-
ner ti jd een kabinetsbesluit moet zijn, 
dat is gebaseerd op een toetsing van 
de betreffende principes uit de Ontwa-
peningsnota. Ter zake daarvan heb ik 
de eer, mijnheer de Voorzitter, een mo-
tie in te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Coppes, 
Waltmans, Van Winkel, De Gaaij Fort-
man en Van Kuijen wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de discussie over de levering 
van een drietal korvetten aan lndone-
sië; 

overwegende, dat de beslissing tot het 
verlenen van een exportvergunning 
door de Nederlandse Regering plaats-
vond voorafgaande aan de gewapen-
de Indonesische interventie in Oost-Ti-
mor; 

spreekt als haar oordeel uit, dat het ten 
uitvoer leggen van hetgeen in de ex-
portvergunning wordt bepaald eerst 
dan kan plaatsvinden nadat de situatie 
in de betrokken regio is getoetst aan 
de uitgangspunten van wapenexport-
beleid, zoals die door de Nederlandse 
Regering zijn vastgelegd in de Nota 
Ontwapening en Veiligheid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten slotte wil ik enkele op-
merkingen maken over het aspect van 
de ontwikkelingssamenwerking. Men 
zou op het eerste gezicht zeggen, dat 
het er niets mee te maken heeft, maar 
op het tweede gezicht blijkt dat het er 
alles mee te maken heeft, omdat Oost-
Timor niet alleen staat. Er bestaat ook 
grote bezorgdheid ten aanzien van bij 
voorbeeld West-Papua en ten aanzien 
van het hele beleid van de lndonesi-
sche regering inzake transmigratie en 
allerlei projecten, die erop gericht zijn 
bij uitbreiding of pogingen tot verdere 
invloed een bepaalde ontwikkelings-
politiek te voeren, die bij ons grote 
twijfels oproept. Het feit dat Nederland 
zo'n belangrijke bijdrage levert en bo-
vendien voorzitter is van een consorti-
um dat de ontwikkelingssamenwer-
king met Indonesië regelt, maakt dat 
ook in deze zaak het aspect van de ont-
wikkelingssamenwerking levensgroot 
een rol speelt. 

Mijn fractie is bij de oordeelsvor-
ming over Indonesië beslist niet over 
één nacht ijs gegaan. Wij zijn daarin in 
de afgelopen jaren zeer voorzichtig ge-

weest en wij hebben geen snelle, op-
pervlakkige oordelen geveld. Wij heb-
ben gepoogd zo diep en zo breed mo-
gelijk ons te informeren over de situa-
tie in Indonesië. Dat heeft er, wat mijn 
partij betreft, toch toe geleid dat er in 
het najaar van 1975 op de partijraad 
een motie is aangenomen met alge-
mene stemmen, waarin stond dat de 
ontwikkelingssamenwerking met lndo-
nesië moet worden opgeschort. Ik heb 
dat in het debat over de begroting aan 
de Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking medegedeeld en onder an-
dere in antwoord daarop heeft hij toen 
aangekondigd, dat er binnenkort een 
evaluatienota zou komen over de ont-
wikkelingssamenwerking met lndone-
sië. Ik moet nu toch weer, waar wi j gro-
te bereidheid hebben getoond om die 
evaluatienota af te wachten ten einde 
onze oordeelsvorming andermaal zo 
verantwoord mogelijk te doen zijn, bij 
de Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking aandringen op de grootst mo-
gelijke spoed met betrekking tot deze 
evaluatienota. 

Ik wil nog even terugkeren naar Tsje-
choslowakije en de Charta '77. Er is in 
Indonesië al zeer lang - en het geldt 
ook voor 1977 - een door dit lndonesi-
sche volk zelf aanvaard charta in de 
Pantjasila. Daarin wordt gesproken 
over broederschap en mensenrechten. 
Ik zou wil len, dat de Nederlandse Re-
gering ook daarop een dapper en dui-
delijk appèl deed. 

D 
De heer Van der Hek (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De fractie van de 
Partij van de Arbeid kan met betrek-

De fractievoorzitter van de P. v.d.A., Van Thijn, geflankeerd door de kamerleden Van der Hek (r) en 
Ter Beek (I) 
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Van der Hek 
king tot dit onderwerp vrij kort zijn. In 
de eerste plaats hebben wi j er behoef-
te aan, duidelijk te maken hoe wi j de si-
tuatie in Oost-Timor beoordelen. Er 
behoeft geen enkele twijfel over te be-
staan, dat ook wi j vinden dat deze situ-
atie alleen maar slechter is geworden 
en dat het Indonesische optreden daar 
onze goedkeuring volstrekt niet kan 
verwerven. De berichtgeving is in toe-
nemende mate verontrustend gewor-
den. Ik ben het eens met de geachte af-
gevaardigde de heer Scholten, die 
zegt: Eigenlijk is er sprake van een 
agressieve daad van Indonesië jegens 
de bevolking van oostelijk Timor, dat 
door de daden van Indonesië niet in 
staat wordt gesteld, het hem toeko-
mende zelfbeschikkingsrecht uit te oe-
fenen. Dit lijkt ons een zeer ernstige 
omstandigheid. Er is dan ook voor 
mijn fractie alle reden en aanleiding 
om op dit debat, aangemeld door de 
heer Van der Spek, zeer serieus in te 
gaan. 

Dit zo zijnde, komt nu aan de orde 
wat de houding van de Nederlandse 
Regering moet zijn en dan in het bij-
zonder toegespitst op de levering te 
zijner t i jd van de korvetten aan lndone-
sië. 

Wij zouden van de Minister van Bui-
tenlandse Zaken wil len vernemen dat 
het niet alleen om deze korvettenlever-
antie gaat, maar om een aantal acties 
op verschillende terreinen van de bui-
tenlandse politiek om Indonesië onder 
druk te zetten, in het kader van de VN 
en in bilateraal kader. Deze zaak kan 
niet geïsoleerd staan. Wij verwachten 
van de Regering dat zij bilaterale en 
multilaterale druk zal uitoefenen en dat 
zij geen gelegenheid voorbij zal laten 
gaan om door gemeenschappelijke ac-
ties Indonesië ertoe te dwingen het 
zelfbeschikkingsrecht van de bevol-
king van Oost-Timor tot zijn recht te la-
ten komen. 

De exportvergunning voor de kor-
vettenleverantie is verleend op een 
moment dat de situatie nog niet zo 
ernstig was als thans. De aanbouw van 
de korvetten is gestart; de eerste leve-
ring zal plaatsvinden in 1979. Bij het 
overzien van deze gegevens hebben 
wi j ook geconstateerd dat de Tweede 
Kamer zich al enkele malen met de 
kwestie heeft beziggehouden. Onze 
fractie heeft schriftelijke vragen ge-
steld. De heer Van der Spek heeft het-
zelfde gedaan op 18 juni 1976 en ont-
ving antwoord op 9 juli 1976. Deze Ka-
mer, inclusief de heer Van der Spek, 
heeft het toen bij deze vragen en ant-
woorden gelaten. Bij het debat van 

vandaag volgt nadere parlementaire 
actie. 

Voor ons is van belang de medede-
ling van de Minister van Buitenlandse 
Zaken, mede namens zijn bij deze zaak 
betrokken collega's, naar aanleiding 
van de vragen van de heer Van der 
Spek dat een exportvergunning, die 
eenmaal is verleend, slechts op grond 
van overwegingen van buitenlands 
politieke aard kan worden ingetrokken 
indien daarvoor zwaarwegende en 
doorslaggevende redenen zouden be-
staan, bijvoorbeeld internationaal 
overeengekomen verplichtingen. Ik 
constateer dat dit destijds voor de Ka-
mer genoeg was. Nu volgt een nadere 
uitleg van de Ministervan Buitenland-
se Zaken welke deze zwaarwegende en 
doorslaggevende redenen precies 
kunnen zijn. Hij noemt er drie. 

In de eerste plaats, zoals vanzelf 
spreekt, geldt het geval waarin een be-
sluit door de Veiligheidsraad is geno-
men. In de tweede plaats stelt hij het 
geval dat wordt aangetoond, dat niet 
uitgelokte agressie van Indonesische 
zijde wordt uitgeoefend. 

Minister Van der Stoel: Dat iseen 
misverstand. Het gaat om een oorlogs-
situatie, ontstaan anders dan door een 
niet uitgelokte agressiedaad tegen dit 
land. 

De heer Van der Hek (PvdA): Een niet 
uitgelokte agressiedaad, die leidt tot 
een oorlogssituatie dus. 

In de derde plaats is door de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken als zwaar-
wegende en doorslaggevende reden 
gegeven - dit behoort voor ons ook 
zwaar te wegen - het geval dat de kor-
vetten, eenmaal geleverd, worden in-
gezet voor oorlogshandelingen ter 
plaatse. 

Welnu, wij vinden dat de Regering 
aan deze overwegingen moet worden 
gehouden. Wanneer het moment van 
fysieke overdracht van de korvetten 
daar is, zullen wi j in de Kamer beoor-
delen of een van deze redenen om de 
levering niet te laten doorgaan bestaat 
of, zo deze redenen niet bestaan, dat 
de levering eventueel wel kan door-
gaan. Wij achten dit een bijzondere 
toezegging van de Regering. Wij achten 
het niet alleen een nadere uitleg van het 
antwoord dat de heer Van der Spek 
heeft gekregen, maar tevens een invul-
ling van de voorwaarden die zijn ge-
noemd in de Ontwapeningsnota van de 
Regering. Daarom hebben wi j op dit 
moment geen behoefte aan een uit-
spraak, zoals de heer Van der Spek ver-
langt, over de exportvergunning. 

Overigens vinden wi j dat hij met 
recht heeft gevraagd om een nader on-

derzoek van de VN naar de feiten die 
zich ter plaatse voordoen. Daarin steu-
nen wij hem. 

D 
De heer VanAardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! De eerste motie 
van de heer Van der Spek vraagt het 
intrekken van een verleende export-
vergunning. Wij zijn van mening dat 
het handelsverkeer tussen staten met 
overigens normale betrekkingen - dat 
stel ik voorop - uiteraard ook stringen-
te regels en gebruiken kent en dat er 
inderdaad zeer zwaarwegende rede-
nen moeten zijn om daarvan af te wi j -
ken. Over deze zwaarwegende rede-
nen is al meer gesproken. Daarvan 
wens ik met name een wapenembargo 
van de Verenigde Naties als het meest 
essentiële en ook als duidelijk objectief 
vaststaand gegeven te beschouwen. 

De beide andere redenen kunnen tot 
verschillende beoordeling aanleiding 
geven: zowel een oorlog ten gevolge 
van al of niet uitgelokte agressie - dat 
wordt een discussie of zij uitgelokt is of 
niet - en ook het inzetten van bepaald 
materieel, want daardoor kan ander 
materieel worden vrijgemaakt. 

Maar hier is geen sprake van een 
wapenembargo. In het geding is wel in 
deze discussie de betrouwbaarheid 
van Nederlandse fabrikanten als part-
ner in de internationale handel. Niet al-
leen de werkgelegenheid bij Wilton-
Feyenoord bij de bouwvan deze kor-
vetten is in het geding, maar veel meer 
is in het geding. Het kan namelijk bete-
kenen, dat men in het buitenland ook 
op andere punten, en niet alleen op het 
gebied van oorlogsmaterieel, angstig 
kan worden om bestellingen in ons 
land te plaatsen, hetgeen dan een zeer 
negatieve invloed op de werkgelegen-
heidzou kunnen hebben. 

De positie van de Nederlandse Staat 
is hier alleen bij de exportvergunning 
betrokken. De korvetten worden niet 
betaald uit ontwikkelingshulp en er is 
geen sprake van een exportkredietga-
rantie. De exportvergunning, het enige 
punt dus waar de overheid bij betrok-
ken is, is op 21 augustus 1975 ver-
leend. Dat is een feit. Ik ben van me-
ning dat de Regering toen wel op de 
hoogte was van bepaalde problemen 
op Timor. De burgeroorlog was toen al 
aan de gang en er kwamen ook grote 
hoeveelheden vluchtelingen West-Ti-
mor binnen op dat moment. Er was 
echter inderdaad nog geen sprake van 
een Indonesische interventie. 

Afgezien van dat ene punt zijn wi j 
van mening dat het antwoord van de 
Minister van Buitenlandse Zaken ter 
zake van de internationaal-politieke 
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kant bevredigend is. Wij hebben ver-
trouwen in het beleid van de Minister 
van Buitenlandse Zaken bij het onder-
zoek dat hij zoals hij zei aan het instel-
len is naar de zeer verontrustende be-
richten, die uit Timor tot ons komen. 

Er is nog een ander punt. Politiek en 
toch ook wel staatsrechtelijk zijn de uit-
latingen van de Minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, waarvan hij nu 
zegt dat zijn woordkeus niet zo erg 
zorgvuldig was, bijzonder interessant. 
Duidelijk is geworden, dat er een con-
sultatieprocedure plaatsvindt bij het 
verlenen van exportvergunningen voor 
wapens en oorlogsmaterieel. Een con-
sultatie van Buitenlandse Zaken door 
het verantwoordelijke Departement 
van Economische Zaken lijkt ons een 
juiste zaak. Wij achten dat eigenlijk 
vanzelfsprekend. Dat er dan binnen het 
Departement van Buitenlandse Zaken 
interne afspraken zijn, dat ook Ontwik-
kelingssamenwerking daarin gekend 
wordt, acht ik begrijpelijk, alleen niet 
vanzelfsprekend, ook niet als het gaat 
om concentratielanden, omdat ik vind 
dat de verantwoordelijkheid voor het 
buitenlands beleid als zodanig berust 
bij de Minister van Buitenlandse Za-
ken. Die wordt geconsulteerd door de 
eerstverantwoordelijke minister voor 
het verlenen van exportvergunningen. 
Die regel is er. Dat is nu duidelijk ge-
worden. 

Minister Pronk zegt van deze consul-
taties dat deze tot algehele overeen-
stemming moeten leiden. Dat is een 
proces van moesjawara, dat in een de-

bat over een vergunning aan lndone-
sië misschien op zijn plaats is, maar 
dat toch niet altijd voorkomt. Als die 
overeenstemming niet wordt bereikt, 
zou er toch sprake zijn van een veto. 
Hierover moet volstrekte duidelijkheid 
bestaan. Er zal uiteindelijk iemand 
moeten zijn die de doorslag geeft. 

Wat dat betreft, zou ik graag de op-
vatting van de Regering wil len verne-
men over de uitlatingen van Minister 
Pronk in Amsterdam. Ik citeer de Groe-
ne Amsterdammer: 'Ik kan mij niet 
voorstellen dat welk lid van de Neder-
landse Regering dan ook op dit mo-
ment na de inval in Oost-Timor mede-
werking zou kunnen geven aan de le-
verantie van militair materieel aan ln-
donesië.'. 

Is de Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking de eerstgeroepene om 
uitspraken te doen op het terrein van 
het buitenlandse beleid? Zo hij dat niet 
is, waarom heeft de Regering op dat 
punt dan geen duidelijker stelling inge-
nomen? 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De situatie, voor zover 
thans bekend, is vandaag anders dan 
toen wi j voor de eerste maal van de 
voorgenomen levering van korvetten 
aan Indonesië hoorden. De berichten 
wijzen er ondubbelzinnig op dat er rond 
Timor geen vredestoestand heerst. Ik 
meen dat het overeenkomstig de vol-
kenrechtelijke beginselen is, die door 
de Regering worden onderschreven. 

en ook overeenkomstig de beginselen 
is die door onze fractie worden onder-
schreven, dat Oost-Timor het recht 
had zonder enige andere interventie 
dan die van Portugal over zijn eigen 
statuste beschikken. 

De Minister van Buitenlandse Zaken 
zei, dat de aanwezigheid van verzet in 
West-Papoea aanleiding was voor Ne-
derlandse terughoudendheid in de 
Verenigde Naties. Kan de Minister dit 
nader toelichten? Als het waar is dat er 
Papoea's zijn die de rechtmatigheid 
van de volksraadpleging destijds en 
daarmee ook de legitimiteit van het ln-
donesische bestuur aldaar niet erken-
nen, is het mij toch niet duidelijk wat 
dit te maken heeft met de beoordeling 
van het optreden van Indonesië, niet 
op het voormalige West-Nieuw-Gui-
nea, maar op voormalig Portugees ge-
bied. Als de Regering echter van me-
ning is dat er nu, acht jaar na de volks-
raadpleging in West-Papoea, nog ver-
zet wordt aangetroffen in dat gebied, 
acht zij het dan ook niet waarschijnlijk 
dat er in 1979, wanneer de korvetten 
aan Indonesië moeten worden gele-
verd, op Oost-Timor nog verzet en een 
feitelijke oorlogstoestand zullen zijn? 

Ik ben van mening dat de politiek het 
primaat heeft over de economie en dat 
daarom het aspect van de werkgele-
genheid en de zekerheid in de Neder-
landse scheepsbouw - uiteraard van 
groot belang - moet wijken voor het 
aspect van onze zedelijke verplichtin-
gen. Ik voeg eraan toe dat Nederland 
ook zedelijke verplichtingen heeft ten 
aanzien van hier wonende bevolkings-
groepen, die hun vaderland in het oos-
ten van de tegenwoordige staat lndo-
nesië hebben. Is de Regering niet van 
mening dat deze groepen bij ongewij-
zigd vasthouden aan de toegezegde 
exportvergunning pijnlijk zullen wor-
den herinnerd aan het door hen afge-
keurde gebruik van Nederlandse sche-
pen in 1951 door de republiek lndone-
sië voor militair transport, gericht te-
gen de toen uitgeroepen republiek der 
Zuid-Molukken? 

Alles samen genomen lijkt het on-
verstandig thans zonder meer te be-
sluiten de exportvergunning, met het 
oog op de op Oost-Timor nog niet be-
eindigde oorlogstoestand, doorgang te 
laten vinden. Wij kunnen echter pas 
zien of wi j vóór of tegen een bepaalde 
motie zullen stemmen, als wij deze 
goed bestudeerd hebben en als wi j het 
laatste woord van de Regering ge-
hoord hebben. 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is voor ons onbe-
grijpelijk dat nog gezegd kan worden, 
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zoals zojuist door de heer Van Aarden-
ne, maar impliciet toch ook door de 
Regering is gedaan, dat er sprake zou 
zijn van normale betrekkingen met een 
land dat een zo massale, weliswaar 
verzwegen, maar toch zeer duidelijke 
agressieoorlog aan het voeren is. Als 
dat betekent dat wi j op geen enkele 
manier stelling kunnen nemen tegen 
hetgeen daar gebeurt, wat voor zin 
heeft het dan nog dat wi j elders verha-
len houden over het beschermen en 
handhaven van mensenrechten? 

Wat is nu de functie van de passage 
in de Ontwapeningsnota over het niet 
leveren van wapens wanneer er sprake 
is van agressie, een regio met een ge-
voelige situatie of onderdrukking van 
de eigen bevolking, als het simpele feit 
dat, op een moment dat er van een 
dergelijke situatie nog geen sprake 
was, een afspraak is gemaakt over de 
levering van dergelijk materiaal, het 
bijna onmogeli jk maakt dat daarop 
nog wordt teruggekomen wanneer 
dat soort situaties zicrv naderhand 
en zo evident wel voordoen? Dat kun-
nen wi j die passage beter schrappen, 
want dergelijke leveranties worden al-
t i jd lang van te voren afgesproken. Het 
is toch duidelijk dat er nu sprake is van 
een agressieoorlog? 

De Regering stelt nu vóór de beslis-
sing voor zich uit te schuiven naar een 
volgend kabinet en dan te bezien hoe 
de situatie is op het moment van de le-
vering. Als de situatie op Oost-Timor 
zich dan in die zin gewijzigd heeft dat 
de bevolking volledig is verslagen 
of de toestand om een of andere 
reden niet meer acuut is, moeten dan 
niet precies dezelfde overwegingen 
gelden voor andere gebieden in dit 
land? Ik wijs in dit verband naar de si-
tuatie op West-Papoea, die de Minister 
ook noemde bij zijn verklaring van de 
Nederlandse terughoudendheid over 
de VN-resolutie. Er zijn echter ook nog 
andere gebieden te noemen. Wanneer 
zich dus elders in dat land een verge-
lijkbare situatie voordoet, gelden dan 
dezelfde overwegingen? 

Mijnheer de Voorzitter! Nu is geble-
ken hoe de Indonesische regering op-
treedt, dan zullen daaruit toch nu de 
consequenties moeten worden getrok-
ken. Als onze Regering dat wat zich 
daar op dit moment afspeelt ernstig 
neemt, is het wel erg vrijbli jvend nu te 
zeggen: die korvetten zijn toch nog 
niet af, als het zo ver is zullen wi j wel-
eens kijken of wij ze kunnen leveren. 
Het lijkt mij veel concreter, ook tegeno-
ver degenen die ervan uit zouden wi l -
len gaan dat het allemaal zo'n vaart 

niet zal lopen, nu duidelijk te maken 
dat de levering niet doorgaat. 

Eventueel kan de zaak worden om-
gekeerd. Niet dat ik er vóór ben ooit 
wapens te leveren, maar mocht over 
drie jaar duidelijk zijn dat het regime to-
taal anders is geworden, een regime 
dat zich niet meer aan dit soort misda-
den tegen de mensheid schuldig 
maakt, dan zouden wi j kunnen over-
wegen het alsnog te doen. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, 
het volgende. Het is mij toch nog niet 
duidelijk. Heeft Minister Pronk nu ge-
zegd dat hij zich niet kan voorstellen 
dat ook maar één lid van deze Rege-
ring aan een dergelijke leverantie on-
der deze omstandigheden zal meewer-
ken, of heeft hij dat niet gezegd? Kan 
hij het zich nu dan ineens wel voorstel-
len? Zo nee, hoe kan hij er dan aan 
meewerken? 

Indonesië is op dit moment betrok-
ken bij oorlogshandelingen die evident 
niet het gevolg zijn van onuitgelokte 
agressie, wat de Minister als voor-
waarde stelde voor het niet leveren 
van oorlogsmaterieel. Deze reden al-
leen lijkt mij voldoende om nu tot het 
intrekken van die vergunning over te 
gaan. 

D 
MinisterVan der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wi l ik nader in-
gaan op de overwegingen die Neder-
land ertoe hebben gebracht in de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde 
Naties zich te onthouden bij resoluties 
die betrekking hadden op Oost-Timor. 
De heer Scholten zei, dat Nederland 
een zekere terughoudendheid in acht 
moet nemen, juist gezien de vroegere 
relatie tussen Nederland en Indonesië. 
Mijnerzijds wi l ik zeggen, dat het 
geenszins zo kan zijn, dat enigerlei 
land gezien een vroegere relatie tus-
sen bepaalde staten zich gevrijwaard 
kan achten van kritiek. Zo heb ik ook al-
lerminst verstaan wat de heer Schol-
ten heeft gezegd. De heer Scholten 
heeft kennelijk erop geduid, dat juist 
het uitoefenen van kritiek door de 
vroegere koloniale mogendheid ge-
voelens, stemmingen zou kunnen op-
roepen, die bepaald niet dienstig zijn 
aan het doel dat wi j nastreven. In die 
zin heb ik de heer Scholten verstaan en 
in die zin wi l ik met hem instemmen. In 
die zin vraag ik ook aan de Kamer dit 
aspect terdege te overwegen. 

De heer Van der Spek (PSP): Heeft de 
Minister niet de fout in de redenering 
van de heer Scholten opgemerkt, 
die miskent dat juist de huidige poli-
tiek van Nederland ten aanzien van ln-
donesië een logische voortzetting is 

van de koloniale van destijds en dat 
het dus geen steek houdt te zeggen: 
wie zijn wi j om daarvan iets te zeggen. 
Als wi j nu iets zeggen van Indonesië 
zeggen wi j namelijk ook iets van ons 
zelf. 

Minister Van der Stoel: Ik meen, dat ik 
op de opmerking van de heer Scholten 
op zeer genuanceerde wijze heb gere-
ageerd, in elk geval niet in die zin dat 
de heer Van der Spek daaruit zou kun-
nen afleiden, dat ik een voortzetting 
van de koloniale relatie met Indonesië 
nastreef. 

De heer Scholten (ARP): Om ieder 
misverstand ui t te sluiten: de Minister 
heeft mij volkomen juist begrepen; ik 
ben het geheel met zijn interpretatie 
van wat ik heb gezegd eens. 

De heer Van der Spek (PSP): Daar was 
ik al bang voor. 

Minister Van der Stoel: Verder wi l ik 
nog ingaan op de concrete situatie ten 
aanzien van Oost-Timor. Daarbij w i l ik 
vooropstellen dat de Nederlandse Re-
gering onverkort eraan vasthoudt, dat 
het zelfbeschikkingsrecht van alle vol-
ken moet worden gerespecteerd. Dat 
is ook een uitgangspunt dat in onze 
opstelling in de Verenigde Naties con-
sistent heeft doorgeklonken. 

Daarnaast zou ik, niet om een apolo-
getisch betoog te houden maar omdat 
ik meen dat deze argumenten in dit de-
bat moeten worden genoemd,erop 
wil len wijzen, dat zich in Oost-Timor 
een zeer uitzonderlijke situatie heeft 
voorgedaan. Het koloniale gezag was 
in feite verdwenen zonder dat de door 
de dekolonisatiecommissie van de 
Verenigde Naties altijd bepleite voor-
bereiding voor onafhankelijkheid had 
plaatsgevonden. Bovendien was de 
bevolking in twee groepen gesplitst, 
een pro-lndonesische en een die zich 
voorstander van onafhankelijkheid be-
toonde zonder integratie in het lndo-
nesische staatsbestel. Deze situatie 
geeft uitzonderlijke aspecten aan de 
kwestie-Oost-Timor. Daarbij herhaal ik 
dat de Nederlandse Regering zelfbe-
schikkingsrecht vooropstelt. Ik vraag 
er wel begrip voor, dat ook deze argu-
mentatie heeft moeten meewegen. 

De heer Verbrugh heeft nog gespro-
ken over mogelijke verbanden met het 
verzet in West-Papoea. Ik heb op dit 
punt geen informatie van zeer concre-
te aard. Wel is het mij opgevallen dat 
de vertegenwoordiger van het Fretilin, 
de heer Horta, zelf op een dergelijk 
contact en een dergelijke samenwer-
king heeft gezinspeeld. Aangezien mij 
al eerder berichten van soortgelijke 
aard hadden bereikt, kan men zich 
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voorstellen dat ook dit element in de 
situatie rond Oost-Timor de Neder-
landse Regering tot een zekere be-
hoedzaamheid noodzaakt. 

In antwoord op de concrete vraag 
dienaangaande van de heer Van der 
Spek wi l ik opmerken dat de zaak-Ti-
mor twee maal aan de orde is geweest 
in de Verenigde Naties. Met name is 
daarbij de kwestie van de Portugese 
belangenbehartiging één van de over-
wegingen geweest in het tweede de-
bat in 1976. Overigens heeft de Neder-
landse Regering reeds kort na de lndo-
nesische invasie in Oost-Timor het 
verzoek bereikt, de Portugese belan-
genbehartiging op zich te nemen. 

De heer Van der Spek (PSP): De Mi nis-
ter bestrijdt toch niet dat het argument 
dat Nederland zich op 12 december 
1975 in de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties - zoals ook de 
heer Pronk op 13 februari in Amster-
dam heeft gezegd - om reden van de 
belangenbehartiging voor Portugal 
onthield van stemming, onjuist is? Dit 
was toen namelijk nog niet het geval. 

Minister Van der Stoel: Ik heb in eerste 
instantie speciaal het oog gehad op 
het meest recente debat. Zoeven heb 
ik een reeks overwegingen genoemd 
die Nederland ertoe hebben gebracht, 
zich zo op te stellen als het heeft ge-
daan. 

De heer Van der Spek (PSP): Deze 
overweging werd als eerste genoemd. 

Minister Van der Stoel: Deze overwe-
ging is inderdaad een zeer wezenlijke 
geweest, toen wi j hiermee opnieuw 
werden geconfronteerd, in 1976. Voor 
het overige wi l ik aan de veelheid van 
overwegingen die bij de Nederlandse 
standpuntbepaling een rol hebben ge-
speeld nog een algemene toevoegen; 
die heeft betrekking op de relatie tussen 
Nederland en Indonesië in het alge-
meen. 

De heer Coppes heeft een beroep op 
mij gedaan, duidelijk, dapper en open-
hartig stelling te nemen. Ik heb al eer-
der in deze Kamer - in de herfst van 
1973 bij de behandeling van de begro-
ting van mijn departement - een uit-
eenzetting gegeven over het Neder-
landse beleid ten aanzien van schen-
dingen van de mensenrechten, tegen 
de achtergrond van kritiek op hetgeen 
wel is genoemd het 'getuigenisbeleid'. 
Het is ook wel het 'debat koopman-do-
minee' genoemd. Eén aspect dat ik bij 
die gelegenheid sterk heb onder-
streept en dat voor mij steeds een 
richtsnoer voor mijn beleid is geweest, 
is dat men in elke concrete situatie 

zorgvuldig moet afwegen welke vorm 
van optreden het meest effectief is. Er 
kunnen zich situaties voordoen waarin 
een duidelijk, publiek protest het 
meest op zijn plaats, en misschien ook 
het meest effectief en zinvol is. Er kun-
nen zich ook situaties voordoen, waar-
in dat anders ligt, en waarin, gezien 
het totaal van de verhoudingen, gezien 
het psychologische klimaat dat tussen 
twee landen bestaat, een andere vorm 
van aanpak van belang is. Tegen deze 
achtergrond wil ik nog een andere, al-
gemene overweging noemen. 

In deze Kamer is opnieuw - ik be-
grijp dat en deel die opvatting ook - de 
grote zorg over de mensenrechten 
naar voren gekomen. Kunnen wi j voor 
deze mensenrechten het meest effec-
tief optreden wanneer de relaties prak-
tisch tot een nulpunt worden terugge-
bracht en nauwelijks meer of alleen 
nog formeel - bestaan? Ik kan mij 
voorstellen dat in het kader van sa-
menwerking de mogelijkheden, die sa-
menwerking biedt, worden aangegre-
pen om die zorg tot uiting te brengen, 
rekening houdende met de psycholo-
gische aspecten waarop met name de 
heer Scholten heeft gedoeld. 

Tegen deze achtergrond wi l ik het 
beleid ten opzichte van Indonesië voe-
ren, niet in de zin, dat ik op enigerlei 
wijze wi l zeggen, dat ten aanzien van 
dit land nooit een kritische opmerking 
mag klinken, maar wel in de zin, dat in 
de zeer gevoelige relatie tussen die 
twee landen en volken, rekening hou-
dend met de historie, een zeer speciale 
en zorgvuldige aanpak is geboden. Ik 
hoop, dat de Kamer dit niet als onver-
schilligheid verstaat. Dat is het aller 
minst. Ik kan de Kamer de verzekering 
geven, dat weinig onderwerpen zo fre-
quent onderwerp van gesprek met ln-
donesië zijn geweest als bijvoorbeeld 
de politieke gevangenen. 

De heer Coppes (PPR): Als dit het ant-
woord was op mijn vraag naar dapper-
heid en duidelijkheid, moet ik zeggen, 
dat ik niet aan de Regering heb ge-
vraagd, de banden te verbreken, zoals 
de Minister nu suggereert. Ik ben van 
mening, dat de Regering, in stand hou-
dende de banden met Indonesië, dui-
delijker en dapperder moet zijn. Er zijn 
maatregelen, zoals het opschorten van 
de ontwikkelingssamenwerking, te ne-
men, die duidelijker en dapperder zijn 
dan de Regering tot nu toe is. 

Minister Van der Stoel: Mijn stelling 
is, dat met gebruikmaking van de be-
staande samenwerkingsvormen juist 
het meest effectief kan worden opge-
treden. In dit debat is de wens door de 
heer Scholten geuit, dat één en ander 

nog eens onderwerp van gesprek zal 
zijn in de vaste Commissie voor Bui-
tenlandse Zaken. Ik zal bij die gelegen-
heid gaarne wat nader inzicht geven in 
de wijze, waarop Nederland keer op 
keer en zeer frequent, zij het vaak niet 
publiek, over deze zaak met Indonesië 
in contact is getreden. 

De heer De Leeuw (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd, 
dat hij de schending van de mensen-
rechten in Indonesië veroordeelt. Wij 
zijn inderdaad in de afgelopen jaren 
ervan getuige geweest, dat op dit ge-
bied op het verbale vlak wordt geope-
reerd. 

Men moet hierbij echter onder ogen 
zien, dat Nederland als voorzitter van 
het IGGI-consortium een belangrijke 
verantwoordelijkheid draagt voor het 
in stand houden van een regime dat 
van massamoord naar massamoord 
blijkt te gaan. De gehele passage over 
de noodzakelijke omzichtigheid is dus 
camouflage voor steun aan een 
regime dat is gebaseerd op de schen-
ding van de mensenrechten. 

Minister Van der Stoel: Dat is een in-
terpretatie uwerzijds. Ik laat deze voor 
uw rekening. Evenzeer als de ontwik-
kelingsrelatie met Cuba kan worden 
gebruikt om de kwestie van de politie-
ke gevangenen in dat land aan de orde 
te stellen, kan de ontwikkelingsrelatie 
met Indonesië worden gebruikt om de 
kwestie van de politieke gevangenen 
in Indonesië aan de orde te stellen. 

De heer De Leeuw (CPN): Dat weet ik. 
Dat is de bekende truc, die ook de heer 
Pronk altijd toepast. Zodra de schan-
delijke steun die Nederland aan het 
Suhartoregime geeft en die een belang-
rijke rol speelt bij het in stand houden 
van dit regime, aan de orde komt, 
wordt Cuba erbij gehaald. Dat is een 
ontzaglijk goede vondst. 

Minister Pronk: Ik daag de heer De 
Leeuw uit, mij één keer te citeren, waar 
ik deze, door hem als truc gekwalifi-
ceerde, uitspraak doe. 

De heer De Leeuw (CPN): U zegt het in 
vri jwel alle interviews die u afgeeft. 

Minster Pronk: Ik daag de heer De 
Leeuw uit, één concreet interview te 
noemen op dit terrein. 

De heer De Leeuw (CPN): Het inter-
view in het Algemeen Handelsblad in 
september of oktober 1976. Daarin 
brengt u het als een door u bevoor-
rechte methode naar voren. Dit heeft u 
tot nu toe altijd gedaan, ook in debat-
ten betreffende de ontwikkelingssa-
menwerking. Wij hebben hiervan ken-
nis genomen. Het slaat natuurlijk ner-
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gens op, want Nederland heeft als 
voorzitter van de IGGI een sleutelrol 
bij het in stand houden van het Suhar-
to-regime. De paar miljoen gulden die 
naar Cuba wordt gestuurd is daar nut-
tig maar kan de verantwoordeli jkheid 
van de Minister voor de onderdruk-
king, de terreur en de concentratie-
kampen in Indonesië absoluut niet 
wegwassen. 

Minister Pronk: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb in de Kamer meermalen 
duidelijk tot uitdrukking gebracht, dat 
de hulpverlening aan ieder afzonder-
lijk land op de eigen merites moet wor-
den beoordeeld. Er is door mij nooit 
expliciet één relatie aangebracht. 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nu de uiteenzetting 
van mijn overwegingen ten aanzien 
van het stemgedrag in de Verenigde 
Naties en in het algemeen ten aanzien 
van de relatie met Indonesië afgeslo-
ten. Ik ga nu in op een aantal andere 
vragen. 

De heren Van der Spek en Van Aar-
denne hebben een vraag gesteld over 
de consultatieprocedure die voor de 
Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking en mij geldt. Deze consultatie-
afspraak is reeds onder een vorig kabi-
net tot stand gekomen. Ik beschouw 
dat ook als een logische consultatie-af-
spraak, omdat het betrekking heeft op 
de ontwikkelingsaspecten die hier me-
de in het geding kunnen zijn. Er moet 
bijvoorbeeld een grote militaire leve-
rantie plaatsvinden aan een land dat te-
gelijkertijd grote hoeveelheden ont-
wikkelingshulp ontvangt. Dat is een 
vraag waarover ik mede met de Minis-
ter voor Ontwikkelingssamenwerking 
wi l overleggen. Wat de situatie betreft 
die zich zou voordoen wanneer men 
het in deze consultatie niet eens zou 
worden, kan ik zeggen dat de Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking, en 
trouwens elk ander lid van het kabinet, 
te allen tijde het recht heeft om deze 
zaak in de Ministerraad aan de orde te 
stellen. 

Ik wil voor het overige ten aanzien 
van dit concrete geval herhalen dat, 
ondanks het niet plaatsvinden van die 
consultatie over de leveranties, mijn 
collega voor ontwikkelingssamenwer-
king later toch is geïnformeerd. 

De heer Van der Spek (PSP): Waarom 
is er bij het informeren - d a t was twee 
maanden voor de vergunningverle-
ning - ook niet tevens geconsulteerd? 
Dat begrijp ik niet. Dat informeren is 
blijkbaar zo vaag gebeurd dat Minister 
Pronk op 13 februari j l . niet meer wist 
dat er een vergunning was verleend. 

Minister Van der Stoel: Ik kan alleen 
maar mededelen dat mijn collega ver-
ontschuldigingen zijn aangeboden 
voor de omissie en dat hem tegelij-
kertijd nog eens is uiteengezet welke 
overwegingen tot dit besluit hebben 
geleid. 

De heer Van der Spek (PSP): De ver-
gunning is pas twee maanden later 
verleend. Men had de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking toch nog 
kunnen vragen of hij het er mee eens 
was of niet? 

Minister Van der Stoel: Ik meen - ik 
weet het niet op de dag precies - dat 
mijn collega voor Ontwikkelingssa-
menwerking in juni 1975 is geïnfor-
meerd. 

De heer Van der Spek (PSP): U heeft 
zoeven gezegd op welke dag dat is ge-
beurd. U weet het dus wel . 

Minister Van der Stoel: Ik heb.... 

De heer Van der Spek (PSP): Heeft 
Minister Pronk toen gezwegen? 

Minister Van der Stoel: Ik heb daar-
over op dat moment geen nadere reac-
tie van mijn collega ontvangen. 

De heer Van der Spek (PSP): Dus hij 
heeft toch gezwegen. 

Minister Van der Stoel: Ik heb vervol-
gens de vraag te beantwoorden over 
de feitelijke situatie in Oost-Timor. Het 
is uitermate moeilijk om daar duideli j-
ke en exacte gegevens over te verkrij-
gen. Ik meen te moeten uitgaan van 
een situatie waarin althans de voor-
naamste bevolkingscentra in lndonesi-
sche handen zijn. Ik kan de Kamer 
geen exacte gegevens geven over het 
deel van het grondgebied buiten de 
voornaamste bevolkingscentra dat 
door het Fretilin wordt gecontroleerd. 
Ik wil wel herhalen dat de levering van 
de eerste korvet pas over ruim twee 
jaar plaatsvindt en dat de laatste, de 
derde korvet pas in 1981 wordt gele-
verd. 

Dat brengt mij bij de door de heer 
Scholten gestelde vraag waarom tot 
deze leverantie is overgegaan. In het 
algemeen kan worden gesteld dat de 
Indonesische marine van beperkte om-
vang is, dat zij op dit moment ook veel 
verouderde schepen heeft en dat er te-
gelijkertijd een zeer omvangrijk zeege-
bied rond dit grote eilandenrijk is, 
waar uiteraard de nodige patrouille-
werkzaamheden moeten worden ver-
richt. 

Het is tegen deze achtergrond dat 
het in augustus 1975 niet onredelijk 
werd geacht dat de Indonesische mari-
ne behoefte voelde aan aanschaffing 
van deze vlooteenheden. Toen is be-

sloten tot het geven van die uitvoer-
vergunning. Ik heb ook in de herfst van 
1975 nog met collega Malik gesproken 
over de situatie in Oost-Timor. Na dat 
gesprek meende ik niet te kunnen aan-
nemen dat het tot een ingrijpen van de 
Indonesische strijdkrachten in Oost-Ti-
mor zou komen. 

De heer Van der Spek (PSP): Hebt u 
toen met hem over de talloze geruch-
ten gesproken dat allerhande kleine in-
grepen van die zijde al een tijd bezig 
waren? 

Minister Van der Stoel: l khebaange-
duid dat Oost-Timor onderwerp van 
gesprek is geweest tussen hem en mi j . 
Ik heb natuurlijk vragen gesteld over 
de Indonesische voornemens. 

Begin 1976 heeft het internationale 
Rode Kruis vergeefs pogingen gedaan 
om rechtstreekse toegang tot het 
strijdgebied te verkrijgen. De lndonesi-
sche Regering was slechts bereid hulp 
en verdere contacten via het lndonesi-
sche Rode Kruis te doen lopen. Dat is 
door het internationale Rode Kruis ge-
weigerd. Sindsdien is het gehele ge-
bied van Oost-Timor vrijwel gesloten 
gebied gebleven. Er zijn wel zekere 
aanwijzingen dat enige hulp via het ln-
donesische Rode Kruis naar Oost-Ti-
mor werd gezonden. 

De Regering is hierover bepaald on-
gelukkig. Ik zal over dit punt opnieuw 
contact met de Indonesische regering 
opnemen. In het kader van de geregel-
de contacten met de Indonesische re-
gering zal ik ook aansnijden de zorgen 
die in Nederland leven over de situatie 
met betrekking tot de mensenrechten in 
Oost-Timor, welke van verschillende 
zijden in deze Kamer tot uiting zijn ge-
bracht. Ik ben uiteraard bereid in een 
vergadering van de vaste Commissie 
voor Buitenlandse Zaken mededelin-
gen te doen over deze contacten en 
verkregen antwoorden. 

De heer Van der Hek heeft naar mijn 
gevoelen terecht gezegd dat de kwes-
tie van de korvettenleverantie een on-
derdeel is van een veel bredere proble-
matiek. Ik blijf die bredere problema-
tiek aansnijden in de contacten met de 
Indonesische regering. Dat is ook wat 
de heer Van der Hek zelf wenst. Ik ga er 
daarbij wel van uit dat juist het voort-
bestaan van samenwerkingsbanden 
meer aanknopingspunten geeft voor 
het uitoefenen van de invloed, waarop 
de heer Van der Hek doelt. 

Ten slotte wi jd ik een enkel woord 
aan de drie moties. Ik wil de Kamer 
aanvaarding van de eerste motie van 
de heer Van der Spek, waarin de Rege-
ring wordt verzocht de destijds ver-
leende vergunning voor de export van 
korvetten in te trekken, met klem ont-
raden. 
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Van der Stoel 

Ik herinner er in dit verband aan dat 
ik in mijn betoog in eerste termijn dui-
delijk heb gesteld dat, als zich medio 
1979 een situatie zou voordoen waarin 
oorlogshandelingen plaatsvinden in 
en rond Oost-Timor, van zodanige 
aard en omvang dat inzet van korvet-
ten in een dergelijke strijd waarschijn-
lijk zou zijn, het dan zittende kabinet 
naar mijn mening daarin reden zou 
moeten vinden om het besluit over de 
verlening van de exportvergunning 
opnieuw in overweging te nemen. 

De heer Waltmans (PPR): Ik hoef dat 
toch niet zo te begrijpen dat u nu af-
stand neemt van de ruimere formule-
ring van de criteria in de Ontwape-
ningsnota? 

Minister Van der Stoel: Dit past volle-
dig in de opstelling die de Regering in 
de Ontwapeningsnota heeft gekozen. 

De heer Van der Spek (PSP): De Minis-
ter heeft ook als mogelijkheid voor het 
terugkomen op de beslissing ge-
noemd het geval dat Indonesië betrok-
ken zou raken in oorlogshandelingen 
die niet het gevolg zijn van een onuit-
gelokte agressie tegen Indonesië. Het 
is meermalen gezegd dat die situatie 
zich nu voordoet. Nu is die situatie er 
al op grond waarvan het niet door mag 
gaan. 

Minister Van der Stoel: lkhebspeci -
fiek het derde punt gewijd aan de situ-
atie rond Oost-Timor. Ik heb daarzoë-
ven nog aan herinnerd. Het tweede 
punt doelde op het onwaarschijnlijke 
geval dat Indonesië met omringende 
staten in een oorlogssituatie zou ko-
men te verkeren die niet het gevolg 
zou zijn van een onuitgelokte agressie 
tegen dit land. 

De heer Van der Spek (PSP): U hebt 
gezegd dat men in oorlogshandelin-
gen betrokken zou zijn die niet het ge-
volg zijn van onuitgelokte agressie te-
gen Indonesië. Dat doet zich nu voor. 

Minister Van der Stoel: Dat is dan uw 
these. Ik herhaal dat ik, wat betreft 
Oost-Timor, de formulering heb ge-
bruikt die bekend is. Ik herhaal hem 
nog eens. Er zou ook reden zijn voor 
heroverweging, indien zich medio 
1979 oorlogshandelingen rond Oost-Ti-
mor zouden voordoen van zodanige 
aard en omvang dat inzet van korvet-
ten in een dergelijke strijd waarschijn-
lijk zou zijn. Ik heb eraan toegevoegd 
dat dit geenszins betekent dat er ik er-
van uitga dat zich medio 1979 een der-
gelijke situatie zou voordoen. 

De heer Van der Spek (PSP): Ook wat 
dat betreft geldt dat het zich nu voor-
doet. Er worden korvetten ingezet. De 
radarapparatuur is alleen nog niet zo 
sophisticated als die van Holland-Sig-
naal. 

Minister Van der Stoel: Ik constateer 
dat er geen sprake is van inzet van kor-
vetten op dit moment. Die korvetten 
moeten nog worden geleverd. De eer-
ste daarvan zal pas medio 1979 wor-
den geleverd. 

De heer Van der Spek (PSP): Erwor-
den nu korvetten ingezet, alleen met 
een wat ouderwetsere apparatuur dan 
de heer Philips kan leveren. Het ligt 
voor de hand dat de door u genoemde 
situatie zich nu voordoet. Het zijn dan 
alleen toevallig nog niet de dingen die 
Nederland nu maakt. 

Minister Van der Stoel: Deze interpel-
latie is geconcentreerd op de kwestie 
van de leverantie van korvetten, in Ne-
derland gebouwd, aan Indonesië. Wat 
betreft de mogelijke inzet in een strijd-
en oorlogssituatie is dat een kwestie 
die pas gaat spelen medio 1979. Wat 
betreft het optreden van Indonesië ten 
opzichte van Oost-Timor heb ik al eer-
der mijn oordeel gegeven. Met name 
heb ik eraan herinnerd dat Nederland 
blijft vasthouden aan de gedachte van 
zelfbeschikking voor alle volkeren. Dat 
lijkt mij een duidelijke positiebepaling. 

Ik kom tot de tweede motie van de 
heer Van der Spek, waarin de Regering 
twee dingen worden gevraagd. In de 
eerste plaats wordt gevraagd, te be-
vorderen dat internationale hulporga-
nisaties op Oost-Timor worden toege-
laten om humanitaire hulp aan de 
zwaar getroffen bevolking te kunnen 
verlenen. Ik breng in herinnering de al 
eerder door mij gedane toezegging 
wat betreft de toegang van het inter-
nationale Rode Kruis. Op dit punt is 
een toezegging gedaan die handha-
ving van dit deel van de motie overbo-
dig zou maken. 

Verder wordt de Regering gevraagd, 
met kracht te bevorderen dat een on-
derzoekscommissie van de VN, met 
ruime bevoegdheden, ter vaststelling 
van de feiten een bezoek aan Oost-Ti-
mor zal brengen. Ik dien in dit verband 
wel eraan te herinneren dat deze zaak 
nog op de agenda van de Veiligheids-
raad staat. Zoals de heer Van der Spek 
heeft gereleveerd, is het niet onmoge-
lijk dat het debat voortgang zal vinden. 
In dit kader heeft ook een vertegen-
woordiger van de Secretaris-Generaal 
een bezoek aan Oost-Timor gebracht, 
althans aan het door Indonesië gecon-
troleerde gedeelte van Oost-Timor, 

omdat de veiligheid hem niet toe-
stond, een bezoek te brengen aan het 
door Fretilin gecontroleerde gedeelte. 
Het is dus niet uitgesloten dat het tot 
nadere besluitvorming in de Veilig-
heidsraad komt. Ik heb in eerste in-
stantie al een opmerking gemaakt over 
de binding van Nederland aan eventu-
ele besluiten van de Veiligheidsraad. 

Wat die onderzoekscommissie be-
treft wil ik de heer Van der Spek eraan 
herinneren, dat in de Assemblee in de-
cember een motie ie aangenomen, 
waarvan de operatieve paragraaf 8 het 
volgende vermeldt: 'Requests the Spe-
cial Committee on the situation with re-
gard to the implementation of the de-
claration on the guarantee of indepen-
dencetocolonial countries and peoples 
to keep the situation in the territory un-
der active consideration to fol low the 
implementation of the present resolu-
tion and to dispatch to this territory as 
soon as possible a visiting mission with 
review to the the full and speedy imple-
mentation of the declaration and to re-
port to the General Assemblee at its 
32nd session.' Het komt er dus op neer, 
dat de Assemblee heeft besloten tot het 
zenden van een fact-finding missie en 
dat die verslag zal uitbrengen, ti jdig 
vóór de komende Assemblee. De resul-
taten zijn dan ter discussie. 

Tegen die achtergrond moet ik zeg-
gen dat de motie van de heer Van der 
Spek mij overbodig lijkt. De Assem-
blée heeft besloten tot fact-finding. Ter 
zake van de humanitaire hulpverlening 
heb ik de Kamer medegedeeld, dat ik 
bereid ben, een beroep te doen op de 
Indonesische regering om het interna-
tionale Rode Kruis toe te laten. 

De heer Van der Spek (PSP): Mis-
schien zijn u de woorden 'met ruime 
bevoegdheden' ontgaan, want die 
slaan op het voorkomen van de sof 
van het bezoek van de vertegenwoor-
diger van de Secretaris-Generaal dat u 
zojuist releveerde. 

Minister Van der Stoel: Het lijkt mij 
niet wel mogelijk om een besluit van 
de Assemblee nu weer zodanig te 
gaan aanvullen. Ik moet aannemen, 
dat men bezig is, dit besluit ten uitvoer 
te brengen en ik vind dat wij nu het re-
sultaat hiervan moeten afwachten. Ik 
zie dus geen ruimte om daartoe een 
nieuw initiatief te nemen, nog daar ge-
laten dat de Assemblee op dit moment 
niet ter vergadering bijeen is ter zake. 

De heer Van der Spek (PSP): Maar de 
Nederlandse Regering kan natuurlijk 
invloed aanwenden, lobbiën enz. om 
ervoor te zorgen, dat dit besluit zinnig 
ingevuld wordt, zodat het een onder-
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Van der Stoel 
zoekscommissie wordt die inderdaad 
iets onderzoekt. 

Minister Van der Stoel: Ik denk dat de 
staten die in de Assemblee vóór heb-
ben gestemd, terdege de bedoeling 
hadden dat die fact-finding missie zin 
zou hebben. Ik constateer opnieuw dat 
het besluit door de Assemblee is geno-
men. Ik zie dan ook geen reden om de 
Kamer aan te raden, deze motie aan te 
nemen, omdat zij in feite een open 
deur intrapt. 

Dan kom ik toe aan de motie die de 
heer Coppes heeft ingediend. 

De Kamer wordt in die motie uitge-
nodigd zich uit te spreken dat het ten 
uitvoer leggen van hetgeen in de ex-
portvergunning wordt bepaald eerst 
dan kan plaatsvinden nadat de situatie 
in de betrokken regio is getoetst aan 
de uitgangspunten van wapenexport-
beleid, zoals die door de Nederlandse 
Regering zijn vastgelegd in de Nota 
Ontwapening en Veiligheid. 

Ik heb zoeven, toen de heer Walt-
mans interrumpeerde, gezegd dat nu 
juist mijn formulering - zoals ik die ge-
bruikte bij het derde punt - t e n aanzien 
van Oost-Timor naar mijn gevoel een 
nadere precisering was van de alge-
mene beginselen zoals die zijn vastge-
legd in de Ontwapeningsnota, waar de 
Regering natuurlijk onverkort aan vast-
houdt. 

De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Die formulering is toch bre-
der dan die welke de Minister hier 
heeft gebruikt. Die moeilijke formule-
ring over 'niet uitgelokt', is veel enger 
dan wat er in de Ontwapeningsnota 
staat over een land dat in een gewa-
pend conflict verkeert, eventueel met 
betrekking tot de onderdrukking van 
de eigen bevolking. 

Minister Van der Stoel: Ik wil niet zon-
der meer uitsluiten dat, gesteld dat de 
situatie van een defensieve strijd zich 
zou voordoen en dat een bepaald land 
in een verdedigingsoorlog wordt ge-
dwongen, wij er niet zonder meer van 
uit gaan dat er niet zal worden gele-
verd. Over het algemeen wordt de 
grootst mogelijke terughoudendheid 
betracht bij levering in spanningsge-
bieden. 

Ten aanzien van de motie van de 
heer Coppes probeer ik juist ten aan-
zien van Oost-Timor uitwerking te ge-
ven aan de gedachte zoals die is gefor-
muleerd in de Ontwapeningsnota. Als 
ik dus stel dat een heroverweging zal 
plaatsvinden, indien in en rond Oost-
Timor medio 1979 oorlogshandelin-
gen zouden plaatsvinden van zodani-

ge aard en omvang dat inzet van kor-
vetten in een dergelijke strijd waar-
schijnlijk zou zijn, dan beschouw ik dat 
als een rechtstreekse uitwerking van 
die algemene beginselen, geformu-
leerd in de Ontwapeningsnota. 

Ik vrees overigens dat de motie, zo-
als die is ingediend door de heer Cop-
pes, het misverstand zou kunnen wek-
ken, dat thans die exportvergunning al 
is opgeschort. Ik stel uitdrukkelijk dat 
het de opvatting van het huidige kabi-
net is - een ander kabinet kan daar-
over een andere opvatting hebben -
dat, gesteld dat zo'n situatie zich zou 
voordoen rond Oost-Timoren medio 
1979 -zoa ls ik heb geformuleerd - dan 
een heroverweging over de uitvoering 
van het besluit tot het verlenen van 
een exportvergunning, op zijn plaats 
is. Die toetsing zal pas in 1979 kunnen 
plaatsvinden. Ik herhaal dat ik daar-
mee niet gezegd wi l hebben dat ik er-
van uitga dat die situatie zich in 1979 
zal voordoen. 

De heer Coppes (PPR): Ik wi l voorde 
volledigheid nog het volgende vragen. 
De Minister zegt dat het een uitwer-
king is van de formulering in de Ont-
wapeningsnota. Zit dan de onderdruk-
king van de eigen bevolking - die hier 
genoemd wordt - en de aangrenzende 
gevoelige regio's, in die formulering 
die de Minister zojuist gebruikt heeft? 

Minister Van der Stoel: Ik wi l mij niet 
in gedetailleerde beschouwingen ge-
ven over welke wapens eventueel zou-
den kunnen worden aangewend voor 
onderdrukking van een bevolking. Ik 
wi l in het algemeen constateren dat 
marinevaartuigen zich daartoe niet in 
de eerste plaats lenen. Ik herhaal dat 
ook de korvetten niet worden uitgeslo-
ten en uitdrukkelijk worden genoemd 
in de formulering onder punt 3 die de 
heer Coppes bekend is. Tegen die ach-
tergrond wi l ik zeggen dat de motie 
van de heer Coppes overbodig is en 
dat zij mogelijk misverstand kan wek-
ken. Ik wi l de Kamer vragen zich in die 
zin op te stellen ten aanzien van deze 
motie. 

De heer Coppes (PPR): U bedoelt het 
misverstand dat er nu al van een op-
schorting sprake zou zijn? Waar zit dat 
dan in? 

Minister Van der Stoel: Dat zit in de 
derde alinea: 'spreekt als haar oordeel 
uit, dat het ten uitvoer leggen van het-
geen in de exportvergunning wordt 
bepaald eerst dan kan plaatsvinden.' 
Daar zou een misverstand uit kunnen 
worden afgeleid. 

De heer Coppes (PPR): Het is bijna let-
terlijk de formulering die u zelf hebt 
gebruikt. 

De heer Van der Spek (PSP): Is het dan 
geen nadere opschorting? 

Minister Van der Stoel: Ik heb gespro-
ken over een nadere uitwerking van 
wat in de Ontwapeningsnota is 
gesteld. 

Na de uitdrukkelijke toezegging die 
ik de Kamer heb gedaan, lijkt mij de 
motie van de heer Coppes overbodig. 

DeheerVanderSpek(PSP): Flauwe-
kul, dus. 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik pleeg mij over de Kamer 
en de Kamerleden intern niet uit te la-
ten in termen als 'f lauwekul'. Daar ben 
ik te zeer parlementariër voor. 

D 
Minister Pronk: Mijnheer de Voorzit-
ter! Er is een drietal concrete vragen 
tot mij gericht. De geachte afgevaar-
digde de heer Van der Lek heeft mij 
opnieuw gevraagd, of ik heb gezegd, 
wat ik heb gezegd. Het antwoord daar-
op is, dat de heer Van Dullemen het al-
lemaal uitstekend heeft opgeschreven. 
Ik heb gezegd, wat ik heb gezegd. Nu 
heeft de geachte afgevaardigde de 
heer Van der Lek eraan de vraag toe-
gevoegd: sta je nu ook achter het hui-
dige regeringsbeleid? Ja, mijnheer de 
Voorzitter, anders stond ik niet achter 
deze katheder. Ik wil duidelijk verwij-
zen naar de concrete - de heer Van der 
Stoel heeft dit woord zelf in de mond 
genomen - toezegging van het Kabi-
net, uitgedrukt in de, met name ook 
door de heer Van der Hek gememo-
reerde, drie redenen tot heroverwe-
ging van de genomen beslissing op 
het moment van leverantie. Daar sta ik 
achter. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Coppes heeft gevraagd, hoe het staat 
met het beleidsmemorandum inzake 
de hulpverlening aan Indonesië. Hij 
heeft verwezen naar een beslissing, 
die door zijn partijraad was genomen. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Coppes weet, dat het congres van mijn 
partij een soortgelijke beslissing heeft 
genomen. Hij heeft gezegd: op basis 
van de door mij gememoreerde beslis-
sing van mijn partijraad heb ik aan de 
Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking in november vorig jaar ge-
vraagd tijdens de behandeling van de 
begroting van de ontwikkelingssa-
menwerking voor 1977, hoe het stond 
met die nota. 

De heer Coppes (PPR): Reeds in 
november 1975. Die nota hebt u toege-
zegd bij het begrotingsdebat in 1975; 
het ging over de begroting voor 1976. 
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Pronk 
Minister Pronk: Ik wi l duidelijk memo-
reren, dat ik die nota heb toegezegd-
het jaar heb ik niet meer precies in het 
hoofd - eigener beweging en niet op 
verzoek van een van de kamerfracties. 
De kamerfracties hebben daarvan 
gaarne gebruik gemaakt door mij er-
aan te herinneren. Ik kan de geachte 
afgevaardigde de heer Coppes gerust-
stellen; het is mijn bedoeling, het des-
betreffende beleidsmemorandum nog 
deze maand aan de Kamer aan te bie-
den, nadat uiteraard het Kabinet zich 
daarover heeft kunnen buigen. Het is 
geen nota van een Minister alleen, 
maar een nota van het Kabinet. De be-
doeling van mij , als indiener van de 
nota is, dat zij nog deze maand bij de 
Kamer zal belanden. 

De heer Van der Spek heeft ge-
vraagd, in welke concrete gevallen die 
consultatie heeft plaatsgevonden. 
Sinds 25 mei 1973 ben ik geconsul-
teerd ter zake van wapenleveranties 
aan de volgende concentratielanden in 
het kader van de Nederlandse ontwik-
kelingssamenwerking: Indonesië, Pe-
ru, Opper-Volta, Columbia en Pakistan. 
Alle consultaties hebben tot overeen-
stemming tussen de drie betrokken 
bewindslieden geleid. 

De heer Van Aardenne (VVD): Ik stel 
vast, dat ik geen antwoord van de Mi-
nister heb gekregen op mijn vraag, die 
luidde, of hij nu van mening is, dat er 
op dit moment geen militair materieel 
aan Indonesië mag worden geleverd 
en of hij die uitspraak doet als een 
soort minister van Buitenlandse Za-
ken. 

Minister Pronk: Ik meende mij te her-
inneren, dat die vraag niet tot mij ge-
richt was, maar tot collega Van der 
Stoel. Ik heb de vraag nu iets beter be-
grepen. Ik heb uiteraard gezegd, wat ik 
heb gezegd, doch niet als een soort 
ministervan Buitenlandse Zaken. Ik 
ben helemaal geen soort minister van 
Buitenlandse Zaken. Ik ben lid van dit 
kabinet en al mijn uitspraken doe ik als 
lid van het huidige kabinet Den Uyl-
Van Agt. Ik sta van harte achter de toe-
zegging, die het kabinet bij monde van 
collega Van der Stoel heden in deze 
Kamer heeft gedaan. 

D 
De heer Van Aardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Is de Minister van 
Buitenlandse Zaken ook van mening, 
dat er op dit moment geen oorlogsma-
terieel aan Indonesië kan worden gele-
verd? 

D 
Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb mijn standpunt dui-
deli jkbepaald. De Ministervan Buiten-
landse Zaken heeft gezegd, evenals de 
Minister van Economische Zaken, dat 
er op dit moment geen sprake is van 
opschorting van de exportvergunning. 

De heer Van Aardenne (VVD): Dan 
concludeer ik, dat de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking in Am-
sterdam niet namens het Kabinet heeft 
gesproken. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Minister Pronk heeft niet 
mijn vraag beantwoord, in welke ge-
vallen het consulteren van hem geleid 
heeft tot een wijziging van het aanvan-
kelijke beleidsvoornemen bij de plan-
nen tot levering van wapens aan con-
centratielanden. 

D 
Minister Pronk: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben niet de eerst-verantwoorde-
lijke op het gebied van beslissingen in-
zake het verlenen van exportvergun-
ningen. De vraag, die de geachte afge-
vaardigde de heer Van der Spek nu 
stelt, is of exportvergunningen ver-
leend zijn. Die vraag moet niet aan mij 
gesteld worden, maar aan de eerst-
verantwoordelijke bewindsman terza-
ke. Ik kan uiteraard alleen antwoorden 
op de vraag, in welke concrete situ-
aties ik ben geconsulteerd wanneer 
het ging om leveranties van oorlogs-
materieel aan concentratielanden. Die 
vraag heb ik zoeven reeds beant-
woord. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzit-
ter! Zo gaat dat in een kabinet Den 
Uyl-Van Agt! In antwoord op de na-
dere vraag van de heer Van der Spek 
wi l ik graag opmerken, dat bij deze 
transactie een zogenaamde transactie-
verzekering gesloten is. De bij inter-
ruptie gestelde vraag, in eerste instan-
tie aan het adres van collega Pronk ge-
richt, laat zich als volgt beantwoorden. 
In dat soort situaties wordt niet eerst 
een aanvankelijk beleidsvoornemen 
geformuleerd, maar pleeg ik in alle ge-
vallen contact op te nemen met de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken, of hij 
bijzondere aspecten ziet aan een der-
gelijke leverantie aan land X of land Y. 
Pas als ik zijn oordeel daarover heb ge-
kregen, kom ik zelf tot een oordeel. 

Met name de geachte afgevaardigde 
de heer Verbrugh is ingegaan op een 

soort afweging van argumenten. Ik 
ben het met hem eens, dat in dit soort 
gevallen, zoals hij het noemde, 'zede-
lijke verplichtingen' de doorslag moe-
ten geven. Ik hoop niet, dat hij zijn be-
toog bedoeld heeft als reactie op din-
gen die ik gezegd zou hebben. Het zal 
hem opgevallen zijn dat ik mij in eerste 
termijn tot een zeer summiere opstel-
ling heb beperkt. Ik wi l niet verhelen 
dat dit overwegend was ingegeven 
door het uitgebreide betoog van mijn 
collega van Buitenlandse Zaken en ook 
omdat ik meen dat althans de Minister 
van Economische Zaken het zich kan 
permitteren, in de relatie met lndone-
sië wel degelijk oog te hebben voor de 
bijzondere verhouding die er in het 
verleden bestond tussen Nederland en 
Indonesië, juist op het gebied van eco-
nomische zaken. 

Ik hoop niet dat sommige geachte 
afgevaardigden mijn soberheid in eer-
ste termijn hebben opgevat als onver-
schilligheid over andere aspecten, aan 
deze zaak verbonden. Ik merk nog 
slechts op dat de - wat ik in navolging 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Coppes de 'Djakarta-problematiek' 
noem - zal worden besproken in de 
vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken. 

De Voorzitter: Namens de Kamer zeg 
ik de Regering dank voor de verstrekte 
inlichtingen. 

De stemming over de moties zal 
plaatsvinden op een dinsdag a.s. vast 
te stellen ti jdstip. 

De vergadering wordt van 12.33 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Waltmans, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Kunt u iets meer duidelijk-
heid verschaffen over het exacte t i jd-
stip, waarop het wetsontwerp inzake 
de mijnpensioenen de volgende week 
wordt behandeld? Er is dan namelijk 
een vrij belangrijke vergadering van 
het Europese Parlement met stemmin-
gen enz. 

De Voorzitter: Het is niet helemaal uit-
gesloten dat wi j daar dinsdagavond, 
zij het vrij laat, aan toe kunnen komen. 

De heer Waltmans (PPR): Is het niet 
mogelijk dat ti jdstip te fixeren zoals 
dat op de agenda wel eens wordt ge-
daan, zodat degenen uit de mijnstreek 
die willen komen wat meer zekerheid 
omtrent het tijdstip hebben? Ik zou te-
vreden zijn met de mededeling: niet 
eerder dan woensdag na de middag. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik denk dat de betrokke-
nen het liefst zouden zien dat wi j het zo 
snel mogelijk behandelden. 

De heer Waltmans (PPR): De wet heeft 
een terugwerkende kracht tot 1 januari 
1976. Het maakt dus niets uit. 

De Voorzitter: De geachte afgevaar-
digde weet als ieder ander dat wi j in de 
komende dagen wel elk half uur moe-
ten gebruiken. Het is daarom minder 
wenselijk als wi j dinsdagavond op een 
eerder ti jdstip dan 23.00 uur zouden 
moeten ophouden met vergaderen. 

Ik zal proberen het ti jdstip in de loop 
van de middag iets nader aan te dui-
den. Ik vrees echter dat ik de heer 
Waltmans niet volledig tevreden zal 
kunnen stellen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen inzake het onttrekken van 
grondwater en het kunstmatig inf iltre-
ren van water in de bodem (Grondwa-
terwet) (13 705). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt bestaat 
er behoefte aan heropening van de be-
raadslaging. Ik stel voor, daartoe de 
gelegenheid te bieden. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Over het amendement 
op stuk nr. 16 is er gisteren een korte 
discussie, ook met de Minister, ge-
weest. Er zou nog nader overleg over 
plaatshebben. Uit dat nadere overleg 
is gebleken dat de drie maanden, wel-
ke voorgeschreven zijn voor de wijzi-
ging van de tenaamstelling in artikel 
14, lid 4, wordt opgevangen door het 
bepaalde in artikel 11, lid 1c, dattel-
kenmale in de maand januari gedepu-
teerde staten van de provincie of pro-
vincies, waarin de inrichting is gele-
gen, opgave moet verstrekt worden 
van de in het voorafgaande kalender-
jaar per kwartaal onttrokken hoeveel-
heden grondwater. Omdat dit per 
kwartaal moet geschieden - een kwar-
taal is drie maanden - komt er achteraf 
toch een sanctie. Om die reden is het 
amendement overbodig. Ik trek het bij 
dezen in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Van Rossum c.s. (stuk nr. 16) is 
ingetrokken, maakt het geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn amendement op 
stuk nr. 14 betreft alleen een opschrift 
boven enkele artikelen. Het is op zich 
zelf geen wetstechnische zaak. Ik meen 
dat het beter is om het anders te doen, 
maar aangezien het van ondergeschik-
te betekenis is, trek ik ook dit amende-
ment in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Van Rossum c.s. (stuk nr. 14) is 
ingetrokken, maakt het geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het 
woord gevraagd naar aanleiding van 
de amendementen op de stukken nrs. 
18 en 20, die met elkaar verband nou-
den. Ongeveer een jaar geleden is in 
deze Kamer gediscussieerd over de 
coördinatie van het milieubeleid. De 
Kamer heeft toen een motie-Terlouw 
aangenomen, waarin gevraagd werd 
zodanige voorbereidingen te treffen, 
dat bij de volgende constituerende 
vergadering van een kabinet de ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden 
ten aanzien van een samenhangend 
milieubeleid kunnen worden versterkt. 
Dit is door de Minister-President toe-
gezegd. Wij verzoeken de Regering 
dringend - men weet hoeveel waarde 
wij aan deze amendementen hechten -
met deze amendementen zeer ern-
stig rekening te houden bij deze voor-
bereidingen. En daarmee trek ik de 
amendementen op de stukken nrs. 18 
en 20 in. 

De Voorzitter: Aangezien de amende-
menten-Epema-Brugman c.s. (stukken 
nrs. 18 en 20) zijn ingetrokken, maken 
zij geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

D 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! In verband met 
het amendement op stuk nr. 29 heeft 
de Minister toegezegd dat hij maatre-
gelen zal nemen om de uitvoering van 
deze wet zoveel mogelijk te bevorde-
ren. Op grond daarvan trekken wij ons 
amendement op stuk nr. 29 in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Van Houwelingen c.s. (stuk nr. 
29) is ingetrokken, maakt het geen on-
derwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: De leden van Zeil, Ba-
rendregt. Notenboom en Hermsen 

hebben mij meegedeeld dat zij de ver-
gadering, wegens dringende aanwe-
zigheid elders, hebben moeten verla-
ten. 

Het gewijzigde amendement-Van 
Kuijen c.s. (stuk nr. 31,1) wordt met 47 
tegen 42 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de leden De 
Gaaij Fortman, De Graaf, Haas-Berger, 
Hartmeijer, Van der Heem-Wagema-
kers, Van der Hek, Jansen, Knot, Kolt-
hoff, Konings, Kosto, Krouwel-Vlam, 
Langedijk-De Jong, De Leeuw, Van der 
Lek, Molleman, Nypels, Van Ooijen, 
Patijn, Poppe, Rienks, Roels, Van het 
Schip, Stoffelen, Van Thijn, Tuinen-
burg, Van Veenendaal-Van Meggelen, 
Vellenga, Voogd, Voortman, De Vries, 
Waltmans, Wierenga, Van Winkel, 
Worrell, Bakker, Ter Beek, Beekmans, 
De Boois, Coppes, Van der Doef, Dol-
man, Drees, Drenth, Epema-Brugman, 
Franssen en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden Gar-
deniers-Berendsen, Hermes, Honig 
van den Bossche, Van Houwelingen, 
Hutschemaekers, Keja, Koning, De Ko-
ning (BP), Van Leeuwen, Lückers-Berg-
mans, Peijnenburg, Portheine, Riet-
kerk, Van Rossum, Van der Sanden, 
Scherpenhuizen, Scholten, Smit-
Kroes, Tilanus, Tolman, Tuijnman, 
Veerman, Verbrugh, Weijers, Wisse-
link, Van Aardenne, Aarts, Abma, Van 
Amelsvoort, Andela-Baur, De Beer, 
Beinema, De Bekker, De Boer, Bremen, 
Van den Broek, Du Chatinier, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van 
Dam, Dees en Evenhuis. 

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het gewijzigde amen-
dement-Van Kuijen c.s. (stuk nr. 31,1) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het amendement Epema-Brugman c.s. 
(stuk nr. 19) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, De PSP, de CPN, 
D'66, de ARP, de CHU en de KVP, als-
mede het lid Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Epe-
ma-Brugman c.s. (stuk nr. 19) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 3 tot en met 10 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Van Kuijen c.s. (stuk 
nr. 21) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de BP tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Kuijen c.s. (stuk nr. 21) wordt zon-
der stemming aangenomen. 

De artikelen 12 tot en met 21 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door 
de overneming door de Regering van 
het amendement-Van Rossum c.s. 
(stuk nr. 26) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 23 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het gewijzigde amendement-Van Kuij-
en c.s. (stuk nr. 34) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, DS'70, de CPN, 
de PSP, de VVD, de SGP en het GPV, 
alsmede het lid Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Kuijen c.s. (stuk nr. 
34) wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat er 
geen behoefte bestaat aan voortzet-
ting van de beraadslaging over artikel 
25. 

De artikelen 25 tot en met 47 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Van Houwelingen 
c.s. (stuk nr. 28) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN en de BP tegen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Aan de orde is thans de stemming 
over het gewijzigde amendement-Van 
Kuijen c.s. (stuk nr. 31 , II). Ik geef hier-
over het woord aan de Minister van 
Verkeer en Waterstaat. 

D 
Minister Westerterp: Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op de mogelijkheid, 
dat dit amendement wordt aangeno-
men, deel ik de Kamer mee dat met het 
oog op de kwalificatie die ik eraan heb 
gegeven, artikel 62 van toepassing zal 

kunnen zijn. De inhoud van dit artikel 
geeft aan, dat de wet in werking zal tre-
den op een door ons te bepalen t i jd-
stip, dat voor de onderscheidene arti-
kelen of onderdelen daarvan verschil-
lend kan worden gesteld. 

D 
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De toelichting van de Mi-
nister geeft ons geen aanleiding het 
amendement in te trekken. 

Het gewijzigde amendement-Van Kuij-
en c.s. (stuknr. 31,11) wordt met 53 te-
gen 47 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de leden Bak-
ker, Ter Beek, Beekmans, De Boois, 
Coppes, Van der Doef, Dolman, Drees, 
Drenth, Epema-Brugman, Franssen, 
De Gaaij Fortman, Giebels, De Graaf, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van der 
Heem-Wagemakers, Van der Hek, Jan-
sen, Knot, Kolthoff, Kombrink, Ko-
nings, Kosto, Krouwel-Vlam, Van Kuij-
en, Langedijk-de Jong, De Leeuw, Van 
der Lek, Molleman, Nooteboom, Ny-
pels, Van Ooijen, Patijn, Poppe, 
Rienks, Roels, Roethof, Salomons, Van 
het Schip, Stoffelen, Van Thijn, Tui-
nenburg, Van Veenendaal-Van Megge-
len, Vellenga, Voogd, Voortman, De 
Vries, Waltmans, Wierenga, Van Win-
kel, Worrell en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden Van 
Aardenne, Aarts, Abma, Van Amels-
voort, Andela-Baur, De Beer, Beinema, 
De Bekker, De Boer, Bremen, Van den 
Broek, Du Chatinier, G. M. P. Cornelis-
sen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, 
Dees, Evenhuis, Gardeniers-Berend-
sen, Ginjaar-Maas, Groensmit-Van der 
Kallen, Hermes, Honig van den Bos-
sche. Van Houwelingen, Hutschemae-
kers, Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Koning, De Koning (BP), Van Leeuwen, 
Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, 
Peijnenburg, Portheine, Rietkerk, Van 
Rossum, Van der Sanden, Scherpen-
huizen, Scholten, Smit-Kroes, Tilanus, 
Tolman, Tuijnman, Veerman, Ver-
brugh, Weijers, Wiegel en Wisselink. 

Artikel 48, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Houwelingen c.s. (stuk nr. 28) en 
van het amendement-Van Kuijen c.s. 
(stuknr. 31, II) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 49 tot en met 51, 52 (oud 
53) en 53 (oud 54) worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Epema-Brugman 
c.s. (stuk nr. 24) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de BP tégen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel 54 (oud 55), zoals het is gewij-
zigd door de aanneming van het 
amendement-Epema-Brugman c.s. 
(stuk nr. 24) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De overige onderdelen van het wets-
ontwerp worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de BP wordt aante-
kening verleend, dat zij geacht wensen 
te worden tegen dit wetsontwerp te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen inzake huishoudelijke afvalstof-
fen, autowrakken en andere catego-
rieën van afvalstoffen (Afvalstoffen-
wet) (13 364). 

Het amendement-Van Houwelingen 
c.s. (stuk nr. 19) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de ARP, de KVP, de CHU, de VVD, de 
BP, de SGP, het GPV en DS'70 vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Van 
Houwelingen c.s. (stuk nr. 19), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De beraadslaging over artikel 11 wordt 
hervat. 

D 
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De in dit artikel voorgestel-
de procedure verenigt in zich zowel 
een beroepsgang als de mogelijkheid 
voor de Regering om het provinciaal 
plan te toetsen aan landelijke richtlij-
nen. Wij achten dit een niet zeer ele-
gante procedure die zeker in het alge-
meen niet zonder meer navolging zou 
verdienen. In het onderhavige geval, 
waarin zozeer spoed is geboden bij de 
sanering van de huidige situatie heb-
ben wij echter gemeend van amende-
ring ter zake te moeten afzien. Wij 
wensen hierbij echter duidelijk te ver-
klaren dat hieraan geen precedentwer-
king kan worden ontleend. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
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Epema-Brugman 

deelt de mening, door de heer Van 
Kuijen verwoord. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 11 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Epema-Brugman 
c.s. (stuk nr. 13) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Epema-Brugman c.s. (stuk nr. 13) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Van Houwelingen 
c.s. (stuk nr. 20) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de ARP, de VVD, de CHU, de KVP, de 
BP, de SGP, het GPV en DS'70 vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Houwelingen c.s. (stuk nr. 20) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De beraadslaging over artikel 27 en de 
daarop voorgestelde (gewijzigde) 
amendementen wordt hervat. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik onderscheid in hetamende-
ment op stuk nr. 24 drie elementen. 
Het eerste heeft betrekking op verlen-
ging van de termijnen, het tweede op 
mededeling aan de Staten-Generaal 
van een publikatie in de Staatscourant 
en het derde op voorpublikatie van al-
gemene maatregelen van bestuur, in-
gevolge een viertal artikelen te treffen. 

Gisteren heb ik mi j al uitgesproken 
over verlenging van de termijnen. Ik 
heb mij ertegen verklaard. 

Het tweede punt betreft mededeling 
aan de Staten-Generaal van publikatie 
in de Staatscourant. Ik ben daar niet zo 
gelukkig mee. Wordt de Staatscourant 
op deze wijze niet wat gedegradeerd? 
Wordt wel voldoende rekening gehou-
den met het feit dat ook gewone men-
sen dit bericht uit de Staatscourant zul-
len moeten halen? 

Aan de andere kant vraag ik mij af, of 
het de taak van de Regering is, de Sta-
ten-Generaal hierover niet zelf te laten 
beslissen. Voor de Regering is dit dus 
primair een zaak van de Kamer zelf. Als 
ik kamerlid was, zou ik het wel weten, 
maar dat ben ik niet. 

D 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is geen 
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nieuwe zaak. Verleden week is bij de 
behandeling van de Luchtvaartwet een 
soortgelijke formulering door deze 
Kamer aanvaard, Het lijkt mij met name 
van belang bij een belangrijke algeme-
ne maatregel van bestuur. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is wel een 
andere zaak, want verleden week ging 
het om publicatie in het Staatsblad en 
hierbij gaat het om voorpublicatie in 
de Staatscourant. Kamerleden lezen in 
normale gevallen de Staatscourant en 
daarom lijkt het mij overbodig, dit op 
te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement-Tuijnman c.s. (stuk 
nr. 18) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP en DS'70, alsmede het 
lid Nooteboom vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

De heer Van Houwelingen heeft in zijn 
gewijzigde amende-ment nr. 24,1 twee 
voorstellen ondergebracht, namelijk 
een dat betrekking heeft op dezelfde 
zaak als het amendement-Tuijnman 
(stuk nr. 18), zij het dat het nu om twee 
maanden in plaats van om drie maan-
den gaat, en een van geheel andere 
aard. Het lijkt mij voor een goede be-
slissing wenselijk, dat de Kamer over 
deze voorstellen afzonderlijk stemt, 
maar het is aan de heer Van Houwelin-
gen om daarover te oordelen. 

De heer Van Houwelingen (ARP): Ik 
heb daartegen geen bezwaar, mijn-
heer de Voorzitter. 

Het eerste gedeelte van het gewijzigde 
amendement-Van Houwelingen c.s. 
(stuk nr. 24,1) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de ARP, de VVD, de KVP, de CHU, de 
BP, de SGP, het GPV en DS'70, alsme-
de het lid Nooteboom vóór dit amen-
dement hebben gestemd. 

Het tweede gedeelte van het gewijzig-
de amendement-Van Houwelingen c.s. 
(stuk nr. 24,1) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de ARP, de VVD, de KVP, de CHU, de 
BP, de SGP, het GPV en DS'70, alsme-
de het lid Nooteboom vóór dit amen-
dement hebben gestemd. 

Afvalstoffen 

Artikel 27, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Houwelingen c.s. 
(stuk nr. 24,1) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Mag ik aannemen, dat 
als gevolg van de aanneming van het 
gewijzigde amendement-Van Houwe-
lingen c.s. op stuk nr. 24,1 ook de ove-
rige op dit stuk voorkomende amen-
dementen als aangenomen kunnen 
worden beschouwd? 

Naar mij blijkt, verlangt de Minister 
hierover het woord. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou de indiener van het amen-
dement wil len vragen, of dit inhoudt, 
dat hiermee ook de door hem voorge-
stelde voorpublikatie van de algemene 
maatregel van bestuur ex artikel 29 is 
aanvaard. Dat is toch een ander punt? 

De heer Van Houwelingen (ARP): In 
het achtste lid wordt eigenlijk al ge-
sproken van voorpublikatie. Mijn 
amendement strekt ertoe, daaraan iets 
toe te voegen. 

Minister Vorrink: Dat is mi j uiteraard 
bekend, maar u, mijnheer de Voorzit-
ter, hebt mij gevraagd, of ik nog wilde 
reageren op een aantal elementen van 
het gisteren ingediende amendement. 

Ik heb toen gesproken over twee ele-
menten, het verlengen van de tijds-
duur en de mededeling van de publika-
tie in de Staatscourant. Toen ik aan het 
derde punt wilde beginnen, het uitbrei-
den van de categorieën algemene 
maatregelen van bestuur, betrekking 
hebbend op vier artikelen, waarvan 
voorpublikatie moet plaatsvinden, 
heeft de Voorzitter mij de pas afgesne-
den bij artikel 27. Als de Voorzitter nu 
artikel 29 wi l meenemen, dan wi l ik 
daarover wel iets zeggen. 

De Voorzitter: Ik heb een ieder in de 
Kamer in de gelegenheid gesteld daar-
over nog iets te zeggen. 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb even de stemming wil len 
afwachten over de verlenging van de 
termijnen van één tot twee maanden. 
De amendementen die daarop betrek-
king hadden, zijn aangenomen. Er is 
echter naar mijn oordeel een zekere 
samenhang tussen het verlengen van 
de termijn waarbinnen gereageerd kan 
worden op een voorpublicatie van een 
algemene maatregel van bestuur in de 
Staatscourant van één maand tot twee 
maanden en het tegelijkertijd uitbrei-
den van het aantal algemene maatre-
gelen van bestuur, waarvoor die voor-
publicatie moet plaatsvinden. Op deze 
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grond ben ik niet bij voorbaat erg en-
thousiast over het uitbreiden van de 
artikelen 29, 30, 57 en 58. Dat betekent 
namelijk dat de procedure verlengd 
wordt. Er is nu al besloten de termijn te 
verlengen. Indien echter vier algeme-
ne maatregelen van bestuur aan vier 
artikelen worden toegevoegd, dan 
wordt het wat veel. 

Op dit moment kan ik mij niet uit-
spreken over de artikelen 30, 57 en 58. 
Dit kan ik echter wel over artikel 29. Ik 
wi l de Kamer nadrukkelijk ontraden die 
voorpublicatie zich ook te doen uit-
strekken over artikel 29. 

D 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik betwijfel het 
of door ook een voorpublicatie bij arti-
kel 29 in te voeren de totale procedure 
hierdoor wordt verlengd. Voor ons 
was het uitgangspunt dat er een aantal 
algemene maatregelen van bestuur 
waren, waarbij wi j twijfels hadden met 
betrekking tot de vraag of hiervoor 
niet beter een wettelijke regeling kon 
worden getroffen. Om de zwaarte 
daarvan toch te benadrukken, bepleit 
ik nadrukkelijk een wat uitgebreidere 
procedure, in verband met de belang-
rijkheid van deze algemene maatrege-
len van bestuur. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik ben niet overtuigd omdat bij-
voorbeeld artikel 30, waarbij de heer 
Van Houwelingen hetzelfde bepleit, 
zich richt tot de burgers. Ik sta daar niet 
geheel afwijzend tegenover. Hetzelfde 
geldt voor de artikelen 57 en 58 die be-
trekking hebben op heffingen. Ik wi l 
daarover ook niet al te veel bezwaren 
maken. 

Artikel 29 echter richt zich heel pre-
cies tot al diegenen die zich met de af-
valstoffen bezighouden, hetzij als inza-
melaars, hetzij als verwerkers. Ik zou 
het een gevaarlijke zaak vinden indien, 
terwijl wij zo hard met deze wet moe-
ten opschieten en met de algemene 
maatregelen van bestuur, daar de 
voorpublicatie weer ingevoerd zou 
worden. Ik zou dat jammer vinden. Ik 
blijf dit amendement de Kamer ontra-
den. 

Mijn oordeel over de artikelen 30, 57 
en 58 heb ik inmiddels al laten door-
schemeren. 

D 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik laat mij over-
tuigen en ik trek het amendement op 
artikel 29 graag in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Van Houwelingen c.s. (stuk nr. 
24, II) is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

Artikel 29 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het gewijzigde-amendement-Van 
Houwelingen c.s. (stuk nr. 24, III) wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de ARP, de KVP, de VVD, de CHU, de 
SGP, de BP, het GPV, de CPN en DS'70 
alsmede het lid Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Houwelingen c.s. 
(stuk nr. 24, III) wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat als ge-
volg van de aanneming van het gewij-
zigde amendement-Van Houwelingen 
c.s. (stuk nr. 24, III) ook de overige op 
dit stuk voorkomende amendementen 
als aangenomen kunnen worden be-
schouwd. 

Het amendement-Epema-Brugman 
c.s. (stuk nr. 15) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

Artikel 41 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Epema-Brugman c.s. (stuk nr. 15) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De beraadslaging over artikel 45 wordt 
hervat. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Mevrouw Epema heeft gister-
avond verzocht de bespreking van de 
artikelen 45 en 78 aan te houden, om-
dat inmiddels het wetsontwerp open-
baarheid van bestuur is behandeld. Zij 
vroeg zich af, of artikel 45 inmiddels 
niet overbodig was geworden. Ik heb 
getracht mij zo snel mogelijk op dit 
punt te oriënteren en heb daarbij twee 
dingen geconstateerd. In de eerste 
plaats kan de Afvalstoffenwet een be-
paling als in artikel 45 neergelegd ma-
terieel niet missen. De tweede vraag is 
dan, of er qua formulering aangeslo-
ten moet worden bij artikel 4 van de 
Wet openbaarheid van bestuur, zoals 
dat is komen te luiden na amendering 
door de heer Van der Sanden. Daar-
door is een nieuw lid 4c opgenomen. 

Ik heb die beide bepalingen naast el-
kaar gelegd en ik vind, dat zij elkaar 
niet dekken. Naar mijn mening is de 

mogelijkheid tot geheimhouding in ar-
tikel 45 meer beperkt. In dat artikel is 
het nadrukkelijk beperkt tot fabrieksge-
heim, terwijl in artikel 4c van de Wet 
openbaarheid van bestuur gesproken 
wordt over vertrouwelijk verschafte 
gegevens van de kant van het bedrijfs-
leven. Het is een ander en naar mijn 
mening ruimer begrip. Ik stel me-
vrouw Epema en de Kamer voor, hier 
de door de heer Van der Sanden in een 
motie neergelegde gedachte te vol-
gen, namelijk dat binnen 5 jaar de wet-
ten zullen worden nagekeken op de 
noodzakelijk gebleken aanpassing aan 
wat nu is vastgelegd in het Wet open-
baarheid van bestuur. 

Ik zou het nu niet verstandig vinden 
nu heel spontaan dingen te vervan-
gen, maar ik ben het er wel mee eens -
dat is ook de strekking van de motie 
van de heer Van der Sanden en van de 
opmerkingen van mevrouw Epema -
dat deze bepalingen zo veel mogelijk 
gelijkluidend moeten worden. Ik ge-
loof echter niet, dat dat nu overhaast 
moet geschieden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 45 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel 57, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Houwelingen c.s. 
(stuk nr. 24, IV) wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de CPN wordt aante-
kening verleend dat zij geacht wensen 
te worden tegen dit gewijzigde artikel 
te hebben gestemd. 

Artikel 58, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Houwelingen c.s. 
(stuk nummer 24, V), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 62 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de CPN wordt aante-
kening verleend, dat zij geacht wensen 
te worden tegen dit artikel te hebben 
gestemd. 

De beraadslaging over artikel 75 en het 
daarop voorgestelde gewijzigde 
amendement wordt hervat. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb gisteren nadrukkelijk ge-
vraagd kennis te mogen nemen van 
het inmiddels gewijzigde amende-
ment-Van Houwelingen. Dat is ge-
beurd. Het is misschien van belang te 
laten weten wat ik ervan vind. 
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Vorrink 
Wij hebben uiteraard zelf met de ge-

dachte, die door de heer Van Houwe-
lingen naar voren wordt gebracht, ge-
speeld. Wij hebben ervan afgezien, 
omdat naar onze mening de deelplan-
nen die nog moeten worden opge-
steld, een uiteenlopend karakter heb-
ben. Ik denk dat een plan voor auto-
wrakken een geheel andere organisato-
rische opzet vereist dan een plan voor 
de verwijdering van huishoudelijk af-
val. Hetzelfde zal gelden voor het in-
middels ingevoegde plan voor bouw-
en sloopafval. Het plan zou dan ofwel 
een verzameling van losse plannen 
worden, ofwel er zou een integratie tot 
stand gebracht moeten worden, die de 
werkzaamheid en de doelmatigheid 
niet zou bevorderen. 

Zo'n oplossing leek ons niet erg 
fiexibel. Gelet op het voorgaande ont-
raad ik weliswaar de aanneming ervan 
niet ten sterkste - dat is te hard gesteld 
- maar ik laat de uitspraak hierover 
aan de Kamer over. 

□ 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik noem nog 
een argument ten gunste van mijn 
amendement. Er wordt met nadruk ge-
sproken over integratie nadat de deel-
plannen gereed zijn gekomen. Dit 
heeft twee aspecten. Het eerste is dat 
het de gewenste integratie bedoelt te 
stimuleren en het tweede is, de bedoe-
ling na de eerste fase toe te werken 
naar een integratie, die naar mijn over-
tuiging zeer dringend noodzakelijk is. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn in prin-
cipe voor het overgaan tot integratie 
van de plannen, voorzover mogelijk. 
Het amendement-Van Houwelingen 
legt daartoe de verplichting op. Daar-
om meen ik dat het niet goed overeen-
komt met lid 1. Sommige plannen le-
veren technische bezwaren op, en 
daarom menen wij dat wij het aan de 
provincies moeten overlaten te beslis-
sen, waarbij zij overigens wel door de 
Minister moeten worden gestimuleerd 
waar het kan integrale plannen tot 
stand te brengen. 

D 
De heerTuijnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij bij mevrouw 
Epema-Brugman aan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigde amendement-Van Hou-
welingen c.s. (stuk nummer 23) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de ARP, de CHU, de KVP en DS'70 vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 75 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De beraadslaging over artikel 78 wordt 
hervat. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Gisteren ben ik achtervolgd door 
alles wat er is gebeurd bij de behande-
ling van de Grondwaterwet, maar ik 
krijg nu de indruk dat u denkt dat bij de 
Grondwaterwet hierover is beslist. Dat 
kan natuurlijk niet. 

Ik heb wel overleg gepleegd met 
mijn collega Westerterp. Het gaat om 
de vraag, of artikel 78, weer gelet op 
de Wet inzake de openbaarheid, niet 
zou moeten vervallen. Mijn collega 
Westerterp heeft mij zijn overwegin-
gen om dat bij de Grondwaterwet on-
middellijk te doen, medegedeeld. Hij 
heeft gezegd, dat hij zich progressief 
heeft opgesteld. U begrijpt, dat ik niet 
achter kan blijven. Ik dien daarom bij 
dezen een nota van wijziging in. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat als ge-
volg van de zojuist door de Minister 
ingediende nota van wijziging artikel 
78 is vervallen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Wijziging van de Arbeidswet 1919 
(Jongeren-statuut) (13 547). 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beraad-
slaging over artikel 9 van onderdeel C 
en het daarop voorgestelde gewijzigde 
amendement en artikel 9f van onder-
deel C van artikel I en het daarop voor-
gestelde amendement te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gisteren nog 
geen kennis kunnen nemen van de 
door de Minister ingediende nota van 
wijzigingen. Deze nota strekt ertoe 
voor het dagbladbedrijf en de bezor-
gers een zeker uitstel te verlenen, 
maar uiteindelijk lost ze op termijn de 
problemen die ervoor beide groepe-
ringen uit ontstaan en die zeer groot 
zijn niet op. Ik meen dan ook dat dit 
niet dè oplossing is voor de proble-

men die in het dagbladbedrijf en met 
betrekking tot de jongeren op dit punt 
bestaan. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Allereerst haak ik aan bij een op-
merking die u hebt gemaakt over het 
ontbreken van de aanduiding van on-
derdeel F. Ik heb hier inmiddels een 
nota van verbetering, die deze omissie 
herstelt. 

De Voorzitter: De Minister heeft bij no-
ta van verbetering na de eerste zin van 
onderdeel E (oud) van artikel I inge-
voegd: F. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Nu de beraadslaging nog steeds 
gaande is over het ti jdstip waarop de 
krantenbezorging mag aanvangen, 
heb ik eigenlijk weinig meer toe te voe-
gen aan wat ik reeds heb gezegd. Gis-
teren is er nog even sprake van ge-
weest, verschil te maken tussen winter 
en zomer. Uit het feit dat daar geen of-
ficieel voorstel van is gemaakt, leid ik 
af dat het geen punt van discussie 
meer behoeft te zijn. Ik zou er slechts 
dit van wil len zeggen: 6 uur is 6 uur, 
zomer of winter. 

Mede gelet op de opmerking van de 
heer Rietkerk over de nota van wijzi-
gingen leg ik er de nadruk op, dat wi j 
bezig zijn voor de achtergebleven 
groep van de werkende jongeren, 
vooral in het belang van hun vorming 
en opleiding, de werkti jd terug te drin-
gen. Als w i j in de richting zouden blij-
ven gaan van 6 uur permanent, zou dat 
betekenen dat degenen die volledig 
dagonderwijs volgen een extra zware 
belasting moeten ondergaan en dat 
wij dit dan ook zonder meer zouden 
accepteren. Ik zou dat, eerlijk gezegd, 
een vrij kwalijke zaak vinden. Vandaar 
dat ik er nogmaals op aandring, ge-
hoord ook de discussie over en weer, 
acht te slaan op de nota van wijzigin-
gen die ik terzake heb ingediend en 
die probeert een brug te slaan tussen 
de verschillende opvattingen die hier 
naar voren zijn gekomen. Deze nota 
van wijzigingen moet het mogelijk ma-
ken in een periode van twee jaar de or-
ganisatorische maatregelen te nemen 
die nodig zijn om definitief over te 
schakelen naar een eerste aanvangs-
tijdstip van bezorging 's morgens om 
7 uur. 

Gisteren is ook nog gesproken over 
de kwestie van de flexibele werktijden. 
Wat dat betreft, heeft de heer Rietkerk 
nog recht op een antwoord. 
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Boersma 
Ik wijs er, well icht ten overvloede, 

op, dat de toevoeging 'noch op zon-
dag' eigenlijk overbodig is in verband 
met artikel 9, eerste lid. Maar wellicht 
is het nuttig het toch nog toe te voegen 
om elk misverstand u i t te sluiten. Wan-
neer wi j het echter niet zouden doen, 
dan zou dat niet betekenen dat de wet 
er niet in voorziet. Hieruit blijkt wel dat 
ik met deze toevoeging geen proble-
men heb. 

Ik wil nog een enkele opmerking ma-
ken over de flexibele werktijden. Er is 
sprake van bepaalde bedrijfsmoeilijk-
heden, eventueel een moeilijkheid die 
zich periodiek in een bepaalde onder-
neming voordoet. In dat licht is, mis-
schien in wat te strakke bewoordin-
gen, gewezen op de koopavond en het 
ploegenstelsel. Dat is de directe aan-
leiding geweest om, gelet op de ge-
groeide praktijk, enige ontsnappings-
mogelijkheid te bieden. 

De wet heeft niet een stelselmatige 
verlenging van de werktijd van de 
jeugdige, in verband met een door vol-
wassenen gewenst werkschema, op 
het oog. Derhalve, wanneer de Kamer 
dit amendement van de heer Rietkerk 
aanvaardt - ik blijf dat afraden - kan en 
zal dit niet betekenen dat ik er op-
dracht toe zal geven dat de betrokken 
districtshoofden een systeem van 
flexibele werkti jden onder de wer-
kingssfeer van de wet zullen laten val-
len. 

Ik zeg dit heel uitdrukkelijk. Het gaat 
hierbij niet om algemene regelingen, 
maar om zeer bijzondere moeilijkhe-
den in bijzondere, incidentele geval-
len, waarbij wordt gedacht aan de pro-
blemen die zich per onderneming in 
verband met koopavonden kunnen 
voordoen. 

Ik hoop dat de Kamer rekening zal 
houden met de door mij gemaakte op-
merkingen en naar voren gebrachte 
bezwaren. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn standpunt over de 
dagbladbezorging is niet gewijzigd, 
maar ik zal die discussie niet herhalen. 

Ik wil echter wel iets zeggen over de 
mededeling van de Minister dat dit ar-
tikel niet tot doel heeft de mogelijkheid 
van flexibele werkti jden ook voor jon-
geren te openen. Wij zijn hier mede-
wetgevers. Ook als de huidige tekst 
dat doel niet heeft, hebben wi j als Ka-
mer wel degelijk het recht bij amende-
ment dat doel in de wet te brengen. De 
Minister kan dan niet zeggen dat als de 
Kamer het wi l en het amendement 
wordt aangenomen, hij niet van plan is 

datgene te doen wat de bedoeling van 
de wetgever is. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! In formele zin is dit volkomen te-
recht. In de wet komt echter niet te 
staan dat de Minister flexibele werktij-
den mogelijk moet maken. Er wordt 
gesproken over bijzondere gevallen en 
in die bijzondere gevallen wordt 8V2 
uur in het amendement verlengd tot 9 
uur. Daarna gaat het om de interpreta-
tie. Ik neem aan dat bij de uitleg van de 
wet de opvatting van de originele wet-
gever ook van groot belang zal worden 
geacht. 

Ik heb verder toegelicht dat, gelet op 
het karakter van de wettekst, nooit 
daaronder zal kunnen worden begre-
pen, ook niet na een onverhoopte aan-
vaarding van het amendement van de 
heer Rietkerk, het op grote schaal in-
voeren van flexibele werktijden voor 
jongeren. Onder flexibele werktijden 
versta ik dan de mogelijkheid tot het 
opsparen van uren om te komen tot 
een 4'/2-daagse werkweek. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De wetgever is Regering en 
Staten-Generaal gezamenlijk. Als op 
een bepaald artikel van een wets-
ontwerp een wijziging wordt voorge-
steld, met daarbij de toelichting dat 
dat tot doel heeft een bepaalde ruimte 
mogelijk te maken, en die wijziging 
wordt aanvaard, dan is dat wet gewor-
den. Dan is niet de oorspronkelijke be-
doeling van de wetgever alleen door-
slaggevend. Toelichtingen op amende-
menten tellen wel degelijk mee bij de 
interpretatie van de wet. 

De Minister vindt het onjuist flexibe-
le werktijden uitsluitend te gaan intro-
duceren voor de vrije vri jdagmiddag. 
Hij heeft gisteren al gehoord dat ik het 
niet met het oog daarop heb voorge-
steld. Mijn hoofdpunt is dat op dit mo-
ment de wet elke mogelijkheid van 
toepassing van welke flexibele werktijd-
regeling dan ook, ook al is het de ene 
dag een half uurtje meer en de andere 
dag een half uurtje minder, onmogeli jk 
maakt. Ik wil in de wet ruimte hebben 
om door het districtshoofd verant-
woorde flexibele werktijden ook toe-
pasbaar te kunnen doen zijn op jonge-
ren. Dat is een kaderbepaling. De Mi-
nister kan daarop niet zeggen dat daar-
mee de bedoeling van de wetgever, 
zoals die oorspronkelijk bestond, blijft 
bestaan. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Formeel is er geen enkel ver-

schil van opvatting. Desniettemin zal 
niet alleen gehoord de discussie maar 
ook gelet op de intenties van de wet, 
namelijk het geven van sociale be-
scherming, dan toch nog in alle geval-
len het districtshoofd tot een afweging 
moeten komen. Voor de rest wacht ik 
in vertrouwen de stemming over dit 
amendement af. 

De aanhef van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De onderdelen A en B van artikel I en 
de aanhef van onderdeel C worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Rietkerk 
c.s. (stuk nr. 16, A) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de KVP, de ARP, de CHU, de 
SGP, de BP, het GPV en DS'70, alsme-
de het lid Huijsen vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Rietkerk 
c.s. (stuk nr. 16, B) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de KVP, de ARP, de CHU, de 
SGP, de BP en DS'70, alsmede het lid 
Nooteboom vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 9 van onderdeel C, zoals het is 
gewijzigd door de aanneming van het 
gewijzigde amendement-Rietkerk c.s. 
(stuk nr. 16, A en B) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 9a tot en met 9e van on-
derdeel C worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 
11) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP, de SGP en DS'70, als-
mede het lid Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 9f van onderdeel C wordt zon-
der stemming aangenomen. 

De artikelen 9g en 9h van onderdeel C 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het amendement-Hartmeijer c.s. (stuk 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
DS'70, D'66 en de BP, alsmede het lid 
Nooteboom tegen dit amendement 
hebben gestemd. 
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Voorzitter 
Artikel 9i van onderdeel C, zoals het is 
gewijzigd door de aanneming van het 
amendement-Hartmeijer c.s. (stuk nr. 
13) wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 9j t /m 9q van onderdeel C 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het gewijzigde onderdeel C wordt zon-
der stemming aangenomen. 

De onderdelen D tot en met P worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat, gelet 
op de positieve beslissing, die de Ka-
mer zojuist nam ten aanzien van het 
gewijzigde amendement-Rietkerk c.s. 
(stuk nr. 16, B), artikel III als vervallen 
moet worden beschouwd. 

De artikelen IV (oud) en V (oud) en de 
beweegreden worden zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Hartmeijerc.s. (13547, nr. 14). 

Deze motie wordt met 55 tegen 47 
stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de leden Noote-
boom, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Pop-
pe, Rienks, Roels, Roethof, Salomons, 
Van het Schip, Van der Spek, Stoffe-
len, Terlouw, Van Thijn, Tuinenburg, 
Van Veenendaal-van Meggelen, Vel-
lenga, Voogd, Voortman, De Vries, 
Wierenga, Van Winkel, Worrel l , Bak-
ker, Ter Beek, Beekmans, De Boois, 
Coppes, Van der Doef, Dolman, Drees, 
Drenth, Epema-Brugman, Franssen, 
De Gaaij Fortman, Giebels, De Graaf, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van der 
Heem-Wagemakers, Van der Hek, Huij-
sen, Jansen, Knot, Kolthoff, Kombrink, 
Konings, Kosto, Krouwel-Vlam, Van 
Kuijen, Langedijk-de Jong, De Leeuw, 
Van der Lek, Molleman en de Voorzit-
ter. 

Tegen hebben gestemd de leden Peij-
nenburg, Portheine, Rietkerk, Van Ros-
sum, Van der Sanden, Schakel, Scher-
penhuizen, Scholten, Tilanus, Tolman, 
Tuijnman, Veerman, Verburgh, Weij-
ers, Wiegel, Wisselink, Van Aarden-
ne, Aarts, Abma, Van Amelsvoort, An-
dela-Baur, De Beer, Beinema, De Bek-
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ker, De Boer, Bremen, Van den Broek, 
Du Chatinier, G. M. P. Cornelissen, P. 
A. M. Cornelissen, Van Dam, Dees, 
Evenhuis, Gardeniers-Berendsen, Gin-
jaar-Maas, Groensmit-van der Kallen, 
Hermes, Honig van den Bossche, Van 
Houwelingen, Hutschemaekers, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, Koning, 
De Koning (BP), Van Leeuwen, Van 
Leijenhorst en Lückers-Bergmans. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Regeling van een voorkeursrecht van 
gemeenten bij de verwerving van on-
roerend goed (13 713); Wijziging van 
de Onteigeningswet (13 714). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Tuinenburg (DS'70): Mijn-
heer de Voorzitter! Deze beide wets-
ontwerpen zijn de eerste van een aan-
tal in 1973 aangekondigde hervor-
mingswetten van deze Regering, waar-
onder wijziging van de Wet op de 0 n -
dernemingsraden en de VAD. Op zich 
is het vreemd, dat al deze zgn. hervor-
mingswetten in de laatste paar weken 
van deze regeringsperiode versneld 
moeten worden afgehandeld. Bij onze 
fractie komt het over als een schrome-
lijke overdri jving van de hervormings-
waarde van de betreffende wetsont-
werpen. Deze overdrijving zweemt 
naar verkiezingspropaganda. 

Nederland bestaat uit land en water. 
Het wordt door een ieder als een nor-
male zaak beschouwd, dat het water 
(de rivieren, meren, kanalen) door 
overheidslichamen worden beheerd. 
Waar water stroomt en in beweging is, 
wordt water als een algemeen goed 
beschouwd. Voor de grote rivieren 
wordt het zelfs wenselijk geacht dat de 
landen gezamenlijk het beheer erover 
gaan uitoefenen, mede noodzakelijk 
geworden om de vervuiling te voorko-
men. 

Bij grond, welke niet als algemeen 
goed wordt beschouwd, ligt de zaak 
anders. Grond lijkt stabiel, maar is dit 
niet. De gebruiker kan de waarde ver-
hogen door middel van bebouwen en 
op andere wijze in cultuur brengen. De 
waarde van grond wordt sterk beïn-
vloed door hetgeen anderen, waaron-
der de overheid in de nabijheid onder-
nemen. 

Toch is op goede gronden aan te to-
nen, dat het juist in een klein land als 
Nederland, met naar verhouding veel 
inwoners bijzonder wenselijk is, dat de 
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grond voorzover mogelijk in beheer 
van de gemeenschap is. Door de eeu-
wen heen is grondbezit een groot goed 
geweest. 'Geen grond onder de voeten 
hebben' of 'door de grond zakken' on-
zekerheid. 'Vaste grond onder de voe-
ten hebben' wordt daarentegen als 
zeer geruststellend ervaren. Dit zijn uit-
drukkingen en gezegden die erop wi j -
zen dat aan het bezit van grond grote 
waarde wordt toegekend. Denk ook 
aan: grondwet, grondrechten. 

In de wereld is in de loop der eeu-
wen veel strijd gevoerd onder meer of 
minder fraaie leuzen voor het in bezit 
verkrijgen van grond. Menig land trok 
voor gebiedsuitbreiding ten strijde. 

De overheid heeft als taak de ruimte 
zodanig te ordenen, dat het mogelijk is 
en blijft als gemeenschap te leven in 
de ruimste zin van het woord. Niet te 
voorkomen zal zijn, dat hierdoor span-
ningen zullen optreden tussen particu-
liere grondbezitters en de overheid. 
Tot op heden hebben de meeste ge-
meentebesturen de benodigde gron-
den voor de verwezenlijking van hun 
bestemmingsplannen in de regel in 
goed minnelijk overleg kunnen aanko-
pen, namelijk 80% van de benodigde 
gronden. 

In moeilijke gevallen heeft men de 
beschikking over de Onteigeningswet 
van 1851. Via deze wet is het zelfs mo-
gelijk over de benodigde gronden in 
een bestemmingsplan te beschikken, 
zonder met particuliere eigenaren tot 
overeenstemming te zijn gekomen in-
zake de schadeloosstelling. De getrof-
fen eigenaren van het onroerend goed 
worden volgens de huidige Onteige-
ningswet volledig schadeloos gesteld 
voor het huidige gebruik plus een be-
drag, afgestemd op de veranderde be-
stemmingswaarde, de zogenaamde 
toekomstwaarde. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is van 
belang, dat de gemeentebesturen t i j -
dens het maken van de bestemmings-
plannen meer zekerheid verkrijgen 
ten aanzien van de verwerving van de 
in het plangebied gelegen gronden. 
Om dit te bevorderen is het wetsont-
werp Voorkeursrecht gemeenten inge-
diend. Maarten aanzien van de nu aan 
de orde zijnde wetsontwerpen lijkt het 
er meer op, dat politieke waarde een 
grotere rol speelt dan de zakelijke. Za-
kelijk stellen de wetsontwerpen niet 
veel voor, daar niet wordt aangetoond 
met feiten, hoeveel gemeenten moei-
lijkheden hebben met de benodigde 
grondverwerving en welke winst - zo 
'gebruikswaarde wordt ingevoerd' -
het voor de gemeenschap oplevert. 

De aan de orde zijnde wetsontwer-
pen worden door een deel van de re-
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geringspartijen 'grote politieke punten' 
genoemd. De persberichten geven de 
indruk dat de CDA-partners straks door 
hun coalitiegenoten worden gedwon-
gen, beide wetsontwerpen te slikken 
op straffe van in de toekomst niet meer 
met de progressieven te mogen mee-
regeren. 

Alles is er op gezet deze wetsontwer-
pen nog vóór 25 mei in de Kamer te 
behandelen. Niet omdat deze wetsont-
werpen op zich niet kunnen wachten, 
want ze zijn niet aan een datum van in-
gang gebonden. Ook niet omdat deze 
wetsontwerpen zo goed voorbereid de 
Kamer hebben bereikt. Integendeel. In 
de brief van 26 mei 1976 beklaagde de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening zich tegenover de indieners, 
dat te weinig tijd ter beschikking stond 
om zich in de merites van beide wets-
ontwerpen te kunnen verdiepen. 

De mogelijkheid dat beide wetten 
hun doel voorbij schieten, wordt door 
de RARO zelfs niet uitgesloten. Het 
rapport, uitgebracht onder auspiciën 
van de Wiardi Beekman Stichting 
(PvdA) van oktober 1976, richt haar kri-
tiek vooral op de praktische uitvoer-
baarheid van de wetsontwerpen. Ge-
vreesd wordt dat onteigening tegen 
gebruikswaarde financiën weinig zo-
den aan de dijk zal zetten. 

Ook wi l ik er de aandacht op vesti-
gen dat uit het eindverslag van de bij-
zondere commissie van voorbereiding 
duidelijk blijkt dat vri jwel alle fracties 
menen dat zij minder bevredigende, 
ofwel ontwijkende antwoorden heb-
ben ontvangen op de door hen gestel-
de vragen in het voorlopig verslag. 
Vragen waarover nog steeds unduide-
lijkheid heerst, zijn onder andere de zo-
genaamde koppeling van beide wetsont-
werpen via de artikelen 13 en 16 van het 
wetsontwerp 'voorkeursrecht gemeen-
ten. Ook heerst nog onduidelijkheid 
over de eventuele koopplicht voor de 
gemeenten in de laatste fase van de 
onderhandelingen, de schadeloosstel-
l ing, gebaseerd op de zogenaamde ne-
gatieve ontwikkelingsschade. De be-
windslieden hadden toegezegd die 
kwestie nader in beschouwing te ne-
men. Al deze onduidelijkheden over 
belangrijke zaken wijzen erop dat de 
gemaakte haast in de voorbereiding 
van de aan de orde zijnde wetsontwer-
pen behandeling hiervan kan bemoei-
lijken. 

De fractie van DS'70 heeft de indruk 
dat de indieners van beide wetsont-
werpen een veel grotere waarde aan 
de voorstellen toekennen, dan deze in 
wezen inhouden. Met grote hervor-
mingen heeft dit geknabbel aan de 

marge weinig te maken. Het zijn niet 
meer dan enkele technische wijzigin-
gen. De kans bestaat dat het wetsont-
werp 13 714 'Gebruikswaarde' het 
voor de gemeenten nog moeilijker 
maakt, de bestemmingsplannen rond 
te krijgen, omdat te verwachten is dat 
het aantal bezwaarschriften zal toene-
men. Wij vrezen dat de gemeenten 
minder grond in minnelijk overleg zul-
len verkrijgen. Men zal nu eerder trach-
ten de procedure te bemoeilijken, om 
zodoende van de gemeenten, in zoge-
naamd goed overleg, alsnog een ho-
gere pr'js af te dwingen. 

Voor de fractie van DS'70 bieden deze 
wetsontwerpen geen problemen, om-
dat zij tegemoet komen aan ons pro-
gramma. In het verkiezingsprogramma 
1977 is onder andere opgenomen, on-
der het hoofdstuk Ruimtelijke Orde-
ning, dat zorg voor een weldoordachte 
ruimtelijke ordening van groot belang 
is. Verder dient in ons ruimtelijk beperkt 
land de overheid zeggenschap te heb-
ben over het gebruiken het beheer van 
de grond. Particulier eigendom van 
grond mag geen gelegenheid bieden 
tot speculatiewinsten. Vervolgens, staat 
er in, dat onteigening geschiedt in be-
ginsel op basis van gebruikswaarde. 

Ten aanzien van het wetsontwerp in-
zake het voorkeursrecht citeer ik uit 
ons programma: 'Bij verkoop van 
grond dienen de gemeenten voor ver-
wezenlijking van bestemmingsplan-
nen en dergelijke een voorkeursrecht 
tot aankoop tegen aktuele taxatiewaar-
de van de grond te bezitten.'. 

Na deze inleiding enige opmerkin-
gen over het wetsontwerp inzake het 
voorkeursrecht. Daar de gemeenten na 
1945 op ongekende wijze in een razend 
tempo grote bouwprojecten, onder an-
dere in de woningbouwsector, hebben 
geholpen te verwezenlijken, zijn vele 
hectaren landbouwgronden in bouw-
grond veranderd. Al naar gelang de 
overheidsinvloed op het grondgebruik 
toeneemt, vermenigvuldigen zich de 
problemen als gevolg van de schaar-
ste aan grond. 

Jarenlang hebben de gemeenten 
hinder ondervonden van grondover-
drachten, die tot stand kwamen tijdens 
de bestemmingsplanprocedures, on-
der andere door toedoen van ontwik-
kelingsmaatschappijen. Kleine ge-
meenten hebben er minder hinder van 
ondervonden, sommige hadden er 
zelfs voordeel van. Hierdoor ontstond 
bij de gemeentebesturen behoefte aan 
wetsmiddelen die het mogelijk zouden 
maken, in een eerder stadium over de 
in een plangebied gelegen gronden te 
kunnen beschikken; een hulpmiddel 
naast de Onteigeningswet om vooraf 

de eventuele vervreemding van gron-
den te kunnen regelen, zag men in een 
voorkooprecht of een voorkeursrecht 
voor de gemeente. 

In 1966 bereikte de Kamer een voor-
ontwerp van wet dat een regeling be-
vatte voor een voorkeursrecht voor ge-
meenten en provincies. Dat ontwerp is 
nimmer in de Kamer behandeld. Het 
nu aan de orde zijnde wetsontwerp be-
vat een voorkeursrecht, alleen voor de 
gemeenten. 

De fractie van DS'70 heeft bezwaren 
ingebracht tegen artikel 5, lid 1, ten 
aanzien van de mogelijkheid dat bur-
gemeester en wethouders reeds het 
voorkeursrecht kunnen doen vestigen 
bij een tervisielegging van een ont-
werp-structuurplan. Als later blijkt, dat 
deze gronden niet in het bestem-
mingsplan zijn opgenomen, hetgeen 
veel voorkomt, kan het onnodige voor-
keursrecht voor de betreffende eige-
naar nadelig hebben gewerkt. 

Onze gedachten gingen uit naar een 
voorkeursaanwijzing op het ti jdstip 
van een tervisielegging van een ont-
werp-bestemmingsplan, dus twee fa-
sen verder. Maar de door bewindslie-
den aangebrachte wijziging via een 
nieuw artikel 21 maakt het mogelijk, 
dat de betrokken eigenaar van zo'n on-
nodig gegeven aanwijzing een schade-
claim kan indienen. Dit heft onze be-
zwaren voor een groot deel op. Dat 
neemt niet weg dat wi j menen dat de 
onzekerheid ten aanzien van de verwe-
zenlijking van ontwerp-structuurplan-
nen bijzonder groot blijft. 

Een aanwijzing van een voorkeurs-
recht op basis van een vastgesteld 
structuurplan zou al een grotere zeker-
heid geven, zonder dat er gesproken 
kan worden van een grote vertraging 
ten aanzien van de aanwijzing voor-
keursrecht. Indien hiertegen bezwaren 
zijn, wil ik die graag vernemen. 

Vervolgens heeft de fractie van 
DS'70 de bewindslieden gevraagd, op 
welke wijze zij de belangen van de op 
de gronden van de bedrijven werken-
de personen denken te beschermen, 
zo de grond of het bedrijf via het voor-
keursrecht naar de gemeente over-
gaat. De bewindslieden doen deze 
vraag af met de mededeling dat het 
voorkeursrecht geenszins het karakter 
van een onteigening heeft. Daarom 
vinden zij dat ten behoeve van de be-
trokken werknemers geen bijzondere 
voorzieningen behoeven te worden 
getroffen. 

Naar aanleiding van een aanvullen-
de vraag van de SGP antwoorden de 
bewindslieden dat bedoelde personen 
geen titel hebben waarop zij een der-
gelijke aanspraak kunnen baseren. Het 
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was ons bekend, dat op voorkeur ko-
pen geen onteigening betekent, waar-
uit rechten voortvloeien. Toch is het bij 
voorkeur verkopen niet simpelweg te 
vergelijken met een vri jwil l ige verwis-
seling van eigenaar. Een eigenaar die 
zijn bedrijf vri jwil l ig verkoopt, vindt 
normaal een gegadigde die het bedrijf 
voortzet. Als de gemeente het bedrijf 
met recht van voorkeur koopt, is de 
kans zeer groot dat zij dit bedrijf niet 
voortzet en zelfs de gronden de 
eerste jaren niet nodig heeft. Daardoor 
komen de betrokken werknemers 
voorti jdig in moeili jkheden. Onzefrac-
tie vraagt zich af, of inzo'n geval de 
gemeente de betrokken werknemers 
niet schadeloos moet stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van DS'70 is van mening dat di twets-
ontwerp voor vele gemeenten in ons 
land van belang kan zijn, hun grond-
aankoopbeleid juister af te stemmen 
op hun plannen. Voor de betreffende 
grondeigenaren behoeft hetwetsont-
werp geen groot bezwaar te zijn, om-
dat zij er alleen maar mee worden ge-
confronteerd als zij vr i jwi l l ig, naarei-
gen verkiezing, hun onroerend goed 
wil len verkopen. Zo de Onteigenings-
wet ten aanzien van de grondprijsvast-
stelling niet verandert, dan stuit dit 
wetsontwerp ons inziens bij niemand 
op principiële bezwaren. 

Een goede werking van dit voor-
keu rsrecht voor de gemeente dreigt 
verloren te gaan zo de prijsvaststelling 
van het betreffende onroerend goed 
op basis van de gebruikswaarde in de 
Onteigeningswet wordt opgenomen. 
Ik vrees dat daardoor deze wet niet aan 
zijn doel zal beantwoorden, omdat ve-
le aangeschrevenen ten aanzien van 
het voorkeursrecht zullen trachten de 
procedures te verlengen om zodoende 
tussentijds een hogere prijs in minne-
lijk overleg te verkrijgen. 

De fractie van DS'70 beschouwt dit 
wetsontwerp als een aanvulling op de 
Onteigeningswet om het aankoopbe-
leid van de gemeenten in juiste banen 
te leiden. Voorrang verdient ons in-
ziens een aankoopbeleid gericht op 
minnelijk overleg. Het rangschikken 
van dit wetje onder de grote hervor-
mingswetten is op zijn zachtst uitge-
drukt sterk overdreven. 

Vervolgens nog enige opmerkingen 
over het wetsontwerp Wijziging van de 
Onteigeningswet. Al lang - reeds van 
1973 a f - heeft dit wetsontwerp in de 
publieke belangstelling gestaan, mijns 
inziens niet om zijn inhoud, maar meer 
daar sommige partijen de politieke 
waarde van het wetsontwerp op-
schroeven. Voor zover is na te gaan is 

de Onteigeningswet d.d. 28 augustus 
1851 ongeveer 40 maal gewijzigd en 
werkt in zijn algemeenheid redelijk. 
Deze wet is voor de gemeenten een in-
strument dat uitermate geschikt is om 
grond en ander onroerend goed, nodig 
voor de uitvoering van gemeentelijke 
plannen, op redelijke voorwaarden in 
handen te krijgen. De onteigenende 
partij kan de staat, de provincie, het 
waterschap of een ander openbaar l i-
chaam zijn. In het algemeen is men het 
erover eens, dat de wijze waarop bij 
onteigening in ons land de schade-
loosstelling geregeld wordt, tot nog 
toe geen grote weerstanden heeft on-
dervonden. 

Daardoor zijn de gemeenten in staat 
geweest het grootste deel van de te 
onteigenen gronden in minnelijk over-
leg te verkrijgen. Bekend is dat een ont-
eigeningswet voor elk overheidsli-
chaam ten aanzien van het grondbe-
leid één van de gevoeligste instrumen-
ten is, welke zij ter beschikking heeft. 
Juist daarom dient men bij wijziging 
bijzonder zorgvuldig te werk te gaan. 

Men wi l het doen voorkomen, dat dit 
wetsontwerp voor de gemeenschap 
grote financiële voordelen in het voor-
uitzicht stelt, maar dat is mijns inziens 
slechts schijn. Het gaat hier namelijk 
meer om het spel dan om de knikkers. 
Zo men de rekening opmaakt ten aan-
zien van de kostprijs van een woning, 
bijvoorbeeld f 80.000, dan blijkt dit voor 
de gebruikswaarde hoogstens een ver-
schil van f 200 (1/4%) op te leveren. 

Zo men het gegeven voorbeeld uit 
de memorie van antwoord volgt: 
f 9000 per ha minder kosten grond ten 
aanzien van de marktwaarde. Bijvoor-
beeld 45 woningen per hectare = f 200 
per woning. De wijziging heeft betrek-
king op de normverandering voor het 
begroten van de waarde van het te ont-
eigenen onroerend goed. De huidige 
norm van de wet is afgestemd op de 
handelswaarde (toekomstwaarde) op 
het moment van onteigening. Het wi j -
zigingsvoorstel bedoelt de norm af te 
stemmen op gebruikswaarde. 

Om dit te bewerkstelligen wordt arti-
kel 40 van de Onteigeningswet als 
volgt gelezen: 

De onteigende partij heeft jegens de 
onteigenende partij aanspraak op ver-
goeding van de waarde van het ter ont-
eigening aangewezen onroerend 
goed. Die waarde wordt begroot op de 
grondslag van het gebruik dat daarvan 
ten tijde van de onteigening wordt ge-
maakt. Maar.... zulks met inachtne-
ming van het bepaalde in de volgende 
leden: (kort samengevat); 

a. Dat bij de prijsvaststelling van ge-
bouwd of ongebouwd onroerend goed 

rekening wordt gehouden (méér wordt 
gegeven) voor het gebruik dat daarvan 
kan worden gemaakt (mits aanneme-
l i jkte maken); 

b. zo di t 'kan'aannemeli jk is en 
daarvoor bijvoorbeeld bouwsels moe-
ten worden geplaatst, worden deze 
verrekend; 

c. indien van het te onteigenen on-
roerend goed op het ti jdstip van ontei-
gening geen of weinig gebruik wordt 
gemaakt, wordt de vergoeding toch 
begroot op de grondslag van het daar-
voor gemaakte gebruik; 

d. ook wordt hoger begroot, zo aan-
nemelijk wordt gemaakt, dat de eige-
naar het kan gebruiken voor zijn ter 
plaatse gelegen bedrijfsvestiging; 

e. verhogende waarde wordt in aan-
merking genomen voor bijvoorbeeld 
geschiktheid en bijzonder goede lig-
ging van de grond. 

Mijnheer de Voorzitter! Zo men alle 
uitzonderingen gaat toepassen, dan 
menen wi j dat er in zekere mate is te-
gemoetgekomen aan de voorwaarde 
van zorgvuldigheid en de geleidelijk* 
heid, die voorop moet staan om de 
problemen ten aanzien van het grond-
beleid in Nederland op bevredigende 
wijze op te lossen. 

Sommige politieke partijen trachten 
via de publiciteitsmedia de indrukte 
vestigen, dat deze wetswijziging als 
één van de eerste vier hervormings-
voorstellen van deze Regering moeten 
worden gezien. Dit is sterk overdreven 
daar deze wetswijziging niet meer in-
houdt dan een normverandering ten 
aanzien van de prijsvaststelling. Het is 
geen toetssteen, het wordt geen breek-
punt, het is ook geen keerpunt, maar 
het is hoogstens een zeer punt! 

D 
De heerWierenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag beginnen wij dus 
het debat over het al vele jaren om-
streden punt van de onteigening tegen 
gebruikswaarde. Tegenwoordig is dat 
blijkbaar een zaak die vele emoties op-
roept; vroeger lag dat wel iets anders 
en ook nu hoop ik dat de discussie in 
een zakelijke sfeer zal verlopen. 

Een terugblik in de geschiedenis 
over de vergoeding bij onteigening is 
uiterst leerzaam en maakt in ieder ge-
val duidelijk dat de stell ing: 'onteige-
ning tegen gebruikswaarde' niets te 
maken heeft met socialistisch hobbyïs-
me, laat staan met socialistisch dog-
matisme. 

Thorbecke jr. zoon van de grote, 
schreef in 1880 in zijn handboek 'Stel-
sel en toepassing der Onteigenings-
wet' : 'Zo zal alleen het tegenwoordig 
gebruik en de tegenwoordige besterrv 
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ming grondslag der berekening van de 
schadeloosstelling van het goed kun-
nen zijn. Men zal dus niet de mogelijk-
heid in aanmerking nemen om een 
goed tot enig ander, meer voordeel 
brengend, gebruikte bestemmen.'. 

Een uitstekende omschrijving van 
de gebruikswaarde, mijnheer de Voor-
zitter. Blijkbaar waren de meningen 
ook in die ti jd al verdeeld. De discus-
sies gingen voort en naast de liberale 
auteur Thorbecke mengde zich ook de 
liberale politicus S. van Houten - ja, 
van het bekende kinderwetje - in de 
strijd. Op 3 juni 1980 diende Van Hou-
ten een initiatiefwetsontwerp in, ten 
einde de vergoeding bij onteigening te 
temperen. Met een verwijzing naar de 
bevolkingsgroei en het daaruit voort-
vloeiende, toenemende ruimtebeslag, 
pleitte hij voor een onteigening tegen 
gebruikswaarde en wilde hij die waar-
de via een fictie benaderen. 

Het initiatief-ontwerp bracht het 
overigens niet tot een plenaire behan-
deling. Wel heeft het waarschijnlijk in-
vloed gehad op de inhoud van de Wo-
ningwet van 1901. Artikel 92 van de 
Onteigeningswet - zoals dat toen ging 
luiden - bevatte met betrekking tot ont-
eigening in het belang van de volks-
huisvesting een bepaling, die min of 
meer het midden hield tussen de ge-
bruiks- en verkeersvoorwaarde. Men 
koos voor een stelsel van antedate-
ring. Dit wetsontwerp, ingediend door 
de liberale minister Goeman Borgesi-
us, verklaarde de onteigening tegen 
verkeerwaarde dus ook allesbehalve 
heilig. 

In de jaren '30 werd de jurispruden-
tie verder verfijnd en werd het thans 
geldende systeem vaste jurispruden-
tie. Maar de discussie werd voortge-
zet. De in 1947 ingestelde en breed sa-
mengestelde Staatscommissie-Van 
den Bergh kwam in 1950 unaniem met 
voorstellen, die in principe eveneens 
berustten op het beginsel, dat bij de 
schadevergoeding slechts gerekend 
mag worden met het gebruik op het 
moment van de onteigening. 

Er werd wederom veel gedebatteerd 
en pas in 1966 kwam het ontwerp 
Samkalden waarin 'onteigening tegen 
gebruikswaarde' het uitgangspunt 
was, welk ontwerp later werd ingetrok-
ken, hetgeen leidde tot de indiening 
van het initiatiefontwerp-Vondeling. 
Dat werd weer gevolgd door het on-
derhavige ontwerp-Van Agt. Dit laatste 
wetsontwerp bepaalt dat de waarde 
van het ter onteigening aangewezen 
onroerend goed wordt begroot op de 
grondslag van het gebruik dat daarvan 
ten tijde van de onteigening wordt ge-

maakt. Met andere woorden: onteige-
ning tegen gebruikswaarde, overigens 
met correcties voor onbilli jkheden. 

De liberalen Thorbecke jr. en Van 
Houten, de socialisten Samkalden en 
Vondeling en de CDA-ers Van Agt en 
Van der Stee verdedigen hetzelfde be-
ginsel. Maar schijn bedriegt, want de 
eenheid in de Nederlandse politiek op 
dit punt is ver te zoeken. Daarom is het 
nuttig het standpunt van de PvdA-frac-
tie met betrekking tot deze materie 
nog eens nader uiteen te zetten. 

Bij de vaststelling van de waarde 
van onroerend goed in geval van ont-
eigening wordt op basis van de huidi-
ge wet uitgegaan van alle omstandig-
heden die in het commercieel verkeer 
van invloed zijn op de waarde van het 
desbetreffende goed. Met andere 
woorden: niet alleen de gebruikswaar-
de, bij voorbeeld de agrarische waar-
de, maar ook de meerwaarde als ge-
volg van overheidsinvesteringen, 
overheidsbeslissingen en autonome 
factoren wordt vergoed. 

De wet en de jurisprudentie kennen 
enkele inbreuken op dit principe. Zij 
zijn overigens van beperkte strekking. 

Ik noem ze even op. 
Het zogenaamde omslagstelsel ex 

artikel 40a kan ertoe leiden, dat de ont-
eigeningsprijs met betrekking tot be-
paalde percelen kan afwijken van de 
prijs die in het vrije verkeer tot stand 
gekomen zou zijn. 

Het is vaste jurisprudentie, dat bij 
het bepalen van de werkelijke waarde 
niet het feit in aanmerking mag worden 
genomen, dat de overheid ter wille 
van de uitvoering van een plan min of 
meer gedwongen is juist dat bepaalde 
object te verwerven. In het vrije ver-
keer is dat uiteraard anders. 

Ten slotte is er de regel, dat de waar-
devermindering ten gevolge van het 
werk waarvoor onteigend wordt, bui-
ten beschouwing moet worden gela-
ten. Beperkte inbreuken op de ver-
keerswaarde kennen wet en jurispru-
dentie dus. Het begrip verkeerswaarde 
is minder heilig dan sommigen wel 
denken. 

Ook al tracht men echter nieuwe in-
breuken op of inperkingen van het be-
grip verkeerswaarde te formuleren, 
nooit zal men bereiken, dat alle tot 
waardestijging leidende overheidsac-
tiviteiten worden uitgeschakeld. Der-
gelijke aftreksommen zijn bovendien 
uiterst moeilijk te formuleren en zullen 
ongetwijfeld aanleiding geven tot for-
se interpretatieverschillen. Belangrij-
ker is echter het onder andere door 
prof. De Haan verdedigde uitgangs-
punt van een vergoeding conform de 
verkeerswaarde, beperkt gecorrigeerd 

voor de invloed van overheidswerken 
en overheidsbeslissingen van planolo-
gische aard, dat volledig in strijd is 
met het in de regeringsverklaring van 
dit kabinet geformuleerde uitgangs-
punt terzake, hetgeen beoogt - ik ci-
teer - 'bij onteigening van grond in be-
ginsel de gebruikswaarde daarvan te 
vergoeden'. Het wetsontwerp-Van Agt 
vloeit rechtstreeks voort uit deze rege-
ringsverklaring en bevat dan ook het 
uitgangspunt van de onteigening te-
gen gebruikswaarde, uiteraard met be-
paalde correcties. 

Een amendering in de zin als hier-
voor bedoeld - in het jargon spreekt 
men van 'De Haan I' - moet voor het 
kabinet (gezien de inhoud van de rege-
ringsverklaring) en voor de Ministers 
Van Agt, Gruijters en Van der Stee (ge-
zien de inhoud van het ontwerp) wel 
onaanvaardbaar zijn. Het is dat in ieder 
geval wel voor de fractie van de PvdA. 

Terug naar het standpunt van de 
fractie van de Partij van de Arbeid. 
Waarom kiezen wij - met dit kabinet 
en met de Ministers Van Agt, Van der 
Stee en Gruijters - voor de gebruiks-
waarde als grondslag voor de bij ont-
eigening te vergoeden waarde? 

Bij gronden gelegen in de onmiddel-
lijke nabijheid van stad en dorp heb-
ben onder meer de volgende omstan-
digheden sterke invloed op de waar-
de: 

de ligging van de grond, die het mo-
gelijk maakt dat het perceel te zijner 
t i jd, onder andere ten gevolge van de 
groei van onze bevolking, de gezins-
verdunning en de toenemende ruimte-
behoefte van de bevolking, in een of 
andere vorm in aanmerking komt voor 
bebouwing (de autonome factoren); 

enigerlei vorm van overheidsoptre-
den (overheidsinvesteringen en/of 
overheidsbeslissingen), waardoor het 
waarschijnlijk of zelfs zeker wordt, dat 
het perceel een andere bestemming 
krijgt. 

In de regel zullen deze beide om-
standigheden tot waardestijging lei-
den. Deze waardestijgingen zijn dus 
het gevolg van toekomstverwachtin-
gen, gebaseerd op de mogelijkheid 
van ander gebruik, die - buiten de ei-
genaren om - tot stand gekomen zijn 
als gevolg van factoren die binnen de 
gemeenschap liggen. De toekomstver-
wachtingen zijn geen verdienste van 
de eigenaren die van de waardestijgin-
gen profiteren. Daar gaat het om. Een 
beperkt aantal eigenaars - dit zijn lang 
niet altijd boeren en tuinders; slechts 
in circa de helft van de gevallen is de 
boer ook eigenaar - profiteert van 
waardestijgingen die in geen enkel op-
zicht de verdienste van deze eigenaars 
zijn. 
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Dit is een vorm van verrijking waar 
wi j tegen zijn, een vorm van verrijking 
van een kleine groep ten koste van de 
gehele agrarische gemeenschap, om-
dat door de hoge prijzen die bij ontei-
gening worden betaald de gebruiks-
waarde van agrarische grond wordt 
opgestuwd, hetgeen niet in het belang 
is van boeren en tuinders. Een vorm 
van verrijking van een kleine groep 
tenslotte, die door de gemeenschap 
moet worden opgebracht. Een betere 
vermogensdeling wordt er bepaald 
niet door tot stand gebracht; dit is 
duidelijk? 

De waardevermeerdering is - zoals 
gezegd - het gevolg van autonome 
factoren, overheidsbeslissingen en 
overheidsinvesteringen. De eerste fac-
tor - de autonome - is vaak wat moei-
lijker te onderkennen, maar de juris-
prudentie (men zie bijvoorbeeld het 
arrest van de Hoge Raad van 3 decem-
ber 1924) honoreert een in 'een meer 
verwijderde toekomst' gelegen ver-
wachting wel degelijk. Overigens ko-
men deze autonome factoren tot uit-
drukkirg in alle grondprijzen, ook in de 
prijs (gebruikswaarde) van agrarische 
grond. 

Belangrijker - in verband met dit 
wetsontwerp - is de waardevermeer-
dering ten gevolge van overheidsbe-
slissingen en overheidsinvesteringen. 
Bij dit overheidsoptreden denken wi j 
aan nota's over de ruimtelijke orde-
ning, beleidsvoornemens die worden 
onderworpen aan planologische kern-
beslissingen, facet-, streek-, structuur-
of bestemmingsplannen, rijkswegen-
plannen etc. en de feitelijke uitvoering 
van al deze plannen. In de memorie 
van antwoord bij het initiatiefwetsont-
werp-Vondeling c.s. en in de bijlage bij 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag over het onderhavige wets-
ontwerp staan diverse voorbeelden 
van waardevermeerdering ten gevol-
ge van overheidsbeslissingen en over-
heidsinvesteringen. 

Voor stedelijke gebieden geldt muta-
tis mutandis hetzelfde. Ook in die ge-
bieden kunnen de prijzen van onroe-
rend goed sterk beïnvloed worden 
door bepaalde toekomstige bestem-
mingen; speciaal wanneer er bank- of 
andere kantoorgebouwen komen, kan 
dat het geval zijn. Juist in de stedelijke 
centra kunnen de waardeverschillen, in 
geld uitgedrukt, zeer groot zijn, vaak 
veel groter dan in het buitengebied. 
Speculatie is er dan ook een veel voorko-
mend verschijnsel. Bij invoering van de 
gebruikswaarde als grondslag bij de 
onteigening is het verschil met de be-
staande situatie hierin gelegen, dat 

geen rekening mag worden gehouden 
met gebruik dat wezenlijk anders is dan 
het bestaande gebruik. Dat wil bijvoor-
beeld zeggen dat bij waardebepaling 
van grond waarop woningen staan of 
laatstelijk gestaan hebben, geen verge-
lijking mag worden gemaakt met grond 
waarop winkels of andere bedrijfspan-
den zouden kunnen en mogen staan. 

De gebruikswaarde gaat op die wijze 
buitensporige grondprijzen in onze 
binnensteden tegen. Buitensporige 
grondprijzen die het bij voorbaat on-
mogelijk maken, dat wijken die gesa-
neerd moeten worden ook weer als 
woonwijken dienst kunnen doen. Met 
een gigantisch programma van stads-
vernieuwing voor de boeg is aanne-
ming en invoering van hetwetsont-
werp over de gebruikswaarde in com-
binatie met het voorkeursrecht drin-
gend noodzakelijk. Wij zijn voor onze 
stedelijke gebieden nog redelijk op 
t i jd. 

Bij de buitengebieden zijn door het 
verzet van een deel van het politieke 
centrum en van de VVD reeds veel 
kostbare ti jd en geld verloren gegaan. 
Wij zijn daar in zekere zin al te laat. 

Meer dan een mil joen woningen zijn 
gebouwd en de prijzen van agrarische 
grond stijgen onrustbarend. 

De heer Tolman (CHU): Waarom stij-
gen die prijzen? 

De heer Wierenga (PvdA): Van de niet 
verpachte gronden. 

De heer Tolman (CHU): U sprak over 
agrarische gronden. 

De heer Wierenga (PvdA): Van de niet 
verpachte agrarische gronden. De prij-
zen stijgen zo omdat grond een 
schaars artikel is en per definitie 
steeds schaarser wordt, terwijl de 
vraag gelijk of groter wordt. Dat heeft 
effecten op de prijs, op de waarde van 
de grond. Dat komt ten slotte ten laste 
van de boer, die daarvan leven moet. 
Daaraan hebben wi j onvoldoende ge-
daan, onder andere door de gebruiks-
waarde te laat in te voeren. Als de ver-
keerswaarde wat eerder was afge-
schaft, zou de opstuwende werking 
daarvan in ieder geval eerder onge-
daan zijn gemaakt, wat een voordeel 
zou zijn geweest voor de boeren. 

De heer De Bekker (KVP): Wilt u eens 
een analyse geven van de totstandko-
ming van de grondprijzen in de agrari-
sche sfeer? 

De heer Tolman (CHU): Verwijzend 
naar de opmerking die u zo net ge-
maakt hebt, wat doet de overheid zelf 
op dit moment? Domeinen vraagt acht 
gulden per vierkante meter voor grond 
die niet vrij van pacht is. 

De heer Wierenga (PvdA): De over-
heid zelf zal niet meer betalen dan de 
marktprijs. Op dit moment is... 

De heer Tolman (CHU): Vindt u acht 
gulden per vierkante meter normaal? 

De heer Wierenga (PvdA): Nee. Het 
punt waarom het natuurlijk draait is, 
dat de marktprijs op dit moment niet 
normaal is. 

Waar ik het over had is dat, nu de 
prijs van niet verpachte gronden zo 
snel stijgt, het verschil met de ver-
keerswaarde inderdaad kleiner wordt. 
Daarom zou men kunnen zeggen, - ik 
heb dat wel eens gehoord - dat dit 
wetsontwerp een deel van zijn zin ver-
loren heeft. Daarom zei ik ook, dat wi j 
er in zekere zin te laat mee zijn, zeker 
voor het buitengebied. Door het klei-
nere verschil dat er op dit moment is, 
door een situatie die alleen maar ui-
terst nadelig is voor de boeren - laten 
wi j dat goed voor ogen houden - , 
wordt het principiële uitgangspunt dat 
de achterliggende gedachte met be-
trekking tot dit wetsontwerp vormt, 
echter niet aangetast. 

Bovendien weet niemand wat de 
toekomst zal brengen inzake de prijs-
vorming van de agrarische grond. La-
ten wi j hopen dat het beter gaat. 

Wij van de Partij van de Arbeid dr in-
gen er althans bij Minister Van der 
Stee op aan alles te doen ten einde de 
prijzen in de hand te houden of, wat 
nog beter zou zijn, maar waarop ik op 
dit moment niet verder zal ingaan, tot 
een fundamenteel andere grondpoli-
tiek in ons land te komen. De boeren 
en tuinders vragen er duidelijk om. Zij 
hebben er ook recht op. 

Na mijn terugblik in de historie van 
de gebruikswaarde, na het onder 
woorden brengen van onze onoverko-
melijke bezwaren tegen wijziging van 
het uitgangspunt van het wetsont-
werp, gevolgd door een uiteenzetting 
van onze principiële voorkeur voor de 
gebruikswaarde en het schetsen van 
de consequenties daarvan, alsmede 
van het belang van dat stelsel voor on-
ze stedelijke en buitengebieden, kom 
ik tot het vraagstuk van de negatieve 
ontwikkelingsschade. 

De reeds eerder genoemde prof. De 
Haan stelt in Nederlandse Gedachten 
van 4 december 1976 een variant voor 
op het huidige wetsontwerp - in het 
jargon beter bekend als De Haan II -
waarbij onder handhaving van lid 1 
van artikel 40 van het ontwerp - en dus 
onder handhaving van het uitgangs-
punt van de gebruikswaarde - de 
voorgestelde leden 2 en volgende wor-
den vervangen door één lid, dat bij-
voorbeeld volgens De Haan als volgt 
zou kunnen luiden: 
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'Bij de bepaling van de schadeloos-
stelling als geheel wordt mede reke-
ning gehouden met de wijze waarop 
de waarde van het onteigende goed en 
het daarop uitgeoefende bedrijf zich 
hadden kunnen ontwikkelen, indien de 
ruimtelijke ontwikkeling welke tot de 
onteigening aanleiding gaf, zich niet 
zou hebben voorgedaan.'. 

Mijnheer de Voorzitter! De negatieve 
ontwikkelingsschade - die zich zowel 
in de vermogenssfeer als in de inkom-
stensfeer kan voordoen - wordt door 
ons zeker onderkend. Wij hebben dat 
in het voorlopig verslag ook tot uit-
drukking gebracht. Overigens hadden 
wi j dat reeds eerder gedaan en er toen 
ook op gewezen dat eventuele vergoe-
ding van dergelijke schade niet alleen 
aan de orde komt bij onteigening of 
minnelijke aankoop van onroerend 
goed door de overheid, maar wellicht 
ook uitgekeerd moet worden aan per-
sonen, die persoonlijke of zakelijke 
rechten hebben op een onroerend 
goed dat niet door de overheid wordt 
onteigend of aangekocht, doch wel 
schade had van een rechtmatige over-
heidsdaad. 

Ik verwijs bijvoorbeeld naar de aan-
gehouden motie van mijn ex-fractiege-
noot De Ruiter dd. 12 december 1974 
waarin gevraagd werd 'een in te r im-
schadevergoedingsregeling voor het 
midden-en kleinbedrijf te ontwerpen 
voor die gevallen waarin geen onteige-
ning plaatsvindt en waarin bedrijfs-
schade geleden wordt ten gevolge van 
rechtmatig overheidsingrijpen in het 
kader van herstel of vernieuwing van 
stadswijken.'. 

Voorts verwijs ik naar de debatten in 
deze Kamer over het wetsontwerp wi j -
ziging van de onteigeningsprocedure 
(10 590), waarbij door mij een motie 
over de positie van huurders in de Ont-
eigeningswet werd ingediend en door 
de heer Geurtsen een zeer ingrijpende 
motie onder andere over de negatieve 
ontwikkelingsschade - al werd de term 
toen nog niet gebruikt - bij degenen, 
die hun bedrijf wel houden doch wel 
schade hadden ten gevolge van een 
rechtmatige overheidsdaad. 

Een aantal schadegevallen, die toen 
onder meer naar voren zijn gebracht, 
valt niet onder de planschade van arti-
kel 49 van de Wet op de ruimtelijke or-
dening. Vanuit de Kamer en vooral 
door de bewindslieden - in 1972 door 
MinisterVan Agt en in 1974 door 
Staatssecretaris Hazekamp - is gewe-
zen op de enorme consequenties die 
het recht op schadevergoeding voor 
een rechtmatige overheidsdaad met 
zich kan brengen. Daarbij komen dan 

nog de moeilijkheden, die ter zake van 
schadevergoedingen altijd optreden; 
te denken valt aan de vaststelling van 
de schadeomvang en de schadeoorza-
ken. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn 
dat wi j de opmerking van de bewinds-
lieden in de memorie van antwoord 
onderschrijven, dat 'het onderwerp te 
veel omvattend is dan dat het in het 
beperkte kader van een wetsontwerp 
dat alleen op onteigening betrekking 
heeft, geregeld zou kunnen worden.' . 
Die opmerking is juist; we moeten niet 
een nieuwe rechtsongelijkheid schep-
pen door alleen een regeling op te ne-
men in de Onteigeningswet. De be-
windslieden kunnen - zo stellen zij -
dan ook niet bij gelegenheid van dit 
wetsontwerp een omli jnd voorstel 
over de negatieve ontwikkelingsscha-
de ter tafel brengen. Zij zijn bereid, de 
kwestie in nadere beechouwing te ne-
men. Dat is wel erg mager, mijnheer de 
Voorzitter. Gezien de voorgeschiede-
nis is de toezegging om met een wets-
ontwerp ter zake te komen wel op 
haarplaats. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal dui-
delijk zijn dat wi j tegen de variant De 
Haan II evenals Minister Van Agt geen 
principiële, maar wèl ernstige prakti-
sche bezwaren hebben, die zo nu en 
dan een principieel karakter krijgen. 

Mag ik ze nog eens op een rijtje zet-
ten. Het zijn de volgende: 

1. Bij een regeling van de negatieve 
ontwikkelingsschade in de Onteige-
ningswet wordt een stuk nieuwe rechts-
ongelijkheid geschapen tussen ener-
zijds degenen wier eigendom door de 
Overheid wordt verkregen en ander-
zijds degenen die hun zakelijk recht be-
houden doch wel schade leiden die als 
negatieve ontwikkelingsschade ten ge-
volge van feitelijke belemmeringen 
kan worden beschouwd. 

2. De negatieve ontwikkelingsscha-
de betreft zowel vermogens- als inko-
mensschade. Door het opnemen van 
deze schade in een nieuw lid van arti-
kel 40 van de Onteigeningswet schept 
men ook binnen deze wet een stuk 
rechtsongelijkheid. Artikel 40 regelt de 
schade voor eigenaars. Artikel 42a re-
gelt de schadevergoeding voor pach-
ters en artikel 42, lid 1, die van huur-
ders. Treedt bij pachter of huurders 
volgens De Haan nimmer negatieve 
ontwikkelingsschade op in de inko-
menssfeer? Ik neem aan dat dit niet zo 
is, maar hij doet er geen voorstel over. 

3. De formulering (ik citeer De 
Haan) 'de ruimtelijke ontwikkeling wel-
ke tot de onteigening aanleiding gaf' is 
veel te ruim. Zelfs indien men de 
woorden 'de ruimtelijke ontwikkeling' 

zou vervangen door 'de planologische 
beslissing' of iets soortgelijks blijft dat 
bezwaar bestaan. De beslissing tot het 
aanleggen van een kanaal of een ha-
ven kan vele tientallen jaren later - en 
als ik 'tientallen jaren' zeg, citeer ik De 
Haan letterlijk— aanleiding geven tot 
onteigening voor het benodigde in-
dustrieterrein. Hoe kan men zulk soort 
'ruimtelijke ontwikkelingen' of 'plano-
logische beslissingen' bij de begroting 
van de negatieve ontwikkelingsschade 
ooit nog wegdenken? 

4. Het opnemen van een dergelijke 
bepaling zonder grondige voorstudie 
en zonder grondige schriftelijke voor-
bereiding heeft financiële consequen-
ties die niet zijn te overzien, noch voor 
de overheid, noch voor de schadege-
rechtigden. Laten wij ons dat goed re-
aliseren. Prof. De Haan geeft dit zelf 
ook wel toe. In het Nederlands Juris-
tenblad 1976, nr. 1, schrijft h i j : 'of de 
thans te vergoeden meerwaarde bo-
ven de bestaande agrarische gebruiks-
waarde werkelijk de negatieve ontwik-
kelingsschade volledig dekt, weet ik 
niet, maar in ieder geval zijn de betrok-
ken boeren er blijkbaar mee tevreden'. 
Zijn voorstel is wellicht dan geen 
sprong in het duister, maar wel een 
sprong in het onbekende. 

5. Het gemelde voorstel is te veel 
geïnspireerd op al of niet bestaande 
ontwikkelingen in gebieden in de slag-
schaduw van de stadsuitbreiding. In 
de stedelijke gebieden vindt vaak een 
negatieve ontwikkeling plaats die niets 
te maken heeft met het overheidsop-
treden. Men denke bijvoorbeeld aan 
de gevolgen van de suburbanisaties, 
de gezinsverdunning, wijziging in het 
karakter van een woonwijk e tc , welke 
factoren vaak een negatieve invloed 
hebben op de daar gevestigde bedrij-
ven. Een beslissing van de gemeente 
om de wijk te reconstrueren, renove-
ren of te saneren stopt dit proces vaak 
en verbuigt het in positieve richting, 
Moet terwille van het evenwicht deze 
positieve ontwikkeling - die invloed 
heeft op de vermogens- en inkomens-
toestand van de onteigende - bij de 
vaststelling van de schade vergoeding 
dan ook niet verrekend worden, met 
andere woorden afgetrokken worden 
van de schadevergoeding krachtens 
de Onteigeningswet? Hier zwijgt men 
wijselijk over. Of heeft men dit niet 
goed doordacht? Laten wi j dat maar 
aannnemen. 

6. Goede wetgeving vereist een 
eensluidende systematiek. In artikel 49 
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning wordt gesproken van een schade, 
'welke redelijkerwijze niet of niet ge-
heel te zijnen laste behoort te blijven' 
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etc. In de variant-l van De Haan wordt 
wel aansluiting gezocht bij deze tekst. 
In de hier besproken variant- l l wordt 
dat niet gedaan, zonder dat daarvoor 
enige verklaring wordt gegeven. Uit 
het oogpunt van eenheid van wetge-
ving is dat ongewenst. 

7. Prof. De Haan en anderen bewe-
ren dat artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening niet goed functi-
oneert. Ik zal mij op dit moment niet in 
die discussie begeven, maar ik wi l wel 
een waarschuwing aan die bewering 
verbinden. Als die stelling juist is, zou 
dat dan niet iets of zelfs niet alles te ma-
ken hebben met de wijze waarop dit arti-
kel tot stand is gekomen ? Wie de par-
lementaire behandeling er nog eens op 
naleest kan veel leren. Over het principe 
was men het, min of meer, wel eens 
(ook nu is dat het geval); over de uit-
werking allerminst (ook nu is dat het ge-
val). Gevolg: diverse amendementen, 
verwarring, interpretatiemoeilijkheden 
toen en nu tot op vandaag de dag. Ik 
doe een dringend beroep op de Minis-
ters en de Kamer vandaag deze weg 
niet op te gaan. 

Inmiddels is in Trouw, op 28 februari 
j l . , wederom een artikel verschenen 
van professor De Haan, weer een nieu-
we variant: De Haan-Hl. Onder hand-
having van het voorgestelde artikel 40, 
wordt een nieuw artikel 40a voorge-
steld betreffende de negatieve ontwik-
kelingsschade in de inkomenssfeer. 
Dit is een gedachte die eveneens het 
overwegen waard is. Alle bezwaren 
die hiervoor echter tegen variant-ll zijn 
aangevoerd gelden ook hier. De Minis-
ter had deze bezwaren, voordat hij zijn 
memorie van antwoord schreef, ken-
nelijk al volledig overdacht. Ik geef toe 
dat wi j ze toen ook nog niet allemaal 
op een rijtje hadden gezet, al zagen wi j 
ze veelal wel zitten. 

Bovendien moeten er, als wi j over 
de inkomensschade spreken, nog een 
paar bezwaren aan worden toege-
voegd. Ik noem er drie: 

a. Het huidige wetsontwerp handelt 
alleen over de schadevergoeding in de 
vermogenssfeer. Is het juist dit ineens 
op één punt ui t te breiden tot de inko-
menssfeer, zonder de gehele proble-
matiek van de inkomensschade daar-
bij zorgvuldig onder de loep te ne-
men? 

b. Wie heeft de volgende vragen 
goed doordacht? Zijn alle thans gefor-
muleerde fixties in de leden 2 en vol-
gende van artikel 40 nog wel op hun 
plaats, als de negatieve ontwikkelings-
schade in de inkomenssfeer wordt ge-
regeld? Worden dan niet te veel onbil-
lijkheden gecorrigeerd? Ik meen dat 

niemand deze vragen goed heeft door-
dacht en het antwoord erop precies 
weet. 

c. Indien een nieuw artikel 40A 
wordt toegevoegd en het overgangs-
artikel uit het wetsontwerp gehand-
haafd wordt, ontstaat een zeer merk-
waardige situatie. Indien negatieve 
ontwikkelingsschade in de inkomens-
sfeer optreedt - en volgens De Haan is 
dit zeer vaak het geval - leidt het hand-
haven van het overgangsartikel ertoe 
dat de krachtens de artikelen 40 en 40A 
te betalen schadevergoeding in de 
eerstkomende jaren altijd hoger is dan 
de schadevergoeding die op basis van 
de huidige wet moet worden betaald. 
Dit is volstrekt in strijd met de bedoe-
ling van het wetsontwerp en d u s -
naar ik aanneem - voor de bewindslie-
den niet aanvaardbaar. 

Laten wi j niet de brede, 'gemakkelij-
ke' weg van de amendering volgens 
één van de hiervoor besproken varian-
ten opgaan. Het is een gevaarlijke 
weg. Laten Regering en Kamer - nu 
wi j elkaar well icht vinden op het uit-
gangspunt van de negatieve ontwikke-
lingsschade - de weg opgaan van 
zorgvuldige gedegen wetgeving. Wij 
vragen de Regering met klem een 
wetsontwerp over deze materie voor 
te bereiden en in te dienen. Zouden de 
bewindslieden deze toezegging niet 
wil len doen, dan zullen wi j de Kamer 
om een uitspraak vragen. Het CDA en 
PvdA zouden deze weg - naar wi j ho-
pen - gezamenlijk kunnen afleggen. 

Uit het vorenstaande zal duidelijk 
zijn dat wij achter de hoofdlijnen van 
het wetsontwerp-Van Agt staan en blij-
ven staan, al betekent dit niet dat wij 
geen kritiek zouden hebben. De correc-
ties van onbilli jkheden zijn op enkele 
punten wel zeer ruim geformuleerd. 
De formulering in lid 3 waarin wordt 
bepaald, dat de invloed op de waarde 
buiten beschouwing wordt gelaten, 
'welke wordt veroorzaakt door beper-
kingen van de uitoefening van de land-
bouw welke uit een bestemmingsplan 
ten aanzien van het onroerend goed 
voortvloeien', gaat ons wel wat ver. De 
landbouw wordt hiermee in een uit-
zonderingspositie geplaatst want ten 
aanzien van gebouwd onroerend goed 
is een dergelijke 'ontspanningsclausu-
le' immers - overigens terecht - niet 
opgenomen. 

Dit is een stukje rechtsongelijkheid 
waartegen wij toch wel ernstige be-
zwaren hebben. Het gevolg van deze 
verrassende correctie van de be-
windslieden is dat de aldus fictief op-
gevijzelde gebruikswaarde in een aan-
tal gevallen wel eens boven de huidige 
verkeerswaarde zou kunnen komen te 

liggen. Dat is duidelijk in strijd met de 
intentie van het wetsontwerp. Daar 
komt nog bij dat deze wetstekst de wet 
in materiële zin - het bestemmings-
plan - wel erg gemakkelijk opzij zet, 
een onaardig precedent. 

Ook over de inhoud van lid 4 staan 
wij niette juichen. Bij de waardering 
van gebouwd onroerend goed wordt 
mede rekening gehouden met het ge-
bruik dat daarvan kan worden gemaakt, 
mits het gebouw daarvoor niet geheel 
of nagenoeg geheel zou moeten wor-
den afgebroken. Als de muren maar 
blijven staan, is het al goed. Zo'n af-
braak heeft met een correctie niets te 
maken. Daarom geven wi j sterk de 
voorkeur aan de formulering dat het 
gebouw 'niet op ingrijpende wijze be-
hoeft te worden gewijzigd'. Zo'n for-
mulering stemt meer overeen met een 
correctie van onbilli jkheden. Wij heb-
ben een amendement in die zin inge-
diend. 

Volgens lid 8 wordt bij de waarde-
ring van onroerend goed geen acht ge-
slagen op de invloed welke dit heeft 
ondergaan van werken van overheids-
wege, uitgevoerd gedurende een t i jd-
vak van drie jaren voorafgaande aan 
de onteigening. Reeds meermalen 
hebben wij betoogd, deze termijn te 
kort te vinden. Wij nemen aan dat de 
bewindslieden geen ernstige bezwa-
ren hebben tegen ons amendement 
om deze termijn te verlengen tot vijf ja-
ren. 

Ten slotte kom ik tot artikel II, het 
overgangsartikel. In het voorlopig ver-
slag hebben wi j - mede op grond van 
het bepaalde in lid 3 - bezwaren ge-
maakt tegen dit artikel. Wij menen een 
compromis met de indieners van het 
ontwerp te kunnen aanbieden door de 
werking van het overgangsartikel bij 
amendement te beperken tot tien jaar. 
Ik kom hierop bij de artikelsgewijze be-
handeling nog terug, evenals op het 
bepaalde in lid 7 van artikel 40. 

Ik kom tot mijn slotconclusie. Mijn 
fractiegenoot Voortman heeft de van-
daag te behandelen wetsontwerpen 
aangeduid als 'de kleine waarheid van 
de grondpolitiek; daarin heeft hij ge-
lijk. 

Grond is schaars en wordt per defi-
nitie schaarser en duurder. Dat brengt 
onder andere de agrarische beroeps-
bevolking in ernstige moeilijkheden. 
De te hoge onteigeningsvergoedingen 
hebben de agrarische grondmarkt on-
gunstig beïnvloed - anders gezegd: 
duurder gemaakt dan noodzakelijk 
was - en daardoor het gebruikersbe-
lang - dat van de boer-eigenaar zowel 
als dat van de pachters - geschaad. 
Het CDA heeft in onze ogen niets aan 
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Wierenga 
deze zaak gedaan. Wij zijn twint ig jaar 
te laat met deze wet, maar laten wi j de 
wet nu dan ook aanvaarden. 

Mede gezien de inhoud van de over-
gangsbepaling - men vergeet dit altijd 
- is het volstrekt onjuist, te beweren 
dat de grondgebruiker nadeel heeft 
van deze wet. De wet werkt prijsdruk-
kend op de grondmarkt. Daarom is de 
wet mede in het belang van de boeren 
en tuinders. Beide thans te behandelen 
wetten zullen ongerechtvaardigde 
winsten op grond enigszins beperken. 
Dat is juist. Want het is te gek dat als 
een modale werknemer f 100 extra 
verdient, hij één derde deel aan de fis-
cus moet betalen. Echter, als bij grond-
verkoop f 100.000 wordt gemaakt, ge-
beurt er niets. Geen cent belasting 
wordt er betaald en men deed niets 
om de winsten te matigen. Nu is er een 
kans, daar ten minste een klein beetje 
aan te doen. Laten wi j deze kans grij-
pen. 

De kleine waarheid van de grondpo-
litiek; een eerste stap want er is meer 
aan de hand. De prijzen van de niet-
verpachte landbouwgronden lopen de 
laatste tijd volstrekt uit de hand. Dat is 
in de eerste plaats een probleem van 
de boer, die steeds meer gaat inzien, 
dat hij als boer geen belang heeft bij 
een hoge beleggingswaarde van zijn 
grond. Die hoge prijzen zijn een mo-
lensteen om zijn nek. 

Wat wordt er gedaan ondanks alle 
waarschuwingen van centrale land-
bouw-jongerenorganisaties en vele 
anderen? Niets is misschien te veel 
gezegd, maar in ieder geval te weinig. 
De heer Van der Stee zal dit met mij 

'eens zijn. Minister Lubbers houdt zich 
bijna dagelijks bezig met de prijs van 
schaarse koffie. Dat ie nuttig en nodig, 
anders kost het ons ons kopje koffie, 
maar de hoge grondprijzen kost de 
boer zijn kop en dat is veel erger. De 
prijzen van de landbouwgronden kun-
nen we niet beheersen en dat wi l men 
ook niet. Laten wij luisteren naar de 
stem van de landbouw-jongerenorga-
nisaties die pleiten voor ingrijpen in de 
grondmarkt, voor een voorkeursrecht 
bij verkoop van agrarische grond, voor 
ingrijpen in de prijzen en voor een aan-
en verkoopprijs op basis van de pacht-
waarde. Die richting kan het CDA al-
leen maar op als het samenwerkt met 
de PvdA en niet in samenwerking met 
de VVD. 

De heer De Bekker (KVP): Dat kunnen 
wi j alleen ook wel. 

De heer Wierenga (PvdA): Als u een 
meerderheid in het parlement had, kon 
u dat. U heeft die niet, dus u kunt het 
niet. 

De heer De Bekker (KVP): Het omge-
keerde is ook het geval. 

De heer Wierenga (PvdA): Hetomge-
keerde is ook het geval. Ik sprak dan 
ook over samenwerking tussen het 
CDA en de PvdA. Die is tweezijdig, zo-
a lsu weet. 

Mijnheer de Voorzitter! Vandaag is 
het eerste van de vier fameuze wets-
ontwerpen aan de orde. De grondpo-
litiek, gevolgd door de ondernemings-
raden, de VAD en de WIR. Aanvaar-
ding van die wetsontwerpen is belang-
rijk voor betrokkenen, maar ook voor 
de mogelijkheid van een voortgezette 
samenwerking tussen CDA en pro-
gressieven. Het zijn vier bruggen, die 
intensieve contacten en samenwer-
king mogelijk maken. Wij zeggen tegen 
het CDA: steun dit wetsontwerp van dit 
kabinet en blaas de eerste van de vier 
bruggen niet op. 

De heer De Beer (VVD): Het betoog van 
de heer Wierenga was misschien wel 
een brug te ver! 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het voor ons liggende 
wetsontwerp ter regeling van het 
voorkeursrecht voor gemeenten is, 
evenals het ontwerp tot wijziging van 
de Onteigeningswet, een inlossing van 
een van de beloften, die het kabinet bij 
zijn optreden heeft gedaan. Dit voor-
keursrecht, dat alleen zal gelden voor 
gebieden met niet-agrarische besterrv 
ming, is in de discussies, die zich ont-
wikkeld hebben, geworden tot een van 
de 'leuke dingen voor de linkse men-
sen'. 

Is dat nu een juiste beoordeling van 
het ontwerp? In de memorie van toe-
lichting stelt Minister Gruijters dat dit 
ontwerp beoogt, de positie van ge-
meenten te versterken bij grondver-
nieuwing ten behoeve van de verwe-
zenlijking van het ruimtelijke beleid. 
Als ik mij de debatten van de laatste ja-
ren voor de geest roep, dan mag ik 
constateren, dat de wens tot het voe-
ren van actief ruimtelijk beleid en het 
voeren van een actief stedelijk inrich-
tingsbeleid bepaald geen hobby's van 
de linkerzijde zijn. Herhaaldelijk heb-
ben namens de fracties waaruit het 
CDA is voortgekomen, zowel me-
vrouw Groensmit-Van der Kallen als 
ook de heer J. Scholten behartens-
waardige dingen gezegd over het te-
kortschietend instrumentarium in de-
ze. 

Welnu, dit ontwerp van wet kan zo'n 
instrument zijn waardoor de gemeen-
ten naast de mogelijkheden die zij 
thans reeds via de Wet op de ruimte-
lijke ordening en woningwet hebben, 

meer vat kunnen krijgen op ontwikke-
lingen binnen hun gebied. Dan moet 
dit voorkeursrecht echter wel flexibel 
en snel hanteerbaar zijn. 

Dat wi l in onze ogen zeggen dat 
reeds in een vroeg stadium van de 
ruimtelijke planvorming de gemeente 
in staat moet worden gesteld om door 
middel van toepassing van het voor-
keursrecht andere gegadigden, zoals 
projectontwikkelaars, voor te zijn in-
dien de oorspronkelijke zakelijke ge-
rechtigden besluiten hun onroerend 
goed of de rechten daarop te ver-
vreemden. Ook het CDA-rapport over 
grondeigendom en grondbeheer koos 
voor het voorkeursrecht als een van de 
gewenste instrumenten van het ruim-
telijk beleid. 

De heer Aarts (KVP): Zoiets had u in de 
eerste alinea moeten zeggen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik zei dat 
zich dat in de discussie had ontwik-
keld. Ik wi lde dat bestrijden. Het is naar 
ik meen ook voor uw partij een zeer 
wezenlijk wetsontwerp. 

Voor de linkse mensen zijn er echter 
nog een aantal andere wensen. Dat 
geldt trouwens ook - dat heb ik uit het 
CDA-rapport over de grondpolitiek be-
grepen - voor het CDA. Wij menen dat 
het hooguit een interessant instru-
ment is dat echter een verdere uit-
bouw zal moeten krijgen. Dit ontwerp 
biedt een mogelijkheid tot verwerving 
door gemeenten ten behoeve van hun 
ruimtelijk beleid. Als men in de stuk-
ken verder leest, dan doemt bij ons de 
vrees op dat straks slechts een deel 
van dat ruimtelijk beleid, namelijk de 
regeling van de bestemming, grond-
slag kan zijn voor toepassing van het 
voorkeursrecht. Alleen als er een wijzi-
ging van bestemming is, kan dat 
voorkeursrecht toepasbaar zijn. 

Wij menen dat het ruimtelijk beleid 
van een gemeente meer zal moeten 
omvatten en denken wi j met name aan 
inrichtings- en beheersaspecten, zaken 
die juist binnen stedelijk gebied de 
laatste jaren grote aandacht hebben 
gekregen. Wij hopen dat wi j de in de 
nota van wijziging opgenomen formu-
lering van artikel 2, lid 2 zo mogen in-
terpreteren dat de toepassing van het 
voorkeursrecht ook mogelijk zal zijn 
ten einde het beheer van het onroe-
rend goed, hetzij gebouwd, hetzij on-
gebouwd veilig te stellen overeenkom-
stig het plan, indien het feitelijk ge-
bruik hetzelfde is, maar het beheer 
enigszins anders zou zijn. 

Wij zijn niet zo huiverig voor een 
stuk verdergaand gemeentelijk beheer 
van onroerend goed en wij begrijpen 
ook de huiver in confessionele lezing 
hierover niet. 
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Salomons 
Immers reeds in het oude testament 

staat geschreven, ik citeer Leviticus, 
25, vers 23. 

'En het land zal niet voor altijd ver-
kocht worden' , en 

'En als het verkocht is keert het 
maximaal 7 maal 7 jaar bij de bezitter 
terug in het Jubeljaar'. 

Zo zorgde het oude testament voor 
een min of meer rechtvaardige verde-
ling van de beschikbare grond. 

In onze t i jd zijn de Mozaïsche oplos-
singen niet bruikbaar, maar één ding 
staat echter vast, natuurlijk dat we 
door de eeuwen heen altijd gewor-
steld hebben ten einde het beheer van 
grond, een per definitie onvermeer-
derbare zaak, op een sociaal verant-
woorde manier te regelen. Heel vaak 
hebben de machthebbers in de 
geschiedenis de gelijkenis van de on-
rechtvaardige rentmeester niet ver-
staan en zich vrienden gemaakt met 
behulp van de onrechtvaardige Mam-
mon. 

Het voorkeursrecht zoals het hier 
voor ons ligt is slechts een zeer gerin-
ge, ook nog met grote waarborgen 
voor de eigenaar omklede inbreuk op 
de eigendom. Nog verder buigen voor 
de beschikkingsmacht van de eigen-
dom lijkt ons onwenselijk. Ook hier wil 
ik mijn collega van het CDA nog eens 
in overweging geven de gedachten die 
een van hun eigen voormannen, dr. 
Abraham Kuyper, in 1891 uitsprak, na-
melijk dat het absolute eigendomsbe-
grip een dwaling van de Franse revolu-
tie is en dat de eigendom van de mens 
slechts leengebruik is en ons beheer 
slechts rentmeesterschap is. Waarom 
dan, zo vraag ik, het verzet tegen het 
zo nodig in handen brengen van het 
beheer bij een democratisch gecontro-
leerde overheid. 

De heer Van Dam (ARP): Het eigen-
domsbegrip waarmee wi j in artikel 625 
van het BW werken is dat soms het ab-
solute eigendomsbegrip van de Fran-
se revolutie? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik erken 
dat het eigendomsbegrip op vele fron-
ten uitgehold is. Ik begrijp echter niet, 
waarom op een bepaald punt ineens 
een volstrekt willekeurige grens wordt 
getrokken. Ik zie dit met name in het 
kader van het beheer, zoals ook de 
heer Kuyper dat heeft gedaan. Het ei-
gendomsbegrip in artikel 625 BW kent 
zijn beperkingen door de wet. Dat is 
volstrekt duidelijk. Een van de moge-
lijkheden van beperking zou een doel-
matig beheer moeten zijn. 

De heer Van Dam (ARP): Maar tegen 
wie praat u nu? U hebt het rapport-De 
Haan ook gelezen, naar ik aanneem. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat heb ik 
in het voorlopig verslag helaas niet te-
rug kunnen vinden. Daarin wordt de 
beschikkingsmacht van de gemeenten 
erg kritisch bekeken. 

De heer Van Dam (ARP): Als wi j alle 
goede opvattingen in het voorlopig 
verslag moesten zetten, zou de Minis-
ter het veel te druk hebben. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat geeft 
dan zo dadelijk grote verwachtingen 
voor uw inbreng in dit debat. Ik zal er 
gespannen naar luisteren. 

Waarom vindt het belang van dit be-
heer niet meer gehoor in de CDA-krin-
gen en wordt daar overwegend ge-
dacht vanuit het financieel belang der 
zakelijk gerechtigden. Heeft het be-
heersaspect een secundaire functie? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zei reeds 
dat dit wetsontwerp voor ons één inte-
ressant instrument van ruimtelijk be-
leid is. Een uitbouw in deelwetten 
wordt, zo hebben wi j begrepen, over-
wogen. Wij spreken de wens uit dat 
naast de speciale regeling voor de 
stadsvernieuwing er ook voor andere 
regelingen, bijvoorbeeld ten behoeve 
van landinrichting en het structuurbe-
leid, spoedig deelwetten zullen komen. 
Wij denken dan ook aan de Grondbank 
als belangenbehartiger van een stuk 
agrarisch grondbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij stelden 
het ook al in onze schriftelijke inbreng, 
de voor ons liggende regeling is in on-
ze ogen veel minder effectief dan de-
gene welke de Wet op de stadsver-
nieuwing kent. Naast de beperking van 
de toepassing door de eis van artikel 2, 
lid 2, menen wij ook dat het moment 
waarop het voorkeursrecht toepas-
baar is rijkelijk laat is. Eerst als een 
ontwerpstructuurplan of bestem-
mingsplan ter inzage wordt gelegd kan 
de zogeheten voorbescherming in 
werking treden en dan nog op zijn 
vroegst een week na dagtekening van 
de Staatscourant, waarin het besluit 
van burgemeester en wethouders ge-
publiceerd is. 

Echter, zulke plannen komen zelden 
uit de lucht vallen en de kans is geheel 
niet denkbeeldig dat dan het onheil al 
geschied is en de boer zijn grond reeds 
verkocht heeft aan een projectontwik-
keiaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Wi j menen 
dat juist bij het huidige actieve lande-
lijke ruimtelijke ordeningsbeleid, waar-
bij openbare beleidsvoornemens van 
de centrale overheid - bijvoorbeeld de 
verstedelijkingsnota - vergaande ge-
volgen kunnen hebben voor ontwikke-
lingen binnen gemeenten, de grond-
slag voor de mogelijke toepassing van 
het voorkeursrecht zal moeten worden 

verruimd. Anders vrees ik dat we ge-
meenten in een moeilijke positie kun-
nen brengen. Zij moeten dan later 
overhaast bestemmingsplannen of 
structuurplannen gaan maken en op 
die manier zal de kwaliteit en de zeg-
genschap van de betrokkenen daaron-
der te lijden hebben. Bovendien vre-
zen wi j dat bijvoorbeeld bij stadsver-
nieuwing naast de in de toekomst na 
de aanneming van het wetsontwerp 
Stadsvernieuwing aan te wijzen gebie-
den veelal de omliggende gebieden 
(de luwtegebieden) onder druk van de 
onroerendgoedhandel komen te 
staan. Terwijl het met name voor gro-
tere gemeenten een vri jwel ondoenlijke 
zaak is om in een paar jaar tijds naast 
hun stadsvernieuwingsactiviteiten 
overal bestemmingsplannen te ma-
ken. In dat soort gevallen waarbij de 
doelstellingen van het beleid ten aan-
zien van zo'n gebied duidelijk zijn (bij-
voorbeeld handhaving van de woon-
of groeifunctie) menen wi j dat een 
weg vooruit lopend op bestemmings-
plan of structuurplan gecreëerd moet 
worden. 

De RARO heeft het over de mogelijk-
heid van operationele gebiedsaanwij-
zing gehad. Wij kunnen de argumen-
ten van de bewindslieden volgen dat 
een dergelijke weg via een volstrekt 
nieuwe figuur niet wel te realiseren is 
en door het ondoordacht zijn van de 
grondslag het risico in zich draagt van 
onzorgvuldige wetgeving en daar wi l -
len wi j niet aan meewerken. 

Ook streekplannen zijn genoemd in 
het eerder genoemde CDA-rapport. 
Ook daarvoor geldt dat binnen het ka-
der van deze wet enorme procedurele 
problemen zullen rijzen. 

Er is door ons echter ook een andere 
weg genoemd, een weg welke terug te 
voeren is op de denkwijze van de 
WARS en de Wet op de stadsvernieu-
wing, een zaak die dus langer doorge-
dacht is en ook in beide ontwerpen 
een met waarborgen voor de burgers 
omklede procedure kent. Wij verne-
men graag de gedachten van de be-
windsman over de volgende construc-
tie en overwegen eventueel in tweede 
termijn met een amendement te ko-
men. Indien in bepaalde gebieden bij-
voorbeeld op grond van het explicite-
ren van doelstellingen van het lande-
lijk ruimtelijk beleid een stimulans is te 
verwachten, waardoor de doelstelling 
van het voorkeursrecht wordt gefrus-
treerd en de belangstelling van de on-
roerendgoedhandel blijkt dan kan de 
Minister zo'n gebied aanwijzen tot ge-
bied waar het voorkeursrecht toege-
past kan worden. Een en ander ter 
voorkoming van frustatie van dat be-
leid! Zo'n ministeriële aanwijzing zou 
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dan een beperkte geldingsduur moe-
ten hebben tot er bijvoorbeeld in rede-
Iijkheid een bestemmingsplan kan zijn. 
Ik denk aan 3 a 5 jaar. Bovendien zal 
het met de nodige waarborgen om-
kleed moeten zijn. 

Ik heb al gezegd dat ik meende dat 
het voorkeursrecht een zeer nuttig in-
strument zou kunnen zijn in het kader 
van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
Zo'n functie kan echter alleen bestaan 
als het wetsontwerp ook goed sluitend 
is en geen elementen in zich draagt 
welke het ruimtelijk beleid kunnen be-
moeilijken. Wat dat laatste betreft, vre-
zen wi j van het bij nota van wijziging 
ingevoerde artikel 22 enige proble-
men. Op zich menen wi j dat een scha-
devergoeding bij onzorgvuldig hande-
len van de gemeente vanzelfsprekend 
en redelijk is, maar als dit artikel ertoe 
zou leiden dat in alle gevallen waarin 
een bestemming - bijvoorbeeld in een 
ontwerp-plan aangegeven - wordt ge-
wijzigd of niet uitgevoerd een recht op 
schadevergoeding ontstaat, lijkt het 
mij tot grote schadeclaims aanleiding 
te kunnen geven. Kan de Minister aan-
geven op welke gevallen dit artikel 
doelt? 

Kan dit artikel niet als risico in zich 
dragen dat gemeentebesturen zich fa-
natieker dan gebruikelijk tegen wijzi-
ging van ontwerp-bestemmingeplan-
nen zullen keren? Wij zouden dan niet 
veel voelen voor een schadevergoe-
dingsactie. Er is eerder reden om te kij-
ken naar schadevergoeding bij terug-
treden van de gemeente, bijvoorbeeld 
na een procedure bij de rechter. 

Wij hebben enige moeite met de no-
ta van wijziging ten aanzien van artikel 
21. Het is een conditio sine qua non 
voor het effectief zijn van dit wets-
ontwerp dat de notaris inderdaad na-
gaat of alle voorschriften van artikel 7 
tot 21 zijn gevolgd. Dat is waarlijk geen 
sinecure. Daarom hebben wi j toch gro-
te huiver voor de wederinvoering van 
de zaakwaarnemers. De Minister moet 
wel met hele sterke argumenten ko-
men, wi l hij ons van de wenselijkheid 
overtuigen. Het onderzoek dat artikel 7 
met zich brengt, kan zich tot uiterst ge-
compliceerde situaties uitstrekken. 

Over artikel 7 heb ik nog een aantal 
opmerkingen. Zowel in de memorie 
van antwoord als in het eindverslag 
geeft de Minister blijk van vertrouwen 
in de mensheid dat welhaast ontroerend 
is, zeker van een zo pragmatische figuur. 
Al onze schuchtere vragen over ont-
duiken c.q. ontwijkingsmogelijkheden 
worden rustig van de hand gewezen. 
Bij het lezen van de beantwoording be-
sefte ik dat de Minister een gelukkig 

mens moest zijn en even door fi losofe-
rend vraag je je af, waarom wi j dan toch 
zo achterdochtig zijn en bijvoorbeeld 
een wet als deze maken. 

'Verbeeld ik me, wat zich allemaal 
afspeelt in de onroerend-goed handel 
in stadsvernieuwingsgebieden?', 
vroeg ik me zelf af. 

Helaas, de Broederschap der Nota-
rissen hielp me uit de droom. Er be-
staan wel slechte mensen, ook vol-
gens hen en achter het bureau hebben 
de heren al een fors aantal ontsnap-
pingsmogelijkheden voor deze wet be-
dacht en dan weet een ieder die wel 
eens de jurisprudentie bekijkt, dat de 
praktijk zich vaak nog grilliger voor-
doet. 

Ik heb derhalve gemeend, niet op de 
eerlijkheid van mensen te kunnen ver-
trouwen - het departement doet dit 
wel, gelet op de schriftelijke gedach-
tenwisseling - en ik heb dan ook een 
aantal amendementen ingediend op 
het artikel 7, lid 2, sub b, d, e, en g. Tot 
mijn spijt munten ze niet uit door kort-
heid; ik meen echter dat de gesigna-
leerde ontsnappingsmogelijkheden 
een zodanige uitholling van de wet be-
tekenen, dat de artikelen niet ongewij-
zigd gehandhaafd kunnen blijven. Bo-
vendien zou het gebruik maken van 
deze ontsnappingsclausules de ken-
baarheid van ons zakenrechtelijk 
systeem ernstig doorbreken. De ver-
wachting dat deze bepalingen, althans 
de amendementen, ook in belangrijke 
mate preventief zullen werken, zal dan 
ook als voordeel hebben dat deze f rus-
tratie van ons civielrechtelijke systeem 
vermeden wordt. 

Ten aanzien van artikel 7, lid 2, on-
der b., het artikel dat handelt over me-
de-gerechtigden, heb ik.... 

De Voorzitter: Ik heb dat amendement 
voor me, maar de amendementen zijn 
echt nog niet aan de orde. Het gaat om 
het denkbeeld, dat men aan de orde 
wi l stellen. 

Minister Gruijters: Ik vind dat een dis-
cussie over de slechtheid van de men-
sen in Nederland altijd binnen de orde 
is. 

De Voorzitter: De Minister heeft een 
adviserende stem. Het is aan de Ka-
mer, daaraan zoveel waarde te hech-
ten als zij wenst. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dan zal ik 
maar doorgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het pro-
bleem dat opdoemt, is dat in artikel 
1689 van het Burgerlijk Wetboek de 
bepalingen op de verdeling van nala-
tenschappen ook van toepassing zijn 
op de verdeling tussen vennoten, dus 
bijvoorbeeld als het gaat om maat-

schappen, vennootschappen onder f ir-
ma en commanditaire vennootschap-
pen. Dit brengt mede dat bij toebede-
ling van onroerende goederen geen 
overschrijving van een akte van schei-
ding in de openbare registers nodig is, 
zodat de sanctie van artikel 21 helaas 
dreigt te vervallen. In plaats van deze 
preventieve controle stelt mijn amen-
dement een nieuw artikel 22b voor, dat 
een rechterlijke controle mogelijk 
maakt. 

Er is geen reden om de toebedeling 
van grond of zakelijke rechten daarop, 
die onder het voorkeursrecht vallen, 
niet te laten vallen onder het regime 
van het onderhavige wetsontwerp. Bij 
de vereffening kan het onroerend 
goed op de normale wijze worden aan-
geboden aan de gemeente en kan 
daarna de voorgestelde procesgang 
worden gevolgd. Om dit te bereiken is 
het nodig om onder 'vervreemding' 
mede de toebedeling te begrijpen. 
Daarom zijn er ook wijzigingen in arti-
kel 1 voorgesteld. 

De uitzondering in artikel 7, lid 2, on-
der b, gaat ons veel te ver. De toebede-
ling bij ontbinding van een gemeen-
schap van goederen behoort in begin-
sel onder het regime van deze wet te 
vallen. Alleen als er bijzondere rede-
nen zijn aan te voeren om de scheiding 
en deling uit te zonderen, zoals bij een 
huwelijksgemeenschap of een nala-
tenschap, dan lijkt het mij redelijk om 
dit te doen. Die gevallen laten wi j dan 
ook onaangetast. 

Met betrekking tot de toebedeling in 
geval van scheiding en deling van an-
dere mede-gerechtigden wordt een 
voorziening getroffen in het amende-
ment, dat een nieuw artikel 22b voor-
stelt. Die voorziening bestaat hierin, 
dat er een rechterlijke correctiemoge-
lijkheid bestaat als het wettelijk regime 
niet is gevolgd. Aan deze controle be-
staat behoefte, omdat de toebedeling 
niet de controle van de notaris en de 
hypotheekbewaarder ex artikel 21 pas-
seert. 

Het wetsontwerp regelt vervreem-
ding van onroerend goed ten aanzien 
waarvan het voorkeursrecht geldt. 
Voor deze vervreemding is de over-
dracht vereist van het onroerend goed 
door middel van overschrijving van 
een akte in openbare registers. Het is 
mogelijk, de beschikkingsmacht over 
dat onroerend goed te vervreemden -
of wel in juridisch opzicht of wel in 
economisch opzicht - zonder dat het 
onroerend goed zelve wordt overge-
dragen. Ook dan ontstaat een gat in de 
sanctie van de procedure van artikel 
21. 

In dit verband kan worden gewezen 
op twee hoofdconstructies: in de eer-
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ste plaats de uitgifte of overdracht van 
aandelen of daarop gelijkende bewij-
zen van deelneming en in de tweede 
plaats de toebedeling van onroerend 
goed in geval van ontbinding van een 
rechtspersoon of vennootschap. 

Met betrekking tot de overdracht 
van aandelen en dergelijke zij opge-
merkt dat het hier gaat om onlichame-
lijke zaken waaronder begrepen moe-
ten worden lidmaatschaps- of andere 
rechten in andere rechtspersonen dan 
wel certificaatrechten ter zake van on-
roerende goederen. Het wetsontwerp 
handelt niet over onlichamelijke zaken. 
Omdat, zoals gezegd, evenwel machts-
positiesten aanzien van onroerend 
goed zelf, kunnen worden gevestigd 
door de overdracht van de zeggen-
schapsrechten daarop, is het nodig dat 
die vestiging van machtsposities 
waarvan hier sprake is, binnen het ka-
der wordt getrokken van het onderha-
vige wetsontwerp. Met name is het 
mogelijk dat de grondeigenaar - een 
mogelijke en denkbare ontduiking -
een naamloze of besloten vennoot-
schap opricht vóór het t i jdstip van 
waaraf het voorkeursrecht geldt en 
daarna de aandelen daarin aan een ge-
gadigde overdraagt. Ten aanzien van 
de toebedeling bij ontbinding van de 
rechtspersoon of vennootschap geldt 
dat zeker indien de oprichting daarvan 
heeft plaatsgevonden vóór het mo-
ment waarop het voorkeursrecht 
geldt, de toebedeling ondanks de wer-
king van de regeling van het voor-
keursrecht vrij is. De toebedeling is na-
melijk declaratief en er hoeft dus geen 
akte te worden verleden. 

Mijnheer de Voorzitter! Men zou er-
aan kunnen denken om de toebedeling 
voor de toepassing van het wets-
ontwerp ook aan te merken als een 
overdracht. Dat leek ons echter een 
aanzienlijk moeilijker constructie. 
Daarom hebben wij voor de construc-
tie die in het amendement staat, geko-
zen. 

Over de tekst van het amendement 
wi l ik nog opmerken dat het voor wat 
betreft de aandelen of certificaatrech-
ten zich niet richt tot uitgiften of over-
drachten die plaatsvinden door ven-
nootschappen waarvan de aandelen 
zijn opgenomen in de prijscourant van 
een effectenbeurs. Zou dit wel gebeu-
ren, dan zou nu een te grote ingreep 
plaatsvinden in het maatschappelijk 
verkeer terwijl van de andere kant ten 
aanzien van vennootschappen waar-
van aandelen aan de beurs zijn geno-
teerd, niet kan worden gezegd in het 
algemeen, dat het gemeentelijk belang 
dat een gemeente heeft bij het voor-

keursrecht, wordt geschaad. Niet al-
leen aandelen, maar ook certificaat-
rechten van aandelen vallen onder de 
voorgestelde regeling, evenals lid-
maatschapsrecht of andere rechten in 
rechtspersonen en gecertificeerde 
rechten op onder het voorkeursrecht 
vallende onroerende goederen. 

Indien buiten de instemming van de 
gemeente een aandelenoverdracht of 
een toebedeling van grond wordt ver-
richt, dan moet een correctie mogelijk 
zijn. Men kan niet verlangen dat in die 
gevallen de procedure wordt gevolgd 
waarin het wetsontwerp voorziet. Het 
is niet wel doenlijk, te verlangen dat de 
aandelen en dergelijke worden aange-
boden aan de gemeente waarna - na-
dat de prijsvaststellingsprocedure is 
gevolgd - de gemeente die aandelen 
kan kopen. Als men dat wel zou doen, 
dan zou de overdracht van aandelen 
met name in besloten vennootschap-
pen worden aangetast. 

Gekozen is voor de sanctie van nie-
tigheid van de overdracht of de toebe-
deling welke kan worden ingeroepen 
voor de rechtbank op de grond dat de 
overdracht of toebedeling heeft plaats-
gevonden met de kennelijke strekking 
tot schending van het gemeentelijk be-
lang dat deze beoogt te beschermen. 
Het moet mogelijk zijn om duidelijk 
misbruik of kennelijke kwade trouw 
een halt toe te roepen. De regeling van 
het voorkeursrecht heeft ten doel om 
aan gemeenten de mogelijkheid te ge-
ven om bijti jds de eigendom te ver-
werven, zo de eigenaar zelfstandig en 
vri jwil l ig tot overdracht van de grond 
besluit. Het risico van de genoemde 
ontduikingsmogelijkheden moet wor-
den geweerd. De sanctie van de nietig-
heid leidt ertoe dat de oorspronkelijke 
toestand wordt hersteld. De eigenaar 
die de aandelen heeft overgedragen, 
wordt daarvan wederom eigenaar. In 
het geval dat grond is toebedeeld in 
het kader van de vereffening van een 
rechtspersoon in liquidatie en vervol-
gens de toebedeling ongedaan wordt 
gemaakt doordat deze wordt nietig-
verklaard, zou de vereffening moeten 
worden heropend met benoeming van 
vereffenaars. 

Indien een gemeente schriftelijk 
heeft ingestemd met de overdracht 
dan wel in de gelegenheid is gesteld 
om de toe te bedelen grond aan te ko-
pen, kan zij in haar vordering tot nie-
tigverklaring vanzelfsprekend niet 
worden ontvangen. 

Naar analogie van de executierege-
ling met betrekking tot het onroerend 
goed in artikel 22b heb ik voorgesteld, 
ook onder de werking van artikel 22b 
te laten vallen; verkopingen bij execu-
tie van beslag op aandelen en dergelij-

ke dienen niet plaats te vinden. Ik 
hoop, dat ik niet een uitgebreide toe-
lichting behoefte geven. 

Vervolgens heb ik gemeend, dat de 
tekst van onderdeel d van artikel 7, 
tweede lid, van het wetsontwerp, dat 
voorziet in een uitzondering op de 
plicht tot aanbieding aan de gemeente 
als moet worden voldaan aan 'een ver-
plichting van de verkoper, ontstaan 
voor de nederlegging ter inzage in het 
ontwerp van het bestemmingsplan', 
het risico van wetsontduiking met zich 
meebrengt bijvoorbeeld door antida-
tering of door het stellen, dat monde-
ling een verplichting is ontstaan voor 
de tervisielegging. In de formule van 
het wetsontwerp is dit niet uitgesloten. 
Duidelijk moet komen vast te staan, 
dat de verplichtingen inderdaad zijn 
ontstaan vóór het ti jdstip van de tervi-
sielegging. Dat ontstaan-zijn moet vol-
gens het onderhavige amendement 
blijken uit een akte, die vóór dat ti jd-
stip voor de notaris is verleden of vóór 
dat tijdstip is geregistreerd. 

Ik heb overigens gemeend, dat ook 
de beantwoording van onze bezwaren 
en mogelijke constructies rond artikel 
7, tweede lid onder g bepaald niet fic-
tief is. Natuurlijk zal men de gekozen 
weg niet zo gauw bewandelen, zal 
men niet zo gauw aansturen op een 
executoriale verkoop, maar het pro-
bleem dat geldt, is wel, dat juist in die 
gevallen, waarvoor wi j toch in belang-
rijke mate deze wet schrijven, name-
lijk dat er grote financiële belangen 
mee gemoeid zijn, dit best wel eens in-
teressant en denkbaar zou kunnen zijn. 

Het is denkbaar die constructies te 
vervaardigen. Het lijkt mi j , dat er dan 
een oplossing gezocht moet worden 
om die constructies te voorkomen. Uit 
de aard der zaak zijn dergelijke con 
structies niet of nauwelijks te verwach-
ten, als het gaat om een verkoop inge-
volge de wet of een rechterlijk bevel. 
Om nu mogelijk misbruik van de exe-
cutoriale verkoop en de verkoop door 
de hypotheekhouder tegen te gaan, is 
in het amendement voorgesteld, dat 
de gemeente binnen een korte periode 
van 2 weken na de veiling de bevoegd-
heid heeft om in de plaats te treden 
van de koper op dusdanige wijze, dat 
de gemeente alle rechten en verplich-
tingen op zich kan nemen, hetgeen on-
der meer betekent, dat de gemeente, 
als zij van haar recht gebruik maakt, de 
prijs moet besteden, die de veilingko-
per heeft geboden. Dat is dus een 
voorkooprecht. 

De heer Aarts (KVP): Een ingebouwd 
voorkooprecht. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ja. Als de 
gemeente van haar bevoegdheid geen 
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gebruik maakt of de twee weken laat 
verlopen zonder te reageren, is dege-
ne in wiens plaats de gemeente had 
kunnen treden, definitief de verkrijger. 
Er is wel een verschil - ik kom nog 
even terug op de interruptie - met het 
voorkooprecht, want hier is sprake van 
een openbare veil ing, waarbij de mo-
gelijkheden tot manipulaties aanzien-
lijk geringer zijn dan in het ooit eens 
voorgestelde voorkooprecht. 

Indien de gemeente bijtijds wèl van 
haar bevoegdheid tot indeplaatstre-
ding gebruik maakt, vervallen rechten 
en verplichtingen van de veilingkoper. 
De regeling van de indeplaatstreding 
bij executieverkoop is neergelegd in 
een apart nieuw amendement, waarin 
ik voorlopig het artikel 22a aangege-
ven heb; dat moet nog bekeken wor-
den bij nadere lezing. 

Onderdeel g van artikel 7, lid 2 blijft 
ongewijzigd, omdat de executant niet 
verplicht moet zijn het goed aan de ge-
meente aan te bieden, zoals artikel 7, 
lid 1 voorschrijft. 

Dan kom ik nu tot artikel 7, lid 2, on-
der e. Om te voorkomen, dat er ontdui-
king van het voorkeursrecht zal plaats-
vinden in de periode tussen bekend-
making in de Staatscourant en de da-
tum 7 dagen daarna, heb ik gemeend 
het in dit onderdeel genoemde tijdstip 
met één week te moeten vervroegen, 
zodat de dagtekening in de Staatscou-
rant bepalend is. 

Mijn fractie is vooralsnog tevreden 
over de voor de gemeenten gescha-
pen mogelijkheden. Wij zijn van me-
ning, dat de fase, waarin de bevoegd-
heden in dit wetsontwerp van toepas-
sing zullen worden, te laat aanbreekt. 
Hier zou een aanvulling wenselijk zijn. 
Wij gaan ervan uit, dat de door mij ge-
schetste technische problemen, hetzij 
op onze wijze, hetzij anderszins zullen 
worden opgelost tijdens deze openbf>-
re behandeling. 

De vergadering wordt van 16.25 uur 
tot 16.35 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor - op 
uitdrukkelijk verzoek van de betrokken 
commissies - de openbare vergade-
ring van de vaste Commissie voor So-
ciale Zaken van woensdag 23 maart 
a.s. om uiterlijk kwart over twaalf te 
doen beëindigen en de openbare ver-
gadering van de vaste Commissie 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over de Verstedelijkingsnota 
van maandag 28 maart a.s. te verplaat-
sen naar maandag 25 april a.s. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het lid Waltmans heeft 
mij gevraagd, nader aan te geven wan-
neer het wetsontwerp inzake de finan-
ciering van de pensioenvoorzieningen 
van de steenkolenmijnindustrie aan de 
orde zou kunnen komen. Ik neem aan 
dat dit het geval zal kunnen zijn in de 
loop van de avond van dinsdag a.s. 

D 
De heer Nypels (D'66): Neen, mijnheer 
de Voorzitter, dat moeten we niet 
doen! De sfeer van vóór het Kerstreces 
dreigt weer te ontstaan. Het lijkt erop 
dat in hun enthousiasme en overtuigd 
van hun gelijk regeringsfracties, gedo-
gers en oppositie hun messen scher-
pen en hun stellingen gaan betrekken 
met een vage crisissfeer op de achter-
grond. 

Steen des aanstoots: het wets-
ontwerp onteigening tegen gebruiks-
waarde. 

Zijn er werkelijk redenen genoeg om 
elkaar te gaan verketteren of harde 
verwijten te gaan maken? Ik dacht van 
niet! Waarom? 

Allereerst wend ik me tot mijn colle-
ga's van de fractie van de Partij van de 
Arbeid. Zij noemen dit wetsontwerp 
een toetssteen voor een progressief 
beleid. Het is te begrijpen dat zij princi-
piële betekenis hechten aan dit wets-
ontwerp. Het wetsontwerp heeft im-
mers als doel het onbillijk profiteren 
van overheidsactiviteiten uit te bannen 
en daarmee grondspeculatie te bestrij-
den. 

Toch bestaan er verschillende rede-
nen om de werkelijke betekenis van 
het wetsontwerp sterk te relativeren. 

Iedereen weet dat in de huidige situ-
atie grondspeculatie in ons land voor-
komt en dat dit prijs-opdrijvend kan 
werken, bijvoorbeeld voor de sociale 
woningbouw, maar niet is bekend, in 
welke mate dit plaatsvindt en welk ef-
fect het heeft. In het voorlopig verslag 
hebben wi j hierover cijfers gevraagd. 
Zo hebben wij om gegevens gevraagd 
over het aantal grondtransacties die 
ontoelaatbaar hoge prijzen opleverden 
bij onteigening, en om welke bedra-
gen het daarbij gaat. De Regering 
heeft hierover echter geen cijfermate-
riaal op tafel kunnen leggen, zodat de 
urgentie van het wetsontwerp niet kon 
worden aangetoond. 

Een betrekkelijk geringe betekenis 
van het wetsontwerp zou afgeleid kun-
nen worden uit het feit dat gemiddeld 
slechts even meer dan 3% van het 
aantal grondtransacties plaats heeft 
door middel van onteigening, al moet 
hierbij natuurlijk aangetekend worden 
dat het praktisch effect van de Ontei-
geningswet groter is doordat in vele 

gevallen een zogenaamde minnelijke 
schikking ontstaat met de onteige-
ningsdreiging op de achtergrond. 

Ook de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening constateert in 
zijn advies over dit wetsontwerp 'dat 
bij ontbreken van een goede bodem-
statistiek inzicht in de prijsvorming 
van onroerend goed in ons land ont-
breekt. De schaarse voorbeelden, die 
in de grondpolitieke discussie bekend 
zijn beperken zich tot stedelijke uitbrei-
dingen en geven grondprijzen te zien 
die niet excessief hoog zijn'. 

Er bestaan nog meer argumenten 
waaruit blijkt dat de praktische beteke-
nis van het wetsontwerp betrekkelijk 
bescheiden is. Toepassing van de 
nieuwe onteigeningsgrondslag zal 
kunnen leiden tot een lagere onteige-
ningsprijs, maar wanneer we het prin-
cipe van onteigening tegen gebruiks 
waarde op een billijke wijze toepassen 
- hierop kom ik nog terug - zal de ver-
laging van de grondprijs in vergelij-
king met de bestaande onteigenings-
grondslag in vele gevallen slechts be-
perkt zijn, terwijl in sommige gevallen 
zelfs in het geheel geen verlaging zal 
optreden. Een sterke onderhandeling 
over de aannemersmarge zal waar-
schijnlijk een veel groter effect hebben 
dan de nieuwe onteigeningsgrond-
slag! 

De Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening merkt hierover op 'dat 
het effect van een beperking van de 
onteigeningsvergoeding op de huur-
prijs van op het onteigende te bouwen 
woningen gering is. Het is dus niet 
juist te veronderstellen dat dit wets-
ontwerp een substantiële bijdrage zou 
leveren aan het volkshuisvestingsbe-
leid'. Met andere woorden: naar het 
oordeel van de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening zal er door de 
nieuwe onteigeningsgrondslag vrijwel 
geen woning goedkoper gebouwd 
kunnen worden! 

Daarnaast moeten wij bedenken dat 
de grondprijs in grote delen van ons 
land gedeeltelijk is opgedreven door 
de hoge prijzen die in het westen voor 
onteigende grond werden betaald. 
Door de voorgestelde wet kan wellicht 
deze prijsopdrijving grotendeels wor-
den weggenomen, voor zover deze 
zou ontstaan door Nederlandse ontei-
genden. Dit geldt niet voor degenen 
die in het kader van de stadsontwikke-
ling en industriële uitbreidingen in het 
buitenland, zoals in West-Duitsland, 
onteigend worden en daar zeer hoge 
vergoedingen ontvangen. In EG-ver-
band kan niemand verhinderen dat 
buitenlanders met goed gevulde geld-
buidels verstorend blijven optreden op 
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de Nederlandse grondmarkt. De nieu-
we onteigeningsgrondslag kan gehan-
teerd worden om grondspeculatie te-
gen te gaan; als middel om de ontwik-
keling van de grondprijzen in rustiger 
banen te leiden zal hij falen. Natuurlijk 
ben ik mij ervan bewust dat dit ook 
niet in eerste instantie de bedoeling 
van het wetsontwerp is geweest. 

Dit zijn enkele argumenten om de 
praktische betekenis van het wets-
ontwerp niet te overtrekken en de ver-
wachtingen ervan niet te hoog te span-
nen! Wij moeten met de beide benen 
op de grond blijven staanl Invoering 
zal in de dagelijkse praktijk geen revo-
lutionaire gevolgen hebben! 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering 
heeft in zekere zin geluk. Hoewel de 
fractie van D'66 niet overtuigd is van 
de grote urgentie van het wets-
ontwerp, zal zij het wetsontwerp steu-
nen, omdat de fractie onteigening te-
gen gebruikswaarde principieel als 
juist beschouwt. Belangrijke waarde-
stijgingen van onroerend goed als ge-
volg van overheidsactiviteiten, zoals 
bij wijzigingen van de bestemmings-
plannen, behoren ons inziens niet 
aan de vri j willekeurige eigenaren, 
maar weer aan diezelfde overheid ten 
goede te komen. In de onteigenings-
praktijk begon - als wi j goed zijn inge-
licht - dit uitgangspunt reeds enigs-
zins veld te winnen, maar het is wen-
selijk dat ook duidelijk en formeel in de 
wet vast te leggen. 

Wel wi l ik nog onderstrepen dat er 
twee soorten gebruikswaarde bestaan, 
namelijk de feitelijke gebruikswaarde 
en de gebruikswaarde die redelijker-
wijs mogelijk zou zijn zonder bestem-
mingswijziging, bijvoorbeeld in het 
geval dat een weiland zeer goed voor 
andere agrarische doeleinden aange-
wend kan worden. Ons inziens zal in 
dat geval de onteigeningsgrondslag 
gebaseerd moeten zijn op de hoogste 
van die soorten gebruikswaarde. Im-
mers, deze waarde bestond al nog 
vóór de overheidsplannen tot bestenv 
mingswijziging en is dus niet het ge-
volg van nieuwe overheidsactiviteiten. 

Dit uitgangspunt komt ons inziens 
voldoende tot zijn recht in het onder-
deel van het nieuwe artikel 40, dat zal 
gaan luiden: 

'Bij de waardering van ongebouwd 
onroerend goed wordt mede rekening 
gehouden met het gebruik dat daarvan 
kan worden gemaakt, mits dit gelet op 
de omstandigheden ter plaatse aanne-
melijk is en daardoor de hoedanigheid 
van ongebouwd onroerend goed niet 
verloren zou gaan'. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu enkele 
opmerkingen aan het adres van de 
CDA-fracties. 

Binnen CDA-kringen bestaan soms 
zelfs ernstige bezwaren tegen de ont-
eigening tegen gebruikswaarde vol-
gens het wetsontwerp ondanks het feit 
dat Minister Van Agt de eerste onder-
tekenaar is. Deze bezwaren zijn groten-
deels terug te voeren tot de vrees dat 
de onteigende een onbillijk lage scha-
deloosstelling zal gaan ontvangen. De 
Regering bepleit daarentegen onteige-
ning tegen gebruikswaarde juist om-
dat dit bij een goede toepassing leidt 
tot een billijke en redelijke schadeloos-
stelling, de verschillende belangen 
van overheid en burger in aanmerking 
genomen. 

Wij moeten hierbij bedenken dat het 
wetsontwerp niet tot doel heeft te ont-
eigenen op een koopje, waardoor de 
eigenaars benadeeld zouden kunnen 
worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
interview van de heer De Bekker in de 
Volkskrant van 23 februari j l . , waarin 
hij stelt: 

'Neem nou een gebied waar tuin-
bouw wordt uitgeoefend. In die buurt 
wonen ook veehouders met weiland. 
Volgens de nieuwe wet kan weiland 
dat geschikt is te maken voor tuin-
bouw, naar de laatste - veel hogere -
waarde worden vergoed. En kijk: van 
het prijsdrukkend effect waar dit ont-
werp van uitgaat, komt in de praktijk 
niets terecht'. 

In CDA-kring is veelvuldig gepleit 
voor onteigening tegen 'vervangings-
waarde'. Onteigening tegen 'vervan-
gingswaarde' en onteigening tegen 
'gebruikswaarde' wordt wel als de gro-
te, welhaast onoverbrugbare tegen-
stelling afgeschilderd tussen CDA en 
PvdA. Is dat juist? 

In het voorlopig verslag sprak onze 
fractie als haar mening uit, dat het 
hanteren van de vervangingswaarde 
als grondslag voor de waardebepaling 
van een onroerend goed zeer billijk 
zou zijn en goed zou overeenstemmen 
met waardebepaling uitgaande van 
het bestaande gebruik. De Regering 
wijst er in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag op dat de onteigening 
niet met zich mag brengen dat de ont-
eigende partij nadeel lijdt in zijn finan-
ciële positie: 'Moet bij (veronderstel-
de) bedrijfsvoortzetting een investe-
ring worden gedaan waarvoor de prijs 
hoger is dan de berekende waarde van 
het onteigende goed dan moet, naast 
de vergoeding voor die waarde, een 
vergoeding worden gegeven voor de 
kosten verbonden aan de hogere in-
vestering. Het betreft hier niet een ver-
mogensschade doch een inkomsten-

schade'. Als mag worden aangeno-
men dat in een concreet geval sprake 
zal zijn van bedrijfsvoortzetting, zal 
hierbij worden gelet op de vermoede-
lijke hoogte van de prijs die de betrok-
ken eigenaar zal moeten besteden 
voor de vervangende grond, aldus de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag. 

De conclusie hiervan kan niet anders 
zijn dan dat, wanneer een voortzetting 
van het bedrijf elders in de rede ligt, in 
principe volgens de opzet van het 
wetsontwerp een vervangingswaarde 
in de schadeloosstelling is opgeno-
men, zij het deels in de waarderings-
grondslag van de grond volgens ge-
bruikswaarde en zo nodig daarnaast in 
de vorm van een extra vergoeding als 
inkomensschade. Hiermee zijn de ge-
dachten over 'gebruikswaarde' en 
'vervangingswaarde' in hetwets-
ontwerp tot verzoening gekomen op 
een wijze waarin de opvattingen van 
de CDA-fracties - en de onze - volledig 
tot hun recht zijn gekomen. 

In CDA-kring wordt met name door 
prof. De Haan gewezen op een tekort-
koming die in het wetsontwerp zou be-
staan. Door de overheid veroorzaakte 
'negatieve ontwikkelingsschade' komt 
niet of onvoldoende voor vergoeding 
in aanmerking. Het gaat daarbij, zoals 
voorgaande sprekers aangaven, om 
schade die in de ontwikkeling van een 
landbouw- of middenstandsbedrijf 
wordt geleden lang vóór de onteige-
ning als gevolg van de belemmerin-
gen door te verwachten stadsuitbrei-
ding of stadsvernieuwing. Wij vinden 
dit bezwaar, speciaal uit CDA-kring 
naar voren gebracht, terecht. Wanneer 
door dit wetsontwerp getracht wordt 
een meerwaarde af te romen die ont-
staat door de nieuwe bestemming die 
de overheid aan een gebied geeft, dan 
is het rechtvaardig in principe ook dui-
delijk aantoonbare nadelen daarvan te 
vergoeden. 

Het feit dat een negatieve ontwikke-
lingsschade soms moeilijk te bereke-
nen zal zijn vormt een onvoldoende 
sterk argument om ervan af te zien. 
Het kan soms jaren duren dat een on-
roerend goed aan beperkende maatre-
gelen onderhevig is, waardoor een 
aanzienlijke schade wordt geleden. 
Onder andere, het Landbouw Econo-
misch Instituut zal zeker in staat zijn 
waarderingsnormen hiervoor te ont-
wikkelen; iets dergelijks zal overigens 
toch in het kader van de aanleg van 
landschapsparken moeten geschie-
den. 

Ik dring er daarom bij de Regering 
op aan alsnog met een wetswijziging 
te komen waardoor een wettelijke 
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grondslag ontstaat om negatieve ont-
wikkelingsschade te vergoeden! De 
noodzaak van het grote CDA-amende-
ment op stuk nr. 12, waarin het start-
punt 'gebruikswaarde' wordt vervan-
gen door het startpunt 'verkeerswaar-
de', wordt dan geheel of grotendeels 
weggenomen, terwijl de bestaande 
wetssystematiek blijft bestaan. Van de 
CDA-fracties mag in dat geval ver-
wacht worden, dat zij onverdeeld en 
eensgezind voor het wetsontwerp zul-
len stemmen! 

Nog een enkel woord aan het adres 
van de VVD. De VVD komt met een 
aantal bezwaren en argumenten tegen 
het wetsontwerp. Dat geschiedt dan 
weer onder de vlag van het liberalis-
me, alsof het liberaal zou zijn mensen 
te laten profiteren van het werk van 
een ander, in dit geval de overheid. 

De heer Tuijnman (VVD): Dat is toch 
wel inlegkunde. Wij baseren ons op de 
praktijk en dat is heel wat anders. 

De heer De Beer (VVD): Bovendien 
moet ons betoog nog gehouden wor-
den. 

De heer Nypels (D'66): Als liberaal zal 
de heer Tuijnman toch wel een liberale 
opvatting over dit onderwerp naar vo-
ren wil len brengen? 

Ik wi l , evenals de heer Wierenga, de 
VVD eraan herinneren dat al in 1880 
Thorbecke een pleidooi schreef voor 
de gebruikswaarde als maatstaf bij de 
onteigening. Hij schreef: Alleen dete-
genwoordige waarde van het goed 
kan in aanmerking komen, niet de 
vroegere of toekomstige. 

Het op 29 augustus 1884 door de li-
beraal Van Houten aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer aangeboden in-
itiatiefwetsontwerp ter herziening van 
de Grondwet had als hoofddoel dat bij 
onteigening slechts gelet zou worden 
op de 'concrete opbrengstwaarde'. Te-
vens stelde Van Houten voor dat in-
dien de eigenaar zijn goed niet vol-
doende gebruikte ten bate van de natio-
nale welvaart, gedwongen over-
drachtzou kunnen plaatsvinden. Deze 
voorstellen gaan heel wat verder dan 
de nu voorgestelde onteigening tegen 
gebruikswaarde en het voorkeursrecht 
voor de gemeenten. 

D'66 volgt deze grote liberale voor-
mannen door vóór de twee beschei-
den wetsontwerpen te stemmen. Ik 
roep de VVD op dit voorbeeld te vol-
gen. 

De heer De Beer (VVD): Het is opval-
lend dat D'66 zich beroept op het libe-
ralisme van de vorige eeuw en dan 
noemen zij zich vandaag de dag de 
moderne liberalen. 

De heer Nypels (D'66): Dat blijkt heel 
goed met elkaar verenigbaar te zijn. 
Ook in de vorige eeuw waren er vele 
grote vooruitziende mensen. 

Minister Gruijters: Mag ik de heer De 
Beer eraan herinneren dat noch hij 
noch ik geschikt zijn om ons op het li-
beralisme van de vorige eeuw te be-
roepen? Ik denk dat ons beider voorou-
ders toen op de Rooms Katholieke 
Staatspartij stemden. 

De heer Nypels (D'66): Ik ben hiermee 
tegelijkertijd terecht gekomen bij het 
tweede wetsontwerp: over het voor-
keursrecht van de gemeenten bij de 
verkoopvan onroerend-goed. 

De praktische betekenis hiervan is 
waarschijnlijk veel groter dan die van 
het vorige wetsontwerp. Het is dan 
ook verheugend dat in de Kamer de 
verschillen van inzicht hierover veel 
kleiner zijn. 

De fractie van D'66 acht invoering 
van het voorkeursrecht van gemeen-
ten bij de verwerving van onroerend 
goed volgens de voorgestelde alge-
mene opzet wenselijk. Hierdoor ont-
staat ons inziens een haast onmisbaar 
instrument voor de gemeenten om te 
voorkomen dat ruimtelijke plannen bij-
voorbeeld op stedebouwkundig ge-
bied, door opzet of toeval worden 
doorkruist als gevolg van grondaanko-
pen door personen of instellingen. 
Hierbij worden veelal grondaankopen 
door projektontwikkelaars als voor-
beeld genoemd. 

Nu moet mij van het hart dat projekt-
ontwikkelaars lang niet altijd de boos-
doeners zijn. Projektontwikkelaars 
kunnen met name in kleinere gemeen-
ten nuttig werk verrichten onder ande-
re door daar niet aanwezige organisa-
tievermogens en kennis aan te vullen. 
Zij worden pas een gevaar als zij eigen 
doeleinden gaan nastreven los van of 
tegen het beleid van de overheid en 
zonder inspraak van de burgers. Een 
recente krantenartikeltje wijst weer op 
dat gevaar. De Woonkrant van de Tele-
graaf van 26 februari vermeldt dat bur-
gemeester en wethouders van Berkel-
Rodenrijs in grote moeilijkheden is ge-
komen omdat zeer recent onder hun 
handen 20 hectare toekomstige bouw-
grond is opgekocht door twee projekt-
ontwikkelingsmaatschappijen. Door 
deze grondtransactie is een groot 
bestemmingsplan voor sociale wo-
ningbouw volledig op losse schroeven 
komen te staan. 

Ons inziens behoort de overheid een 
grote invloed te krijgen op de werk-
zaamheden van de bouwondernemin-
gen en ontwikkelingsmaatschappijen 
met name door zelf grondaankopen te 

verrichten. Het voorkeursrecht voor de 
gemeenten biedt hiertoe een belang-
rijke mogelijkheid. Voor de goede or-
de voeg ik hier aan toe dat dit ons in-
ziens niet behoeft te betekenen dat de 
overheid de grond na verwezenlijking 
van de bouwplannen in alle gevallen 
in eigendom behoort te houden. 

In het voorlopig verslag hebben wi j 
erop aangedrongen een schadever-
goedingsregeling in te voeren voor het 
geval dat de eigenaar op grond van 
het voorkeursrecht zijn onroerend 
goed heeft verkocht, terwijl dit voor-
keursrecht door de gemeente ten on-
rechte gebruikt blijkt te zijn omdat het 
ontwerpplan, waarop dit recht berustte, 
niet wordt vastgesteld of goedgekeurd. 
Wij zijn de Regering ervoor erkentelijk 
dat, mede als reactie op ons verzoek, 
hiertoe in de nota van wijzigingen een 
nieuw artikel 22 is opgenomen. Dit 
draagt bij aan het billijk functioneren 
van de nieuwe wet. 

Ten aanzien van de inhoud hebben 
wi j echter nog een belangrijke wens. In 
het voorlopig verslag werd door de 
fractie van D'66 in navolging van de 
Raad voor de Volkshuisvesting gepleit 
voor een herziening van de regeling, 
zodat de gemeenten niet meer de be-
voegdheid hebben, zich na de vaststel-
ling van de verkoopprijs door de recht-
bank terug te trekken. Uitgangspunt 
daarbij was dat de gemeente, na de 
verkoper geruime tijd aan het lijntje 
gehouden te hebben, zich niet meer 
mag terugtrekken wegens een naar 
objectieve maatstaven bepaalde rede-
lijke prijs. Wij hebben dus gepleit voor 
een vorm van koopplicht voor de ge-
meenten. De CDA-fracties en de VVD-
fracties deden dit ook maar wilden de-
ze koopplicht voor de gemeenten op 
een andere wijze of op een ander mo-
ment in de procedure realiseren. 

In de memorie van antwoord zijn 
door de Regering een aantal bezwaren 
tegen de koopplicht in het algemeen 
aangevoerd, met name dat dit een 
remmende invloed zou hebben op de 
planning en selectie door de gemeen-
ten. Opgemerkt wordt echter dat deze 
bezwaren in mindere mate gelden als 
de koopplicht zou ontstaan vanaf een 
rechterlijke uitspraak over de koop-
prijs, hetgeen wi j juist op billijkheids-
gronden ten opzichte van de verkoper 
bepleiten. Wij verzoeken Regering en 
Kamer daarom akkoord te gaan met 
een aanvulling van het wetsontwerp 
op dit punt. De VVD-fractie schijnt blij-
kens het ingediende amendement op 
stuk nr. 16 tot dezelfde conclusies als 
onze fractie gekomen te zijn, hetgeen 
wij toejuichen. 

De moraal van dit verhaal: wij drin-
gen er bij de Regering op aan, beide 
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door ons gevraagde, redelijke wijzigin-
gen in de wetsontwerpen te accepte-
ren, namelijk ten aanzien van de nega-
tieve ontwikkelingsschade bij de ontei-
gening en de koopplicht voor gemeen-
ten, nadat de rechter de koopprijs 
heeft voorgesteld. 

Wij dringen er bij de Kamer op aan, 
daarna eensgezind beide wetsontwer-
pen aan te nemen. Dan hebben wij ge-
zamenlijk gezorgd voor een zeer rede-
lijk alternatief! 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Onze bijdrage aan dit 
debat zal bestaan uit drie delen name-
lijk: 

a. enkele opmerkingen over de taak 
van de burger en de overheid ten op-
zichte van de grondeigendom en het 
grondbeheer; 

b. enkele algemene beschouwingen 
over de beide wetsontwerpen te za-
men; 

c. een aantal kanttekeningen bij de 
afzonderlijke wetsontwerpen. 

Deze wetsontwerpen zijn de eerste 
van een reeks die nog behandeld moe-
ten worden voor de verkiezingen en 
die - blijkens allerlei uitlatingen - hun 
waarde als toetssteen voor de hecht-
heid van de samenwerking tussen pro-
gressieven en confessionelen moeten 
bewijzen. Daarmee is gezegd dat zij 
een sterk politiek gekleurde betekenis 
hebben, die een zakelijke en objectieve 
benadering wel eens in de weg zou 
kunnen staan. Het komt de kwaliteit 
van de wetgeving zelden ten goede 
wanneer zij voorwerp wordt van partij-
politieke strijd. Wij hebben slechte er-
varingen opgedaan met wetten, die 
onder grote politieke druk tot stand 
kwamen. Ik denk daarbij onder meer 
aan de collegeldwet van minister De 
Brauw. 

Nu is het natuurlijk niet zo dat grond-
eigendom niets met politiek te maken 
heeft. Het bewijs daarvan wordt in dit 
debat al duidelijk geleverd. Terecht 
spreekt men over 'grondpolitiek'. Het 
is volop een zaak die de overheid aan-
gaat. Zoals op vele andere terreinen 
heeft de overheid ook hierbij een corri-
gerende, ordenende taak. 

Uit deze woorden blijkt wel dat onze 
fractie aan de overheid op dit gebied 
geen primaire taak toekent. Voorop 
staat in onze visie de mens, het schep-
sel dat door zijn majesteitelijke Schep-
per is bedeeld met goederen van aller-
hande aard, waar hij zorg en verant-
woordeli jkheid voor heeft te dragen. 
De mens is slechts beheerder, of, an-
ders gezegd, rentmeester. Boven hem 

en zijn goed staat ons aller Schepper 
van hemel en aarde, als de grote Eige-
naar. Onze opdracht is om met wat wi j 
in beheer kregen Hem te dienen. Als 
men zegt - zoals in de geschiedenis 
wel is voorgekomen (Proudhon) - 'ei-
gendom is diefstal, eigendom hoort al-
leen maar bij de staat', dan verliest 
men God uit het gezicht, die de Enige 
en volstrekte Eigenaar is. Bovendien 
leert de Heilige Schrift ons nergens, 
dat de staat de enige instantie is die 
het alleenrecht op eigendom van alle 
aardse goederen, ook de onroerende 
goederen, zou toekomen. Integendeel, 
voorop staat de opdracht aan ieder 
mens. Men keert dan ook de hele orde 
Gods om als men de mens, de rent-
meester, een dief zou noemen, wat 
niet uitsluit dat die mens zich wel eens 
als een dief kan gedragen. De heb-
zucht en de afgunst spelen de mens 
helaas vaak parten. Hij gaat zich dan 
als absolute eigenaar gedragen en 
miskent zo de almacht van God. Hij 
doet zijn naaste kwaad middels zijn ei-
gendomsmacht, hij verzaakt zijn op-
dracht. Dat kwaad leeft in ons allen en 
het kan elk ogenblik uitbreken. Dan is 
de overheid, die wij niet beschouwen 
als een groep democratisch gekozen 
machthebbers (want hoe zouden wi j 
ons vertrouwen vestigen op een 
mens) maar als dienaresse Gods, die 
het recht moet herstellen en zijn on-
derdanen hun opdracht opnieuw moet 
inscherpen. 

Hoe moeten wi j de opmerking van 
de bewindslieden (13 714 blz. 6 van de 
memorie van antwoord onder punt nr. 
17) verstaan dat de wetsontwerpen 
niet bedoeld zijn als aanzet om de 
grond in Nederland te nationaliseren, 
terwijl de belangrijkste politieke kracht 
achter deze ontwerpen toch onom-
wonden zegt zich wel ten doel te stel-
len, de grond in gemeenschapshan-
den te brengen? Komt dat, doordat er 
twee bewindslieden-ondertekenaars 
van confessionele huize zijn en één 
van pragmatische huize is, waarvan 
laatstgenoemde meer dan eens heeft 
verklaard, van staatsgrondeigendom 
geen dogma te willen maken? 

Wil die overheid haar taak in het 
volksleven kunnen vervullen dan is het 
soms nodig dat ze inbreuk maakt op 
de eigendomsrechten van haar bur-
gers. In het uiterste geval komt het tot 
ontneming van die rechten: dat is ont-
eigening. Maar nooit wordt het indivi-
duele belang zonder meer opgeofferd 
aan het algemene belang. De burger 
heeft aanspraak op schadevergoeding, 
een grondregel die terecht een plaats 
in de Grondwet heeft gekregen. 

Grondpolitiek wordt wel in twee sec-
toren onderscheiden: het grondver-

wervingsbeleid en het gronduitgifte-
beleid. Bij de voorliggende wetsont-
werpen is speciaal de grondverwer-
ving aan de orde. Als wi j de uiteindelij-
ke bedoeling van beide wetsontwer-
pen goed peilen is deze toch, dat de 
overheid de grond die zij nodig meent 
te hebben vlugger én goedkoper in 
handen wil proberen te krijgen. Vlug-
ger moet het via het instrument van 
het voorkeursrecht voor de gemeen-
ten. Goedkoper moet het via onteige-
ning tegen de zogenaamde utilitaire 
verkeerswaarde, ook wel gebruiks-
waarde geheten. 

Er zijn nog wel enkele andere deel-
motieven, daar hopen wi j straks nog 
op terug te komen. De strijd die over 
deze wetsontwerpen is gevoerd, vóór-
dat ze deze Kamer bereikt hadden en 
sinds ze hier in behandeling zijn, doet 
al vermoeden dat het niet om wets-
technische aanpassingen van geringe 
importantie gaat. Wij merkten reeds 
op dat ze politiek geladen en principi-
eel van aard zijn. Over het praktische ef-
fect van de ontwerpen, als ze eenmaal 
als wet zouden functioneren, lopen de 
meningen nogal zeer ver uiteen, maar 
niet over de vraag of wij hier met voor-
stellen van principieel kaliber van 
doen hebben. 

Wij keren terug naar de motivering 
van deze wetsontwerpen. Wat is er 
aan de hand? Waarom moet de grond-
verwerving zich vlugger en goedkoper 
voltrekken? Werken de burgers steeds 
meer tegen, dreigen de prijzen te hoog 
te worden, kortom, kan de overheid 
haar taak soms niet meer naar beho-
ren vervullen? Kunnen er gelukkig niet 
een paar geruststellende feiten naast 
deze verontrustende vragen gesteld 
worden? Naast het vrij harde gegeven 
dat de grond een schaars artikel is, 
staat sinds jaar en dag het feit dat wi j 
in Nederland geen absolute eigen-
domsrechten kennen. Door middel 
van tal van wetten, een aantal dat ove-
rigens nog steeds groeiende is - zelfs 
van de week hebben wi j er nog een 
aantal aangenomen - heeft de over-
heid het recht gekregen in de particu-
liere eigendom en in het grondgebruik 
in te grijpen. 

Wat betreft de grond ten behoeve 
van de woningbouw is de overheid 
langzamerhand vrijwel monopolist ge-
worden. Is het niet algemeen bekend 
dat nergens in Europa de overheid zo 
gemakkelijk de eigendom van particu-
liere grond kan verwerven als in Ne-
derland via de Onteigeningswet? Blijkt 
trouwens niet dat die Onteigeningswet 
vaak niet eens in werking gezet be-
hoeft te worden? Spreken bepaalde 
cijfers niet van een percentage van 1,5 
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a 3% aan onteigening en op het totaal 
aantal transacties met de overheid? 
Helaas zeggen de bewindslieden in de 
gewisselde stukken dat ze deze cijfers 
niet kunnen bevestigen. Ontkennend 
doen ze ze echter evenmin. Bovendien 
blijkt de Kroon er steeds vaker in toe te 
stemmen dat er onteigend wordt op 
grondslag van een globaal bestenv 
mingsplan en zo zijn er nog wel een 
aantal wetten meer, ik denk bijvoor-
beeld aan Middendelfland. 

Men zou dus zeggen: gaat het nog 
niet gemakkelijk en vlug genoeg? 
Maar dan is er nog weer een andere 
vraag: wordt de grond soms te duur? 
Zoals reeds opgemerkt werd is de 
grond schaars en de behoefte blijkt 
groot. Hoe groot is die behoefte eigen-
lijk, zouden we de bewindslieden wi l-
len vragen, Grond is niet alleen 
schaars, hij is ook absoluut qua opper-
vlakte beperkt. 

Ons grondoppervlak breidt zich wei-
nig meer uit en alles heeft ook al een 
bestemming. Het aanbod neemt niet 
of nauwelijks toe. Wat eenmaal in 
staatshanden is, komt er niet zo ge-
makkelijk weer uit. We herhalen onze 
vraag: is de grond, met name de 
bouwgrond, dan misschien onbetaal-
baar geworden? Ook hier zijn enkele 
sprekende feiten te vermelden. Aller-
eerst zal wel niemand betwisten dat de 
prijs van de grond sinds de tweede 
wereldoorlog ver achter gebieven is 
bij het algemene prijspeil. Bovendien 
is ruwe bouwgrond aanmerkelijk min-
der in prijs gestegen dan bouwrijpe en 
agrarische grond. Zelfs naderen de 
prijzen van ruwe bouwgrond en agra-
rische grond elkaar steeds meer. Daar-
mede is voldaan aan de voorwaarde 
voor een goede grondpolitiek van de 
gemeenten met betrekking tot het plat-
teland, namelijk dat er een zekere mar-
ge blijft bestaan tussen de prijs van 
agrarische grond en die van ruwe 
bouwgrond. De maatschappelijke 
functie van deze marge is immers dat 
zij een soepele overgang van de grond 
van agrarische naar niet-agrarische 
bestemming in de hand werkt. Moet 
van wetsontwerp 13 714 onder andere 
hier niet reeds gezegd worden dat het 
via artikel 40 van de Onteigeningswet 
deze marge elimineert? 

Er zou in dit verband ook nog gewe-
zen kunnen worden op cijfers betref-
fende de werkvoorraad voor de ge-
meenten (voldoende voor 10-15 jaar), 
de verschillen tussen verkoop- en aan-
koopkosten die gemeenten op hun 
grondtransacties weten te behalen - in 
een verslag van 1970 en '71 las ik dat dit 
f 17.000 per ha was - de kleiner 

wordende invloed van de prijs van ru-
we bouwgrond op de uitgifteprijs van 
bouwrijpe grond en - nog sterker - op 
de huren van de te bouwen woningen. 
Ook internationaal gezien liggen onze 
bouwgrondprijzen niet hoog. 

Dit overziende, komt men ook wat 
de prijzen betreft, tot de conclusie dat 
de overheid niet te klagen heeft. Wat 
kan de bewindslieden dan toch wel be-
wogen hebben deze voorstellen hier 
zo te presenteren? Er moeten toch wel 
problemen zijn? Wij hebben er een 
tweetal opgespoord, welke evenzovele 
argumenten voor deze wetsontwerpen 
bevatten. De 'toevallige' grondeige-
naar mag niet langer profiteren van de 
schaarste en van overheidsbeslissin-
gen en de positie van de gemeenten 
bij de grondverwerving moet versterkt 
worden ten koste van projectontwik-
keiaars en speculanten. Om het eerste 
te bereiken is 13 713 ontworpen, voor 
het tweede13 714. 

Alvorens op deze beide wetsontwer-
pen in te gaan, zouden wij nog één op-
merking wil len maken over de instru-
menten van onteigening respectieve-
lijk aankoop krachtens voorkeursrecht. 
Wij weten het; er is verschil tussen 
beide rechtsfiguren, maar toch ook 
veel overeenkomst. Worden ze gehan-
teerd, dan is het resultaat hetzelfde: de 
particuliere eigenaar is zijn grond 
kwijt. Onteigening c.q. 'minnelijke ver-
werving' hebben een ingrijpend karak-
ter: agrariërs, bewoners van huizen, 
exploitanten van bedrijven en anderen 
worden gedwongen hun landbouwbe-
drijf (soms generaties lang op dezelfde 
plaats uitgeoefend) te beëindigen, el-
ders te gaan wonen of bedrijven te 
verplaatsen, met alle risico's daaraan 
verbonden. Ook al worden zij werkelijk 
volledig schadeloos gesteld, met geld 
is niet altijd alles goed te maken. Nog 
altijd zien de meesten onteigening als 
een ramp, hoewel ik mij ervan bewust 
ben dat enkelen het ervaren als een 
uitkomst. Het is goed dat te beseffen 
als wij op zakelijk-technische wijze 
over deze zaken debatteren. Het is on-
juist om alleen te denken aan de ge-
meenten die grond nodig hebben. Wie 
spreekt er uit de ervaring van een ont-
eigende? Daarbij valt nog op te mer-
ken dat de onteigening ten opzichte 
van andere schadetoebrengende han-
delingen de bijzonderheid heeft dat 
het getroffen object voor de onteigen-
de definitief verloren is. leder onroe-
rend goed heeft zijn eigen specifieke 
kwaliteiten en kan niet zomaar voor 
een ander ingewisseld worden. De 
mogelijkheid van adequate vervan-
ging is zeker niet steeds aanwezig. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
mijn tweede punt, de Algemene be-

schouwingen over beide wetsontwer-
pen. Eén van de punten waarmee wi j 
de grootste moeite hebben bij de be-
oordeling van deze wetsontwerpen is 
dat men weliswaar zegt, een bijdrage 
te wil len leveren aan een oplossing 
van als concreet probleem aangevoel-
de verschijnselen, maar dat wi j , on-
danks het feit dat er bij voortduring in 
de stukken naar gevraagd is, geen in-
zicht krijgen in de omvang van die pro-
blemen. 

Als ik deze wetsontwerpen leg naast 
het initiatief ontwerp-Vondeling-Wie-
renga (10 036) is de memorie van dat 
intiatief ontwerp stukken beter en dui-
delijker dan van dit regeringsontwerp. 
Dat moet mij wel van het hart, ook al 
was ik het ook met dat ontwerp niet 
eens. 

Wij worden geheel in het ongewisse 
gelaten omtrent enige kwantificering 
van de problemen en evenmin kan ons 
een cijfermatig inzicht verschaft wor-
den omtrent het onvoldoende functi-
oneren van de huidige aan de over-
heid ter beschikking staande middelen 
bij het grondverwervingsbeleid. Eén 
en ander, zo luidt het steeds weerke-
rend refrein, wegens het ontbreken 
van hanteerbare en betrouwbare cij-
fers. Toch zou een hoeveelheid duide-
lijke cijfers geen overbodige luxe zijn. 
Wij hebben nu veelszins de indruk dat 
wi j op veen bouwen. Zo'n moeras 
biedt geen bijzonder hechte basis voor 
wetsontwerpen van zulk een princi-
pieel gehalte. 

Wat betreft wetsontwerp 13 713 
worden althans min of meer concrete 
zaken als speculatie en projectontwik-
keiaars genoemd; voor 13 714 is dat 
niet het geval. Het tweede ontwerp is 
dan ook het meest politiek bepaald. 

Maar niet alleen de kwantificering 
van de problemen (en daarmee de ur-
gentie van de ingediende wetsontwer-
pen) blijft duister, ook een begroting 
van de materiële en immateriële effec-
ten, met name ook van de financiële 
baten voor de gemeenschap, blijft ach-
terwege. Was het niet juister geweest 
om, alvorens tot indiening over te 
gaan, een voldoende representatief 
aantal onteigeningsuitspraken te ana-
lyseren, zodat we een beter inzicht 
zouden hebben in het kwaad dat men 
wil keren en in het effect dat bereikt 
zou kunnen worden? 

Hoewel er een vrij nauwe band be-
staat tussen beide ontwerpen, bijvoor-
beeld via artikel 13, vierde l id, tweede 
zin en artikel 16, voorlaatste zin van de 
wet voorkeursrecht gemeenten en arti-
kel 40 van de Onteigeningswet, wil len 
wij toch aan elk wetsontwerp afzon-
derlijk aandacht besteden. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ik begin nu 
ne t wetsontwerp 13 713, inzake het 
/oorkeursrecht. Zoals gezegd, ontbre-
ken concrete gegevens en prijzenma-
teriaal ter nadere adstructie van de 
noodzaak van de ontworpen regeling, 
gezien in het licht van de bestaande 
mogelijkheden tot grondverwerving 
door middel van aankoop en onteige-
ning. 

In feite blijkt het ontwerp gericht te 
zijn tegen speculanten en projectont-
wikkelaars. Wij citeren blz. 8 nr. 2 van 
de memorie van antwoord: 'Het komt, 
zoals algemeen wordt onderkend, re-
gelmatig voor dat een gemeente 
wordt geconfronteerd, niet zozeer - al-
thans niet alleen - met prijsopdrijving 
door een particuliere koper, als wel 
met de noodzaak om met deze samen 
te werken onder condities die de uit-
voering op de meest gewenste wijze 
van een bestemmingsplan in de weg 
staan. Het is deze te grote afhankelijk-
heid van de inzichten en plannen van 
de particuliere ondernemers die in ve-
le gemeenten tot ernstige klachten 
leidt'. Wat is de omvang en oorzaak 
van deze klachten? Dat blijft volkomen 
onduidelijk. Wij worden verwezen 
naar persberichten. De nota naar aan-
leiding van het eindverslag, blz. 2, 
wijst ons nogal apodictisch terecht 
met de woorden: 'Dat die gevallen zich 
regelmatig voordoen, mag toch wel 
als algemeen bekend worden veron-
dersteld'. 

Naar onze mening is de problema-
tiek van de op de grond- en bouw-
markt opererende projectontwikke-
laars van geheel eigen aard. Bij ons 
leeft nog altijd ernstige twijfel of wi j , 
om een te grote machtspositie van de-
ze ondernemingen te voorkomen, het 
voorkeursrecht wel nodig hebben. 
Sinds het Koninklijk besluit van 11 
april 1974 inzake Nieuwerkerk a/d Us-
sel staat toch vast dat ook grond van 
eigenaren die in staat zijn, het bestenv 
mingsplan zelf uit te voeren, maar niet 
volledig tot overstemming met de ge-
meente kunnen komen omtrent de wi j -
ze van uitvoering, onteigend kan wor-
den. Op blz. 7 van de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag wijzen de be-
windslieden hier zelf op. Onze sugge-
stie in het eindverslag (blz. 5), om te 
trachten modelvoorwaarden voor con-
tracten met projectontwikkelaars te 
ontwerpen, wordt weliswaar niet van 
de hand gewezen. 'Zij kunnen zeker 
ook een nuttige functie hebben en de 
studies en publicaties over dat onder-
werp verdienen stellig alle aandacht'. 

Zonder verdere argumentatie waar-
om men deze mogelijkheid niet wenst 

aan te grijpen gaat men dan verder 
met de woorden: 'De ondergeteken-
den menen echter dat ook in dat ver-
band een voorkeursrecht een gewich-
tig instrument kan zijn'. Ons is dat be-
paald niet duidelijk geworden. 

Maar ook al zou er een andere oplos-
sing voor het vraagstuk van de project-
ontwikkelaars zijn, dan kunnen de be-
windslieden nog wijzen op de specula-
tie. Ook hier ontbreekt evenwel elk in-
zicht in de aard en omvang van dit eu-
vel. Wat is trouwens speculatie? Noch 
de Regering noch de Kamer heeft zich 
in de gewisselde stukken aan een om-
schrijving gewaagd. Toch was volgens 
de regeringsverklaring van 1973 de be-
strijding van de speculatie één van de 
doelstellingen van de te voeren grond-
politiek. 

In wetsontwerp 13 713 ligt volgens 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag het zwaartepunt niet in de be-
strijding van de grondspeculatie, maar 
in het tegengaan van een te grote af-
hankelijkheid van de gemeentebestu-
ren, van particuliere kopers bij de uit-
voering van hun plannen. Maar dat be-
strijding van speculatie mede door dit 
wetsontwerp wordt bevorderd, lijdt 
volgens de bewindslieden geen twi j-
fel. Ook wanneer in het eindverslag 
van wetsontwerp 13 714, blz. 4, wordt 
voorgesteld de speculatie maar buiten 
de discussie te laten, verzetten de be-
windslieden zich daar in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag (blz. 
10/11, vraag 25) met beslistheid tegen. 

'Het is niet van doorslaggevende be-
tekenis of het hier om een grote of een 
kleine groep personen of instanties 
gaat - nog los van de omstandigheid 
dat ook een klein aantal een groot na-
deel kan toebrengen - doch om de 
vraag of de overheid zo al niet ver-
plicht dan toch in elk geval gerechtigd 
is om zo veel als mogelijk dammen op 
te werpen ter voorkoming van maat-
schappelijke onregelmatigheden. Zo 
een dam vormt het onderhavige wets-
ontwerp. In dit licht bezien verdient het 
geen aanbeveling het aspect van de 
speculatie in onroerend goed te deze 
binnen de beschouwingen te laten'. 

Maar wat is speculatie en waarin is 
het afkeuringswaardige, misschien 
zelfs volgens sommigen het strafwaar-
dige van dit gedrag gelegen? Zijn spe-
culanten enkel mensen die grond ko-
pen om die weer te verkopen? Is het 
enige verwijt dat hen treft dat ze beter 
geïnformeerd zijn dan de verkoper ten 
aanzien van de prijs die de exploitant 
uiteindelijk bereid zal zijn te betalen? 

Speculatieve aankopen op grond 
van kennis aangaande plannen op prij-
zen betaald onder druk van de nood-

zaak tot onteigening, kan men toch 
reeds onder de huidige jurisprudentie 
elimineren door dergelijke aankopen 
bij de waardering niet als vergelij 
kingsobjecten te aanvaarden? 

Ik heb het idee dat de hele discussie 
over het vraagstuk inzake de specula-
tie, gaat over rente en woeker. Daar-
over hadden ook Thomas van Aquino 
en Calvijn al verschillende opvat-
tingen. Wat is rente, wat is toelaatbaar 
en wat is ontoelaatbare woeker? Ik 
meen dat het toch nodig is voor het 
hanteren van deze wetsontwerpen dat 
een duidelijke grens moet worden ge-
trokken. Uiteindelijk zal een speculant 
immers ook onder het onteigeningsjuk 
moeten doorgaan. Daar zijn wi j het roe-
rend mee eens. Wie zijn dan de specu-
lanten? In elk geval niet de eigenaren 
als boeren en tuinders. De bewindslie-
den onderschrijven deze stelling in de 
memorie van antwoord blz. 13, punt 31. 
Als men al zou wil len optreden tegen 
het maken van speculatiewinsten, zou 
men dan de oplossing niet eerder in de 
fiscale richting moeten zoeken? 

Ook wil len wi j de vraag naar de be-
hoefte aan bouwgrond bij de gemeen-
ten ter sprake brengen. Wat betreft de 
werkvoorraad bestaan volgens de be-
windslieden - ik wijs op de memorie 
van antwoord blz. 3, nr. 2 - geen 
nauwkeurige gegevens. Volgens de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag op blz. 2 is evenmin een geogra-
fisch beeld te geven van de bestaande 
'knelpunten' bij de bevoorrading. 
Toch bestaan er, zoals ook de be-
windslieden weten, cijfers waaruit 
blijkt dat de gezamenlijke gemeente-
lijke grondbedrijven thans 83.200 hec-
tare in voorraad hebben. 

Dat zou een gemiddelde werkvoor-
raad voor 14 jaar betekenen bij een jaar-
lijkse afzet van circa 5800 ha, dat wi l 
zeggen er ontstaat een aankoopover-
schot van 2000 ha per jaar. Dat over-
schot groeit nog steeds, mede als ge-
volg van het feit dat ten gevolge van 
de evolutie in de visies op de ruimte-
lijke ordening eenmaal aangekochte 
gronden niet gebruik} worden voor het 
doel waarvoor ze bestemd waren. 
Hoeveel gemeenten zuchten niet on-
der de last van een onrendabele op-
pervlakte grond, die ze op grond van 
vroegere bestemmingsplannen heb-
ben aangekocht en waaraan nu het 
motief voor gemeentelijke eigendom 
is komen te ontvallen ten gevolge van 
gewijzigde planologische inzichten? 

In de stukken wordt nogal sterk de 
nadruk gelegd op het wezenlijke ver-
schil, dat er zou bestaan tussen uitoe-
fening van het voorkeursrecht en de 
onteigening. In de nota naar aanlei-
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ding van het eindverslag op blz. 3 zeg-
gen de bewindslieden 'dat er naar hun 
mening een zeer wezenlijk verschil be-
staat tussen de aankoop krachtens het 
voorkeursrecht van een als vri jwil l ig te 
vervreemden bij de gemeente aange 
meld onroerend goed enerzijds en een 
onteigening anderzijds, ongeacht of 
die onteigening geschiedt volgens de 
formele procesregels dan wel 'minne-
lijk', namelijk in de vorm van een aan-
koop - eventueel zelfs vóórdat een 
onteigeningstitel voorhanden is - op 
initiatief van de gemeente, in de door 
haar gewenste omvang en als resul-
taat van onderhandelingen ter vermij-
ding van een formele procedure vol-
gens de regels van de Onteigenings-
wet ' . Op de aangehaalde plaats in de 
memorie van toelichting lezen wi j ech-
ter: 'De bij een onteigening vereiste 
noodzaak tot verwerving op korte ter-
mijn behoeft bij de totstandkoming en 
uitoefening van het voorkeursrecht 
dan ook geenszins aanwezig te zijn.'. 

Al zien wi j de verschillen tussen bei-
de instrumenten ook wel, toch zouden 
wi j ook weer geen al te groot onder-
scheid willen maken, met name niet 
wat betreft de achtergrond, waartegen 
beide instrumenten functioneren. In 
beide gevallen moet het gaan om 
grond, waarvan met de meest mogelij-
ke zekerheid vast staat, dat de ge-
meente ze nodig heeft om ze aan haar 
bestemming te doen beantwoorden. 
Daartoe is nodig, dat het voorkeurs-
recht niet te laat, maar zeker ook niet te 
vroeg uitgeoefend kan worden. Welke 
mate van zekerheid moet de bestem-
ming hebben? Het belang van de eige-
naren brengt mede dat die zekerheid 
volkomen is, met andere woorden dat 
de bestemming is vastgelegd in een 
..onherroepelijk goedgekeurd bestenv 
mingsplan. Het belang van de ge-
meenten daarentegen vraagt om de 
mogelijkheid, de aanwijzing - als 
gronden waarop het voorkeursrecht 
van toepassing is - te doen bij het eer-
ste bekend worden van voornemens 
met betrekking tot het ruimtelijke be-
leid, met andere woorden bij het ter in-
zage leggen van het ontwerp voor een 
structuurplan. 

Wij kunnen ons vinden in het com-
promis, dat het aanwijzingsbesluit van 
de gemeenteraad zijn grondslag moet 
hebben in een ontwerp-bestemmings-
plan of een structuurplan, dat aanwij-
zingen geeft voor de toekomstige be-
stemming. Wel vragen wi j ons dan af 
of, nu genoemde consequentie aan 
het structuurplan verbonden kan wor-
den, het structuurplan, dat naar zijn 
aard slechts een program is, niet met 

meer rechtswaarborgen omkleed zou 
moeten worden dan thans het geval is. 
Toch hopen wi j , dat de gemeenten in die 
zin terughoudend zullen zijn met de uit-
oefening van het voorkeursrecht, dat 
bij onthouding van goedkeuring of bij 
herziening niet een belangrijke hoe-
veelheid grond nodeloos blijkt te zijn 
aangekocht. 

Daarom leek ons het idee van een 
grondverwervingsplan met een bijbe 
horend financierings-dekkingsplan 
wel aantrekkelijk. Wat het grondver-
wervingsplan betreft zou men kunnen 
denken aan de conform artikel 13, lid 1 
van de Wet ruimtelijke ordening aan-
gewezen onderdelen van een goedge-
keurd bestemmingsplan. Wij vrezen 
echter toch, dat dan in deze stringente 
opzet het voorkeursrecht de nuttige 
functie, die het eventueel zou kunnen 
vervullen, geheel verliest. 

Naar onze mening is één van de 
knelpunten in het grondverwervings-
beleid van de gemeenten de financie-
ring ervan. Een slagvaardig en vooruit-
ziend grondbeleid is niet mogelijk met 
enkel juridische instrumenten. 

Veel problemen, ook speculatie, vin-
den hun oorzaak in het ontbreken van 
een toereikend financieel kader. De ge-
meenteraad die een aanwijzingsbe-
sluit neemt zou zich ervan moeten ver-
gewissen of er een toereikend budget 
als onderdeel van de gemeentelijke 
meerjarenbegroting bestaat. Zij zou 
aankoopmachtiging aan burgemees-
ter en wethouders kunnen verlenen 
onder begrenzing van de te besteden 
prijzen. 

Het heeft onze instemming dat blij-
kens de memorie van antwoord (blz. 5, 
punt 4) het voorkeursrecht beperkt zal 
blijven tot doeleinden van volkshuis-
vesting. Waarom deze beperking ook 
niet aangelegd in wetsontwerp 13 714, 
gelet op de doelstelling van goedkope-
re woningbouw, wat dan ook hiervan 
moge terechtkomen? Ook de schade-
regeling van het gewijzigde artikel 22 
beoordelen wij positief, al roept de be-
tekenis ervan bij ons in de praktijk nog 
vele vragen op. 

Met de termijn die gemoeid kan zijn 
met de aankoopprocedure hebben wi j 
grote moeite. Het kan gebeuren dat 
één a anderhalf jaar onderhandeld is 
en dat de verkoper/eigenaar dan als-
nog te horen krijgt dat de gemeente 
om haar moverende redenen van de 
aankoop afziet. Wij weten wel dat de 
procedurevoorschriften facultatief zijn, 
in die zin dat partijen volledig vrij zijn, 
in gemeen overleg hun onderhande-
lingen te voeren zónder toepassing 
van de wettelijke regels. Het is zelfs 
mogelijk dat de huidige praktijk van 

minnelijke grondverwerving in veel 
gevallen zal worden gecontinueerd. 
Als de regels echter wel toegepast 
worden, zou de gemeente, nadat be-
sloten is overeenkomstig artikel 9 het 
onroerend goed in beginsel aan te ko-
pen, ook verplicht moeten zijn tot aan-
koop. Vrij gemakkelijk laat zich immers 
het geval denken dat de aankoop voor 
de gemeente op het moment van aan-
bieding niet opportuun is, doch waar-
bij de eigenaar verder bedrijfsperspec-
tief ontbeert en dientengevolge staat 
voor achteruitgang in vermogen en in-
komen indien hem geen aanpassings-
of substitutiemogelijkheden open 
staan. 

Is ook de termijn voor burgemeester 
en wethouders en voor gedeputeerde 
staten in de artikelen 9 en volgende in 
het algemeen niet veel te lang, zulks 
ten detrimente van de verkoper die bij-
voorbeeld een vervangend onroerend 
goed kan en wi l kopen? Voor de afwik-
keling van de transactie, nadat het 
principebesluit gevallen is, zou de prijs 
bepaald en uitbetaald kunnen worden 
overeenkomstig de wijze van vaststel-
ling en uitbetaling van de schadeloos-
stelling ingeval de versnelde procedu-
re van artikel 54f en volgende van de 
Onteigeningswet van toepassing is. 
Kamer en deze Minister hebben deze 
wet al eens gewijzigd juist op dit punt. 
Wij hebben echter bij herhaling moe-
ten vernemen dat de bewindslieden de 
gemeenten de handen vri j wil len laten 
houden, tot het laatste moment toe. 
Ons was liever geweest een regeling 
waarbij na een korte periode van on-
derhandelen, bijvoorbeeld drie maan-
den, die tot overeenstemming leidt 
beide partijen gebonden zijn. Wordt 
geen overeenstemming bereikt dan 
zou de verkoper/eigenaar drie jaar vrij 
moeten zijn, maar als de bewindslie 
den voor het mindere niet voelen dan 
zullen zij dat voor het meerdere in het 
geheel niet doen. Tegen deze achter-
grond zouden wi j er dan ook voor wi l -
len pleiten, in de wet de bepaling op te 
nemen dat de aanwijzing tot voor-
keursgebied geldt als een voorschrift 
van het bestemmingsplan als bedoeld 
in art. 49 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening. Voelen de bewindslieden 
voor opneming van zulk een bepaling? 
Zou langs deze weg niet een stuk ne-
gatieve ontwikkelingsschade opge-
vangen kunnen worden? Ofschoon 
een misschien wat vreemde volgorde, 
tot slot van deze algemene beschou-
wingen over het voorkeursrecht willen 
wi j nog even bij het rechtskarakter van 
dat recht stilstaan. 

Naar onze mening moeten wij het 
theoretisch bezien als een beperking 
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van de beschikkingsbevoegdheid on-
der een ontbindende voorwaarde met 
een (pseudo-) zakelijk karakter. Er zou 
dan een beperking van de beschik-
kingsbevoegdheid van de eigenaar be-
staan om bepaalde onder het voor-
keursrecht vallende transacties ten 
aanzien van het goed te verrichten met 
een ander dan de gemeente. De ont-
bindende voorwaarde zou erin be-
staan dat de gemeente een aanbod 
van de eigenaar om de genoemde 
transactie met hem te verrichten niet 
accepteert. De memorie van toelich-
ting suggereert echter dat het voor-
keursrecht een verbintenis uit de wet 
schept tot het doen van een aanbod 
onder opschortende voorwaarde dat 
het voornemen wordt opgevat om het 
goed te vervreemden. Als onze visie 
juist is, had de memorie van toelich-
ting dan niet duidelijker uit moeten la-
ten komen wat hier bedoeld is? 

Gekomen op de grens van de be-
spreking van wetsontwerp 13 714 
moeten wi j nog even aandacht schen-
ken aan de koppeling van beide wets-
ontwerpen via de artikelen 13 en 16. 
Gelet op ons oordeel over wets-
ontwerp 13 714 vinden wi j deze koppe-
ling zeer onverstandig. Het mogelijk 
effect van het voorkeursrecht wordt 
daarmee naar ons gevoel voor een 
belangrijk deel teniet gedaan. Ook hier 
bestaat de mogelijkheid dat de ge-
meente besluit tot een aankoop voor 
een prijs die zonder deskundig advies 
volgens de regels van het wets-
ontwerp is tot stand gekomen. Een 
dergelijke gedragslijn zal er echter, in-
dien artikel 10, eerste lid, van toepas-
sing is, wèl toe leiden dat - óók indien 
die bepaling daadwerkelijk is toege-
pasfen het beginselbesluit tot aan-
koop reeds door gedeputeerde staten 
is goedgekeurd - artikel 19 van het 
wetsontwerp niet geldt, zodat de defi-
nitieve koopovereenkomst opnieuw 
aap dit college ter goedkeuring zal 

• moeten worden voorgelegd. 

Nu de gemeente door de mogelijk-
heid van tijdige aankoop op grond van 
het voorkeursrecht reeds een voordeel 
kan behalen, is het ons inziens niet ge-
rechtvaardigd de waarde van het goed 
nog eens kunstmatig te verlagen via 
een gewijzigd artikel 40 van de Ontei-
geningswet. 

Ook van het wetsontwerp Wijziging 
van de Onteigeningswet geldt, evenals 
van het hiervóór besproken wetsvoor-
stel, dat het niet gebaseerd is op gege-
vens waaruit een onaanvaardbare stij-
ging van de onteigeningsvergoedin-
gen zou blijken. Ook blijkt het effect 
onzeker. Zegt de memorie van ant-

woord, blz. 11, onder nr. 25 niet dat het 
niet eenvoudig is om de effecten van 
de voorgestelde regeling in getallen te 
voorspellen? Voeren deze constaterin-
gen niet min of meer automatisch tot 
de gedachte dat het voorstel op een 
puur politieke keuze berust? Vooral in 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag komt dit ook tot uitdrukking, 
waar op blz. 2 geschreven staat: 'De 
methodiek van de berekening van de 
onteigeningsschadeloosstelling is tel-
kenmale onderwerp van rechtspolitie-
ke opvattingen zoals ook thans het ge-
val is'. En nadat in de memorie van 
antwoord op blz. 18 is gezegd dat wat 
(on)gerechtvaardigd is door de wetge-
ver en de rechter bepaald wordt, be-
kent de nota eerlijk op blz. 14, dat bij 
de vraag wat hier rechtvaardig is, 
waarderingsoordelen een rol spelen. 

Die rechtspolitieke keuze berust ons 
inziens op een standpunt in twee fun-
damentele vraagstukken. Ten eerste, 
hoe waardeert men het vrije-marktme-
chanisme en ten tweede, hoe stelt 
men zich op in de schade en baat die 
een gevolg is van overheidsactivitei-
ten? Het marktmechanisme, weliswaar 
gecontroleerd en gecorrigeerd, ligt 
nog steeds aan de basis van ons 
systeem van allocatie van goederen en 
diensten. De Onteigeningswet houdt 
rekening met dat systeem. Zij door-
breekt dit systeem ten behoeve van de 
grondverwerving van de overheid, 
maar heft het niet op. En verder regelt 
de Onteigeningswet toch de schade-
vergoeding, niet een verkoopprijs. De 
marktwaarde van het goed is slechts 
uitgangspunt voor de vaststelling van 
de schadeloosstelling. 

Vervolgens de schade en baat als 
gevolg van overheidsactiviteiten. Het 
is wellicht wenselijk dat er nadere re-
gelen komen omtrent gevolgen van 
overheidsactiviteiten met name in de 
sfeer van de ruimtelijke ordening. Dit 
zal echter evenwichtig beoordeeld 
moeten worden. Het gaat niet aan inci-
denteel, en dan nog alleen in onteige-
ning, een baat-post te treffen. 'Toeval-
lige' grondeigenaren zouden niet mo-
gen profiteren van een eventuele 
meerwaarde, welke hun goed zou heb-
ben voor een nieuwe bestemming om-
dat die meerwaarde geheel buiten zijn 
toedoen tot stand komt. 

Hebben in Nederland niet talloze 
'toevallige' eigenaren van onroerend 
goed te maken met waardeschomme-
lingen, die buiten hun toedoen om tot 
stand komen? Zij moeten zich er per 
saldo zelf maar mee zien te redden, be 
houdens de theoretische vergoedings-
mogelijkheden van onevenredige 
schade ten gevolge van bepaalde wet-

telijke maatregelen. De waarde van 
onroerend goed kan door allerlei ex-
terne omstandigheden en factoren stij-
gen en dalen. Men huldigt toch niet 
het beginsel dat eventuele negatieve 
invloeden voor particuliere rekening 
bli jven, maar dat de positieve effecten 
aan de gemeenschap moeten toeval-
len? 

Algemeen wordt aanvaard dat een 
schadeloosstelling uit drie componen-
ten kan bestaan: de waarde van het 
onteigende goed, de waardevermin-
dering van het overblijvende en de 
overige schades. Het wetsontwerp 
heeft alleen betrekking op de eerste 
categorie. Het doel is - de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, blz. 2, 
zegt het duidelijk en onomwonden - te 
geraken tot een verlaging van de waar-
de van het onteigende. Als men ervan 
uitgaat dat deze waarde door de markt 
bepaald wordt, zou het dan niet juist 
voor de hand liggen deze schadecate-
gorie ongemoeid te laten? 

De bewindslieden kunnen in de stuk-
ken (memorie van antwoord, blz. 16, 
nr. 38 en nota naar aanleiding van het 
eindverslag) wel stellen dat de wetge-
ver de taak heeft regels te geven voor 
wat als waarde van het onroerend 
goed moet worden beschouwd. Naar 
onze mening ligt er voor de wetgever 
en de rechter zeker de taak om de 
schadeloosstelling te concretiseren, 
maar ten eerste ie het zeker niet hun 
taak om die te beperken en ten tweede 
is een beperking van het objectieve ge-
geven van de waarde van het onroe-
rend goed het minst voor de hand lig-
gend. 

Is de stelling te gewaagd dat de Ho-
ge Raad het elimineren van waarde-
vermeerdering in verband met ontei-
gening reeds zó ver heeft uitgebreid 
als met het beginsel van volledige 
schadevergoeding verenigbaar is? Dit 
brengt ons op het grondwettig gehalte 
van dit wetsvoorstel. Artikel 165 van 
de bestaande Grondwet vordert vol-
gens aloude jurisprudentie van de Ho-
ge Raad volledige schadeloosstelling. 
De onteigende mag er financieel niet 
op achteruitgaan in vergelijking met 
de situatie dat geen onteigening had 
plaatsgevonden. Is de bewindslieden 
één deskundige van naam bekend die 
deze grondregel in twijfel trekt? Kun-
nen wi j trouwens zulke deskundigen 
uit de praktijk noemen die hun instem-
ming hebben betuigd met de filosofie 
en de uitwerking daarvan in het onder-
havige wetsvoorstel? Naar onze me-
ning wijken de bewindslieden met hun 
voorstel af van het nog maar kort gele-
den in deze Kamer herhaalde grond-
wetsbeginsel van wetsontwerp 13 872, 
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namelijk dat van volledige schadever-
goeding. 

Onteigening mag niet of niet mede 
tot doel hebben vermogensoverdracht 
ten bate van de overheid. Ook al zou 
taxatie op basis van gebruikswaarde 
lager uitvallen dan volgens de be-
staande wet dan is het mogelijk dat dit 
verlies door de beide andere schade-
componenten opgeheven wordt. Dit 
geldt echter alleen voor de eigenaar-
gebruiker, niet voor de eigenaar-ver-
pachter, die bijvoorbeeld ook, zij het 
indirect, negatieve ontwikkelingsscha-
de kan hebben geleden. 

Hiermede komen wi j echter in de ge-
detailleerde problematiek van de af-
zonderlijke leden van artikel 40. Daar 
hopen wij bij de artikelsgewijze - of 
misschien wordt het wel een lidsgewij-
ze - behandeling op terug te komen. 
Wij moeten om des tijds wille tot een 
afronding komen. Het wetsontwerp 
berust ons inziens op de denkfout 
(Donner spreekt in zijn bewerking van 
Van der Pots Handboek van het Neder-
lands Staatsrecht van gezichtsbedrog 
en weer anderen spreken over misvat-
ting), dat de waardestijging van de 
grond rondom dorpen en steden meer 
een gevolg is van overheidshandelen 
dan van autonome factoren. Niet het 
loslaten van de pees geeft de pijl zijn 
snelheid, maar het spannen van de 
boog. Met wetsontwerp 13 713 heb-
ben wi j grote moeite juist vanwege de 
koppeling met 13 714. Bovendien 
krijgt in onze ogen de regeling van het 
voorkeursrecht het karakter van een 
(voor-)keurslijf. 

Minister Gruijters: leder van ons heeft 
zo zijn eigen voorkeurslijf. 

D 
De heer Van het Schip (CPN): Mijn-
heer de Voorzitter! In mijn eerste ter-
mijn wi l ik mij beperken tot de inhoud 
van de twee wetsontwerpen. Ik zal ze 
zo veel mogelijk beoordelen naar hun 
inhoud. Ik wi l dan ook niet, althans 
nog niet, treden in de wijdlopige poli-
tieke voorbeschouwingen, schoten 
voor de boeg, losse flodders en proef-
ballonnen die al zijn losgelaten. Mis-
schien dat de loop van het debat mij er 
wel toe zal noodzaken, maar in deze 
eerste termijn zal ik het niet doen. 

Wij hebben, globaal genomen, geen 
moeite met het wetsontwerp tot rege-
ling van het voorkeursrecht. Wij moe-
ten daarbij wel vaststellen dat het be-
paald ook niet van grote historische 
betekenis is. Het betekent beslist geen 
wending in de grondpolitiek van ons 
land. Evenmin is het een aan banden 

leggen van de speculatie in grond en 
opstallen in de steden of in de agrari-
sche sector. Zo fundamenteel wil het 
wetsontwerp ook beslist niet zijn. De 
Ministers zeggen dit heel duidelijk in 
de stukken. Het blijkt ook duidelijk uit 
de werkingssfeer van dit wetsontwerp. 

Volgens het wetsontwerp kunnen 
gemeentebesturen bepaalde gebieden 
aanwijzen waar het voorkeursrecht zal 
gelden. Een dergelijk besluit kan alleen 
gelden voor delen van een gebied 
waarop een ontwerp-bestemmings- of 
•structuurplan rust. Zo'n besluit be-
hoeft overigens in het algemeen goed-
keuring van gedeputeerde staten alvo-
rens het kracht van wet zal hebben. 
Het wetsontwerp is dus niet minder, 
maar beslist ook niet meer dan een 
klein verlengstuk van de Wet op de 
Ruimtelijke ordening. 

Mijn fractie ziet dan ook niet in dat 
het werkelijk paal en perk zal stellen 
aan de nog steeds voortdurende spe-
culatiedrift in grond en opstallen in de 
grote gemeenten. De meldings- en 
verkoopplicht aan de gemeente kent 
daarvoor een te groot aantal uitzon-
deringen. Artikel 7 maakt al direct uit-
zonderingen voor bloedverwantschap-
pen tot en met de zijlijn in de tweede 
graad, of een pleegkind - dat laatste 
wordt nader omschreven - en bij het 
bestaan van een wilsbeschikking en 
dergelijke. Dit is volgens het algemeen 
geldend recht, wi j zullen ons er dan 
ook niet in de eerste plaats aan stoten. 

Iets anders is het echter dat men ook 
onder de verplichting tot melding en 
verkoop kan uitkomen door de geldig-
heid van een reeds aangegane over-
eenkomst voordat het 
ontwerp-bestemmingsplan of -struc-
tuurplan ter inzage is gelegd. Ik doel 
hierbij op artikel 7, tweede lid, onder d, 
betreffende het voorkeursrecht. 

Wie geen vreemde is in het bestem-
mingsplannen-Jeruzalem, weet dat 
aan dat ter inzage leggen vele weken, 
maanden en soms wel enige jaren van 
voorbereiding voorafgaan. Een hande-
laar, speculant of ontwikkelingsmaat-
schappij, die zich bezighoudt met dit 
soort van zaken, weet zich best te in-
formeren over een op handen zijnd 
bestemmingsplan. Indien zij dan ook 
een overeenkomst met een derde wi l-
len aangaan, om zich uiteindelijk van 
een hogere prijs te verzekeren, dan 
biedt dit wetsontwerp daarvoor alle 
ruimte. 

Stel nu eens dat hij die informaties 
niet heeft gekregen. Een andere erva-
ring leert mi j , dat deszulken zorgvuldig 
op de hoogte zijn van de agenda van 
de eerstvolgende raadsvergadering 
van de gemeente waarin hun belan-

gen - die ik zoeven al heb omschreven 
- l i ggen . 

Dit wi l dus zeggen dat zulke eigena 
ren langs de officiële weg een dag of 
vijf de t i jd hebben, hun belangen veilig 
te stellen - inzake het voorkeursrecht -
en dat zij, alvorens het raadsbesluit 
wordt genomen tot het ter inzage leg-
gen van het ontwerp-plan, hun maat-
regelen kunnen nemen. De praktijk 
leert dat dit nogal gemakkelijk gaat en 
dat een onroerend goed soms twee of 
drie keer per dag van eigenaar verwis-
selt. De eigenaar heeft dus alle t i jd, 
zich aan het voorkeursrecht te onttrek-
ken of, anders gezegd, de door hem 
begeerde vrijheid van handelen te be-
waren. 

In dat verband vraag ik mij af, waar-
om de betrokken bewindslieden zich 
zo hardnekkig blijven verzetten tegen 
de gedachte - alhoewel deze ook nog 
niet volledig paal en perk zou stellen 
aan dergelijke operaties - om de grens 
te trekken bij het van kracht worden 
van het voorbereidingsbesluit tot een 
bestemmingsplan. Dit zou de zaak niet 
volledig afgrendelen, ik ben mij daar-
van bewust; het zou de mogelijkheden 
toch wat meer verengen omdat, zoals 
bekend kan zijn, in bepaalde gevallen 
snel een voorbereidingsbesluit kan 
worden genomen. Dit is een zeer een-
voudige zaak; het komt slechts neer op 
het trekken van een grens voor een be-
paald gebied. Op deze wijze kan wor-
den vastgesteld dat op grond van de 
Wet op de ruimtelijke ordening hier-
voor - populair gezegd - zo'n voorbe-
reidingsbesluit zal gelden. Ik zou graag 
van de bewindslieden vernemen, 
waarom zij dit - gezien de antwoorden 
die zij hierover hebben gegeven - niet 
mogelijk wil len maken. 

Wat ik nu stel, is dus al een zeer dui-
delijke beperkende werking van de 
wet, welke wet daarmee wordt tot een 
wetje ten opzichte van de problema-
tiek, waarvoor wi j staan. 

In de tweede plaats is een beperking 
dat de wet zal gelden daar, waar een 
ontwerp-bestemmingsplan of een ont-
werp-structuurplan bestaat. Dat wi l 
zeggen, dat de wet per se niet zal gel-
den voor het overgrote deel van ons 
land; zowel in de steden als in de agra-
rische sector blijft de begeerde 'vrij-
heid blijheid' overeind. 

De derde - mijns inziens aanzienlijke 
- beperking die in het wetsontwerp is 
ingebouwd schuilt in het feit dat de ge-
meente geen gebruik van het voor-
keursrecht behoeft te maken of daar-
van kan afzien in de loop van de proce-
dure, die is omschreven en in gang is 
gezet. Het is mij niet echt duidelijk 
waarom een gemeentebestuur dat ei-
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gener beweging zou doen. Gebeurt 
dat vanwege haar voorkeur voor het 
particulier bezit? Er zijn ongetwijfeld 
gemeentebesturen, die dat prefereren, 
maar dat zijn dan ook beslist niet de 
meest progressieve gemeentebestu-
ren, die ons land kent. 

In de memorie van antwoord mom-
pelen de betrokken bewindslieden zo 
iets als: dat is niet onder alle omstan-
digheden gewenst; het kan niet in het 
belang zijn van de planologie om van 
elke mogelijkheid gebruikte maken. Ik 
vraag mij af of dat nu wel de kern van 
de zaak is en waarom dit zo nadrukke 
lijk wordt gesteld. Gemeentebesturen 
maken structuur- en bestemmings-
plannen en besluiten vervolgens om 
het voorkeursrecht in te voeren, met 
de bedoeling, daarnaar te handelen. 

Het merendeel van de gemeentebe-
sturen, vooral zij die nauw bij de stads-
vernieuwing zijn betrokken, moet dit 
werkelijk dringend noodzakelijk doen. 
Zullen zij niet van hun voorkeursrecht 
afzien of moeten afzien, omdat de f i -
nanciële middelen niet gegarandeerd 
en niet in voldoende mate voorhanden 
zijn? Is dit niet een duidelijke andere 
zwakheid van dit wetsontwerp? 

De Regering maakt het voorkeurs-
recht mogelijk, zwakt het dan nadruk» 
keiijk af, zoals ik heb gesignaleerd, en 
houdt tot slot de mogelijkheid open, 
het verder af te zwakken en, door het 
doen ontbreken van de nodige finan-
ciële middelen, het voorkeursrecht 
niet te laten gelden. Dit is een zeer 
kwalijke zaak, omdat bij het niet hante-
ren of afzien van het voorkeursrecht de 
handelaar, de speculant of de ontwik 
kelingsmaatschappij weer twee jaar 
vrij baan krijgt om te doen wat hem of 
haar goed lijkt. Dit kan neerkomen op 
verkopen tegen de zogenaamde 
marktprijs. Als de gemeente dan twee 
jaar later - ik houd het wetsontwerp 
nog even vast - opnieuw van het recht 
wil gebruik maken, heeft zij met de 
nieuwe prijs te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Over deze 
zwakheden wi l ik de bewindslieden 
graag het een en ander horen zeggen. 

Wij hebben geen bezwaar tegen het 
wetsontwerp, zoals het er nu ligt, maar 
wi j achten het nodig, het voorkeurs-
recht in zijn meest juiste proporties te 
stellen en zijn juiste plaats te geven en 
komen dan tot de conclusie, dat deze 
plaats niet hoog is gesteld op de lijst 
van noodzakelijke maatregelen ter be-
teugeling van het lastige en voor de 
overheid kostbare particuliere initia-
tief. Ik doel hierbij met name op de 
stadsvernieuwingsgebieden. 

Ten opzichte van uitbreidingsgebie 
den ten behoeve van woningbouw en 
andere bestemmingen, die de over-
heid eraan geeft, heeft het voorkeurs-
recht een aantal gevolgen voor land- en 
tuinbouw die niet onbesproken kun-
nen blijven. De hoogte van de prijzen 
bij onteigening komt bij de behande-
ling van het andere wetsontwerp aan 
de orde. Telkens weer is belangrijk het 
vraagstuk van de vervangende grond 
voor boer of tuinder, die bereid of in 
staat is, zijn bedrijf voort te zetten. Wij 
vragen ons af, of het niet zo langza» 
merhand tot de voornaamste taken 
van de Regering, de provincie en de 
gemeente moet worden gezien, wan-
neer tuinder of boer zijn grond moet 
ontruimen ten behoeve van een over-
heidsmaatregel, eerder dan een finan-
ciële vergoeding te verzorgen - ik kom 
hierop nog terug - vervangende grond 
te verschaffen. Hierdoor wordt de boer 
of tuinder in de gelegenheid gesteld, 
zijn bedrijf voort te zetten. Ik kom hier-
mee aan de wijziging van artikel 40 
van de Onteigeningswet. 

De grondgedachte van dit wets-
ontwerp, onteigening te doen plaats» 
vinden tegen een prijs, gebaseerd op 
gebruikswaarde, spreekt ons uit de 
aard der zaak aan. Verdergaande op-
vattingen van onze kant wil ik in dit 
verband buiten beschouwing laten. 

De vraag blijft overeind, of dit nu 
zo'n fundamentele wijziging is, zoals 
van verschillende kanten wordt ge-
zegd. Naar onze mening is het dat niet. 
Dit wetsontwerp heeft zeer weinig te 
maken met het aan de gemeenschap 
dienstbaar maken van de grond, wat 
nuttig en noodzakelijk is, met de ga-
rantie, dat gebruikers van de grond, 
zoals boeren en tuinders, van dit ge-
bruik ook in de toekomst verzekerd zul-
len zijn. Het wetsontwerp is ook beslist 
geen maatregel voor het beheersen 
van de grondprijzen in het algemeen. 
Dat blijkt alleen al uit de beperktheid 
van het terrein waarop het wets-
ontwerp betrekking kan hebben. Dat is 
namelijk in het gunstigste geval be-
grensd door de werkingssfeer van het 
besluit tot het hanteren van het voor-
keursrecht. 

Deze wet roept problemen op voor 
de eigenaar-gebruiker in de steden en 
de eigenaar-gebruiker in de agrarische 
sector. Anders gezegd: zij roept pro-
blemen op voor het midden- en klein» 
bedrijf in de stad en voor de boer en 
tuinder buiten de stad. In beide geval» 
len is er vaak sprake van een daling 
van de gebruikswaarde door het uit-
blijven van onderhoud en investerin-
gen. Dat kan weer verband houden 
met het al geruime tijd aanwezig zijn-

de bestemmings- of structuurplan of 
de lange voorbereidingstijd die daar-
voor nodig is. 

Het is geen wonder dat zulk een da-
ling in gebruikswaarde kan optreden. 
Ik kan dit illustreren met het voorbeeld 
van het bestemmingsplan-Bethaniën-
buurt dat acht jaar op goedkeuring 
door de Kroon heeft moeten wachten. 

Minister Gruijters: Dat is een heel 
apart verhaal; het heeft hier niets mee 
te maken. 

De heer Van het Schip (CPN): Het is in-
derdaad een heel apart verhaal, maar 
het is wel een verhaal. Ik wi l graag van 
u vernemen dat het goedkeuren van 
bestemmingsplannen aanzienlijk kor-
tere ti jd vergt. In zo'n geval, al is het 
maar vijf jaar, is de uitwerking mis-
schien wat minder zwaar, maar toch 
zwaar. De eigenaars-gebruikers zien 
de gebruikswaarde dalen. 

Minister Gruijters: Begrijp ik hieruit 
dat ik op de steun van de fractie van de 
CPN mag rekenen bij de afschaffing 
van het Kroonberoep? 

De heer Van het Schip (CPN): U be-
grijpt ons zoals meer verkeerd; dat kan 
ik niet helpen, maar als ik mijn betoog 
mag afmaken begrijpt u mij misschien 
wel. 

De eigenaars-gebruikers zien de ge-
bruikerswaarde dalen - ik blijf even bij 
de problemen van de stadsvernieu-
wing, die ook weer een uitwerking 
hebben op het probleem van de ge-
bruikswaarde - als gevolg van de te-
rugloop die in stadsvernieuwingsge» 
bieden optreedt door vermindering 
van koopkracht. Dat is een gegeven. 
Soortgelijke dingen kunnen ook ge-
zegd worden met betrekking tot boe-
ren of tuinders. Ik neem als voorbeeld 
- om de Minister enigszins op het 
spoor te zetten - de lange duur van de 
'affaire Midden-Delfland'. 

Hierbij was wel degelijk het pro-
bleem van de dalende gebruikswaarde 
in het geding. Als de Minister dat wi l , 
wi l ik wel met hem het land doorgaan 
om hem nog een lange rij van soortge-
lijke voorbeelden te laten zien. Hij zegt 
het maar, ik ben daartoe bereid. 

Ik wi l hiermee betogen dat in zeer 
veel gevallen, zowel voor het midden-
en kleinbedrijf, als voor boeren en 
tuinders, de gebruikswaarde onvol-
doende basis vormt voor een onteige-
ning, voor een ontruiming en voor de 
prijs als gevolg van die onteigening. 
Wij stellen hiervoor niet in de plaats -
zoals anderen dat doen - de markt-
waarde of de verkeerswaarde, maar ik 
meen wel dat een andere basis dan de 
kale gebruikswaarde in het geding is, 
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waarvoor de nota naar aanleiding van 
het eindverslag en het gewijzigde 
wetsontwerp enkele openingen geven, 
maar die tegelijkertijd een paar vragen 
oproept. Dat zijn vragen - dat realiseer 
ik mij heel wel - die, indien zij in de 
geest beantwoord worden waarover ik 
zal spreken, helemaal nog niet inhou-
den dat de overheidsuitgaven op dit 
gebied wel beperkt zullen worden. 

Ik denk niet aan een vergoeding op 
basis van gebruikswaarde of markt-
waarde, maar veel meer aan een ver-
goeding zoals genoemd in de Wet op 
de ruimelijke ordening. Deze vergoe-
ding is dus gebaseerd op de kosten 
van verplaatsing en herinrichting voor 
zowel bedrijfsleven als agrariërs. Dit 
lijkt mij een reële basis en uitgangs-
punt. Het is sociaal juist. Als het goed 
wordt uitgevoerd kan het betekenen 
een behoud en misschien zelfs een ze-
kere versterking van het midden- en 
kleinbedrijf en de boeren en tuinders. 
Voorzien nu de jongste wijzigingen, in 
artikel 40 van de Onteigeningswet, in 
dit uitgangspunt dat wi j met nadruk 
hebben beklemtoond? Met name ali-
nea drie in het gewijzigde wets-
ontwerp biedt daarvoor wel enige 
ruimte. Wij zien dit echter nog niet 
voor de eigenaar-gebruiker en het 
midden- en kleinbedrijf in de stad. 

Moge de twee wetsontwerpen dan 
op zeer bescheiden schaal paal en perk 
stellen aan bepaalde groepen van spe-
culanten, de door ons aangeduide groe-
pen mogen daarvan per se niet het 
slachtoffer zijn. Het zou een verdere 
vorm van koude sanering betekenen 
voor deze groepen. Dit mag beslist 
niet gebeuren. 

Wij hebben naar de opzet met geen 
van beide wetsontwerpen moeite. 
Naar de inhoud vinden wi j ze te be-
perkt. Wij zien grote problemen voor 
de eigenaar-gebruikers, het midden-
en kleinbedrijf, de boer en de tuinder. 

Onze belangrijkste opmerkingen in 
het debat betreffen deze groepen. 
Daarom stel ik het op prijs wanneer de 
bewindslieden daaraan veel aandacht 
besteden in hun beantwoording. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Wegens ziekte van de heer 
Jongeling zal ik in zijn plaats onze bij-
drage inbrengen. Beide wetsontwer-
pen betreffende de grondpolitiek zijn 
dermate beladen met sentimenten dat 
een goede beoordeling door deze Ka-
mer wel wat meer zal vergen dan nor-
maal het geval is. 

Mijnheer de Voorzitter! Een regel-
matig opduikende, maar tot nu toe 

nog niet beantwoorde vraag, is of we 
met deze wetsontwerpen een voorlo-
pig eindpunt hebben bereikt of dat we 
in de toekomst nog verder gaande 
maatregelen moeten verwachten. Het 
lijkt me noodzakelijk dat hierover wat 
opheldering wordt verschaft omdat 
we daardoor kunnen weten in welk 
perspectief we beide wetsontwerpen 
moeten beoordelen. In de gewisselde 
stukken is regelmatig de vraag aan de 
orde geweest of het kabinet nationali-
satie van de grond wenselijk acht. Een 
daarmee samenhangende vraag is, of 
men grond als een gemeenschaps-
goed ziet, dat zoveel en zo snel moge-
lijk in handen van de gemeenschap 
dient te komen. Mijn fractie zou het 
toch wel op prijs stellen als de be-
windslieden op deze vragen alsnog 
zouden wil len ingaan. Andere minis-
ters hebben wat minder moeite gehad 
met het achter de kiezen houden van 
hun opvattingen ter zake. Zo stelde de 
Minister-President op 7 november van 
het vorige jaar voor de KRO-radio dat 
wat hem betreft de grond geleidelijk in 
gemeenschapshand moet worden ge-
bracht. Hij merkte daarbij op dat beide 
wetsontwerpen die er nu liggen een 
eerste stap in die richting zijn. En hij 
voegde daaraan toe, dat de zeggen-
schap over de grond in de toekomst 
helemaal in handen van gemeenten en 
andere overheidsorganen zou moeten 
komen te berusten. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
. zitter! Ik wi l de heer Verbrugh eraan 

herinneren dat hij in discussie is met 
de Minister van Justitie, de Minister 
van Landbouw en de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik illustreer-
de slechts. Ik heb gezegd dat andere 
Ministers er wat minder moeite mee 
hadden, hun mening erover te zeggen, 
maar ik zou inderdaad graag de me-
ning van deze bewindslieden horen. 
Dat zal dan ook nog wel gebeuren. 

Minister Gruijters: Ik vind slechts illus-
traties bij ons boek relevant voor deze 
discussie. 

De heer Verbrugh (GPV): Akkoord. 
Mijn vraag is, of een volgend kabinet 

niet weer een volgend stapje in deze 
richting zou gaan doen, in de richting 
van verder gaande nationalisatie. De 
ondertekenaars van de wetsontwer-
pen inzake de grondpolitiek zouden 
dan toch niet achter kunnen blijven. 
Ten slotte zijn zij het die in eerste in-
stantie verantwoordelijk zijn voor de 
grondpolitiek. Ik meen dat de Kamer er 
recht op heeft, dat de bewindslieden 
dan ook hun principiële visie op de 

grond en de eigendom ervan uiteen-
zetten. 

In de Heilige Schrift, waarop wi j ons 
ook In deze zaak wil len baseren, wordt 
zeer duidelijk gemaakt, dat alleen God 
de Schepper de volmaakte eigenaar is 
van alle dingen op aarde. Men komt al-
ti jd weer onder de indruk als men de 
woorden leest van psalm 50: 'Indien ik 
honger had, ik zou het u niet zeggen, 
want mij behoort de wereld en haar 
volheid. 

En als de Here, na het volk Israël on-
der leiding van Mozes van de Egypti-
sche slavernij te hebben bevrijd, zich 
tot Zijn volk richt: Zie van de Here uw 
God in de hemel, ja de hemel der he-
melen, de aarde en alles wat daar op 
is.' 

Voor de mens, ook de mens van de 
twintigste eeuw, betekent dit alles dat 
zijn houding tegenover de geschapen 
wereld een relatieve houding zal zijn. 
De mens heeft de aarde en dus ook de 
grond tot zijn beschikking gekregen, 
hij mag die beheren, maar daarbij 
staat hij voortdurend onder de wet van 
God. Het eigendomsrecht en de eigen-
domshandel zijn dus genormeerd. 
Men mag dat allemaal rentmeester-
schap van de mens noemen, akkoord, 
maar daaraan moet worden toege-
voegd, dat de functie van rentmeester 
grondig is verstoord als gevolg van de 
zondeval van de mens. 

Deze wetenschap is naar mijn me-
ning van directe betekenis voor de 
wetsontwerpen die wi j vandaag be-
oordelen. Dr. Colijn schrijft in zijn des-
tijds bekende boek 'Saevis Tranquillus 
In Undis', dat men ook in de hand van 
de mensen die met overheidsgezag 
zijn bekleed, niet meer macht moet 
leggen dan strikt noodzakelijk is. Ook 
vandaag is nog van kracht'. 'Concen-
trering van de beschikking over den 
grond in de hand der gemeentelijke 
overheid, betekent: concentrering van 
een enorm grote macht in de hand van 
enkele personen en praktisch van en-
kele ambtenaren; dit laatste althans in 
grote steden.'. 

Hij voegde daaraan toe dat het in be-
paalde situaties geboden kan zijn dat 
gemeenten grond kopen, maar als die 
grond de door de gemeente gewenste 
bestemming heeft gekregen, dient de 
gemeente haar gronden ook weer te 
verkopen. Dat deze opmerkingen nog 
steeds niet aan actualiteit hebben in-
geboet, moge blijken uit hetgeen ik las 
in 'de Nederlandse Gemeente' van 6 
februari 1976. De Rotterdamse wet-
houder Van der Ploeg zei daarin, dat 
door de gemeente op grote schaal in 
oude wijken verworven onroerend 
goed na de vernieuwing niet weer 
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worden verkocht, doch dat zij die in ei-
gendom zal houden en deze zal uitge-
ven in erfpacht of deze zal overdragen 
aan woningbouwverenigingen. De 
gronden blijven daarmee genationali-
seerd. 

Nu wi l mijn fractie niet de indruk 
wekken, dat zij met betrekking tot het 
grondprobleem geen moeilijkheden 
ziet. Als die er niet waren, dan zou er 
onder Israël nooit een Jubeljaar nodig 
zijn geweest, waarnaar mevrouw Salo-
mons in haar betoog ook verwees. 
Grond is een schaars goed. 

Als er schaarste is aan bepaalde ka-
pitaalgoederen, dan kunnen er in het 
algemeen meer van worden geprodu-
ceerd. Als echter de grond schaars is, 
komt er in de meeste gevallen toch 
niet meer grond bij. Neemt de omvang 
van de bevolking toe en nemen de 
economische activiteiten van de be-
volking toe, dan neemt in een land dat 
door grenzen wordt omringd de 
schaarste van de grond toe en daar-
mee de prijs. De trend is dus dat ook 
de opbrengst van de verhuur van 
de grond toeneemt: de grondrente. 

Nu probeert de Regering op mone-
tair gebied - de Minister van Financiën 
is niet aanwezig, maar ik neem aan dat 
de Ministervan Volkshuisvesting het 
niet erg vindt dat ik dit punt erbij haal -
zeer terecht de inflatie te bestrijden. 
Als haar dit zou gelukken en als tevens 
door toenemende economische activi-
teit de werkloosheid zou worden inge-
perkt, zou dit wijzen op een toenemen-
de produktiviteit, hetgeen een neer-
waartse invloed zou meebrengen voor 
de rentevoet. Ik spreek hierbij uiter-
aard slechts over de globale trend. 

Nu is het echter duidelijk dat een 
trend van stijgende grondrente, die sa-
mengaat met een trend van een dalen-
de rentevoet op den duur een dubbel 
bevoorrechte positie geeft aan degene 
die zijn spaargeld in grondeigendom 
heeft omgezet. 

De tegenstelling tussen de man of 
vrouw die het van de grond moet heb-
ben en de medeburger die het straks 
van een particulier oudedagspensioen 
moet hebben, is nogal schrijnend. Bij 
toenemende economische ontwikke-
ling zal de man of vrouw met de grond 
relatief dubbel vooruitgaan, terwijl de 
man of vrouw met het nominale pen-
sioen relatief achteruitgaat. 

In dit verband zou ik niet primair wi l -
len denken aan nationalisatie van de 
grond - dat zal men uit het voorgaan-
de begrepen hebben - maar bijvoor-
beeld aan het invoeren van de ver-
plichting aan kopers van grond om de-
ze te betalen met geïndexeerde obliga-

ties. Een overeenkomst voor de aan-
koop van grond, waarbij men zich be-
dient van nominale guldens zou dan 
ongeldig zijn. Op die manier zou er 
waardevast beleggingsmateriaal op 
de markt komen, waar de particuliere 
pensioenverzekerden al jaren lang 
reikhalzend naar uitzien. Daarnaast 
zou de grondeigenaar de dubbele 
snelheid waarmee zijn bezit wordt ver-
meerderd, belast zien met een schuld 
die slechts met enkelvoudige snelheid 
vermeerdert. Dit zou een echte sprei-
ding van bezitstoename kunnen ople-
veren, zodat niet de overheid de 'al-be-
zitster' wordt. 

Uiteraard zal de billijkheid eisen dat 
na voldoende overgangstijd ook de 
oude eigenaren van grond worden 
verplicht een geïndexeerde hypotheek 
op hun grond te nemen. 

Ik besef goed dat ik een uitstap heb 
gemaakt die mij tamelijk ver van de 
wetsontwerpen wegvoerde, maar ik 
wilde deze uitstap toch maken om te 
laten zien dat onze fractie, die niet 
overloopt van liefde voor de nu aan-
hangige wetsontwerpen, toch wel 
principieel wil nadenken over de pro-
blemen die bij dit debat spelen. Ik zou 
graag de visie van de bewindslieden 
op deze algemene aspecten wil len ho-
ren. 

Niet alleen op principiële gronden 
hebben wi j sterke aarzelingen met be-
trekking tot deze wetsontwerpen, 
maar ook de praktische kanten zijn on-
bevredigend. Tot nu toe zijn de be-
windslieden er in de schriftelijk gewis-
selde stukken nauwelijks in geslaagd 
duidelijk te maken dat de gemeente de 
in de beide wetsontwerpen neergeleg-
de instrumenten zo hard nodig heb-
ben. Ik kan mij niet aan de indruk ont-
trekken dat een gemeente het voor-
keursrecht eigenlijk nauwelijks nodig 
heeft, als zij tenminste een goed en ac-
tief aankoopbeleid voert. Zeker, ge-
meenten met een weinig vooruitziend 
grondbeleid zullen blij zijn met deze 
regeling, maar op kortzichtigheid be-
hoeft toch geen premie te worden 
gesteld. 

Niet alleen over de noodzaak, maar 
ook over de effectiviteit van het voor-
keursrecht blijft veel in het duister. Zo 
betwijfelt de Raad voor de Volkshuis-
vesting, of voorkeursrecht voor de ge-
meenten wel het beoogde gevolg zal 
hebben ten aanzien van kwaadwillen-
de speculanten en projectontwikke-
laars. De Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening oppert de be-
denking, dat van het voorkeursrecht in 
veel gevallen te laat gebruik zal kun-
nen worden gemaakt. Deze vragen 
naar de doelmatigheid van de voorge-

stelde regelingen zijn ook van politiek 
belang. 

Het is immers duidelijk, dat, als in de 
toekomst blijkt dat de nieuwe wetge-
ving vol gaten zit, velen niet zozeer zul-
len aandringen op een verdere perfec-
tionering, maar gewoon zullen aan-
dringen op weer verder gaande over-
heidsbevoegdheden ten aanzien van 
de eigendom van de grond. De eis van 
een zorgvuldige en sluitende wetge-
ving nu voorkomt latere eisen tot een 
dan schijnbaar gerechtvaardigde nati-
onalisatie. 

In de vakliteratuur zijn een aantal 
verwachtingen met betrekking tot het 
effect van deze wetsontwerpen geuit, 
die om een goed geargumenteerde re-
actie van de bewindslieden vragen. In 
de eerste plaats wordt verwacht, dat 
het aanbod van grond zich nog meer 
zal richten op de projectontwikkelaars. 
Verder bestaat er een goede kans, dat 
er nu of in de toekomst twee grond-
markten zullen ontstaan. Dat is een si-
tuatie, die uit het oogpunt van de 
rechtsgelijkheid nogal onbevredigend 
is. Voor veel eigenaren, die gedwon-
gen worden hun grond tegen ge-
bruikswaarde te verkopen, zal dit een 
extra aansporing zijn om de rechter er-
bij te betrekken. Er zal dus veel meer 
geprocedeerd moeten worden. Te-
recht stelt de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening dan ook, dat het 
voorkeursrecht slechts goed zal wer-
ken, als het door de betrokkenen als 
rechtvaardig wordt ervaren. 

Eveneens valt het te betreuren, dat 
geen gegevens worden geleverd over 
het percentage minnelijke verwervin-
gen op dit moment, de huidige voor-
raad bouwgrond en de behoefte voor 
de komende jaren. Dit is des te verve-
lender, omdat allerlei hele en halve 
deskundigen wèl met cijfermateriaal 
op de proppen komen. Het is jammer, 
dat de Regering geen pogingen heeft 
gedaan om daartegenover iets te 
doen. De grondprijzen zijn tot 1973 vri j 
constant gebleven. Daarna is er sprake 
van een zekere stijging, maar die is 
nog niet onevenredig met de prijzen 
van andere goederen. Ik zou erop wi l -
len wijzen, dat er voorbeelden zijn van 
gevallen, waarbij een projectontwikke-
laar voor de kale grond meer heeft 
moeten betalen dan de gemeente in 
een overeenkomstig geval, terwijl de 
uitgifteprijs lager was dan die van de 
gemeente. 

Het behoeft geen betoog, dat mijn 
fractie zich niet geroepen voelt als ver-
dediger van projectontwikkelaars en 
speculanten op te treden. Ik heb al ge-
zegd, waarnaar onze voorkeur inzake 
het beleid voor de grondverkoop op 
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den duur uitgaat. Het is overigens wel 
jammer, dat geen inzicht is gegeven in 
de huidige omvang van het verschijn-
sel grondspeculatie. Uiteraard is ook 
onze fractie van mening, dat het on-
juist zou zijn de overheid te laten beta-
len voor de waardeverhogende in-
vloed, die de onteigende slechts aan 
de activiteiten van de overheid in het 
algemeen belang te danken heeft. Het 
is een goede zaak, dat er op dit punt na 
het arrest van de Hoge Raad van 1909 
een jurisprudentie is gegroeid. Die ju-
risprudentie is evenwichtig en doet 
recht aan eigenaar en overheid. Dat 
kan niet gezegd worden van de nu 
voorgestelde wijziging van de Ontei-
geningswet. 

In een van zijn laatste artikelen over 
dit onderwerp heeft de 'schaduwmi-
nister' van de grondpolitiek, professor 
P. de Haan, zich op dit punt nogal kras 
uitgedrukt. In Trouw van 26 februari 
schreef hi j : 'Destrekking van de door 
het wetsontwerp ingevoerde gebruiks-
waarde is nu, dat die hogere waarde 
voortaan niet meer wordt vergoed. 
Daarmee richt dit ontwerp zich li jn-
recht in plaats van tegen grondspecu-
lanten in de eerste plaats tegen sociaal 
en economisch zwakkeren, die door de 
onteigening toch al zwaar gedupeerd 
worden, omdat zij onvri jwil l ig werk-
loos worden.'. 

Hij voegt eraan toe, dat het hem een 
volstrekt raadsel is, hoe nu juist dit ka-
binet dit over zich kan verkrijgen. 

Nu zijn wij met dit soort raadsels al 
meer geconfronteerd geweest, maar 
het valt toch wel op, dat een zeer des-
kundig man als professor De Haan na 
al zijn genuanceerde beschouwingen 
van de laatste jaren nu zo vlak voor de 
behandeling van deze wetsontwerpen 
opeens zo hard van leer trekt. Ik hoop, 
dat een van de bewindslieden bereid is 
om op deze toch wel felle aanval te 
antwoorden. 

Het hele politieke gehakketak over 
de grondpolitiek vindt uiteraard zijn 
oorzaak in de afspraak die gemaakt is 
in de preconstituerende vergadering 
van het kabinet in mei 1973. Het was 
mijn fractie een lief ding geweest als 
het toen niet had gekozen voor ge-
bruikswaarde met correcties, maar 
zich had beperkt tot marktwaarde met 
correcties. Als het kabinet die keuze 
had gedaan, was voor velen, en ook 
voor mijn fractie, een meer positieve 
benadering mogelijk geweest. Mijn 
fractie betreurt het dat de Regering de 
wijziging van de onteigeningswet per 
se wil doorvoeren zonder eerst een af-
geronde opvatting te hebben gefor-
muleerd ten aanzien van het vraagstuk 

van de negatieve ontwikkelingsscha-
de. Onzes inziens hebben de grondei-
genaren, die in de toekomst met artikel 
40 van de Onteigeningswet te maken 
krijgen, daar recht op. 

Voor wat betreft de vorm waarin het 
voorkeursrecht is gegoten zou ik nog 
het volgende wil len opmerken. De 
vraag moet worden gesteld of het 
noodzakelijk is dat alle gemeenten 
zonder veel beperkingen altijd het 
voorkeursrecht bezitten. Impliciet 
wordt deze vraag ook door de Raad 
voor de Volkshuisvesting opgewor-
pen, waar hij stelt dat een zekere te-
rughoudendheid bij de gemeenten in 
het doen van aanwijzingen gewenst is. 
In dit verband zou ik graag de mening 
van de bewindslieden wil len horen 
over een suggestie van prof. Duijn-
stee. 

Deze stelde dat men zich een voor-
keursrecht zou kunnen voorstellen 
voor bepaalde, door de Kroon aan te 
wijzen, projecten van wat langere 
duur, analoog aan de aanwijzingspro-
cedure voor de mogelijkheid tot ontei-
gening. Een voordeel van zo'n con-
structie is dat de centrale overheid en 
het Parlement meer greep houden op 
de ontwikkelingen in het land. 

Mijn fractie is, voor wat betreft de 
hantering van het begrip 'gebruiks-
waarde' van mening dat aan het over-
heidshandelen als oorzaak van meer-
waarde een te centrale plaats wordt 
toegekend. Zo kan men zich voorstel-
len dat het voor een bepaald bedrijf 
aantrekkelijker wordt gemaakt zich er-
gens te vestigen, waardoor de in de 
nabijheid van dat bedrijf liggende 
grond in waarde zal stijgen, niet zozeer 
als gevolg van overheidshandelen, 
maar omdat het voor sommigen, om 
welke redenen dan ook, aantrekkelijk 
wordt zich in de nabijheid van dat be-
drijf te vestigen of te gaan wonen. In 
zo'n geval wordt de waardestijging 
van de grond niet primair door plano-
logisch handelen veroorzaakt. Maar 
daar houdt het voorgestelde artikel 40 
geen rekening mee. 

In de stukken wordt mijns inziens 
ook te veel nadruk gelegd op de zoge-
naamde toevalligheid van het in eigen-
dom hebben van grond aan de rand 
van een snel groeiende gemeente. Een 
dergelijke vorm van toeval komt in het 
maatschappelijk leven zo veelvuldig 
voor dat het wat overdreven lijkt in dit 
geval er zo veel betekenis aan te ge-
ven. Ik wees er reeds op dat het pri-
mair maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn, zoals de groeiende bevolking en 
de toenemende welvaart, die de grond 
in waarde doen stijgen. De overheid 
geeft daar in sommige gevallen 

slechts vorm en richting aan door mid-
del van planologische beslissingen, 
maar is zelf geen primaire oorzaak. 
Ook als de overheid in het geheel niet 
met de grond zou handelen - wat in 
deze ti jd niet gemakkelijk denkbaar is. 
dan zou toch sprake zijn van stijging 
van de waarde van grond, zij het, wei-
licht op andere plaatsen. 

Op basis van deze redenering zou 
men kunnen zeggen, dat grondeigena-
ren de dupe zijn van het feit dat de 
overheid zich met de ruimtelijke orde-
ning bemoeit. De bewindslieden zullen 
wellicht zeggen, dat deze redenering 
overtrokken is - ik kan dat niet tegen-
spreken - maar ik meen, dat dit in de-
zelfde mate geldt voor de argumenten 
ter zake van de bewindslieden. Mis-
schien wil één van hen ingaan op deze 
kritiek, kritiek op één van de belangrijk 
ste schakels van hun redenering. 

Mijnheer de Voorzitter! Het ziet er 
niet naar uit, dat het voorstel betref-
fende de gebruikswaarde in de nu ge-
reed liggende vorm onze instemming 
verkrijgt, maar ook van het voorstel 
betreffende het voorkeursrecht 
spreekt ons de noodzaak weinig aan. 
Grote bezwaren heeft mijn fractie ook 
tegen de koppeling van beide voorstel-
len. Hierdoor zullen sommige grondei-
genaren dubbel worden geconfron-
teerd met gemeentelijke restricties. Zij 
hebben dan niet meer de vrijheid om 
hun eigendom te verhandelen zoals zij 
dat zelf zouden willen. Daarna wordt 
ook nog eens de waarde van hun ei-
gendom op een laag niveau gesteld. 
Juist de combinatie zal in veel geval-
len strijden met het rechtsgevoel van 
de mensen, te meer daar niet overtui-
gend is aangetoond, dat een en ander 
noodzakelijk is. 

De vergadering wordt van 18.35 uur 
tot 20.00 uur geschorst. 

D 
De heer De Bekker (KVP): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is over de grond in he-
den en verleden al heel wat geschre-
ven en gesproken. Daarbij aansluitend 
meen ik er goed aan te doen eerst nog 
enkele beschouwingen te wijden aan 
de betekenis van de grond en het be-
heer daarvan. 

De grond is altijd van belang ge-
weest voor de mens; hij moet er van 
leven, zijn voedsel verbouwen, erop 
wonen. Je kunt wel zeggen: zonderde 
grond zou de mens zijn bestaan onmo-
gelijk zijn. Spreekwoordelijke uitdruk-
kingen houden daarmee dan ook ver-
band, zoals 'met beide benen op de 
grond staan', 'de zaak grondig bekij-
ken', 'grond onder de voeten hebben'. 
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Minister Van Agt in gesprek met de kamerleden De Bekker (I) en Van Leeuwen (r) 

Grond is in het verleden altijd van 
grote betekenis geweest. Bezit van de 
grond gaf gezag, gaf macht, gaf aan-
zien. Om bezit van grond werden hu-
welijken gesloten; om bezit van grond 
werden zelfs oorlogen gevoerd. 

Iemand die grond bezat, telde mee, 
was grondbezitter. Bezat hij veel 
grond, dan was hij groot-grondbezit-
ter. De grond was en is waardevast en 
heb je grond, zeggen de mensen, dan 
heb je geld, een overigens nogal abso-
lute, maar wel verklaarbare uitdruk-
king. Met grond wordt geschiedenis 
geschreven en grond kent zijn tradi-
ties. Grond had en heeft betekenis als 
familiebezit. 

Met de grond hebben vele mensen 
emotionele binding en die zijn niet bui-
ten beschouwing te laten als men 
spreekt over grondbeheer, grondbe-
leid en grondeigendom. Ookt i jdsonv 
standigheden kunnen hierop van in-
vloed zijn, waarbij het belangrijk is 
hoeveel grond er beschikbaar is, of wij 
te maken hebben met een dunne of 
dichte bevolking, met meer of minder 
intensief gebruik, met meervoudig ge-
bruik, zoals landbouw, bosbouw, re-
creatie, bebouwing voor bewoning 
enz. 

Grond is een produktiemiddel. We-
zenlijk is het goed beheren, omdat de 
grond bij uitstek een sociale functie 
vervult. 

Ik heb al gezegd: wi j allen zijn daar-
van afhankelijk. Of de eigendom in 
handen is van de gemeenschap of in 

handen van particulieren, is een veran-
derlijk gegeven. Dat hangt ook samen 
met ti jdsomstandigheden. In hetverle-
den kwam heel veel gemeenschaps-
eigendom en -bezit voor. Dat hing sa-
men met het feit dat velen door om-
standigheden van toen niet aan eigen 
bezit toe kwamen. 

De historische omstandigheden ken-
den van streek tot streek hun eigen 
vormen. Zo behoorden eigendommen 
toe aan kloosters, aan burgerlijke en 
niet-burgerlijke gemeenschappen, en 
aan hen die daar deel van uitmaakten, 
werden rechten toegekend. Als ge-
bruiksrechten noem ik het gemeen-
schappelijk schaarrecht (inscharen van 
vee heb ik nog meegemaakt) en het erf-
gooiersrecht. Deze rechten zijn later in 
eigendom of pachtrecht overgegaan. 

Die oude rechten en regels waren 
niet meer bij de tijd en passen zeker 
niet meer bij de moderne uitoefening 
van landbouw, ruimtelijke ordening en 
landschapsbeheer. Het gaat er ons ook 
in beginsel niet om wie het primaat-
schap heeft van de eigendom, of dat is 
een gemeenschap, de overheid, de 
Staat of de particulier. Het gaat er ons 
om welke van deze eigendomsvorm 
dan ook een even grote bijdrage zal en 
kan leveren in het goed beheren van 
de grond. En dat kan samengaan met 
particulier- en overheidseigendom. 
Het is dus niet verwerpelijk dat particu-
lieren grond bezitten; het is ook niet 
verwerpelijk dat de Staat, de overheid, 
eigendom heeft. Ik heb meermalen ge-

zegd, dat met de aanpak van grote 
werken en grote taken Nederland en 
de Nederlanders toch een grote naam 
hebben; denk aan inpolderingen van 
de laatste eeuwen, maar ook aan in-
polderingen van de laatste decennia. 
Deze vonden plaats zowel door particu-
lieren als door de Staat, met de daaruit 
voortvloeiende eigendomsverhoudin-
gen. Als in een tijd particulieren niet bij 
machte zijn om zulke grote taken te 
volbrengen dan kan hier wel een taak 
voor de overheid, ja zelfs een over-
heidsplicht ontstaan. Particulier eigen-
dom moet ten dienste staan van de ge-
meenschap, maar de overheid dient 
eveneens de grond te beheren ten 
dienste van de mensen. Het is noch het 
één alleen, noch het ander. Als de par-
ticulier zijn beheerstaak niet goed ver-
vult, dient de overheid daarvoor regels 
te stellen; dat behoeft helemaal niet in 
te houden dat dan direct de overheid 
zelf eigenaar wordt, dus de eigendom, 
het bezit, van de grond zou dienen te 
hebben. De overheid kan, middels 
haar bevoegdheden, haar taak, rege-
len stellen voor het gebruik en het be-
heer van de grond, ter wille van het al-
gemeen belang. Omgekeerd mag de 
overheid ook niet zo maar op eigen ge-
zag vaststellen hoe zij de beschikking 
over de grond wi l zien. Daarover zal zij 
de instemming van de meerderheid 
van het volk dienen te hebben. En zelfs 
die meerderheid zal rekening moeten 
houden met minderheden, omdat we 
hier spreken over een uitermate ge-
wichtige zaak waarbij niet zonder meer 
meerderheden dwangmatig hun wi l 
aan allen in de samenleving kunnen 
opleggen. Tegenstellingen in funda-
mentele opvattingen suggereren, als 
die er niet zijn, is niet eerlijk. Het is niet 
eerlijk om te zeggen dat particulier 
grondbezit slecht is voor de mens. Het 
is niet eerlijk om te zeggen: grond in 
gemeenschapsbanden is goed voor de 
mens. 

Onze principiële benadering van ei-
gendom en grondbezit is dat dit geen 
doel op zich zelf is en mag zijn, maar 
een middel. Het is een middel voor ve-
len om daarmee een bestaan op te 
bouwen of te handhaven: voor boeren 
om voor zichzelf een inkomen te ver-
werven en om voedsel te produceren 
voor de anderen in de samenleving; 
voor anderen om een huis te hebben 
en te bewonen; voor weer anderen om 
middels belegging in grond of woning 
via de verpachting of verhuur een bij-
drage te leveren. Eigendom - ik heb 
het al eens eerder hier in deze Kamer 
gezegd - draagt bij tot persoonlijk-
heidsvorming. Het vraagt echter ook 
verantwoordelijkheid van de mens tot 
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De Bekker 
de gemeenschap en tot zijn Schepper 
in wiens belang en opdracht hij naar 
onze visie en levensbeschouwing rent-
meester en beheerder van de grond is. 
Dat wi l geenszins zeggen, mijnheer de 
Voorzitter, dat pachten van grond min-
der zou zijn dan eigenaar ervan. Het 
kan zelfs beter zijn. Dat hangt van de 
omstandigheden af naar plaats en ti jd 
en van de persoon. Ook verpachten 
door particuliere bezitters kan zeer 
heilzaam zijn en velen hebben in het 
verleden en ook nu nog die sociale 
functie van hun bezit ook zo gezien. En 
ook dat dient bescherming, mijnheer 
de Voorzitter. En of het nu een particu-
lier is of de overheid, de Staat, dat doet 
er in wezen niet toe; zij mogen beiden 
vanwegen hun sterke positie als eige-
naar ten opzichte van de gebruiker niet 
in de gelegenheid, in de verleiding ko-
men te verkeren van hun bezit te wi l -
len en te kunnen profiteren. 

En ik wi l met nadruk zeggen: ook de 
overheid niet. Nog niet zo lang gele-
den is dat hier in de Kamer in verband 
met het uitgiftebeleid van landbouw-
bedrijven in de IJsselmeerpolders om 
de hoek komen kijken. Ook voorstellen 
tot verhoging van pachtprijzen mogen 
niet de schijn wekken gezien te moe-
ten worden in het licht van het verbe-
teren van de financiële positie van het 
Rijk. Want wat is hier het principiële 
verschil? Geen enkele, mijnheer de 
Voorzitter. Ik zei al, dat in het verleden 
de noodzaak om verplichte gebruiksre-
gelen te stellen toenam en ook heeft 
plaatsgevonden. Was men daarin te 
laat? Soms wel, maar laat ons er ons 
ook voor hoeden te ver te wil len voor-
uitlopen op verwachte ontwikkelingen. 
Ondanks het feit dat ik aan den lijve 
nog heb meegemaakt, hoe in het 
Maaskantgebied, waar ik geboren en 
getogen ben, pachters zwaar te kort 
gedaan werd, en dat de pachtwetge-
ving van 1938 aan de late kant was, 
blijf ik daar toch tegen waarschuwen: 
niet te snel I Voorkomen dient te wor-
den door te snel te lopen dat de men-
sen die het moeten volgen en de last te 
dragen krijgen, dat tempo niet kunnen 
bijhouden en dan gaan afhaken. 

Wij hebben geen moeite met wetten 
die de eigendom aan regels binden ter 
bescherming van de zwakkeren en ter 
betere ordening van het ruimtelijk be-
leid. Ik herhaal het nog eens: wi j heb-
ben geen moeite met wetten die de ei-
gendom a3n regels binden ter be-
scherming van de zwakkeren en ter be-
tere ordening van het ruimtelijk beleid. 

Maar onze mensen hebben er wel 
moeite mee als deze wetten uitslui-
tend en alleen voortvloeien uit dog-

ma's, uit politieke dogma's en niet uit 
de behoeften die uit de mensen zelf 
voortkomen. Onze mensen hebben 
geen moeite met wetten die dienen ter 
ordening en ter regeling van het maat-
schappelijk verkeer, waarbij ook de 
mens als particulier als verantwoorde-
lijke persoon ten volle met het dragen 
van zijn verantwoordelijkheid wordt 
betrokken. Indien echter het algemeen 
belang vordert dat onteigening gebo-
den is en er geen andere of geen bete-
re weg openstaat, dan zal men zijn ei-
gendom beschikbaar moeten stellen, 
zodat de overheid haar taak op een 
juiste wijze kan vervullen. 

In Nederland is het een aanvaard be-
grip, dat de overheid, in het bijzonder 
de gemeente, bestemmingsplannen 
ontwerpt en realiseert. Het is een aan-
vaard begrip dat gemeenten wonin-
gen en andere bouwwerken bouwen 
met alle daarbij passende voorzienin-
gen. Het is dan ook passend dat een 
rechtvaardige vergoeding wordt be-
taald, speciaal voor de grond en voor 
die onroerende goederen, die van be-
tekenis zijn, ja die van wezenlijke bete-
kenis zijn voor de mensen die hun ei-
gendom, waarvan hun bestaan afhan-
kelijk is, ter wille van het algemeen be-
lang moeten afstaan. 

Wij wil len best meewerken, en dat 
hebben wi j hier in de Kamer ook 
steeds gedaan, aan het zoeken naar 
nieuwe effectieve instrumenten om 
waar nodig regelend op te treden in de 
grondmarkt. In het voorlopig verslag 
op het wetsontwerp Stadsvernieuwing 
hebben wij ons positief opgesteld. Dat 
geldt ook voor het agrarisch grondver-
keer en het wordt ook bewezen door 
de studie van de 3 CDA-partijen over 
Grondeigendom en Grondbeheer. 

Ook in Schets van Beleid, wat als 
ons program volwaardig meefuncti-
oneert bij dit kabinetsbeleid, wordt 
gesteld dat een stringente grondpoli-
tiek onontbeerlijk is om ten aanzien 
van de ruimtelijke ordening goed be-
leid te kunnen voeren. Speculatie dient 
te worden tegengegaan en wi j zijn 
voorstander van een voorkeursrecht 
voor gemeenten. In de formulering 
van ons nieuwe programma vinden 
wi j dezelfde gedachtengang terug. 

De heer Wierenga heeft gesproken 
over de ontwikkeling van de prijzen in 
de agrarische sfeer. Ik voel mij ver-
plicht nu ook van mijn kant een korte 
beschouwing te wijden aan de prijs-
vorming van agrarische grond, omdat 
die zo nauw is betrokken bij de voorge-
nomen wijziging van de Onteigenings-
wet. 

In het wetsontwerp is de gebruiks-
waarde de agrarische verkeerswaarde, 

geoptimaliseerd in die zin dat enig an-
der agrarisch gebruik dan het bestaan-
de feitelijk gebruik, mits het karakter 
van ongebouwd onroerend goed niet 
wordt aangetast, in aanmerking mag 
worden genomen. De ondertekenaars 
van dit wetsontwerp en met hen de 
Regering als geheel zijn en blijven 
naar mijn mening van oordeel dat het 
vrije agrarische grondverkeer tot stand 
dient te komen via de markt, dus dat 
het gehandhaafd dient te blijven. Ik wil 
heel duidelijk horen, of mijn veronder-
stelling juist is. Daarom wil ik in dit 
verband toch een poging doen aan te 
geven, hoe die prijsvorming van agra-
rische grond tot stand komt. Als dat 
toch samenhangt met het voorliggend 
wetsontwerp is het goed ons even te 
realiseren, welke elementen en facto-
ren van invloed zijn op de totstandko-
ming van de agrarische grond. Ik ga 
ervan uit, dat in dit wetsontwerp dat 
als vast gegeven wordt aangenomen. 
Dat is dan een regeringsstandpunt. 

De eerste categorie zou ik willen 
noemen de basisfactoren: de kwaliteit 
van de grond, het opbrengstvermo-
gen, de ligging, de gebouwen, de ont-
sluiting, de ontwatering, de gebruiks-
mogelijkheden, de kavelvorm, -grootte 
en -omvang, maar ook technische en 
technologische ontwikkelingen in de 
landbouw, waarbij ik denk aan moder-
nisering in de melkveehouderij en 
tankmelken, aan nieuwe teelten, zoals 
voermaïs op zandgronden, de berging 
van mestoverschotten in verband met 
de intensieve veehouderij. 

De tweede categorie zou ik willen 
noemen: milieufactoren, samenhan-
gend met problemen van natuur en 
landschap, planologische belemme-
ringen bij de uitoefening van land-
bouw, die in een toenemend aantal ge-
bieden ontstaan, bezwaren vanuit de 
samenleving tegen landaanwinning 
en landinrichting, wat een verkrapping 
op de grondmarkt teweegbrengt. 

De derde categorie betreft de na-
tuurbescherming: het instellen van 
rustgebieden en wildreservaten, de 
wildschade aan de landbouw. Ik heb 
verleden week al gezegd, dat men er 
zelfs al moeilijkheden mee krijgt bij de 
toewijzing van gronden in ruilverkave-
lingen. 

De vierde categorie noem ik: werk-
gelegenheidsaspecten, onder andere 
stagnatie in de afvloeiing van de land-
bouw, mede als gevolg van het ont-
breken van alternatieve inkomsten-
bronnen voor beëindigers. 

De vijfde categorie is die van de in-
flatie, waarbij blijkt de waardevastheid 
van de grond. Dat beïnvloedt de vraag 
naar grond in maar ook buiten de land-
bouw. 

Tweede Kamer 
3 maart 1977 Grondpolitiek 3621 



De Bekker 

Die laatste vier categorieën kan ik 
niet los zien van overheidsinvloeden. 
Deze invloeden vergroten de schaarste 
van de grond. Het zou dus eigenlijk 
moeten pleiten voor vergroting van 
het grondaanbod, wat ook wel gebeurt 
maar dan binnen een sfeer die te be-
perkt is. Dat red je niet alleen met het 
stellen van nieuwe regels voor de 
pachtwetgeving. Het zou voor de over-
heid een vergrote activiteit moeten 
meebrengen ter zake van landaan 
winning. 

De Regering bezint zich dus zelf op 
de ontstane problematiek in de land-
bouw. Terecht blijft de Minister van 
Landbouw en Visserij binnen de gren-
zen, waarbinnen hij niet hoeft te grij-
pen naar het middel van prijsbeheer-
sing. Hij houdt dat dus duidelijk bin-
nen regels van voorkeur. Die voorkeur 
kan men op twee manieren benade-
ren. Men kan ervan uitgaan, evenals 
de Minister wel eens heeft gedaan - al 
heeft hij dit standpunt inmiddels toch 
wel verlaten, waarvoor ik hem erkente-
lijk ben - dat vrij verkeer verboden is, 
tenzij. Men kan er echter ook van uit-
gaan - en bij dit wetsontwerp lijkt mij 
niet anders meer mogelijk voor de Re-
gering - dat er vrij verkeer is, mits. De 
Minister heeft gezegd: 'het is verbo-
den, tenzij ' ; ik zeg : ' het is vrij... 

MinisterVan der Stee: tenzij. 

De heer De Bekker (KVP): ...behou-
dens. 

Minister Gruijters: Was ik die Minis-
ter? 

De heer De Bekker (KVP): Ik sprak heel 
duidelijk over de Minister van Land-
bouw en Visserij. Hij heeft echter ge-
sproken namens de Regering. Wat dat 
betreft heeft de Ministervan Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
toch goed geluisterd. 

Ik wil niet te veel ingaan op het voor-
keursrecht. Het is echter niet allemaal 
zo simpel als wordt gesteld. Ik moet 
zeggen dat de heer Voortman er wel 
een consequente redenering op na-
houdt. Hij zegt doodgewoon dat men 
er naar toe moet werken dat alle grond 
in gemeenschapsbanden komt en dan 
rechten toekennen - via een erfpacht-
stelsel etc. - voor het gebruik. Het is 
niet mijn keuze, dat is heel duidelijk. 

De heer Voortman (PvdA): Het is wel 
de enig uitvoerbare methode. 

De heer De Bekker (KVP): Voor het uit-
voeren van zo'n methode heeft men 
wel de mensen nodig die dat moeten 
dragen. Dit slaat de heer Voortman al-
ti jd over. Daarom begin ik aan de an-

dere kant en zeg ik dat wi j moeten pro-
beren, de mensen met een eigen ver-
antwoordelijkheid mee te krijgen om 
het te doen; laat de mensen zich niet 
kunnen verschuilen achter systemen, 
structuren en collectiviteit. 

De heer Voortman (PvdA): Ik dring 
niemand iets op, zoals de heer De Bek-
ker weet. De heer De Bekker weet ook 
dat vanuit de kring van de direct be-
langhebbenden, de boeren, steeds 
meer geluiden komen die - op zijn 
zachtst gezegd - heel sterk correspon-
deren met hetgeen ik al een aantal ja-
ren in deze Kamer bepleit. 

De heer De Bekker (KVP): De heer 
Voortman houdt de direct betrokkenen 
daarmee een éénzijdige spiegel voor. 

De heer Voortman (PvdA): Geenspra-
ke van! Ik probeer, net als de heer De 
Bekker dat vanavond doet, de proble-
matiek te analyseren en te wijzen op 
oplossingen en consequenties daar-
van. Ik doe dat zonder enig dogma-
tisch uitgangspunt, zuiver analytisch. 
Dat weet de heer De Bekker ook. 

De heer De Bekker (KVP): Het laatste 
neem ik wel aan. Het voorlaatste ech-
ter, dat de heer Voortman niet spreekt 
vanuit een fundamentele - laat ik het 
dan geen dogmatische noemen, al 
spreekt hij hierover zo vaak dat het er 
wel wat op lijkt - benadering geloof ik 
gewoon niet. Ik vind zijn redenering 
echter consequent maar ook eenzijdig; 
bovendien wordt zij telkens herhaald 
en wordt erin telkens de jonge agrariër 
ten tonele gevoerd, die met de oplo-
pende prijzen in moeilijkheden komt. 
Ik zeg niet dat ik daarvoor geen begrip 
heb; ik blijf er echter bij dat men in de 
kringen van land- en tuinbouw zelf 
moet zoeken naar de mogelijkheden 
om aan de ontstane problematiek zo-
veel mogelijk tegemoet te komen. 

Minister Van der Stee: En daar zijn wi j 
mee bezig. 

De heer De Bekker (KVP): Ik ben er de 
Minister van Landbouw en Visserij dan 
ook erkentelijk voor dat hij juist in de 
kringen van de landbouworganisaties 
de mensen telkens op het probleem 
wijst en hen ertoe aanspoort, ook zelf 
rond de tafel te gaan zitten. Hierover 
zijn wi j het eens: jonge en oude boe-
ren - wi j moeten ons niet alleen tot de 
jongeren en evenmin alleen tot de ou-
deren richten - zullen samen rond de 
tafel moeten gaan zitten om naar op-
lossingen te zoeken. Dit gebeurt ook. 
Het is mij bekend dat in alle kringen 
van de landbouworganisaties de hele 
winter nu juist dit vraagstuk op de 
agenda's van vergaderingen en stu-
diecommissies staat. Ik heb er vertrou-

wen in dat men - ook met begeleiding 
van de overheid - tot voorstellen kan 
komen die aan de verlangens die be-
staan, althans in mijn benaderingswij-
ze, tegemoet komen, al zal dit wel eni-
ge ti jd duren voor het zover is. 

Ik kom nu toe aan de voorstellen tot 
wijziging van de Onteigeningswet, een 
gevoelige zaak, niet alleen politiek ge-
zien, maar ook en vooral wat betreft 
het rechtsbewustzijn van de betrokken 
burger. 

Om nu elk misverstand te voorko-
men zeg ik nog eens duidelijk, dat de 3 
fracties waarvoor ik spreek, volledig 
akkoord gaan met de door de Regering 
onderschreven doelstelling, namelijk 
het voorkomen dat onteigenden onge-
rechtvaardigde meerwaarde incasse-
ren, die het gevolg is van overheids-
handelen. Dat is dan ook niet het ver-
schil van opvatting. Het verschil van 
opvatting is echter de wijze waarop 
deze doelstelling in het wetsontwerp is 
uitgewerkt. Naar onze stellige overtui-
ging is de Regering bij het uitschake-
len van ongerechtvaardigde meer-
waarde verder gegaan dan wi j ge-
rechtvaardigd vinden. 

Ik vraag mij af, of de huidige ontei-
geningspraktijk wel aanleiding geeft 
tot kritiek. Dat zou dan zeker moeten 
blijken uit gewezen vonnissen waarbij 
aan de onteigenden ongerechtvaar-
digde vergoedingen zouden zijn gege-
ven? Naar onze mening is dat niet het 
geval. Dat blijkt uit de publikaties van 
deskundigen die met de onteigenings-
praktijk op de hoogte zijn. In het voor-
lopig verslag hebben wi j al reeds ver-
wezen naar deze deskundigen, zoals 
Morzer Bruyns, Schenk, Op den Noort, 
Van Wijnbergen. 

Merkwaardig en voor ons teleurstel-
lend is, dat de Regering aan deze arti-
kelen zo weinig aandacht heeft gewijd. 
Dat gaf te denken en het was voor ons 
derhalve reden te over om in het eind-
verslag nog eens met nadruk naarge-
gevens hierover te vragen, maar zie, 
uit de schamele cijfers, die de Rege-
ring op dat herhaald en dringend ver-
zoek op de valreep heeft verstrekt, 
komt geen ander beeld naar voren dan 
deskundigen ons hebben verteld. Uit 
eigen waarnemingen vermoeden wi j 
dat dit zo zou zijn. 

Het blijkt steeds weer, dat de ontei-
geningsrechter er uiterst oplettend op 
toeziet, dat geen ongerechtvaardigde 
meerwaarde in de schadeloosstelling 
wordt opgenomen. Voor een ontei-
gende is het steeds weer een pijnlijke 
ervaring soms huis en haard te moe-
ten verlaten. Geen royaal bemeten 
schadeloosstelling, doch een uiterst 
minutieuze afweging van elk onder-
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deeltje. Ik spreek hier over mensen, ei-
genaren, die vaak generaties lang hun 
bedrijf hebben uitgeoefend. Het gaat 
om eigenaren, die generaties lang 
hebben verpacht of verhuurd tegen 
een laag rendement. We hebben hier 
ook dikwijls te maken met de kleine 
man, wiens eigendom hem zeer dier-
baar is. 

Ik kom dan aan mijn eerste conclu-
sie: De voorgestelde wetswijziging 
kan onmogeli jk worden gemotiveerd 
met verwijzing naar het onbevredigen-
de functioneren van de huidige Ontei-
geningswet. Ik zou het bijzonder ge-
waardeerd hebben, indien ook dit met 
zoveel woorden door de Regering zou 
worden erkend. Dat kan alsnog. Het is 
nooit te laat dit te doen en ik zeg maar 
zo: 'Alle goede dingen in drieën'. Ik 
vraag de bewindslieden met nadruk of 
mijn conclusie juist is. 

Ik moet hier echter wel iets aan toe-
voegen. Wij hebben allen wel eens ge-
hoord en gelezen over hoge prijzen, 
die in incidentele gevallen zijn betaald. 
Daarbij rijst de vraag, of dit geen ex-
cessen zijn, waartegen via wetswijzi-
ging dient te worden opgetreden. Als 
dat excessen zijn, dan is het antwoord: 
ja! Maar die bestrijdt men niet met het 
voorliggende wetsontwerp. Neen, 
daar heeft men andere instrumenten 
voor nodig, zoals een voorkeursrecht 
voor gemeenten, of maatregelen op 
het fiscale terrein. 

Mijnheer de Voorzitter! Hier zit een 
levensgroot en hardnekkig misver-
stand. Immers, deze incidentele prijs-
uitschieters zijn geheel buiten de ont-
eigeningswetten om tot stand geko-
men. Deze prijzen zijn bij minnelijke 
overeenkomst tot stand gekomen en 
niet als gevolg van toepassing van de 
onteigeningswet. Zulke minnelijke ko-
pen zijn alleen mogelijk bij gemeenten 
die hun zaken niet t i jdig voor elkaar 
hebben, die in langdurige bezwaren-
procedures tegen hun bestemmings-
plannen zijn verwikkeld of die te hard 
van stapel wil len lopen. Overal waar 
gemeenten een vooruitziend beleid 
voeren en hun planning goed in de ga-
ten houden, heeft men de tijd en de 
gelegenheid om de onteigeningswet 
toe te passen, als het minnelijk overleg 
op gestelde voorwaarden niet slaagt. 
Daarop volgen dan de gewone rech-
terlijke uitspraken die in het geheel 
niet sensationeel zijn en die de krante-
koppen dan ook niet halen. 

Het is mij met name opgevallen, 
mijnheer de Voorzitter, dat de Rege-
ring in de memorie van antwoord naar 
aanleiding van het wetsontwerp inza-
ke het voorkeursrecht gemeenten op 

vragen naar concrete cijfers en gege-
vens over hoge prijzen, verwijst naar 
Kamervragen en krante-artikelen, een 
merkwaardige manier van antwoor-
den overigens. Maar dezelfde vragen 
naar concrete gegevens en cijfers zijn 
ook gesteld bij de schriftelijke behan 
deling van onderhavig wetsontwerp, 
van de onteigeningswet dus. Doch 
daarbij heeft de Regering niet verwe-
zen naar via kamervragen en krante-ar-
tikelen overbekende gegevens. En dat 
vind ik wel eerlijk mijnheer de Voorzit-
ter, want blijkbaar weet de Regering 
drommels goed dat de inhoud van 
rechtbankvonnissen nooit aanleiding 
is geweest tot kamervragen en dus 
ook niet sensationeel genoeg was om 
de krant te halen. 

Zo kom ik dan tot mijn tweede con-
clusie: 

- De hier en daar gesignaleerde uit-
schieters in de prijzen zijn buiten de 
onteigeningswetten om tot stand ge-
komen en kunnen derhalve niet door 
wijziging van de onteigeningswet wor-
den bestreden. Ook nu vraag ik van de 
bewindslieden of zij deze conclusie on-
derschrijven. 

Wat kan de Regering dan nog meer 
voor redenen hebben om tot wetswij-
ziging te komen, anders dan een the-
oretisch-principiële? Ik ben daar al 
lang naar aan het zoeken mijnheer de 
Voorzitter heel lang al. Ik was er al mee 
bezig voordat dit kabinet tot stand 
kwam, al tijdens de informatieperiode 
van de heer Burger. Ik heb ze toen niet 
en ook nu niet kunnen vinden. 

Kan het zijn, zo dacht ik, dat de ge-
meenten als gevolg van de bestaande 
wet in de praktijk met hun grondaan-
kopen niet uit de voeten zouden kun-
nen? Dat is het niet, mijnheer de Voor-
zitter. Is het zo dat de prijsontwikkeling 
van ruwe bouwgrond een onrustige is 
geweest? Ook dat lijkt mij niet het ge-
val te zijn. Zou het aandeel van de ver-
wervingskosten van ruwe bouwgrond 
ten opzichte van de uitgifteprijs van 
bouwri jpe grond zijn gestegen? Ik ge-
loof het niet, mijnheer de Voorzitter. 
Uit de schaarse door de Regering in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag verstrekte cijfers valt dit niet op te 
maken. Het kostenaandeel van ruwe 
bouwgrond inclusief renteverlies, 
blijkt te liggen op 17,7% van de prijs 
van bouwrijpe grond. Wellicht kan de 
Regering hieromtrent nog nieuwere 
gegevens verstrekken. Kan de Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening mij voorrekenen wat het ef-
fect is van een verhoging van de ruwe 
bouwgrond met f 2 per m2 op de uit-
eindelijke prijs van een woningwet-
woning in het westen des lands? 

Minister Gruyters: f 200! 

De heer De Bekker (KVP): Ik was zelfs 
al naar f 500 gegaan. 

Minister Gruijters: Zo mooi maken wi j 
ze niet! 

De heer De Bekker (KVP): Als zo'n wo-
ningwetwoning f 100.000 kost, wordt 
zij daardoor dus tweehonderd gulden 
duurder. 

Minister Gruijters: Woningwetwonin-
gen kosten op het ogenblik iets min-
der. Rekent u maar op ongeveer 
f 80.000. 

De heer De Bekker (KVP): De nieuwe 
prijs is dus f 80.200. Ik zeg er uitdrukke-
lijk bij dat het een feitelijke vraag is, 
niet een vraag om prijsverhogingen te 
suggeren. Ik wi l daaromtrent geen en-
kel misverstand. Het gaat mij om de 
relativiteit van hetgeen wi j bespreken. 
Ik ben tegen de opdri jving van grond-
prijzen, zoals mijn hele fractie. Daar 
schiet niemand iets mee op. 

Ik ben voor een rechtvaardige prijs. 
Maar ik houd staande dat de huidige 
wet niet onbevredigend zou werken. 

Desondanks zijn wij bereid het voor-
liggende wetsontwerp te toetsen aan 
onze gezamenlijke doelstelling, name-
lijk het vermijden van ongerechtvaar-
digde meerwaarde. In dit wetsontwerp 
staat de invloed die het overheidshan-
delen op de waarde van een goed en 
dus ook van een te onteigenen goed 
kan hebben centraal. 

Het is toch al jarenlang vaste juris-
prudentie, dat bij de waardebepaling 
geen acht wordt geslagen op waarde-
vermeerdering, die zou uitgaan van in 
de omgeving aangelegde overheids-
werken of de plannen daarvoor? Blijk-
baar heeft de rechter deze aftrekpost 
reeds op eigen gezag ingevoerd en er 
zou veel voor te zeggen zijn om deze 
jurisprudentie-regel ook voor een ie-
der zichtbaar in de wet op te nemen. 

Vervolgens is er de invloed die van 
overheidsbeslissingen kan uitgaan op 
de waarde van onroerend goed. Deze 
invloed ondergaan wi j allemaal en 
daarbij geldt als regel, dat men als bur-
ger van dit land bepaalde risico's voor 
lief moet nemen. In de brief van het 
Landbouwschap aan de bijzondere 
commissie heb ik hiervan een aantal 
sprekende voorbeelden aangetroffen 
en daarvan wil ik er een paar citeren. 
Telkens worden tegenover elkaar 
gesteld een geval van gunstige en een 
van ongunstige invloed van over-
heidsbeslissingen op de waarde. 

Tegenover waardedaling van een 
winkel in een verpauperde buurt staat 
waardestijging van een winkel in de 
Kalverstraat. Tegenover waardedaling 
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ten gevolge van wegverbreding ten 
koste van een plantsoen vóór een be-
staand huis staat waardestijging ten 
gevolge van aanleg van een plantsoen 
of parkeerplaatsje vóór een bestaand 
huis. Tegenover waardedaling ten ge-
volge van een bouwverbod op grond 
waar voorheen wel gebouwd mocht 
worden, staat waardestijging ten ge-
volge van een bouwverbod in een 
mooi buitengebied, waardoor een 
reeds bestaande villa aantrekkelijker 
wordt. 

In deze voorbeelden, zal ieder de 
praktijk van elke dag herkennen. Wie 
daar moeite mee heeft, moge ik wijzen 
op de gang van zaken rond de Laan 
van NO Indië en de Laan van NO Ein-
de. Indertijd heeft de beslissing om de 
eens zo riante laan te verbreden ertoe 
geleid dat de aangelegen panden wei-
nig in trek waren en relatief in waarde 
achterbleven. Na de beslissing om de 
Utrechtse Baan aan te leggen, kun je 
inderdaad zeggen dat de Laan van NO 
Indië en de Laan van NO Einde her-
ademde. Het wordt weer aantrekkelijk 
om daar te wonen en dat vindt zijn 
weerslag in de waarde van de huizen. 

Dan komt de vraag: is er indertijd 
schadevergoeding betaald of wordt de 
meerwaarde thans afgeroomd? Het 
antwoord is bekend. Deze schomme-
lingen behoren tot de normale risico's 
van de Nederlandse burger en alleen 
bij apert onevenredig grote schade is 
in principe een vergoeding mogelijk. 

Wij keren thans terug naar de Ontei-
geningswet. Die is bestemd voor dat 
betrekkelijk kleine deel der Nederland-
se burgers, dat met onteigening te ma-
ken krijgt. Schattingsgewijs is dat 5%. 
Het wetsontwerp beoogt de normale 
verkoopwaarde te verminderen met 
alle gunstige invloeden die van de 
overheid zouden zijn uitgegaan. 

Met welk recht meent de overheid 
onteigende burgers zoveel anders te 
behandelen als andere burgers? Hoe 
kan de overheid in redelijkheid alle 
voordelen die uit haar handelen zou-
den voortvloeien opeisen, zonder te-
gelijkertijd de bereidheid te hebben in 
voorkomende gevallen de nadelen ook 
volledig te vergoeden? 

Met welk recht kan de overheid dan 
tegelijk nog alle autonome meerwaar-
de, die onafhankelijk is van overheids-
handelen, opeisen? De op blz. 6 onder 
punt 13 van de memorie van antwoord 
door de Regering verkondigde stelling 
dat de maatschappelijke ontwikkeling 
aanleiding geeft tot planologische or-
dening welke op haar beurt waarde-
stijging kan teweegbrengen, maar dat 
deze niet een gevolg is van de maat-

schappelijke ontwikkeling zelf, wordt 
door ons in haar algemeenheid niet 
onderschreven. Met evenveel recht 
valt daar tegenover te stellen dat de 
planologische ordening de waardestij-
ging ook beperkt; met andere woor-
den, zonder ordening, wat zou dan de 
prijs zijn van de schaarse grond? Het 
uitgangspunt van de Regering is dog 
matisch en ook niet houdbaar. 

Ik kom toe aan mijn derde conclusie. 
Het wetsontwerp, dat er in beginsel 
van uitgaat, dat de onteigende burger 
geen ander recht heeft dan op de waar-
de naar het huidige gebruik (enkele 
correcties daargelaten) heeft een an-
der uitgangspunt dan past bij onze, 
ook door de Regering onderschreven, 
doelstelling, te weten het voorkomen 
van het incasseren van een ongerecht-
vaardigde meerwaarde, teweegge-
bracht door overheidshandelen. 

Wanneer wi j ons uitgangspunt om 
deze doelstelling te realiseren in de wet 
wil len verankeren, bereiken we daarbij 
tevens dat zo weinig mogelijk de kost-
bare jurisprudentie wordt aangetast. Is 
mijn indruk juist dat het opbouwen 
van een geheel nieuwe jurisprudentie 
vele jaren, liggend tussen 5 en 10 ja-
ren, zal vergen? Hoe stelt de Regering 
zich voor dat in die periode de aanko-
pen zullen verlopen? 

Met de zojuist beschreven doelstel-
ling komen we mijns inziens dan uit op 
de zogenaamde maatschappelijke ver-
keerswaarde zoals deze op gezag van 
prof. P. De Haan in Nederlandse Gedach-
ten van 5 december j l . is beschreven. 
Deze maatschappelijke verkeerswaarde 
sluit direct aan op de onteigenings-
rechtspraak. Uitgangspuntvan de 
waardebepaling mijnheer de Voorzit-
ter, zou dan zijn en blijven de waarde 
in het normale verkeer. Dat lijkt mij 
voor de te onteigenen burger ook het 
enige objectieve uitgangspunt. Daarop 
zouden in mindering moeten worden 
gebracht alle waarde-elementen waar-
van de overheid in redelijkheid zou 
kunnen zeggen: dat komt niet U doch 
mij toe. 

Op de eerste plaats behoort de in-
vloed van overheidswerken die in ver-
band met de bestemming zijn of zullen 
worden uitgevoerd voor de volle 100% 
te worden weggedacht. Het is niet re-
del ijk, dat de overheid eerst kostbare 
werken uitvoert en nadien voor de om-
liggende gronden juist daardoor meer 
zou moeten betalen. Dit is onteige-
ningspraktijk en wordt ook door de ont-
eigende als redelijk ervaren. 

Vervolgens de invloed van allerlei 
overheidsbeslissingen van planologi-
sche aard. Eerder heb ik met voorbeel-
den aangetoond dat alle burgers daar 

in positieve of negatieve zin de gevol-
gen van ondervinden. Wil men als 
overheid dat deel van de burgers dat 
onteigend wordt correct behandelen, 
dan kan men in redelijkheid niet verder 
gaan dan het uitschakelen van elke on-
evenredige invloed van het overheids-
handelen op de waarde. Net als iedere 
burger moet de onteigende tot op ze-
kere hoogte geven en nemen. 

Zo kom ik tot mijn vierde conclusie: 
Wanneer we een in de praktijk goed 
functionerende wetgeving deson-
danks wil len aanscherpen om te verze-
keren, dat een onteigende nooit onge-
rechtvaardigd een meerwaarde zal in-
casseren, die het gevolg is van over-
heidshandelen, dan dient het huidige 
artikel 40 te worden gewijzigd en aan-
gevuld met de volgende twee bepalin-
gen: 

a. uitschakeling van de invloed op 
de waarde die uitgaat van overheids-
werken, die in verband met de bestenv 
ming zijn of zullen worden uitgevoerd; 

b. uitschakeling van onevenredige 
invloeden van planologische over-
heidsbeslissingen op de waarde. 

Een en ander hebben wi j in een 
amendement neergelegd. 

De gebruikswaarde zal naar mijn 
overtuiging door de onteigende niet 
als billijk worden ervaren. Dit is een 
belangrijke kwestie, waar de Regering 
te gemakkelijk is overheen gestapt. 

Een sprekend voorbeeld is een ont-
eigening van gronden, met de bedoe-
ling daar zand te winnen. Aan de eige-
naar, die krachtens de Ontgrondings-
wet een vergunning aanvraagt, kan 
deze worden geweigerd. Dan komt de 
overheid en die gaat onteigenen tegen 
de lage gebruikswaarde van hooggele-
gen, droogte-gevoelig zandig bouw-
land. Vervolgens geeft de overheid 
zich zelf een ontgrondingsvergunning 
en gaat het zand tot 10 meter diep uit-
graven en verkrijgt daardoor goed 
bruikbaar zand meteen handelswaar-
de van bijvoorbeeld f 1 a f 5 per m3. De 
huidige jurisprudentie had voor deze 
situaties een wijze oplossing gevon-
den: met als maatstaf dat door een re-
delijk handelend koper en verkoper de 
meerwaarde op redelijke wijze tussen 
onteigende en onteigenaar werd ver-
deeld. 

Ik huiver bij de gedachte dat in Neder-
land een voor een rechtstaat zo belang-
rijke wet als de Onteigeningswet zou 
kunnen ontstaan, die door de burgers 
als onrechtvaardig zal worden erva-
ren. Degene die door de overheid op 
onrechtvaardige basis onteigend 
wordt zal zich er tegelijk van bewust 
zijn dat andere gegadigden dan de 
overheid een reële prijs zouden wil len 
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betalen. Dat kan niet eerlijk zijn, dat 
moet in de praktijk tot moeilijkheden 
leiden. En wat zal dan de volgende 
stap zijn? Geeft dit geen reden tot on-
gerustheid? Onteigend worden en 
daardoor je buurt, je boerderij, je huis, 
je land te moeten verlaten is bepaald 
geen sinecure. Maar onteigend te wor-
den tegen een lagere dan de reële 
waarde is niet te verteren. 

Wij zijn bereid geweest en zijn dat 
nog - en hebben daarvoor in het eind-
verslag een tweetal suggesties gedaan 
- om tot een oplossing te komen. Nu 
de Regering tot tweemaal toe op onze 
suggesties niet is ingegaan, blijft ons 
geen andere mogelijkheid dan zelf met 
een wijzigingsvoorstel te komen. Dit 
amendement houdt rekening met de 
door de Regering geuite bezwaren te-
gen het begrip 'negatieve ontwikke-
lingsschade' en zoekt aansluiting bij 
de bestaande rechtspraak. Wij zijn er-
van overtuigd dat dit amendement in 
zijn gevolgen volledig recht doet aan 
onze gezamenlijke doelstelling, name-
lijk het voorkómen van het incasseren 
van ongerechtvaardigde meerwaarde. 

Wij vertrouwen erop, dat in een con-
structief overleg hiertussen Regering 
en Kamer, een met de inhoud van het 
wetsontwerp en aan de gezamenlijke 
doelstelling beantwoordend compro-
mis kan worden gevonden. 

D 
De heer Van Dam (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorkeursrecht van ge-
meenten heeft steeds een betere ont-
vangst gehad dan zijn tweelingbroer, 
de wijziging van het onteigenings-
recht. Dat is ook te begrijpen. 

Het voorkeursrecht is een uitbrei-
ding van het grondpolitieke instru-
mentarium, waarvan een versterking 
voor de positie van de gemeenten bij 
de grondverwerving wordt verwacht. 
Of het die versterking ook werkelijk zal 
brengen, zal de toekomstige praktijk 
moeten leren. Een voorkeursrecht lijkt 
op het eerste gezicht een eenvoudige 
zaak. Het moet evenwel functioneren 
in sectoren van de samenleving, die zo 
veelvormig en beweeglijk zijn, dat het 
opzetten van een evenwichtige rege-
ling een heksentoer is. Daarom past 
voor wat er van de kant van de Rege-
ring ter tafel is gebracht waardering. 
Niettemin is er van de kant van onze 
fracties behoefte aan enkele aanvullin-
gen en verbeteringen. 

Bij het gebruik van het bestaande 
grondpolitieke instrumentarium door 
de gemeente ligt het zwaartepunt bij 
de grondverwerving en gronduitgifte. 
Wij vinden dat niet ideaal. Het ware ef-

ficiënter, indien de gemeente zonder 
veelvuldige eigendomswisselingen 
haar taak op het gebied van de ruimte-
lijke ordening, de volkshuisvesting en 
dergelijke zou kunnen vervullen. Die 
voorkeur wordt niet alleen ingegeven 
door de efficiency, meer ook door de 
politieke realiteit, dat er tal van be-
stuurders zijn voor wie het een ideaal 
is, dat de grond in gemeenschapshan-
den komt. Voor onze fracties is dat 
geen ideaal. Wij hebben niet meer ver-
trouwen in de gemeenschap dan in de 
doorsnee particuliere eigenaar. Het 
beheer van de grond staat centraal, 
zegt het CDA-program; de vraag naar 
de eigendom behoort daaraan onder-
geschikt te zijn. 

De belangrijke rol van de overheid, 
wat betreft de grondverwerving en de 
gronduitgifte kan worden ingeperkt, 
wanneer de bestaande instrumenten 
beter worden benut en het grondpoli-
tieke instrumentarium zodanig wordt 
uitgebreid, dat de overheid met be-
hulp van een optimale beschikkings-
en beheersbevoegdheid over de grond 
ons ruimtelijk beperkte land bewoon-
baar en leefbaar kan houden, zonder 
dat zij zelf de grond in handen hoeft te 
hebben. Onze fracties stemmen in met 
het hier meer genoemde rapport 
'Grondeigendom en Grondbeheer' 
van een werkgroep van de weten-
schappelijke instituten van onze drie 
partijen, waarin met deze strekking 
aanbevelingen worden gedaan voor 
de uitbreiding van het grondpolitieke 
instrumentarium. Onze fracties betreu-
ren het, dat de Regering in de memo-
rie van antwoord zegt, dat deze denk-
beelden buiten het kader van het wets-
ontwerp liggen. Het gaat om het kader 
voor het grondpolitieke beleid in ons 
land, waarmee het voorkeursrecht ten 
nauwste te maken heeft. Onze fracties 
achten het van belang, dat de Rege-
ring alsnog haar denkbeelden hierover 
naar voren brengt. 

De heer Voortman (PvdA): Ik hoor nu 
ten tweeden male vanavond van de 
kant van het CDA, dat de opvattingen 
worden onderschreven, zoals die zijn 
uiteengezet in het rapport 'Grondei-
gendom en Grondbeheer' van de 
CDA-werkgroep. Betekent dit, dat het 
rapport in extenso wordt onderschre-
ven, inclusief de bijlage over het agra-
rische grondbeleid? Zo ja, hoe moet ik 
dan de vraagstelling op dit punt van de 
CDA-fracties verstaan? 

De heer Van Dam (ARP): Ik heb ge-
zegd, dat wij in grote lijnen de inhoud 
van het rapport onderschrijven .... 

De heer Voortman (PvdA): U aan-
vaardt in principe de opvattingen over 
het agrarisch grondbeleid? 

De heer Van Dam (ARP):.... over 
grond. Wij hebben reeds in het voorlo-
pig verslag naar de opvattingen van de 
Regering hierover geïnformeerd. Het 
gaat hierbij over het voorkeursrecht en 
over de instrumenten voor grondbe-
heer en grondbeleid die het rapport 
aanwijst. 

De heer Voortman (PvdA): Ik hoor dit 
vanavond voor de tweede maal. Ik wi l 
graag weten, of dit is inclusief de op-
vattingen over het agrarisch grondbe-
leid, zoals uiteengezet in hetzelfde rap-
port. 

De heer Van Dam (ARP): In de bijla-
gen? 

De heer De Bekker (KVP): Ik heb reeds 
gezegd, vanuit welk uitgangspunt wi j 
het voorkeursrecht benaderen. Men 
heeft dit kunnen beluisteren. De uit-
werking van voorkeursrechten dient te 
geschieden door het bedrijfsleven zelf, 
daarbij geholpen door de overheid. 
Bovendien moet het kunnen worden 
gedragen door de mensen om wie het 
gaat. Ik heb niet de tijd willen nemen 
om gedurende tien minuten uiteen te 
zetten, hoe ik over voorkeursrechten 
denk. Ik neem aan, dat u mij op dit mo-
ment ook niet de gelegenheid hiertoe 
zult geven, mijnheer de Voorzitter! 

De heer Voortman (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou nog graag een 
antwoord ontvangen op de vraag, of 
het aanhalen - bij herhaling - van het 
rapport als richtinggevend voor het 
optreden van zijn fractie ook inhoudt, 
dat de heer Van Dam de opvattingen 
over agrarische grondpolitiek onder-
schrijft zoals zij in hetzelfde rapport, in-
clusief de bijlagen, zijn uiteengezet. Ik 
meen dat dit van belang is voor de ver-
dere discussie, gezien ook de vraag-
stelling die eerder in dit debat door de 
heer De Bekker ten aanzien van de 
agrarische grondpolitiek aan de Rege-
ring is voorgelegd. 

De heer Van Dam (ARP): Ik meen dat 
de heer De Bekker in zijn algemene be-
schouwing over het andere wets-
ontwerp hierover voldoende heeft ge-
zegd en voldoende duidelijk is ge-
weest. 

De heer De Bekker (KVP): Als de heer 
Voortman doelt op erfpachtstelsels, 
dan kan ik zeggen, dat wij in beginsel 
geen moeite hiermee hebben. 

De heer Voortman (PvdA): Betreft dit 
ook het pleidooi dat in hetzelfde rap-
port wordt gevoerd voor een voor-
keursrecht ten aanzien van niet ver-
pachte grond? 

De heer De Bekker (KVP): Ja. 
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De heer Voortman (PvdA): Onverkort, 
ongelimiteerd geformuleerd? 

De heer DeBekker (KVP): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Voortman moet mij 
niet 'onverkort' laten zeggen. Ik zou 
wil len zeggen: uitgewerkt naar situa-
ties waarvoor het direct nodig is. 

De heer Voortman (PvdA): Dat staat 
niet in het rapport! 

De heer Van Dam (ARP): Wij gaan er-
van uit dat ook de Regering zal erken-
nen dat het ruimtelijke beleid van de 
gemeenten vaak verre van volmaakt is 
en dat aan het beleid van grondver-
werving en gronduitgifte vaak aanzien-
lijke bezwaren zijn verbonden. Het lijkt 
mi j van belang voor de toekomst, 
waarin de activiteiten op dit gebied 
zich misschien wel zullen verleggen, 
maar niet zullen verminderen, om naar 
een meer bevredigend beleid te stre-
ven. 

Ik vat dit deel van mijn betoog sa-
men. Onze fracties - dit zal mevrouw 
Salomons geruststellen - staan posi-
tief ten opzichte van het voorkeurs-
recht van gemeenten. De voorrangs-
positie die het aan de gemeenten ver-
schaft, is wenselijk. Het kan in de be-
staande situatie, mits met verstand ge-
hanteerd, een positieve functie heb-
ben. De ervaringen die met het voor-
keursrecht van gemeenten worden op-
gedaan, kunnen van betekenis zijn 
voor andere niveaus waarop beslissin-
gen over de toekomstige bestemming 
van grond vallen. Dezer dagen zijn in 
dit opzicht beslissingen door de rijks-
overheid genomen, die soortgelijke 
effecten als gemeentelijke beslissingen 
van dien aard kunnen hebben. Heeft de 
Regering zich op een en ander bezon-
nen? 

Het wetsontwerp is niet eenvoudig 
uitgevallen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik heb 
zoeven ook gesproken over de beslis-
singen die dezer dagen zijn gevallen. Ik 
verneem gaarne van de heer Van Dam 
wat hij daarmee bedoelt. Spreken wi j 
over hetzelfde, zoals structuursche-
ma's en verstedelijkingsnota en, zo ja, 
in welke richting gaan de gedachten 
van de heer Van Dam? Ik veronderstel 
ten minste dat wanneer hij vraagt of de 
Regering zich heeft bezonnen, hij zelf 
ook reeds enige gedachten hierover 
heeft ontwikkeld. 

De heer Van Dam (ARP): Uit het feit 
dat ik de vraag stel kan blijken dat ik er 
gedachten over heb. Natuurlijk rijst 
naar aanleiding van beslissingen die 
dezer dagen zijn genomen, de vraag 
welke de effecten zijn. Er bestaat een 

zekere analogie met situaties bij de ge-
meenten. Om nu gelijk al te conclude-
ren - ik proef een beetje de tendens 
van mevrouw Salomons uit haar vraag 
- dat dit en dat zou moeten gebeuren, 
kan ik niet. Ik ben daar nog niet aan 
toe. Ik vind het voorkeursrecht van ge-
meenten naast het effect dat wi j ervan 
verwachten voor de gemeentelijke si-
tuatie, iets als een proeftuin, waar wi j 
ervaringen kunnen opdoen ook voor 
andere situaties. Mijn vraag aan de Re-
gering is, of zij gedacht heeft over de 
analogie tussen de situaties waarover 
wi j hier spreken .... 

Minister Gruijters: De Regering zal 
niet aarzelen te antwoorden. 

De heer Van Dam (ARP): Dat ver-
wacht ik ook niet. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik wi l als 
lid mijn vraag in deze openbare ge-
dachtenwisseling nader concretiseren. 
De heer Van Dam heeft tot mijn vreug-
de sympathie betuigd met het voor-
keursrecht. 

De heer Van Dam (ARP): Dat is toch 
geen verrassing voor u? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik vind 
het altijd prettiger als het in deze ver-
gadering uitdrukkelijk wordt herhaald. 
Het is een ander feit dan wanneer wi j 
wat met elkaar praten en dan zeggen, 
dat wi j het eens zijn. Dit heeft naar 
mijn idee altijd nog een andere rechts-
kracht. 

Ik wi l de concrete vraag aan de heer 
Van Dam stellen: Hij constateert dat 
het voorkeursrecht een nuttig instru-
ment is. Hij constateert dat er nieuwe 
beleidsmaatregelen zijn. Gaan zijn ge-
dachten in een bepaalde richting of 
vindt hij het noodzakelijk, dat er door 
de nieuwe beleidsmaatregelen van de 
Regering aanvullende maatregelen ten 
aanzien van dit wetsontwerp komen? 

De heer Van Dam (ARP): Ik heb al ge-
zegd: U krijgt van mij geen antwoord 
in deze richting, omdat ik dat veel te 
vergaand vind. Wij zijn akkoord met 
het voorkeursrecht. Wij wil len er erva-
ringen mee opdoen en bekijken of de 
ervaringen positieve resultaten ople-
veren om ook op andere niveaus in an-
dere verbanden te gebruiken. Maar om 
nu al te concluderen dat er dit en dat 
zou moeten gebeuren, kan ik niet. Ik 
kan u het antwoord dus niet geven en 
ik zou het ook niet verantwoord vin-
den. 

Het wetsontwerp is niet eenvoudig 
uitgevallen. Ik denk, dat het ook niet 
anders kan. Het voorkeursrecht speelt 
zich af op twee op zich zelf al onover-
zichtelijke en beweeglijke terreinen: 
dat van het ruimtelijke beleid en dat 

van de grondtransacties. Het is niet 
verwonderlijk dat er dan een uitvoeri-
ge en ingewikkelde regeling ontstaat. 

Een uitvoerige voorlichting te zijner 
tijd aan de betrokken burgers zal dan 
ook een onontbeerlijke zaak zijn. Ook 
gemeentebestuurders zullen zich met 
de materie vertrouwd moeten maken. 
Zij zullen zich de mogelijkheden van, 
maar ook de begrenzingen, die aan het 
voorkeursrecht eigen zijn, goed moe-
ten realiseren. Het voorkeursrecht zal 
een nieuwe last betekenen voor hen, 
wier eigendom daaronder komt te val-
len. Dit zal de betrokken bestuurders 
ertoe moeten brengen bij het maken 
van plannen, die bepaalde bestem-
mingen inhouden, welke basis voor 
een voorkeursrecht kunnen vormen, 
nog groter realiteitszin te betrachten 
dan zij al gewend zijn op te brengen. 

De criteria in artikel 2, lid 2, voor de 
werkingssfeer van het voorkeursrecht 
zijn betrekkelijk ru im: een niet-agrari-
sche bestemming en een gebruik, dat 
afwijkt van het plan. Alleen agrarische 
bestemmingen en reeds verwerkelijkte 
bestemmingen zijn uitgezonderd. 

Toch zijn deze criteria voor ons aan-
vaardbaar, uitgaande van het vertrou-
wen dat gemeentebesturen zich bij de 
aanwijzing van voorkeursrechtobjec-
ten zullen beperken tot die bestem-
mingen, waar het belang van een 
gemeentelijke voorrangspositie het 
grootst is en die binnen een overzien-
bare ti jd gerealiseerd kunnen worden. 

Bij een voorgenomen aanwijzing zal 
tevens de beschikbare financiële ruim-
te moeten worden betrokken. Graag 
zal ik van de Regering vernemen, of zij 
deze benadering van het beleid van de 
gemeentebesturen deelt. Als het om 
structuurplannen gaat, is de goedkeu-
ring van het dagelijks bestuur van de 
provincie vereist. Ik ga er van uit, dat 
het toezicht van gedeputeerde staten 
in de aangegeven geest zal geschie-
den. Ligt het niet voor de hand, dat zij 
ook het aan een aanwijzing verbonden 
financiële aspect en tijdsaspect in de 
beschouwingen betrekken? Ik denk in 
dit verband verder aan de ontwerp-
plannen en de structuurplannen, die 
slechts voor een beperkte tijd basis 
voor een voorkeursrecht kunnen zijn. 

Het zal uitgesloten moeten zijn, dat 
met nieuwe ontwerp- of nieuwe struc-
tuurplannen de door de wet gestelde 
termijnen - 7 maanden voor ontwerp-
plannen en maximaal 3 jaar voor 
structuurplannen - worden ontdoken. 
Willen de bewindslieden nog eens uit-
drukkelijk bevestigen, dat elke moge-
lijkheid hiertoe uitgesloten moet zijn? 
Het voorkeursrecht bedoelt - zoals ge-
zegd - de positie van de gemeenten te 
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versterken. Het brengt daartegenover 
tegelijkertijd een verzwakking met zich 
van de positie van de eigenaren, die 
met het voorkeursrecht te maken krij-
gen. Het voorkeursrecht beoogt op 
zich zelf die verzwakking niet. Het is in-
tussen wel een nevengevolg; een on-
vermijdelijk nevengevolg. Bovenop de 
negatieve invloed, die van bestem-
mingsplannen op een bedrijf uitgaat, 
komt nu ook de belemmering dat in 
geval van de noodzaak van verkoop, in 
beginsel één koper in aanmerking 
komt, de gemeente. 

Het voorkeursrecht kan al in een vrij 
vroeg stadium van de plannenmakerij 
van de gemeente effect gaan hebben, 
namelijk in de ontwerp-fase van een 
structuur- of bestemmingsplan. Wij 
hebben daartegen geen bezwaar, om-
dat wij begrijpen, dat ook in deze fase 
een voorkeursrecht wenselijk kan zijn. 

Hoe vroeger het ti jdstip van aan-
vang van het voorkeursrecht valt, hoe 
langer de periode duurt. Des te groter 
is de kans, dat een eigenaar in moei-
lijkheden kan komen, omdat hij zijn 
goed niet langer kan aanhouden. En 
dat is niet de bedoeling van het voor-
keursrecht. Daarom verdient het aan-
beveling voor dergelijke gevallen een 
uitweg te scheppen. Die uitweg kan 
worden gevonden in wat een 'koop-
plicht' voor de gemeente wordt ge-
noemd. 

De Regering heeft in de schriftelijke 
stukken die boot afgehouden. Zij had 
wel begrip voor de wens, maar 
We zullen de schriftelijke discussie niet 
mondeling herhalen. Op onze beurt 
kunnen we wel weer begrip hebben 
voor de reactie van de Regering, en 
wel op grond van het feit, dat de in-
houd van het begrip 'koopplicht' nog 
weinig gedefinieerd was. Zodoende 
waren ook de consequenties niet goed 
te overzien. 

Waaraan wi j nu denken is een koop-
plicht voor de gemeente in gevallen 
waarin een eigenaar zich in een zoda-
nig moeilijke situatie bevindt, dat van 
hem redelijkerwijze niet kan worden 
gevraagd de eigendom van zijn goed 
voort te zetten. Het oordeel, of zo'n si-
tuatie aanwezig is, wil len wi j in han-
den van de rechter zien gelegd. Wij 
stellen ons de gang van zaken als volgt 
voor. 

De eigenaar meldt zijn onroerend 
goed bij burgemeester en wethouders 
ten verkoop aan. Daar gaat de wet ook 
van uit. Beslissen burgemeester en 
wethouders in beginsel positief, dan 
treedt de procedure, voorzien in artikel 
14 en volgende inwerking. Reageren 
burgemeester en wethouders na de 

minnelijke onderhandelingen negatief, 
dan kan de verkoper de rechtbank vra-
gen de gemeente te bevelen haar me-
dewerking te geven aan de totstandko-
ming van een transactie tegen de door 
de rechter te bepalen prijs. Reageren 
burgemeester en wethouders na de 
aanmelding terstond al negatief, dus 
komt er niets van onderhandelingen, 
dan zal de verkoper terstond de recht-
bank kunnen vragen de gemeente te 
bevelen zijn eigendom te kopen tegen 
een door de rechtbank vast te stellen 
prijs. In ons desbetreffende amende-
ment is een en ander vastgelegd. De 
koopprijs brengt mij op een ander on-
derdeel van het wetsontwerp, te weten 
de koppeling met de Onteigeningswet 
in artikel 13, lid 4. 

In de gedachtenwisseling over een 
voorrangspositie voor de gemeente 
op het gebied van de grondverwerving 
hebben lange tijd twee mogelijkheden 
een rol gespeeld. Naast het voorkeurs-
recht werd gedacht aan het voorkoop-
recht voor gemeenten. Het voorkoop-
recht houdt in, dat een verkoper ver-
plicht is een reeds tot stand gekomen 
koopovereenkomst aan de gemeente 
ter inzage te zenden. De gemeente 
zou dan de bevoegdheid hebben die 
overeenkomst als het ware over te ne-
men door in de plaats van de betrok-
ken koper te treden. De gemeente zou 
daarmee gebonden zijn aan de in die 
overeenkomst bepaalde prijs. De Re-
gering herinnert in de memorie van 
toelichting aan deze discussie en aan 
haar voorkeur voor het voorkeurs-
recht, zoals reeds uitgesproken in de 
nota Volkshuisvesting van 19 april 
1972. 

De argumenten voor de voorkeur 
voor het voorkeursrecht boven het 
voorkooprecht worden vrij algemeen 
gedeeld. De bezwaren betroffen onder 
meer het risico dat de koper loopt, dat 
hij, na serieuze onderhandelingen 
door de gemeente buitenspel wordt 
gezet. Het voorkooprecht had voor de 
verkoper het voordeel, dat hij de prijs 
ontving, die hij in vrije onderhandelin-
gen had bedongen. Ik zeg: het voor-
deel, maar dat was natuurlijk een nor-
male zaak. 

In het wetsontwerp voorkeursrecht 
wordt een koppeling met de Onteige-
ningswet gelegd in die zin, dat deskun-
digen en rechtbank hun advies respec-
tievelijk uitspraak over de prijs geven 
op de grondslag van artikel 40 van de 
Onteigeningswet, wat dat dan ook 
worden moge. Dit komt ons onjuist 
voor. De Regering benadrukt zelf in tal 
van toonaarden, dat het bij het voor-
keursrecht gaat om grondverwerving 
door de gemeente op basis van vrijwil-

ligheid en dat er geen enkele samen-
hang is met onteigening. Waarom dan 
toch voor de waardebepaling van het 
betrokken object een koppeling aan de 
Onteigeningswet? Wij zijn in de 
schriftelijke discussie niet overtuigd 
van de logica en de wenselijkheid van 
deze koppeling en zien er gevaren in 
voor het bereiken van de bedoeling 
van het voorkeursrecht. Daarom heb-
ben wi j een amendement ingediend 
om deze koppeling uit het wets-
ontwerp te verwijderen. Wij volstaan 
met verwijdering en stellen er geen 
andere normen, noch uit de bestaan-
de, noch uit de eventueel gewijzigde 
Onteigeningswet voor in de plaats. Wij 
hebben het vertrouwen dat deskundi-
gen en rechtbank naar billijkheid en 
recht in een concreet geval hun oor-
deel zullen geven, zoals nu ook in de 
vrije onderhandelingen gebeurt. 

Een wens nog voor de kinderhand. 
Die betreft de termijn van 2 jaar uit ar-
tikel 9: de termijn, waarbinnen de ver-
koper tijdelijk bevrijd is van het voor-
keursrecht. Die termijn is wat de lengte 
betreft niet gemotiveerd. Dat kan ook 
moeilijk, want het is een arbitraire 
zaak. De ti jd gaat snel. Dat ervaren wi j 
in dit huis. Hoe zijn wi j , aan het einde 
van de vier-jaren-periode, nu niet 
in t i jdnood. De snelheid van de tijd 
geldt ook voor de verkoper. Wij zou-
den hem graag een jaar extra wil len 
gunnen en hebben dat in een amende-
ment neergelegd. 

Met anderen hebben wi j in het voor-
lopig verslag gewezen op mogelijkhe-
den van ontduiking van het voorkeurs-
recht. De Regering heeft daarop nogal 
geruststellend gereageerd. Waarschu-
wingen als nadien van verschillende 
kanten zijn gekomen, geven grond 
voor de vraag of de ontduikingsmoge-
lijkheden door de wetgever wel zo op-
timistisch kunnen worden beoordeeld. 
Wat is bij nader inzien het oordeel van 
de Regering? 

Ik nader het einde van mijn uiteen-
zetting. Onze fracties hebben het wets-
ontwerp Voorkeursrecht positief bena-
derd. Dat kon ook, omdat het in het 
verlengde ligt van de opvattingen, die 
in onze kring leven omtrent het ge-
bruik en beheer van de grond. Enkele 
naar de mening van de fracties ge-
rechtvaardigde verlangens, die zij met 
betrekking tot het wetsontwerp heb-
ben, doen daaraan niets af. Wij vragen 
de Regering bovendien vooruit te zien. 

De grond is een kostbaar goed, dub-
bel en dwars waard om er in grote ver-
antwoordelijkheid mee om te gaan. 
Voor de agrariërs is de grond hun pro-
duktiemiddel. Hun bestaan hangt er 
van af. Burgers en buitenlui hebben 
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met de grond een andere relatie. Voor 
hen is de grond veel meer consump-
tiegoed. De meesten van ons, die een 
beslissing moeten gaan nemen over 
voor een belangrijk volksdeel diep in-
grijpende regelingen, behoren tot de 
categorie van grondconsumenten. Le 
ten wi j die beslissing nemen in het be-
sef, dat wi j met elkaar, boeren, burgers 
en buitenlui, moeten samenleven op 
een beperkt stukje grond dat Neder-
land heet. Dat betekent geven en ne-
men, vaak in de letterlijke zin van het 
woord. Helaas, geven is in de praktijk 
echt niet altijd zaliger dan ontvangen. 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Mijnheer de Voorzitter! In de 
schriftelijke voorbereiding ontbreekt 
van de zijde van de Regering een visie 
op en een beleid ten aanzien van het 
beheer van de grond, waarbinnen de 
voorliggende instrumenten be-
schouwd moeten worden. Wellicht 
ook daarom dreigt in dit debat de die-
perliggende visie rondom de grondpo-
litiek verloren te gaan. Maar de achter-
liggende visies spelen wel mee. Het 
debat is meer dan een spel en de knik-
kers zijn belangrijker dan al het gehar-
rewar, dat wi j in de krant rondom een 
compromis Regering-CDA kunnen le-
zen, doet vermoeden. 

Onze fractie zal de voorl iggende 
wetsontwerpen beoordelen naarde 
mate, waarin zij de grond leggen in 
handen van de gemeenschap. Ruimte, 
grond is schaars. Het toedelen van 
ruimte en grond aan diverse doel-
einden moet zó gebeuren, dat daar-
mee het gemeenschappelijk belang 
gediend is. Dit belang van de gemeen-
schap verdraagt geen speculaties. Dit 
belang van de gemeenschap ver-
draagt ook geen afhankelijkheid van 
de intenties van particuliere eigena-
ren. De bestaanszekerheid van alle le-
den van de Nederlandse bevolking, die 
door de Regering beschermd wordt 
door een strak beleid op het gebied 
van volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening moet voorrang krijgen op de 
rechtszekerheid, die voortspruit uit ei-
gendomsrecht. Waar het privé-belang 
het algemeen belang ernstig schaadt, 
moet het algemeen belang voorrang 
hebben. 

Dus worden nu twee instrumenten 
aangeboden, het voorkeursrecht en de 
gebruikswaarde bij onteigening, zon-
der een nadere aanduiding welke in-
strumenten de Regering nog meer 
voorbereidt. Zijn deze instrumenten 
voldoende? Of zijn zij een topje van 

een ijsberg, die hopelijk spoedig zal 
smelten en ons nog meer instrumen-
tenzal bieden? 

De voorliggende instrumenten 
trachten misstanden bij de aankoop van 
grond tegen te gaan. Maar wat zijn de 
plannen van de Regering met de uitgif-
te van door de gemeente aangekochte 
gronden? Denkt de Regering aan een 
nationaal erfpachtstelsel of huur? 

Graag vernam mijn fractie een inten-
tieverklaring van de Regering. Het ge-
vaar is anders groot, dat de Regering 
verwordt tot een 'tussenhandelaar' en 
de grond wederom uit gemeenschaps-
handen verdwijnt. Welke garanties 
kan de Regering geven, dat de grond-
verwervende overheden - de gemeen-
ten - niet in 'deze fout ' zullen verval-
len? 

Terugkerend tot de inhoud van de 
voorliggende materie zien wi j een nau-
we samenhang tussen beide wetsont-
werpen. Grote waarde hechten wi j aan 
het wetsontwerp Voorkeursrecht. Dit 
wetsontwerp heeft tot doel de positie 
van de gemeente bij het ruimtelijk be-
leid te versterken. Onze fractie heeft 
vertrouwen in het hanteren van dit in-
strument. Op het moment, dat een ei-
genaar toch al van plan is zijn eigen-
dom te verkopen, krijgt de gemeente 
de gelegenheid dit als eerste te ver-
werven. Het is wel zaak, dat de ge-
meente dit recht vroeg genoeg kan 

hanteren. Ook in een vroeg stadium 
van plannenvorming moeten specula-
tiemogelijkheden uitgesloten bli jven. 
Anderzijds moet voorkomen worden 
dat gemeenten al te snel (dus met 
voorbijgaan van inspraakprocedures) 
bestemmingsplannen gaan vaststellen 
om het voorkeursrecht veilig te stellen. 
Dit haasje-over spel moet voorkomen 
worden. Ik zou mij dan ook graag wi l -
len aansluiten bij de interessante sug-
gestie van collega Salomons: de Mi-
nister wijst gebieden aan, waarop het 
voorkeursrecht van toepassing is op 
grond van nationaal ruimtelijke orde-
ningsbeleid. 

Een tweede problematisch punt bij 
dit wetsontwerp blijven wi j de vele uit-
zonderingen in artikel 7 vinden, waar-
bij ik mij kortheidshalve wi l aansluiten 
bij de kanttekeningen, die mevrouw 
Salomons ook op dit punt heeft ge-
maakt. 

Zeer belangrijk element in dit wets-
ontwerp Voorkeursrecht achten wi j de 
koppeling aan de gebruikswaarde. In-
dien deze koppeling verlaten zou wor-
den en verkeerswaarde de grondslag 
zou worden, zien wi j het voorkeurs-
recht uitgehold: impliciet wordt de ge-
meente één van de vele kopers, die op 
de markt zijn. Het algemeen belang is 
bij betaling van de verkeerswaarde 
weggevallen. Het voorkeursrecht 
wordt voorkooprecht. 

Zittend v.l.n.r. de Ministers Gruijters, Van Agt en Van der Stee. Daarachter, staand, het kamerlid 
Van Dam 
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Van der Heem-Wagemakers 
Om speculatiewinst te kunnen af-

dammen is de gebruikswaarde als 
grondslag een vereiste. Immers, iede-
re vorm van een verkeerswaarde, al 
dan niet uitgezuiverd van bepaalde 
elementen, die een gevolg zijn van 
overheidsingrijpen, bergt in zich een 
vermenging van gebruikswaarde en 
andere factoren (zoals ligging en be-
drijfsschade). Deze dooreenmenging 
van factoren zet ook de deur naar spe-
culatiemogelijkheden weer open. 

Alle partijen, die deze Regering steu-
nen, zijn het erover eens, dat grond-
speculatie, ten nadele van de gemeen-
schap, tegengegaan dient te worden. 
De regeringsverklaring sprak heel dui-
delijk over de grondslag 'gebruikswaar-
de' als middel om deze grondspeculatie 
tegen te gaan. 

Wi j hadden dan ook een wets-
ontwerp verwacht, waarin deze ge-
bruikswaarde, heel 'clean', zonder in 
de wet vastgestelde uitzonderingen 
zou zijn gehandhaafd. Onbilli jkheden, 
die zich altijd kunnen voordoen in indi-
viduele gevallen, zouden door rechter-
lijke toetsing vastgesteld kunnen wor-
den. Nu evenwel artikel 40 reeds een 
aantal uitzonderingen in zich bergt, 
komt bij ons de twijfel op of alle moge-
lijkheden tot speculatiewinsten wel 
zijn afgedamd. Zijn toch niet andere 
elementen de grondwaarde binnenge-
drongen, die deze onnodig hoog ma-
ken? Ik denk met name aan alle 'kan'-
bepalingen in artikel 40. 

Met het zelf opnemen van uitzonde-
ringen in het wetsontwerp heeft de Re-
gering zich naar onze mening begeven 
op glad ijs. Indien men een vage termi-
nologie introduceert (bij de waarde-
ring van het onroerend goed kan reke-
ning worden gehouden met het ge-
bruik dat ook gemaakt kan worden van 
de grond, of het woonhuis dat een an-
dere bestemming kan hebben of het 
toelaten van schuren) roept men meer 
krachten op, die stellen: 'doe niet zo 
weinig exact, neemt de verkeerswaar-
de en zuiver die van opbrengsten ten 
gevolge van overheidsingrijpen'. 

Zo wi l De Haan en met hem de heer 
De Bekker als correctiefactor op de 
verkeerswaarde toelaten: 

1. het uitschakelen van overheids-
handelen (investeringen); 

2. het uitschakelen van invloed, die 
uitgaat van bepalingen van het 
bestemmingsplan op de waarde, wel-
ke redelijkerwijs niet ten voor- dan wel 
nadele van de onteigende behoort. 

Bij deze laatste correctiefactor zetten 
wi j vraagtekens. In het amendement-De 
Bekker is duidelijk een analogie gezocht 
met artikel 49 van de Wet op de Ruimte-

lijke Ordening. In zijn toelichting zegt de 
heer De Bekker dat hij een spiegelbepa-
ling heeft willen maken van dit artikel. 
Hij zegt, dat, als de overheid alleen on-
redelijk zware schade op grond van 
haar planologische beslissingen ver-
goedt, zij ook alleen onredelijk groot 
voordeel op grond van haar beslissin-
gen mag ontnemen. Dat klinkt logisch. 
Het is echter niet juist! Waarom niet? 

Een dergelijk positief recht mag de 
heer De Bekker niet koppelen aan de 
verplichting ex artikel 49 van de over-
heid tot vergoeding van onevenredig 
zware schade die een burger lijdt ten 
gevolge van een bestemmingsplan. 
Dikwijls berokkent de overheid indivi-
duele burgers enige schade door de 
beslissingen die zij in het algemeen 
belang neemt op het terrein van de 
ruimtelijke ordening. Wat voor scha-
de is dit? 

Ik citeer uit de memorie van toelich-
t ing: 

'Schade als gevolg van bestem-
mingsplannen is steeds schade, die 
veroorzaakt wordt door beperking van 
de vrijheid van de individuele burgers. 
Met betrekking tot dergelijke schade 
kan worden gesteld, dat de overheid 
niet tot vergoeding gehouden is, in-
dien haar maatregelen niet verder 
gaan dan het concretiseren van de vri j-
heidsbeperking, die voortvloeit uit het 
feit, dat de burger te zamen met ande-
ren op een beperkt territoir in een ge-
meenschap verenigd leeft. Deze vri j-
heidsbeperking kan geacht worden al-
le burgers even zwaar te belasten. Het 
kan echter voorkomen, dat een maat-
regel moet worden getroffen, die de 
vrijheid van een burger sterker aan-
tast, dan met de algemene sociale situ-
atie in overeenstemming is. Alsdan zal 
er grond zijn voor tegemoetkoming in 
de schade. In de beslissingen van de 
Kroon terzake van uitbreidingsplannen 
wordt in dergelijke gevallen gesproken 
van 'onevenredig zware belasting'. 

De heer De Bekker maakt hierbij het 
onlogische spiegelbeeld, dat, als de 
overheid alleen onevenredige schade 
vergoedt, zij ook alleen het onevenre-
dig voordeel mag terugnemen. Hij 
gaat er kennelijk vanuit, dat je een 
voordeel, dat je zonder tegenprestatie 
krijgt omdat de overheid in het alge-
meen belang een bepaalde beslissing 
neemt, later als schadeclaim bij de 
overheid mag indienen als de beslis-
sing anders uitvalt. Mijnheer de Voor-
zitter, dit is de doodslag voor ieder 
overheidsbeleid. 

Tevens is dit in strijd met de wet, uit 
de memorie van toelichting waarvan ik 
zojuist citeerde, en met de jurispru-
dentie. Ik denk hierbij aan duidelijke 

uitspraken van de Kroon inzake be-
stemmingsplannen van de gemeente 
Oss (een uitspraak van 3 september 
1969) en van de gemeente Hoensbroek 
(een uitspraak van 16 oktober 1972). 
De Kroon zegt daarin dat 'aan een 
plan, hetwelk periodiek pleegt te wor-
den herzien, geen blijvende rechten 
kunnen worden ontleend'. 

De heer De Bekker c.s. maken een 
gedachtenfout: zij gaan ervan uit dat, 
wanneer men algemeen belang - dit is 
immers norm bij de bepaling van on-
evenredige schade in de zin van artikel 
49 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning - spiegelt, dit eigenbelang wordt. 
Dit is geenszins waar. Gespiegeld al 
gemeen belang blijft algemeen be-
lang. Het enige, zeker niet onbelangrij-
ke verschil is, dat men er de ene keer 
van links en de andere keer van rechts 
naar kijkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Veelal wordt 
door de voorstellen van de 'maat-
schappelijke verkeerswaarde' gesteld, 
dat hun oplossing de door de Regering 
voorgestelde gebruikswaarde bena-
dert of daaraan gelijk is. Buiten de zo-
juist door mij gesignaleerde juridische 
onjuistheid komen, juist vanwege het 
vasthouden aan het begrip 'verkoop-
waarde', enige gevoelens van arg-
waan naar boven. 

Ook wi j zien de schaden, die verbon-
den kunnen zijn aan het onteigend 
worden. Ook de Regering ziet die; zij 
heeft zich bereid verklaard, de inko-
mensdaling als gevolg van hogere las-
ten bij aankoop van nieuwe grond te 
willen vergoeden. Deze ad-hoc maat-
regel dient terecht een meer structure-
le oplossing, zoals ook collega Wierin-
ga vroeg om een wetsontwerp negatie-
ve inkomensontwikkeling. Maar deze 
negatieve inkomensontwikkeling moet 
geen vertroebelende factor worden in 
de grondprijs en daardoor weer specu-
latiemogelijkheden openen. 

De grondprijs moet als grondslag de 
gebruikswaarde hebben. Als de voor-
stellen van collega De Bekker zo wei-
nig verschil maken met die van de Re-
gering, waarom worden zij dan toch 
ingediend? Als de voorstellen wel we-
zenlijke verschillen inhouden met die 
van de Regering, waarom wordt dan 
niet openlijk daarvoor uitgekomen? 
Vooralsnog vrees ik, dat met het blij-
ven hanteren van het begrip verkeers-
waarde de wet terug open gehouden 
wordt. De weg terug naar individueel 
grondeigendom, waarbij speculatie-
winsten ten laste van de gemeenschap 
blijven voortbestaan. 

Van ons hoeft dat niet. Integendeel, 
wij hebben haast met het brengen van 
grond in gemeenschapsbanden. Daar-
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om hebben wij ook alsnog graag ant-
woord op de vragen die wi j in de 
schriftelijke voorbereiding de Rege-
ring stelden: 

Hoeveel grond denkt de Regering 
per jaar te kunnen aankopen? 

Hoeveel geld is beschikbaar voor 
verwerving van onroerend goed? 

D 
De heerTuijnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als eerste spreker namens 
mijn fractie zal ik mij in hoofdzaak tot 
de Onteigeningswet bepalen. Mijn 
fractiegenoot de heer De Beer zal het 
wetsontwerp betreffende het voor-
keursrecht van gemeenten voor zijn 
rekening nemen. 

Uit de opstelling van de PvdA heb-
ben wi j kunnen afleiden dat het hier 
om een politiek zwaar geladen wets-
ontwerp gaat. De grondpolitiek wordt 
in een adem genoemd met de VAD, de 
ondernemingsraden en de investe-
ringsrekening. Het zijn instrumenten 
waaraan de verdere samenwerkings-
bereidheid van de christen-democra-
ten zal worden getoetst. Dat is mede de 
reden, dat naar de opvattingen van de 
PvdA deze wetsontwerpen, die in het 
politieke jargon - alsof er geen andere 
belangrijke wetsontwerpen meer zijn -
de wat overtrokken aanduiding 'grote 
vier' hebben meegekregen, nog vóór 
de verkiezingen door de Kamer moe-
ten. Of dat allemaal zal lukken, zullen 
we maar afwachten. 

Aan de fractie van de PvdA zal het 
niet liggen. Deze fractie was veertien 
dagen geleden bereid, een overigens 
door haar niet bekwaam geachte Mi-
nister te laten zitten, om deze wet door 
de Kamer te krijgen. 

De Onteigeningswet en de Wet 
voorkeursrecht liggen nu hier ter be-
handeling en dat heeft heel wat kracht 
gekost. De Kamer ontving deze wets-
ontwerpen in december 1975, te laat 
om, zoals de heer Van Thijn dat zo 
mooi zei, 1975 nog het jaar van de 
waarheid te doen zijn. 

De wetten die voor ons liggen be-
handelen slechts bepaalde facetten 
van de grondpolitiek. Ik ben mij er ech-
ter van bewust dat de beslissingen die 
nu zouden worden genomen, ver strek-
kende gevolgen kunnen hebben voor 
de ontwikkeling van de grondpolitiek 
op langere termijn. In socialistische 
kringen is men daar zeer open over: 
daar bestaat een onmiskenbare voor-
liefde voor het in handen van de ge-
meenschap brengen van alle grond, 
ook agrarische grond. Daarnaast zijn 
er verbanden tussen structuurpolitiek 
en grondpolitiek. Er komen, als alle 

plannen door zouden gaan, nog grote 
transacties in het kader van de uitvoe-
ring van de groene nota's. Zaken waar-
over in deze Kamer al verscheidene 
malen is gesproken, maar die nog niet 
in het aangeven van een bepaald be-
leid hebben geresulteerd. Vandaar dat 
wi j als liberalen, zowel om principiële, 
als om praktische redenen de politieke 
besluitvorming over deze wetten zeker 
niet onbelangrijk vinden. 

Wij vinden haar niet onbelangrijk, 
omdat aanneming van de wijziging 
van de Onteigeningswet met name 
een aanzet kan vormen voor een ver-
dere uitholling van de grondeigen-
dom; en die kant wil len wi j bepaald 
niet op. 

Wanneer men de praktische werking 
van de huidige Onteigeningswet over-
denkt en daarbij - en dat is toch het 
uitgangspunt - het algemeen belang 
centraal stelt, ontkomt men niet aan de 
gedachte dat de buiten alle politieke 
proporties liggende betekenis die de 
PvdA aan dit wetsontwerp stelt een 
gevolg moet zijn van gebrek aan erva-
ring met de werking van de Onteige-
ningswet, met name ook van onvol-
doende inzicht in de positie waarin ve-
le onteigenden verkeren. 

Bij de kabinetsformatie is door de 
toenmalige kandidaat-ministers over-
eenstemming bereikt over de grond-
politiek. Het was niet de formule zoals 
die in Keerpunt '72 stond. Weliswaar 
werd de waardering bij onteigening te-
gen gebruikswaarde aanvaard, maar 
daarnaast werd ruimte gemaakt voor 
correcties van onbill i jkheden. Dit laat-
ste element heeft in het wetsontwerp 
veel aandacht gekregen. Maar van po-
litiek belang is of de christen-democra-
ten in de regeringspartijen zich door 
de afspraken die door de ministers t i j-
dens de formatie zijn gemaakt, gebon-
den achten. De heer De Bekker heeft 
tot uitdrukking gebracht dat dit niet het 
geval was. Dat was niet verrassend, 
want hij schreef al in 'De Ti jd ' van 4 
oktober 1974: 'een voorstel betreffende 
grond is als het ware als een onbe-
schreven blad, open voor aanvaar-
ding, verwerping of amendering.'. 

Ook de heer Andriessen was duide-
lijk toen hij eens in de KRO-actualitei-
tenrubriek Echo verklaarde - anders 
dan de heer Van Thijn deed - van oor-
deel te zijn dat het akkoord in het kabi-
net over de grondpolitiek zeker geen 
historisch moment betekent en ook 
dat de KVP niet zal meedoen aan een 
ontwikkeling die de kant op zou gaan 
die het kabinet heeft gekozen, namelijk 
de gebruikswaarde. 

Zo beschouwd kan de wijziging van 
de Onteigeningswet niet anders dan 

een open kwestie zijn. De politiek be-
paald niet onbelangrijke vraag is der-
halve of ongeacht haar nadrukkelijke 
wensen, de PvdA dit wetsontwerp ook 
als een open kwestie beschouwt. Als ik 
de heer Wierenga goed heb beluisterd, 
is dat niet het geval. De conclusies 
welke de PvdA uit verwerping of uit 
een uit haar gezichtshoek te vergaande 
amendering zou trekken zijn zeer 
belangrijk. Indien er bij nader inzien 
geen politieke hypotheek op dit wets-
ontwerp zou l iggen, bestaat er meer 
mogelijkheid tot zakelijk overleg. Ook 
de heer Wierenga drong aan op een 
zakelijke bespreking. 

Voor mij staan bij de overweging 
van dit wetsontwerp drie dingen cen-
traal. Dat zijn: 

1. de vraag of het wetsontwerp in 
strijd is met de Grondwet, namelijk ar-
tikel 165 ingevolge waarvan volledige 
schadeloosstelling voor de onteigende 
wordt gevorderd; 

2. de zeer hoge waarde die ik toeken 
aan de werking van de vigerende Ont-
eigeningswet en de daarbij behoren-
de jurisprudentie; 

3. de positie waarin bezitters van 
agrarisch onroerend-goed voor en na 
onteigening verkeren. 

De vraag of het wetsontwerp in 
strijd is met de Grondwet is omstre-
den. Voor de Regering is het dat niet. 
Dat neemt niet weg dat, gegeven het 
feit dat er verschil van inzicht bestaat, 
terughoudendheid geboden kan zijn. 

De vraag of het wetsontwerp in 
strijd is met de Grondwet, zowel de 
huidige Grondwet als de nieuwe, in-
dien het voorgestelde artikel 13 eerste 
lid van kracht wordt is impliciet aan de 
orde geweest bij de behandeling van 
de grondrechten in december van het 
vorig jaar. Mijn fractie heeft zich daar-
bij heel duidelijk op het standpunt 
gesteld, dat het begrip 'vooraf verze-
kerde schadeloosstelling' inhoudt, dat 
de onteigende in beginsel vermogens-
rechtelijk in de positie wordt gebracht 
die dateert van voor de onteigening. 
Daarmee is het hanteren van de ge-
bruikswaarde als norm in strijd. 

Wanneer de gebruikswaarde im-
mers niet tot de door de Grondwet 
voorgeschreven schadeloosstelling 
zou leiden, zitten we op verkeerd 
spoor. Te meer is dat het geval als aan-
getoond kan worden dat de werkelijke 
waarde van agrarisch onroerend goed 
niet gelijk zou zijn aan de gebruiks-
waarde. Ik ben van oordeel dat die 
waarden niet gelijk zijn; dat derhalve 
een vermogensbestanddeel om niet 
zou worden onteigend. 

Het gaat in feite om de vraag of een 
alternatieve aanwendingsmogelijk-
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heid van grond een waardeverhogen-
de factor kan zijn. Binnen het agrarisch 
bedrijf geldt deze regel wel : 

- als weidegrond een bestemming 
tot tuinbouwgrond krijgt leidt dit in het 
vrije marktmechanisme tot een hogere 
prijs; 

- ook potentiële tuinbouwgrond 
heeft een hogere verkeerswaarde, ook 
al wi l de nieuwe eigenaar geen wijzi-
ging in het gebruik toepassen; de Re-
gering houdt daar ook in haar wets-
ontwerp weer rekening mee; 

- grond die voor een bepaalde ge 
bruikereen bijzondere ligging heeft 
(buurmans land komt maar eenmaal te 
koop, betere afronding) of een bijzon-
dere economische aantrekkelijkheid 
heeft is meer waard. 

Het staat vast dat onder invloed van 
het marktmechanisme waardever-
meerdering optreedt als grond wordt 
aangekocht door particulieren, coöpe-
raties en andere ondernemers. 

Is het dan juist dat er in dit opzicht 
voorde overheid andere maatstaven 
worden aangelegd? Hiermede zitten 
wij midden in het probleem, namelijk 
de vraag of er sprake is van een auto-
nome waardestijging van de grond of 
niet. De Regering meent van niet en ik 
meen van wel. Uitgaande van het ar-
gument dat het voor een grondeige-
naar een toevallige omstandigheid is 
of zijn grond voor andere dan agrari-
sche doeleinden zal worden gebruikt 
en dat de overheid in belangrijke mate 
die bestemmingsverandering bepaalt, 
concludeert de Regering dat de waar-
destijging die aldus ontstaat niet zon-
der meer aan de eigenaar mag toeval-
len. 

Als je als overheid meent een 
belangrijk deel van de onteigenings-
wetgeving overhoop te moeten halen 
dan moeten daar ernstige redenen 
voor zijn. Die reden is dan dat mensen 
zich niet als gevolg van overheids-
maatregelen mogen verrijken. Ik heb 
de Regering gevraagd dit punt nu eens 
met cijfers te onderbouwen. Zij zegt 
dat niet te kunnen. Daardoor bestaat 
gerechte twijfel aan de kracht van het 
argument. Waar mijns inziens niet aan 
getwijfeld kan worden is dat door de 
ligging van de grond en de daardoor 
mogelijk zijnde andere gebruiksmoge-
lijkheden die grond een andere waar-
de heeft dan voor alleen agrarisch ge-
bruik, tenzij men het marktmechanis-
me niet voor de overheid van toepas-
sing wi l verklaren. Als men dat niet wil 
doen, komt dan dat marktmechanisme 
toch weer niet aan bod, doordat de 
meerwaarde wordt doorgeschoven 
naar de gemeente en vandaar naar de 

huiseigenaren? Ik kan dan ook niet be-
grijpen dat voor de overheid andere 
maatstaven zouden gelden dan bij par-
ticulieren. 

Het argument dat de overheid en zij 
alleen, door de bestemmingsbepaling, 
de hogere alternatieve waarde van on-
gebouwd onroerend goed veroor-
zaakt, is minder sterk dan de Regering 
meent. Immers, wi j zijn in Nederland 
verstandige kooplui, die heel goed in-
zien dat er door zaken als stadsuitbrei-
ding, kortom vraag naar grond een al-
ternatieve markt bestaat. Verwach-
tingswaarde ontstaat niet plotseling, 
zij ontwikkelt zich geleidelijk. De over-
heid creëert geen behoefte, zij is niet 
de veroorzaakster maar zij kanaliseert 
slechts die behoefte of blokkeert tijde-
lijk of blijvend met het oog op een goed 
ruimtelijk beleid. Voor die eigenaar was 
het dan ook geen toeval, hij weet al ja-
ren welke kant het opgaat. 

Dat weet hij veel minder of helemaal 
niet wanneer het om grond voor bij-
voorbeeld aanleg van wegen gaat; 
Hierbij kan men wel wat meer aan toe-
val denken. Hier is geen sprake van 
verwachtingswaarde en doorgaans 
komen de bestede prijzen dan ook niet 
hoger dan, zoals dat heet, de 'aardige' 
agrarische waarde. 

Trouwens, wie wat meer thuis is in 
de onteigeningspraktijk weet dat er bij 
grondverkoop nog verscheidene ande-
re waardebepalende factoren meespe-
len. 

De heer De Bekker (KVP): Het is de 
vriendschappelijke agrarische waarde. 

De heer Tuijnman (VVD): Een aantal 
van die vriendelijke agrarische waar-
den bij elkaar geven toch ook een aar-
dig bedrag. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het vaak 
voorkomende gebruik om een plus op 
de prijs te geven indien in een bepaald 
onteigeningsbloc alle eigenaren be-
reid zijn om hun grond in middelijke 
schikking over te dragen. Zo doen par-
tijen nu eenmaal zaken met elkaar: de 
gemeente kan vlot en daardoor goed-
koper aankopen en de veekopers krij-
gen een extra voor hun medewerking. 
Zo werken dat soort zaken. Het resul-
taat is goedkopere ruwe bouwgrond. 
Artikel 11 dat de betekenis heeft van 
een overgangsartikel, zegt dat de 
grond die nu reeds een hogere ver-
keerswaarde heeft, die waarde ook be-
houdt. Ik ben er blij mee, maar daar-
mee bevestigt de Regering niet alleen 
het bestaan van een hogere waarde bij 
alternatief gebruik, zij bestendigt die 
ook. 

Gezien de vele grond die in ons land 
aan deze voorwaarde voldoet maar 
ook het feit dat het vele jaren kan du-

ren voor dat andere gebruik in aan-
merking komt, kan een situatie ont-
staan waarbij onder invloed van de in-
flatie de reële waarde toch langzaam 
maar zeker daalt. Ik acht dit onjuist. Als 
de Regering de hogere p-ijs dan op 
grond van de gebruikswaarde voor be-
paalde gronden erkent - en dat doet zij 
- dan zou het onjuist zijn, voor bepaal-
de eigenaren de geld ontwaarding niet 
te erkennen. 

Ik heb in het voorlopig verslag reeds 
gezegd dat de jurisprudentie met be-
trekking tot de onteigeningswet door 
rechtsgeleerden als een van de gaafste 
stukken jurisprudentie wordt be-
schouwd. De Ministers zeggen, dit 
standpunt te delen. Daar ben ik blij 
mee. 

Maar laten zij er in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag op volgen: 

'Het is ook niet voor niets dat de on-
dergetekenden met opt imisme ver-
trouwen op een slagvaardig en be-
kwaam reageren van de onteigenings-
rechter op de nieuwe wending welke 
aan het onteigeningsrecht door de gel-
ding van de gebruikswaardenorm zal 
worden gegeven'. 

Ik betwist niet de bekwaamheid van 
de rechter maar ik meen de slagvaar-
digheid, althans in de betekenis van 
een spoedig ter beschikking komende 
nieuwe jurisprudentie, met een kor-
reltje zout te moeten nemen. Niet al-
leen is daarvoor de gehele materie 
veel te gecompliceerd - het aantal va-
rianten is uitermate groot - maar bo-
vendien hebben de Ministers in hun 
voorstel om aan de aan de gebruiks-
waarde klevende bezwaren althans 
nog enigermate tegemoet te komen, 
een aantal in acht te nemen voorwaar-
den ingebouwd die, naar mijn overtui-
ging, pas naar verloop van vele jaren 
tot een vlot hanteerbare jurisprudentie 
zullen kunnen leiden. 

Bovendien zien de Ministers daarbij 
een belangrijk facet over het hoofd. 
Het gaat niet alleen om de onteige-
ningsrechter, het gaat niet minder om 
de juridische raadsman van de ontei-
gende. Het aantal gespecialiseerde ont-
eigeningsadvocaten is bijzonder 
klein. Bij het zeer grote aantal minneli j-
ke schikkingen in ons land valt dat ook 
niet te verwonderen. Maar uit eigen er-
varing weet ik maar al te goed, hoe 
weinig keuze er is als in echt moeilijke 
onteigeningszaken - en daar zouden 
wij nu in de toekomst voor komen te 
staan - een beroep op rechtskundige 
hulp moet worden gedaan. Zoals ik zo 
dadelijk nog zal toelichten zal er, door-
dat het aantal minnelijke schikkingen 
drastisch dalen, een sterk toene-
mende vraag zijn naar juridische bij-
stand. 
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Wel zijn er in ons land een groter 

aantal onteigeningsdeskundigen, 
mensen die doorgaans zowel voor ont-
eigenden als voor onteigenaars werk-
zaam zijn. Voor zover het om taxaties 
en schadeberekeningen gaat, funge-
ren sommigen ook als rechtbankdes-
kundigen. Het zijn in hoofdzaak routi-
niers, die alleen of in samenwerking 
met anderen, aan de hand van een ja-
renlange praktijk op doorgaans bevre-
digende wijze opereren. Maar het zijn 
geen juristen. Wat zij doen is het toe-
passen van de jurisprudentie. Het zijn 
geen mede-ontwerpers van de juris-
prudentie, maar door hun bemidde-
ling komen in de praktijk wel de mees-
te minnelijke schikkingen tot stand. 

Mijn vraag is nu, wat deze mensen 
aan moeten met een regeling zoals de 
wet die nu wi l voorschrijven. Ik zie er, 
vooral in het begin, veel narigheid van 
komen. 

Mijns inziens lopen de Ministers 
veel te gemakkelijk over dit probleem 
heen; ik betwijfel, of ze het probleem 
wel zien liggen. 

Onteigend worden betekent voor ve-
le eigenaren meer dan het afstand 
doen van hun bezit. Ik weet- en ik on-
derschrijf dat ook - dat emotionele 
waardefactoren buiten beschouwing 
dienen te blijven. En toch is het zo dat 
de huidige onteigeningswetgeving 
door menige onteigende niet alleen 
als een strikt formele zaak wordt ge-
voeld. Men aanvaardt de onvermijde-
lijkheid van het afstand moeten doen 
omdat men - ik geef toe dat het wat 
pathetisch k l ink t - in de materiële uit-
werking toch zo iets als een verant-
woorde menselijke handeling herkent. 
Dit dreigt nu verloren te gaan en ik be-
treur dat buitengewoon. 

En dan ten slotte de vraag, hoe de 
nieuwe regeling bij de onteigenden zal 
overkomen. Men kan er lang of kort 
over praten, op den duur zullen zij er 
allen minder van worden. Dat is niet 
voor allen gelijk omdat er voor de ont-
eigende eigenaar-gebruiker als ge-
volg van het communicerend effect 
van vermogens- en inkomensschade, 
bij een lagere grondprijs een hogere 
inkomensschade uit de bus komt. 
Maar dit verder terzijde. 

Ik wees er reeds op dat de argumen-
tatie om van de huidige regeling af te 
stappen, niet in het euvel van minder 
gewenste praktijken kan zijn gelegen. 
Desgevraagd konden de Ministers ook 
geen gegevens produceren over de 
mate waarin met grond zou worden 
gespeculeerd. Gezien de kosten-baten-
verhouding, maar meer nog de moei-
lijkheid om grond in handen te krijgen, 

kunnen speculatieve grondaankopen 
tot de uitzonderingen worden gere-
kend. De meeste grond is doorgaans 
reeds lang, vaak zelfs geslachten lang 
in handen van een en dezelfde familie. 
In zoverre bestaat er geen principieel 
verschil tussen te onteigenen grond 
die nimmer van bestemming zal ver-
anderen. 

De Regering hoeft er niet aan te twi j -
felen dat de grondeigenaren een waar-
dering op basis van de gebruikswaar-
de als een onrecht zullen zien. Populair 
gezegd voelen deze mensen het zo 
aan, dat hen door de overheid een 
poot wordt uitgedraaid. 

Zij voelen het als een ingreep in hun 
rechten, in feite in het gegroeide ge-
woonterecht; zo beleven zij dat door-
gaans. Het ligt voor de hand dat met 
name in agrarische kring bijzonder 
grote bezwaren bestaan. Jongstleden 
vrijdag liet de voorzitter van de Katho-
lieke Boeren- en Tuindersbond, de 
heer Schouten, sprekende voor de 
radio dat nog eens heel duidelijk blij-
ken. Hij staat daarmee in de agrarische 
organisaties niet alleen. Men voelt het 
niet anders, dan dat op weinig overtui-
gende motivieven de waarde van het 
de onteigenen onroerend goed kunst-
matig wordt verlaagd. Dat is te meer 
het geval, omdat er aan deze ingreep 
een lange geschiedenis is voorafge-
gaan. Het feit bijvoorbeeld dat de fis-
cus bij de vaststelling van het vermo-
gen rekening houdt met de ligging van 
de grond binnen een bestemmings-
plan, zelfs in gevallen waarbij de be-
stemmingsverandering nog vele jaren 
op zich kan laten wachten en mis-
schien zelfs tijdens het leven van een 
eigenaar nooit wordt gerealiseerd, 
spreekt de mensen in die zin aan dat zij 
de verkeerswaarde een door de over-
heid erkend recht achten. De Regering 
mag aan dit feit wellicht niet zwaar t i l-
len, de burger doet dit nu eenmaal 
wel. 

Het is duidelijk dat velen - en de 
landbouworganisaties zullen dat sterk 
bevorderen - alles in het werk zullen 
stellen om door het aanspannen van 
een gerechtelijke procedure nog zo 
veel mogelijk aan hun trekken te ko-
men. Een punt dat bij dit alles mee-
speelt, is de prijs die de gemeenten 
voor de bouwrijpe grond berekenen. Ik 
heb in het voorlopig verslag en in het 
eindverslag om een beter inzicht in de 
prijsopbouw van de bouwrijpe grond 
gevraagd. De Ministers kunnen daar 
geen gegevens over produceren, maar 
het is een publiek geheim dat sommi-
ge gemeenten er bijzonder slag van 
hebben om de kostenfactoren die ten 
grondslag liggen aan de uiteindelijke 

bouwgrondprijs, ruim te bemeten. Ik 
wijs in dit verband op de wijze waarop 
allerlei bovenwijkse voorzieningen 
worden geactiveerd. Het ligt toch voor 
de hand dat de onteigenden, als zij het 
in de toekomst met nauw bemeten 
prijzen moeten stellen, niet kunnen in-
zien dat de gemeenten hun gang mo-
gen gaan. Is het dan zo vreemd dat zij 
zich afvragen: 'Wie speculeert er nu ei-
genlijk'? Het feit dat gemeenten bouw-
percelen aanbieden, waarbij wel een 
minimumpri js wordt genoemd, maar 
overigens zo'n perceel aan de hoogst 
biedende wordt verkocht, de verschil-
len die er zijn tussen de prijzen voor 
woningwetbouw en particuliere bouw, 
dit alles ontgaat de onteigenden niet. 

De Ministers hebben mijn opmerkin-
gen over de positie van de kleine eige-
naren niet begrepen of niet willen be-
grijpen. Ik wil dat nog eens proberen 
toe te lichten. Bij onteigeningen zijn nu 
eenmaal vaak kleine eigenaren betrok-
ken. Vaak ook gaat het om kleine stuk-
ken van grotere eigenaren. Waar ik nu 
voor vrees, is dat juist de kleinere eige-
naren, die - ik kan dat natuurlijk niet 
ontkennen - in principe over dezelfde 
rechtsmiddelen kunnen beschikken als 
de grotere eigenaren, terug zullen 
schrikken voor de financiële consequen-
ties die er voor hen aan een gerech-
telijke procedure zullen zitten. Dat be-
tekent wel, dat de waarde van hun 
goed daardoor kan worden gedrukt. 

Ik kom nu tot het probleem dat in fei-
te het grootste knelpunt is. Wat is de 
waarde volgens bestaand gebruik? 
Hoe stel je die waarde vast? De Minis-
ters zijn daar gauw mee klaar: het is de 
waarde die men moet betalen voor ver-
gelijkbare landbouwgrond die niet door 
de schaduw van de bebouwing wordt 
geraakt. Bij de huidige ontwikkeling 
van de grondmarkt wordt dat een hei-
dens karwei. Wij zitten in een ontwikke-
lingsfase waarbij de grondprijs door zo 
vele individuele waarderingsoverwe-
gingen van de koper worden beheerst, 
dat er van enige lijn haast niet gespro-
ken kan worden. Dat is overigens niet 
nieuw. Ik heb er geen kijk op, wanneer 
en op welk niveau de grondmarkt tot 
rust zal zijn gekomen. 

Minister van der Stee ziet dat pro-
bleem wel liggen, getuige zijn gedach-
te om door een selectief voorkeurs-
recht voor de SBL in de grondmarkt te 
komen, een gedachte die hij in een la-
ter stadium toch enigszins heeft gere-
lativeerd door op te merken dat een di-
recte ingreep in de prijzen niet in de 
bedoeling ligt. Ik acht dit laatste ver-
standig, gezien de ervaringen die wij 
destijds met de Wet vervreemding 
landbouwgronden hebben gehad. 
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Maar dat betekent wel dat de grote 
verschillen in grondprijzen als een ge-
geven feit moeten worden be-
schouwd. Daardoor blijft het een on-
doorzichtige zaak. 

Over de toepassing van de le-
den 2 t/m 11 van artikel 40 sprak ik 
reeds toen ik het over de jurispruden-
tie had. Het wordt aan de onteige-
ningsdeskundigen overgelaten de in 
deze leden gegeven voorschriften en 
mogelijkheden mede vorm en inhoud 
te geven. Ik erken dat er in die toepas-
sing enige rek kan zitten maar het is 
vooralsnog onduidelijk waar de des-
kundigen van de betrokken partijen el-
kaar zullen ontmoeten. Veelal, en naar 
ik verwacht zeker gedurende een niet 
eens zo klein aantal jaren, zal de rech-
ter in dezen de beslissende stem heb-
ben. 

Door de koppeling van de Wet Voor-
keu rsrecht gemeenten aan de voorge-
stelde wijziging van de Onteigenings-
wet, kan de verkoper maar één kant 
uit. De gemeente heeft dan een mono-
poliepositie of kan althans een mono-
poliepositie innemen. Dat maakt de wi j -
ze waarop uiteindelijk de grondprijs 
wordt vastgesteld tot een delicate 
zaak. Volgens het wetsvoorstel spelen 
de prijzen die in het vrije verkeer tot 
stand zouden kunnen komen, namelijk 
dan wanneer de gemeente geen voor-
keursrecht kan of wi l uitoefenen, geen 
rol. 

Maar het is bepaald niet uitgesloten 
dat er prijzen in het vrije verkeer tot 
stand zullen komen. Uiteindelijk be-
hoeft een gemeente om bouwprojec-
ten van de grond te krijgen volgens 
een vastgesteld bestemmingsplan de 
grond niet zelf bouwrijp te maken. Zij 
kan dat, in goed overleg, ook aan 
bouwmaatschappijen overlaten. Dit 
gebeurt ook. Deze zijn niet gebonden 
aan de gebruikswaardeprijs. Er blijft 
bijaldien ruimte voor een twee-prijzen-
systeem. 

De wet gaat ervan uit dat de positie-
ve gevolgen van overheidshandelin-
gen bij de prijsvaststelling door aanko-
pen door de gemeenten moeten wor-
den uitgeschakeld. Het is al meer be-
toogd, maar daardoor blijven de nega-
tieve gevolgen van het overheidshan-
delen voor rekening van de onteigen-
de. Tot nu toe heeft deze daar in het al-
gemeen niet veel problemen van ge-
maakt. In de praktijk is het immers zo 
dat de onteigende zich in dit opzicht 
gecompenseerd wist door de hogere 
waarde die zijn onroerend goed bij ont-
eigening wordt toegekend. Dit laatste 
wordt volgens dit wetsontwerp niet 
langer mogelijk. 

De negatieve invloed wordt door de 
Regering niet ontkend. Zij zegt dat het 
een veelomvattend probleem is. Dat 
moge waar zijn, maar voor de ontei-
genden is het wel degelijk van het al-
lergrootste belang. Met de toezegging 
van de Regering dat zij de kwestie in 
nadere beschouwing zal nemen schiet 
de onteigende geen steek op. 

Het verhaal dat de Ministers over de 
planschade houden, namelijk dat een 
beroep op planschade krachtens arti-
kel 49 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening kan worden gedaan, snijdt 
geen hout. Dit artikel is tot dusverre 
een dode letter in de Onteigeningswet. 

Ik betreur het ten zeerste dat over 
een voor de onteigenden zo belangrijk 
punt zo gemakkelijk wordt heen gelo-
pen. De negatieve invloed van, dus de 
schade als gevolg van overheidshan-
delingen wordt door de Regering niet 
ontkend maar ze weigert er iets aan te 
doen. 

Dat de negatieve invloeden er zijn en 
dat ze het inkomen van de eigenaar en 
de eigenaar-gebruiker drukken, soms 
gedurende vele jaren en dan nog vaak 
in toenemende mate, staat vast. Men 
behoeft daarvoor niet eens de exploi-
tatie-rekening in te zien; meestal kan 
volstaan worden om naar de gebou-
wen en het land te kijken. 

Overzie ik nu waar dit wetsontwerp 
toe leidt dan constateer ik dat er niet 
alleen te kort wordt gedaan aan de ei-
genaren door de fictie van de ge-
bruikswaarde te hanteren, maar dat er 
bovendien zoveel onzekerheden inge-
bouwd zijn dat ik het niet verantwoord 
acht mijn goedkeuring en die van mijn 
fractie aan dit wetsontwerp te geven. 

Ik vind het een onding. Zou het on-
verhoopt tot wet worden verheven 
dan zal gauw genoeg blijken hoezeer 
wij er mee in de nesten komen, niet al-
leen de onteigenden maar niet minder 
de onteigenaars. Alleen degenen die 
gemeenschapseigendom van de 
grond wensen, zullen dan hun zin heb-
ben. Voor hun verlangen staat dan de 
deur op een kier. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij opgevallen dat de 
Minister van Landbouw en Visserij ge-
ruime ti jd afwezig was tijdens dit de-
bat en nóg afwezig is. Het is mij ter ore 
gekomen, dat hij zich elders in het ge-
bouw bezighoudt met zaken die aan-
zienlijk minder dringend schijnen te 
zijn dan wat wij hier aan het behande-
len zijn. Collega Tuijnman is een vrien-
delijk mens. Hij heeft er niets van ge-
zegd, maar ik wil wel kwijt, dat ik het 
hoogst ongepast vind dat, wanneer 

een van de meest vooraanstaande 
specialisten op het gebied van de land-
bouw in deze Kamer aan het woord is, 
de Minister van Landbouw, die het 
wetsontwerp waarover wi j thans spre-
ken mede-ondertekend heeft, niet aan-
wezig is. 

Minister Van Agt: Ik mag er wel op wi j-
zen, dat het in deze Kamer heel vaak 
voorkomt dat bij de verdediging van 
een wetsontwerp, dat de handtekenin-
gen van meer bewindslieden draagt, 
alleen de eerste ondertekenaar aanwe-
zig is. Nu zijn wij zelfs met ons tweeën. 
Wij zouden met ons drieën kunnen 
zijn. Dat wi j niet in volle bezetting hier 
zijn aangetreden, geeft naar ik vind 
geen reden tot zoveel theatrale veront-
waardiging. 

De heer De Beer (VVD): Ik heb niet ge-
vraagd om een vol aantreden van de 
drie Ministers die het wetsontwerp 
ondertekend hebben waarover de heer 
Tuijnman zojuist gesproken heeft. Ik 
achtte het voor de hand liggend dat de 
Minister van Landbouw en Visserij toen 
hij aan het woord was, aanwezig zou 
zijn. 

'De grond wordt geleidelijk in ge-
meenschapshanden gebracht door 
verruiming van de verwervingsmoge-
lijkheden en een aktief wervingsbeleid, 
door uitgifte in erfpacht en door een 
landelijk financieringssysteem.'Zo 
staat het verwoord in 'Voorwaarts en 
niet vergeten', het nieuwe verkiezings-
program van de PvdA. Ook het kers-
verse concept-regeerakkoord van 
PvdA en PPR heeft het over het 'gelei-
delijk brengen van de grond in ge-
meenschapshanden'. 

Het is duidelijk, dat wij het voor ons 
liggend wetsontwerp Wet voorkeurs-
recht gemeenten niet los kunnen zien 
van het streven, dat uit de beide zo 
juist geciteerde programma's spreekt. 
Mevrouw van den Heem heeft in haar 
bijdrage dat verband nog eens uitdruk-
kelijk onderstreept. 

De memorie van toelichting van het 
wetsontwerp geeft een op zich zelf -
ook voor de VVD - aanvaardbare re-
den voor de noodzaak van een voor-
keursrecht. Het voorkeursrecht dient 
ter ondersteuning van het aankoopbe-
leid van gemeenten, dat tot dusverre 
wordt doorkruist door aankopen door 
andere gegadigden, veelal bij verras-
sing, zo staat er. Maar zoals het altijd 
met dit soort zaken gaat, dienen doel 
en middel op elkaar te zijn afgestemd. 
En dan rijzen bij de VVD een aantal 
vragen. 

- Hoe vaak komt het voor, dat 
grond voor de neus van de gemeenten 
wordt weggekocht? Is het een margi-
naal probleem of niet? 
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De Beer 
- Als het voorkomt, wat is dan de 

oorzaak? Is de gemeente in die geval-
len zelf mede schuldig aan het gebeur-
de? Had zij het kunnen voorkomen? 

- Iser sprake van een prijsverho-
gend effect? Zo ja, in welke mate? 

- Ishet voorgestelde voorkeurs-
recht een goede remedie tegen het 
eventueel geconstateerde euvel? 

Een groot aantal soortgelijke vragen 
zijn in de schriftelijke voorbereiding 
van het wetsontwerp gesteld, door 
ons en door anderen. Daar is geen, of 
zeer onvoldoende antwoord op geko-
men van de zijde van de Regering. Wij 
hebben dat al eerder kunnen horen, 
vandaag. In de memorie van antwoord 
wordt verwezen naar berichten in 
pers, en de veelvuldige, naar aanlei-
ding daarvan gestelde vragen uit de 
Kamer. Maareen behoorlijke onder-
bouwing van de noodzaak van een 
voorkeursrecht ontbreekt. Die is, on-
danks aandringen in het eindverslag, 
ook in de nota naar aanleiding van dat 
verslag niet gekomen. 

Op zo'n moment begint bij ons de 
twijfel aan de juistheid van een voor-
keursrecht de kop op te steken. En ze-
ker aan een voorkeursrecht, zoals dat 
in dit wetsontwerp wordt voorgesteld. 
Dat gaat namelijk bijzonder ver. Het 
wetsontwerp maakt een forse inbreuk 
op de rechten van de burgers. Hun 
vrije beschikking over hun onroerend 
goed wordt sterk ingeperkt. Daar kan 
ook vanuit liberaal standpunt bezien 
rechtvaardiging voor te vinden zijn. 
Maar die moet dan ook blijken. Op dat 
punt is de Regering juist schromelijk 
tekort geschoten. De twijfel blijft be-
staan of hier niet met een kanon op een 
mug wordt geschoten. En of dit wets-
ontwerp in een afweging van belangen 
van overheid tegenover individu niet 
véél en véél te ver is doorgeslagen naar 
de belangenbehartiging van de over-
heid. 

Een alternatief voor het voorkeurs-
recht, te weten het voorkooprecht voor 
gemeenten, is afgewezen door de Re-
gering. Met dat voorkooprecht is het 
wat merkwaardig gegaan. Als wi j de 
stukken van de kabinetsformatie er 
nog eens op nalezen, zien wi j dat de 
CDA-partijen daar lange tijd voorstan-
der van waren. In tegenstelling tot de 
PvdA, D'66 en PPR, die zich van meet 
af aan voor een voorkeursrecht ver-
klaarden. Maar geleidelijk aan wordt 
het voorkooprecht ondergesneeuwd 
door formateur Burger. En in de con-
clusies van de formateur staat ten slot-
te alleen nog maar het voorkeursrecht. 
Dat is jammer, want een voorkoop-
recht zou zeker onze voorkeur hebben 

gehad, en wel om twee redenen. Ten 
eerste zou daarmee automatisch ont-
koppeling van de gebruikswaarde zijn 
bereikt. Die ontkoppeling wensen wi j 
heel nadrukkelijk. En ten tweede zou 
de procedure aanzienlijk sneller en 
daarmee beter zijn verlopen dan bij 
het altijd toch wat moeizame voor-
keu rsrecht. 

Wij hebben overwogen het wets-
ontwerp te amenderen in de richting 
van een verkooprecht, maar het is 
ons gebleken, dat dit naar alle waar-
schijnlijkheid als een destructief amen-
dement zou moeten worden be-
schouwd. Ook hebben wi j gedacht aan 
de mogelijkheid, het voorkooprecht 
als alternatief voor het voorliggende 
wetsontwerp bij wijze van initiatief-
voorstel voor te leggen aan de Kamer, 
maar ook daar hebben wij van afge-
zien, toen ons bleek dat een dergelijk 
initiatief geen schijn van kans zou heb-
ben in dit huis. 

Zo staan wi j thans voor een beoor-
deling van het veel verdergaande 
voorkeursrecht, zoals voorgesteld in 
dit wetsontwerp. Alvorens daarover 
uit te weiden, wi l ik eerst wat zeggen 
over de politieke achtergronden van 
dit voorstel. 

Ik begon niet voor niets met citaten 
uit het nieuwe verkiezingsprogram 
van de PvdA en het regeerakkoord tus-
sen PvdA en PPR. Wat ook de beweeg-
redenen uit de memorie van toelich-
t ing zijn; wat ook de motieven zijn van 
de CDA-partijen, die zich al bij het uit-
komen van dit wetsontwerp in grote 
lijnen akkoord verklaarden met het 
toekennen van een voorkeursrecht aan 
gemeenten, er is geen twijfel mogelijk 
dat bij partijen als de PvdA en de PPR 
dit voorkeursrecht gezien wordt als 
een bruikbaar middel om het socialis-
tisch streven: alle grond blijvend in han-
den van de overheid, te realiseren. 

Waarom grond in handen van de 
overheid? De meestentijds opgegeven 
reden is dat de waardestijging van de 
grond de gemeenschap ten goede dient 
te komen. Als argument daartoe wordt 
aangevoerd, dat grond schaars zou 
zijn. Deze stelling is zeker aanvecht-
baar, maar dat valt enigszins buiten 
het kader van dit wetsontwerp. Zeker 
is, dat handel drijven in grond en het 
exploiteren daarvan vanuit een over-
heidsmonopolie menige gemeente 
geen windeieren legt. Het is verbazing-
wekkend om te zien hoeveel colleges 
van burgemeester en wethouders, on-
geacht hun politieke kleur, zich gaan 
gedragen als 19de eeuwse kapitalis-
ten, zodra het om de handel in grond 
gaat. 

Er is echter ook een tweede reden. 
Grond in handen van de overheid be-
tekent dubbele macht. De overheid be-
schikt reeds over een keur van publiek-
rechtelijke mogelijkheden om het al-
gemeen belang te dienen (wat daaron-
der in een bepaalde situatie ook moge 
worden verstaan). Het gebruik van de 
grond kan via streek-, structuur- en be-
stemmingsplannen worden geregeld. 
Milieuvervuiling kan met bestaande en 
nog in de maak zijnde milieuwetge-
ving worden bestreden. Woningwet 
en plaatselijke bouwverordeningen 
houden de bebouwing in de hand. 
Echter, elk van deze procedures kost 
t i jd. Zij zijn gebaseerd op zorgvuldig 
uitgekiende wetgeving, die alle ruimte 
laat om de rechten van de burgers -
onder andere door beroepsmogelijk-
heden - af te wegen tegen de belan-
gen van de overheid. Voor fervente 
voorstanders van een andere maat-
schappij gaat het op die manier niet 
vlug genoeg. Zij hebben haast, hun 
politieke doelstellingen te verwezenlij-
ken; de kleine zowel als de grote. Het 
zou in veel opzichten veel gemakkelij-
ker gaan, indien de overheid niet 
slechts publiekrechtelijke, maar ook 
privaatrechtelijke beschikkingsmacht 
over de grond krijgt. Daarom moet de 
grond in overheidshanden. 

Is dat doel bereikt, dan staan vervol-
gens twee wegen open: 

a. uitgifte van grond in erfpacht; 
b. verkoop onder allerlei kettingbe-

dingen. 
Beide methoden leiden tot hetzelfde 

resultaat: de overheid kan privaatrech-
telijk allerlei zaken regelen, zonder dat 
daar uitgebreide wettelijke procedures 
aan te pas komen. Daarom: groot-
grondbezit in handen van de overheid 
is een dubbel machtswapen. 

Ik wi l ook nog even stilstaan bij het 
feit, dat in het PvdA-jargon bij voor-
keur wordt gesproken van 'grond in 
gemeenschapsbanden'. Heel duidelijk 
wordt daarmee de suggestie gewekt 
dat wanneer de plaatselijke overheid 
de grond in handen zou nebben, wij al-
len op voet van gelijkheid over het ge-
bruik ervan zouden kunnen meebeslis-
sen, en dat automatisch het algemeen 
belang zou worden gediend. Dat is niet 
waar. De gemeenschap is méér dan al-
leen maar de overheid. Zij is het totaal 
van de overheid en allerlei grote en 
kleine particuliere groeperingen. 

Als de grond in handen van de over-
heid komt, is hij daarmee nog geens-
zins in handen van de gemeenschap. 
Bovendien hebben overheden, zeker 
als zij privaatrechtelijk optreden, de 
neiging om een doel in zich zelf te wor-
den. Het is dan ook helemaal niet ge-
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zegd dat de overheid onder alle om-
standigheden het algemeen belang 
dient. Heel duidelijk kan dat worden, 
waar sprake is van een meerderheids-
college. Dergelijke colleges doen 
graag dingen, die applaus veroorzaken 
bij dat deel van hun achterban, dat po-
litiek actief is. Grond in handen van de 
overheid is daarom in een aantal ge-
vallen weinig anders dan concentratie 
van macht in handen van een betrek-
keiijk kleine groep mensen: bestuur-
ders, beleidsambtenaren en een stukje 
achterban. Wie het werkelijk ernst is 
met de spreiding van macht - en dat 
doen liberalen - zal ernaar streven om 
wat de grondpolitiek betreft de eigen-
dom in handen van zeer vele kleine ei-
genaars te houden en zo nodig te 
brengen. Dat is de achtergrond, waar-
tegen onze kritiek op het wetsontwerp 
moet worden bezien. 

De heer Aarts (KVP): Het is toch niet zo 
dat alle grond die via het voorkeurs-
recht in handen van de gemeente 
komt daar ook blijft? 

De heer De Beer (VVD): Dat is wel de 
bedoeling van de PvdA/PPR. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Waar 
haalt u dat nu vandaan? 

De heer De Beer (VVD): Dat is het uit-
eindelijke doel. Het staat in het pro-
gramma van de PvdA. Mevrouw Van 
der Heem-Wagemakers heeft het ver-
band tussen het voorkeursrecht en het 
blijvend eigendom van de overheid 
nadrukkelijk onderstreept. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik heb ge-
sproken over het beheer en dat is ab-
soluut iets anders dan een eigendoms-
recht dat bij de overheid zou berusten. 
Dat is het standpunt van mijn fractie 
en mijn partij. Wat de heer De Beer uit 
ons programma wi l lezen is voor zijn 
rekening. Op dit moment is ons stand-
punt dat wi j het voorkeursrecht als een 
beheer- en inrichtingsinstrument we-
zenlijk vinden en niets anders. 

De heer De Beer (VVD): Is het waar of 
niet waar dat in het program van de 
Partij van de Arbeid staat dat de grond 
in handen van de gemeenschap, van 
de overheid moet komen? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Er staan 
een aantal fasen in vermeld en die 
staan allemaal onder het kopje 'be-
heer'. Dat heeft niets te maken met de 
huidige situatie. Daar is sprake van 
een totaal andere benadering, waarin 
zakelijke rechten op de grond ook heel 
anders worden benaderd. Wij zijn dan 
echter in een veel verder begrip dan de 
heer De Beer, naar ik vrees, kan bevat-

ten. Daarover zullen wi j later nog wel 
eens praten. Op dit moment hebben 
wij het alleen over het voorkeursrecht 
als beheer- en inrichtingsinstrument 
en niet als onteigeningsinstrument. 

De heer De Beer (VVD): Dat is een in-
gewikkelde manier om ja te zeggen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik begrijp 
dat het voor de heer De Beer te moei-
lijk was, maar het was een hele duide-
lijke manier om nee te zeggen. 

De heer Koekoek (BP): Dit moet zo ge-
zegd worden om de medewerking van 
de CDA-partijen te kunnen behouden. 

De heer De Beer (VVD): Dat zou wel-
eens een waarheid als een koe kun-
nen zijn. 

Onze kritiek op het wetsontwerp 
richt zich op een vijftal hoofdpunten. 

Om te beginnen is er de koppeling 
met de gebruikswaarde. In dit wets-
ontwerp wordt dan ook expliciet ver-
wezen naar artikel 40 van de Onteige-
ningswet, blijkbaar uitgaande van de 
gedachte dat het zal worden gewijzigd 
conform het regeringsvoorstel. Colle-
ga Tuijnman heeft zojuist het woord 
gevoerd over de wijziging van de Ont-
eigeningswet. Hij kwalificeerde het 
als een onding; wi j wijzen de onteige-
ning tegen gebruikswaarde af, en dus 
ook de uitoefening van het voorkeurs-
recht op basis van de gebruikswaarde. 
Daarom hebben wi j een amendement 
ingediend, dat het voorkeursrecht ont-
koppelt van de gebruikswaarde. Om-
dat het hier echter om een ingrijpende 
wijziging gaat, wi l ik er - heel in het 
kort - nog iets van zeggen. 

In het voorliggende wetsontwerp is 
de koppeling met de gebruikswaarde 
gelegd in de tweede volzin van artikel 
13, vierde l id; terwijl in artikel 16 daar 
nog eens naar wordt terugverwezen. 
Die tweede zin luidt: 'Deskundigen 
stellen hun advies vast op de grond-
slag van het bepaalde in artikel 40 van 
de Onteigeningswet, alsmede van de 
overgangsbepalingen van de Wet tot 
wijziging van de Onteigeningswet'. In 
theorie zou volstaan kunnen worden 
met schrapping van deze volzin. Het 
CDA heeft ook een amendement inge-
diend dat deze schrapping beoogt. 

De vraag rijst echter of het dan bo-
ven alle twijfel verheven is, dat de 
prijsbepaling door de deskundigen, en 
later eventueel door de rechter, zal 
plaatsvinden op basis van de waarde 
in het economisch verkeer. Daar komt 
nog bij, dat zelfs al zou daar op zichzelf 
geen enkele twijfel over bestaan, bij 
simpele schrapping van de tweede zin 
toch het probleem rijst van wat ik zou 
willen noemen: de problematiek van 

— artikel 40a van de Onteigeningswet. 

De vraag namelijk, wat in een gegeven 
bestemmingsplan moet w e d e n ver-
staan onder verkeerswaarde: detoe-
vallige waarde van dat ene plekje 
grond, dan wel de gemiddelde waarde 
van de gronden in het gehele plan. 
Daarom hebben wi j de bewoordingen 
van ons amendement ontleend aan de 
tekst van de huidige artikelen 40 en 
40a van de Onteigeningswet. 

Op die manier kan er geen enkele 
twijfel bestaan over de grondslag 
waarop het advies van de rechtbank-
deskundigen moet berusten bij de be-
paling van de waarde van het onroe-
rend goed. Die grondslag is en moet 
blijven de waarde in het economisch 
verkeer, zoals wi j die nu al jaren ken 
nen uit de jurisprudentie. 

De heer Van Dam (ARP): Dat is wel een 
motie van wantrouwen naar de kant 
van de deskundigen en van de rechter. 

De heer De Beer (VVD): Als dat zo is, 
dan zou ook artikel 48a in de Onteige-
ningswet nooit nodig zijn geweest. 

De heer Van Dam (ARP): Daar gaat het 
om onteigening. Hier gaat het om vri j-
will ige grondverwervingstransacties. 

De heer De Beer (VVD): Natuurlijk. Het 
gaat er echter om dat het blijkbaar no-
dig was op een of andere wijze vast te 
leggen, dat de waarde van een stuk 
onroerend goed in een bestemmings-
plan niet is de toevallige waarde van 
de bestemming van dat ene stukje 
maar de gemiddelde waarde in het ge-
hele plan. In het algemeen, wanneer 
door de gemeente wordt gekocht, spe-
len dit soort overwegingen mede 
een rol bij de bepaling van de prijs. 
Daarom leek het mij zeer zinvol dat op 
die manier in een amendement vast te 
leggen. 

Ik kom nu aan ons tweede hoofdbe-
zwaar tegen het wetsontwerp: de mo-
gelijk lange duur van de procedure. 
Ook de RARO heeft daar al op gewe-
zen. Ervan uitgaande dat de verkoper 
steeds de grootst mogelijke haast 
maakt, maar dat de overheid de maxi-
male termijnen benut - als werkhypo-
these bruikbaar - kan de totale proce-
dure vanaf het moment dat de verko-
per zijn voornemen aanmeldt tot de 
definitieve beslissing van de gemeen-
te méér dan anderhalf jaar duren! In 
dat geval heeft de verkoper alle voor-
handen zijnde beroepsmogelijkheden 
benut, zoals beroep bij de Kroon tegen 
het beginselbesluit tot koop van de ge-
meente, en verzoek aan de rechtbank 
tot vaststelling van de prijs. Die ander-
half jaar is veel te lang. 

Nu zal de Minister waarschijnlijk te-
genwerpen, dat de verkoper in zo'n ge-
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val zélf schuld is aan die lange tijds-
duur, door zich consequent te verzet-
ten tegen het voorkeursrecht. Dat mag 
zo wezen, maar dan mogen we toch 
ook wel veronderstellen dat de verko-
per zich niet voor niets verzet. Waar-
schijnlijk heeft hij gegronde redenen 
om aan één bepaalde gegadigde te 
verkopen; of wellicht is de prijs, die de 
gemeente hem biedt, inderdaad veel 
te laag naar objectieve maatstaven ge-
meten. 

Ons derde grote bezwaar hangt sa-
men met de lange procedure; het ont-
breken van een koopplicht voor de ge-
meente. Wij zijn van mening, dat wan-
neer de procedure tot het bittere einde 
is afgehandeld, de gemeente moet 
kunnen worden verplicht om het on-
roerend goed te kopen, indien de ver-
koper dat wenst. De verkoper kan na-
melijk in de positie zijn komen te ver-
keren, dat er zo gauw geen koper meer 
te vinden is. Als de gemeente dan als-
nog af zou zien van haar voorkeurs-
recht, staat de verkoper pas goed in de 
kou. De vrijheid, het goed gedurende 
twee jaar onbelemmerd te vervreem-
den, die het wetsontwerp hem in dat 
geval biedt, zou hem wel eens weinig 
kunnen baten vooral niet indien hij 
haast moet maken met verkopen. 

Een koopplicht voor de gemeente 
lijkt ons daarom een alleszins redelijke 
zaak. Wij menen niet, dat daar een ver-
koopplicht van de verkoper tegenover 
zal moeten staan. Per slot van reke-
ning is het de gemeente, die de he-
le zaak op gang heeft gebracht, die het 
beginselbesluit heeft genomen om te 
kopen. De verkoper heeft daar niet om 
gevraagd. Integendeel! 

Ik kom op ons vierde hoofdbezwaar. 
Dat richt zich tegen het structuurplan 
als basis van een voorkeursbesluit. Een-
ieder die thuis is in de wetgeving op 
het terrein van de ruimtelijke orde-
ning, weet dat een structuurplan heel 
vaag kan zijn, in zijn aanduidingen 
maar ook in zijn grenzen, dat het de 
gemeente niet bindt tegenover de bur-
gers; en dat het om die redenen te 
weinig rechtszekerheid biedt. Sommi-
ge structuurplannen hebben meerde 
vorm van een doelstellingennota dan 
van een plankaart. Wij achten een 
voorkeursrecht voor gemeenten een 
dusdanige inbreuk op de rechten van 
de burgers, dat het structuurplan een 
ongeschikt uitgangspunt vormt om 
daar een dergelijk recht op te baseren. 
De kans dat het structuurplan niet pre-
cies wordt nageleefd en dat achteraf 
blijkt dat het voorkeursrecht in bepaal 
de gevallen ten onrechte is uitgeoe-
fend, wordt op die manier te groot. Dat 

in zo'n geval grond is voor schadever-
goeding aan de verkoper (per nota van 
wijziging in het wetsontwerp voorzien) 
is een hele verbetering, maar biedt 
geen volledige compensatie. Ook de 
potentiële koper kan namelijk gedu-
peerd zijn door het voorbarig ingrijpen 
van de gemeente. 

Bovendien koesteren wi j nog een 
extra bedenking. Het vierde lid van ar-
tikel 1 schrijft voor, dat een aanwijzing 
tot voorkeursgebied op basis van een 
structuurplan geldt voor een termijn 
van ten hoogste twee jaar en dat het 
bovendien de goedkeuring van gede-
puteerde staten behoeft. De Regering 
heeft blijkbaar zelf reeds ingezien, dat 
bij een structuurplan extra waarbor-
gen nodig zijn. Het is echter de vraag, 
of die waarborgen er in de praktijk ook 
werkelijk zullen zijn. De ervaring met 
voorbereidingsbesluiten ex artikel 21 
van de Wet op de ruimtelijke ordening 
leert ons, dat de gemeenten doodleuk 
na ommekomst van die twee jaar een 
nieuw aanwijzingsbesluit kunnen ne-
men. Weliswaar wijst de Regering in 
haar memorie van antwoord op onze 
desbetreffende vraag op het toezicht 
door gedeputeerde staten, maar dat 
toezicht is er óók met betrekking tot de 
voorbereidingsbesluiten; en wi j weten 
allemaal, wat dat in de praktijk bete-
kent. 

Ons vijfde hoofdbezwaar, ten slotte, 
heeft betrekking op de artikelen 5 en 6 
van het wetsontwerp. In deze artikelen 
wordt aan burgemeester en wethou-
ders de bevoegdheid gegeven om -
zelfs buiten de gemeenteraad om -
een tijdelijke aanwijzing voor een 
voorkeursrecht te geven op basis van 
een ontwerp-bestemmingsplan of 
zelfs een ontwerp-structuurplan. Onze 
bezwaren tegen het structuurplan als 
basis voor een aanwijzing gelden na-
tuurlijk a fortiori voor een ontwerp-
structuurplan, maar ook tegen het 
ontwerp-bestemmingsplan hebben 
wi j in dit verband bezwaren. Met het 
toenemen van de mondigheid van de 
burgers wordt het hoe langer hoe on-
zekerder, dat het ter inzage gelegde 
ontwerp ook werkelijk het definitieve 
plan zal worden. Juist omdat wi j als li-
beralen belang hechten aan die mon-
digheid, menen wi j dat de gemeente 
geen extra argumenten moet krijgen 
om veranderingen in het bestem-
mingsplan af te wijzen. Overigens 
geldt ook hier het bezwaar, dat ik reeds 
onder het vorige punt noemde: een 
ontwerp-bestemmingsplan biedt te 
weinig zekerheid om een zo gewichti-
ge inbreuk op de rechten van de verko-
per te rechtvaardigen. 

De heer Scholten (ARP): Vandaar die 
zeven maanden. 

De heer De Beer (VVD): In die zeven 
maanden kan heel wat gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal dui-
delijk zijn, dat wi j het wetsontwerp in 
zijn huidige vorm afwijzen. Wèl vragen 
wij ons af, of het door de Regering ge-
wenste effect wel wordt bereikt. De 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening en de Koninklijke Notariële 
Broederschap hebben, ieder voor zich, 
een aantal ontsnappingsmogelijkhe-
den gesignaleerd, die er niet om lie-
gen! Het schijnt nog lang geen uitpui-
lende lijst van mogelijkheden te zijn. 
Een aantal daarvan, zoals het vroegti j-
dig in optie geven of het onderbren-
gen in een stichting met certificaten of 
in een BV, moeten ti jdig dat wi l zeggen 
uiterlijk één week na publikatie in de 
Staatscourant van het aanwijzingsbe-
sluit, worden toegepast. Een andere 
truc, het uitgeven in economisch ei-
gendom, kan zelfs daarna nog uitge-
haald worden. Zou de Regering daar 
commentaar op wil len geven? 

Mevrouw Salomons (PvdA): Er zijn in-
middels - misschien is dat de heer De 
Beer ontgaan - amendementen inge-
diend omdat te voorkomen. 

De heer De Beer (VVD): Dat is mij niet 
ontgaan. Het geeft soelaas aan een 
van de mogelijkheden. De rest blijft 
wagenwijd openstaan. 

Overigens komt het ons voor, dat de 
gesignaleerde ontsnappingsmogelijk-
heden naar hun aard eerder door gro-
tere maatschappijen, meteen gewiek-
ste juridisch adviseur, zullen worden 
toegepast dan door de eenvoudige 
kleine grondbezitter. Het vangnet van 
de wet voorkeursrecht gemeenten is 
een net, waar merkwaardigerwijs de 
sardientjes in blijven steken, maar 
waar de slimme haaien vrolijk door-
heen zwemmen! Dat krijg je dan als de 
overheid probeert, meer greep op de 
maatschappij te kri jgen! 

D 
DeheerVanderSpek(PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij vinden het best dat 
in wetsontwerp nr. 13 713 aan de ge-
meente een voorkeursrecht wordt ge-
geven bij de verkoop van onroerend 
goed op haar grondgebied, wanneer 
iemand tot die verkoop wi l overgaan. 
Wij vinden het ook best dat de voor-
keur wordt gegeven aan dat voor-
keursrecht - het lijkt wel een woord-
speling - boven het voorkooprecht. AI-
leen, het lijkt mij - en ik vind dat van-
daag nogal wat geluiden in de richting 
van dit soort overdrijving zijn geuit -
dat wi j hier niet te maken hebben met 
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een echt hervormende wetgeving. Dat 
zou het naar onze mening pas zijn, 
wanneer sprake was van een stap op 
weg naar vergemeenschappelijking, 
naar socialisatie van de grond. Dit is 
het allerminst, zoals de bewindslieden 
ook uit en ter na in de stukken beto-
gen, op een zo fanatieke manier dat 
men de indruk krijgt dat zij bang zijn, 
zich aan koud water te branden. 

Als voorbeeld daarvan noem ik de 
grote hommage aan de belangen van 
de particuliere eigenaren die voorkomt 
op pagina 5 van de memorie van ant-
woord, onderaan. Daarin wordt ge-
zegd dat buiten het kader van het 
stadsvernieuwingsbeleid in het belang 
van de particuliere eigenaar moet wor-
den gewaarborgd dat zijn bezit alleen 
met het voorkeursrecht wordt belast 
indien uit zijn bestemming volgens het 
structuur- of bestemmingsplan de 
noodzaak tot verwerving voor de ge-
meente voortvloeit. 

Dit doet de vraag rijzen, waarom ei-
genlijk niet is voorgesteld, de verplich-
t ing, onroerend goed te koop aan te 
bieden in de eerste plaats aan de ge-
meente, te laten gelden voor alle 
grond binnen de gemeente waarvan 
men van plan is, tot verkoop over te 
gaan. 

Nu is het slechts mogelijk, als het 
gebruik afwijkt van de bestemming 
volgens structuurplan of bestem-
mingsplan en dan nog slechts bij niet-
agrarische bestemmingen. Door dit 
niet uit te breiden, komen wi j terecht in 
de moeilijke situatie met twee prijsre-
gimes, namelijk een marktprijsregime 
en een gebruikswaardeprijsregime. 

De Regering zegt bij herhaling, dat 
het gaat om een vooruitziend en slag-
vaardig beleid, dat de gemeenten 
moeten kunnen voeren. Het lijkt mij 
beter, wanneer - niet alleen ais het 
gaat om bestemmings- en structuur-
plannen, maar ook als het gaat om 
voorbereidingsbesluiten ex artikel 21 
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning - een grond voor aanwijzing 
wordt gevonden volgens artikel 2, lid 
1, van het voorliggende wetsontwerp. 
Wij hebben dan ook een hiertoe strek-
kend amendement ingediend. 

Ik begrijp, dat de huidige praktijk 
met voorbereidingsbesluiten niet tot 
optimisme moet stemmen, maar men 
zou dit moeten combineren met rege-
lingen die misbruik, zoals nu bij ge-
meenten voorkomt, onmogelijk ma-
ken. Alle instrumenten die in de be-
staande Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning aanwezig zijn - het voorberei-
dingsbesluit valt hieronder - moeten 
worden gebruikt. Alleen dan kan men 

anticiperen op wat later zal gebeuren 
en alleen dan is het mogelijk, een wer-
kelijk slagvaardig en vooruitziend be 
leid te voeren. 

In antwoord op opmerkingen van 
onze kant in het voorlopig verslag zeg-
gen de bewindslieden, dat bij een 
voorbereidingsbesluit eigenlijk nog 
niets vaststaat. Dit is niet waar als men 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening beziet. Daarin wordt wel de-
gelijk vooruitgelopen op een bestem-
mingsplan, wanneer het gaat over de 
voorbereidingsbesluiten. Een deel-
tekst, ontleend aan artikel 21 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, is 
dan ook in onze amendering op dit 
punt opgenomen. 

Op pagina 7 van de memorie van 
antwoord wordt gesteld dat, voor zo-
ver de denkbeelden over de toekomsti-
ge bestemming van de gronden nog 
onvoldoende vaste vorm hebben aan-
genomen, de noodzaak tot verwerving 
in de toekomst daaruit dan ook niet 
kan worden afgeleid en dus de vesti 
ging van een voorkeursrecht niet aan 
de orde is. Juist in die gevallen moet 
het voorkeursrecht bestaan en dit 
wordt onmogelijk gemaakt, doordat 
het voorbereidingsbesluit niet in de 
mogelijkheden onder artikel 2, lid 1, 
wordt betrokken. 

In de memorie van antwoord wordt 
als argument tegen deze gedachte ook 
aangevoerd, dat men hiermee hele-
maal niet zo vlot is, omdat het moment 
van terinzagelegging van het struc-
tuurplan valt vóór het moment, waar-
op het voorbereidingsbesluit afkomt. 
Dit is waar in het geval, dat er een ont-
werp-structuurplan is. Er zijn ook voor-
bereidingsbesluiten gevallen, terwijl 
er geen ontwerp-structuurplan was. In 
die gevallen geldt het argument dat ik 
gebruik, ten volle, namelijk dat echt 
anticiperen alleen dan mogelijk is. 

Hoe verschrikkelijk de zaak uit de 
hand kan lopen, wi l ik illustreren, niet 
door getallen te noemen, maar door te 
verwijzen naar een gebeuren in Am-
sterdam in de zogenaamde Wetering-
schansstrook, die door herhaalde wei-
gering van het Amsterdamse gemeen-
tebestuur buiten de voorbereidingsbe-
sluiten is komen te vallen en waar een 
ontzaglijke speculatieve ontwikkeling 
met betrekking tot een aantal panden 
is opgetreden. De getallen worden ge-
noemd in de notitie van het raadslid 
mevrouw Agtsteribbe, een partijge-
noot. Deze notitie van 15 december 
1975 is in het gemeenteblad van de ge-
meente Amsterdam afgedrukt. Aan 
deze cijfers kan men zien, hoezeer het 
mis gaat, wanneer niet alleen dergelij-
ke gebieden niet in een voorberei-

dingsbesluit worden opgenomen - dit 
is op zichzelf niet voldoende; ook bij 
een voorbereidingsbesluit kan deze 
speculatie optreden - maar boven-
dien, wat wi j nu voorstellen, het voor-
keursrecht niet wordt mogelijk ge-
maakt in het geval, dat er niet méér 
dan een voorbereidingsbesluit is. 

Een ander punt, waarvan ik niet be-
gri jp, waarom de bewindslieden er zo 
tegenin gaan, betreft de opmerkingen 
over de financiële armslag die de ge-
meenten moeten hebben om het voor-
uitziende en alerte beleid te voeren. 
Vooral kleine gemeenten die niet zo 
kapitaalkrachtig zijn, zullen snel weer 
moeten verkopen in plaats van wat zij 
liever zouden doen: in erfpacht uitge-
ven van door hen verworven onroe-
rende goederen. Zij moeten dit om f i -
nanciële redenen doen. 

Wanneer het, zoals herhaaldelijk in 
de memorie van antwoord is vermeld, 
niet gaat om de toeneming van het ge-
meentelijk grondbezit, maar om de be-
vordering van een slagvaardig en 
vooruitziend aankoopbeleid, is daar-
aan onvermijdelijk verbonden dat de 
gemeenten een behoorlijke financiële 
ruimte krijgen. Het is eigenlijk onver-
mijdelijk verbonden aan een uitbrei-
ding van het gemeentelijk grondbezit. 
Ik vind dat in de schriftelijke voorberei-
ding niet voldoende duidelijk is gewor-
den waarom de financiële armslag he-
lemaal niet nodig of van belang is in 
het kader van de voorliggende wetge-
ving. 

Het standpunt dat wi j innemen met 
betrekking tot de wijziging van de Ont-
eigeningswet is duidelijk. Wij zijn ook 
tegen speculatiewinst bij onteigening. 
Wij vinden dat men in principe terecht 
uitgaat van de gebruikswaarde. Wij 
vinden het jammer dat er zoveel be-
perkingen worden aangebracht. Met 
name noem ik dan het voorbeeld van 
woningen die ook als kantoren kunnen 
worden getaxeerd. Daaraan zijn dan 
wel twee voorwaarden verbonden. Ten 
eerste moeten zij geschikt zijn als kan-
toor. Ten tweede moet er een redelijke 
vraag naar zijn. Intussen kan het toch 
maar. Naar mijn gevoel blijft een niet 
zo erg zinnige mogelijkheid tot specu-
latie ingebakken in de voorliggende 
tekst van het wetsontwerp. 

Ik denk bovendien aan de project-
ontwikkelaars, die dikwijls kunnen 
aantonen dat zij een bestemmingsplan 
uitvoeren. 

Zij zullen dus helemaal niet onder de 
voorliggende wetgeving vallen. Naar 
mijn mening moeten zij ook onteigend 
kunnen worden. Volgens de memorie 
van antwoord verzet artikel 77 van de 
Onteigeningswet zich daartegen. Dat 
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biedt voor dit soort verwerving geen 
grondslag. Aansluitend is dan de 
vraag waarom artikel 77 niet zo wordt 
gewijzigd dat er wel een grondslag 
voor een dergelijke onteigening ont-
staat. 

De kwestie van de inkomensschade 
speelt voortdurend een belangrijke rol. 
Ik hoop dat niemand zich bezorgt 
maakt over speculanten. Er is echter 
ook inkomensschade voor mensen die 
het niet zo breed hebben, met name 
voor kleine landbouwers en kleine 
middenstanders, die te lijden hebben 
onder de olievlekwerking van de stads-
uitbreiding. Daardoor kampen zij al 
jarenlang met problemen ten gevolge 
van de achteruitgang van hun finan-
ciële positie. In de huidige situatie krij-
gen zij als onteigening aan de orde 
komt daarvoor een zekere compensa-
tie, doordat de nieuwe bestemming 
van de grond hun plotseling een veel 
grotere waarde oplevert. Wanneer de 
wijziging van de Onteigeningswet 
wordt doorgevoerd, ontbreekt dat 
compenserende voordeel. Wat is het 
commentaar van de bewindslieden op 
de suggesties van prof. De Haan. Die 
zegt dat men niet zo moeilijk behoeft 
te doen, omdat er eigenlijk voor artikel 
40 al een tekst is die kant en klaar is. 
Als die bij eenvoudige amendering 
van het wetsontwerp wordt overgeno-
men, zijn w i j er uit. Ik spreek daarvoor 
geen voorkeur uit, maar ik wi l weten 
hoe de Regering erover denkt. 

Ik beklemtoon dat het niet goed mo-
gelijk is, dit soort dingen in het kader 
van één wetgeving met betrekking tot 
destadsvernieuwingsproblematiek, 
waarbij het vooral om de speculatie 
gaat, en de uitbreidingsproblematiek, 
waarbij het vooral gaat om mensen 
die het niet zo breed hebben en het 
moeilijk krijgen als de pure gebruiks-
waarde de maatstaf voor de schade-
vergoeding wordt, worden geregeld, 
alhoewel er zeer uiteenlopende belan-
gen zijn. Verdient het geen aanbeve-
ling daarvoor verschillende regelingen 
te maken? Alleen op die manier kan 
men er naar mijn mening op een rede-
lijke wijze uit komen. 

D 
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben, toen wi j in de 
politiek gingen, in ons beginselpro-
gramma gesteld dat wij de eigendom 
erkennen. Die eigendom geldt voor 
ons ook voor grond; dat maakt voor 
ons geen verschil. De grote partijen 
maken wel verschil als het over de ei-
gendom van een fiets of auto gaat. Als 
het echter gaat over de eigendom van 

een huis, wijken zij daarvan af. Dat is in 
deze Kamer het geval met zowel de 
linkse als de rechtse partijen. 

Wij zien heel duidelijk dat de zoge-
naamde CDA-partijen, KVP, ARP en 
CHU, in de afgelopen periode van on-
geveer vier jaar zich altijd met heel 
veel woorden hebben verzet tegen de 
grondpolitiek van de PvdA, PPR en 
D'66. Er zijn wetsvoorstellen met be-
trekking tot de grondpolitiek, de on-
dernemingsraden en de vermogens-
aanwasdeling op de agenda ge-
plaatst. Het wetsontwerp inzake de in-
vesteringsregeling zal er ook nog wel 
op komen. 

Wij hadden verwacht dat de CDA-
partijen heel wat zouden doen om 
vriendschap te houden met de PvdA, 
maar het is beneden onze verwachting 
dat de lijsttrekker van de CDA-partijen, 
de heer Van Agt, mede als eerste on-
dertekenaar de wetsontwerpen indient 
om de eigendom van de grond aan te 
tasten. 

Ook ben ik hoogst verontwaardigd 
over het feit dat de Minister van Land-
bouw en Visserij die dit het meeste 
aangaat - hij is dan wel niet de eerste 
ondertekenaar- bij de behandeling 
van het wetsontwerp niet aanwezig is. 
Het is natuurlijk mogelijk dat hij zich na 
enige ti jd achter de regeringstafel te 
hebben gezeten, niet lekker is gaan 
voelen, of wellicht had hij andere 
werkzaamheden, maar op zijn minst 
was het fatsoenlijk geweest als er een 
mededeling was gedaan aan de reste-
rende sprekers om welke redenen de 
Minister van Landbouw en Visserij de 
Kamer heeft verlaten. 

In ons beginselprogramma staat de 
erkenning van het eigendomsrecht. 
Wij hebben ons daar 15 jaar lang aan 
gehouden. Wat dat betreft hebben wi j 
ons niet opzettelijk besmeurd, zoals nu 
de CDA-partijen bezig zijn te doen. Er 
zijn voorbeelden op ander gebied dat 
zij het eerder hebben gedaan. Wij zijn 
het nu wel met de VVD eens als het 
gaat over het onteigenen van grond. 

Als het echter ging om aantasting 
van het eigendomsrecht van woon-
ruimte of bedrijfsruimte en aantasting 
van het eigendomsrecht van de grond 
in verband met de pachtkamer, was de 
VVD het niet met ons eens. Dan ging 
de VVD ook wel met de progressieve 
partijen mee. Het komt voor dat boe-
ren op leeftijd grond hebben gespaard 
voor hun erfgenamen door het uit te 
geven als weidegrond, het zogenaam-
de inscharen. Nadat zo'n boer dan is 
overleden sturen de gebruikers een 
brief naar de pachtkamer en worden 
de erfgenamen gedagvaard voor de 
rechtbank. Daaraan hebben de CDA-

partijen rustig meegewerkt evenals de 
VVD. Wij hebben dat niet gedaan en 
wi j zullen het ook niet doen. Wat dat 
betreft kunnen de kiezers op 25 mei op 
ons rekenen. Zij zullen niet meemaken 
dat wij op de knieën zullen gaan voor 
de Partij van de Arbeid. 

Er wordt gezegd dat wi j nu met een 
onoplosbaar probleem hebben te ma-
ken. Het gaat dus om een voorkeurs-
recht voor de gemeenten bij de wo-
ningbouw. De landbouwgrond blijft 
erbij. Alles moet zo zacht mogelijk bij 
het volk aankomen. De CDA-partijen 
moeten de mogelijkheid hebben hun 
kiezers wijs te maken dat er niets aan 
de hand is. Het is wel de eerste stap in 
de richting van het brengen van grond 
in de handen van de overheid. Wi j 
hebben niet meer vertrouwen in over-
heidsinstanties dan in particuliere. 
Mensen die dat wel hebben zijn heel 
kortzichtig. Alle drie de indieners, zo-
wel de twee zogenaamde rechtse als 
die van links, hebben nooit ver vooruit 
gekeken als het over grondspeculatie 
ging-

Ik heb hier vaak genoeg gezegd dat 
de gemeenten de grootste prijsopdrij 
vers zijn en de grootste grondspecu-
lanten. Ik heb ook cijfers genoemd, 
waaruit blijkt, dat gemeenten grond 
kopen bij wijze van spreken voor een 
gulden per vierkante meteren die 
grond weer verkopen voor honderd 
gulden per vierkante meter. Het is he-
lemaal niet zo dat gemeenten en ook 
andere overheidslichamen dat goed-
koper en voordeliger voor het Neder-
landse volk zullen doen dan particulie-
ren. 

Van de winsten, die particulieren 
maken, is telkens de helft weer voor de 
Regering, ook als de grond door land-
bouwers wordt verkocht. Er is hier ge-
zegd dat grond soms twee tot vier keer 
per dag van eigenaar verandert. Dan 
beurt de Regering de eerste keer 5% 
van de gehele opbrengst en de tweede 
keer niets, maar de derde en de vierde 
keer weer 5%. Je mag namelijk één 
keer zonder speculatie van de kant van 
de overheid verkopen. De Regering 
krijgt er dus kapitalen van. Als men het 
goed berekent, krijgt de Regering 
meer dan de grootste grondspeculan-
ten. Daarom kan ik niet begrijpen dat 
de Regering zegt dat het allemaal zo 
slecht gaat. Als het slecht gaat, als 
men er zoals wi j bezwaar tegen heeft, 
dat de woningen te duur worden en 
dat er vooral voor de werkende men-
sen helemaal niets meer gedaan kan 
worden, dan moet herhaald worden 
dat het niet de schuld is van degenen 
die de grond hebben, vaak ook niet 
van degenen die de huizen bouwen. 
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maar van het overheidsbeleid. Het 
overheidsbeleid heeft het ernaar ge-
maakt, dat wi j in deze situatie zijn ko-
men te verkeren. De gewone land-
bouwgrond die eerst één of twee gul-
den per vierkante meter kost, brengt 
na jaren, als er huizen op worden ge-
bouwd, bij wijze van spreken honderd 
gulden per vierkante meter op. Dat is 
een gevolg van het overheidsbeleid. 

Als de Partij van de Arbeid of de an-
dere linkse partijen daarin verandering 
wil len brengen, dan is het onredelijk 
om de CDA-partijen daarmee in grote 
moeilijkheden te brengen. Die komen 
er toch maar even raar voor te staan, 
nu het tegen de verkiezingen loopt, nu 
zij toch door de knieën gaan voor al 
deze zware punten. Het is altijd de 
dreiging van de PvdA geweest, dat zij 
hieraan medewerking moesten verle-
nen, wi lden zij met haar samenwer-
ken. Dat gebeurt nu; wi j hebben het 
eerste onderwerp onder handen. Nu 
weet ik wel , dat men van de zijde van 
de CDA-partijen allerlei voorstellen 
doet om de bestaande wetsontwerpen 
te veranderen. Die zijn natuurlijk al on-
dermijnd in het kabinet. Het behoorde 
echter zo te zijn dat zij zonder meer 
zouden zeggen: Wij hebben vier jaar 
lang volgehouden dat wi j het niet 
doen; wat er ook gebeurt, wi j gaan 
hier niet aan beginnen. Dat geldt zowel 
voor de CDA-Ministers als voor de ka-
merleden. De CDA-partijen zouden 
een meerderheid krijgen voor een 
voorstel om deze zaken niet te behan-
delen om voorrang te geven aan ande-
re belangrijke zaken, want zij zouden 
helemaal kunnen rekenen op de steun 
van de vier kleine partijen. En dan is er 
tot nog toe een meerderheid aan de 
rechterkant van de Voorzitter. 

Als het probleem onoplosbaar is, 
dan is dat een gevolg van het beleid 
van de Regering, heb ik zoeven ge-
zegd. Ik wi l er ook een paar voorbeel-
den van noemen. De heer Van Rossum 
heeft gezegd dat de grond schaars is 
en dat er weinig aanbod is. Kijk, wi j 
moeten toch allemaal weten dat de ge-
meenten dit allemaal in handen heb-
ben. 

De gemeenten maken de bestem-
mingsplannen en die maken zij zoals 
zij dat wil len. Als nu een gemeente tot 
de ontdekking komt dat zij slecht in de 
grond zit, dan moet zij de bestemmings-
plannen uitbreiden. Dan wordt die 
schaarste opgeheven. De heer Van Ros-
sum moet toch weten dat, wanneer er 
weinig aanbod is, de prijs omhoog 
gaat. Als de prijs hoog is, dan hoef je 
slechts met een groter aanbod te ko-
men en dan gaat de prijs vanzelf om-
laag. Een kind kan de oplossing aandra-
gen. 

Wanneer er vraag is naar bij voor-
beeld 100 woningen, dan maken de 
gemeenten een bestemmingsplan 
voor 50 woningen. Dan komen zij 50 
woningen tekort en dan bieden zij te-
gen elkaar op. Het wordt dan onbetaal-
baar. Wij hebben altijd voorgesteld dat 
wanneer je 100 woningen nodig hebt 
in een gemeente, bestemmingsplan-
nen moet gaan maken voor 200 wo-
ningen. Dan is er meer aanbod dan 
vraag en dan is het snel afgelopen met 
speculatie en prijsopdrijving. Dan 
komt er een gezond beleid. 

Het loopt uit de hand met de prijzen. 
Het is nu al heel normaal dat land-
bouwgrond, waarvan de opbrengst-
waarde door de Pachtkamer is ge-
schat, niet meer mag kosten dan bij 
voorbeeld f 10.000 per hectare. Die 
grond wordt echter nu overal verkocht 
voor bijvoorbeeld f 30 of f 40.000 per 
hectare, omdat er een bepaling geldt 
dat men op een hectare landbouw-
grond agrarisch mag bouwen. In be-
paalde streken mag men zelfs op een 
halve hectare agrarisch bouwen. 

Men zorgt nu niet voor voldoende 
grond die als bouwgrond kan worden 
gebruikt. Er is een enorm gebrek aan 
bouwgrond en men maakt misbruik 
van de bepaling dat men op een hecta-
re grond agrarisch mag bouwen. Het 
komt nu al voor dat wanneer er ergens 
een hectare grond gunstig ligt, men 
bijvoorbeeld tot f 70.000 betaalt. Dit 
probleem is ook snel op te lossen. Men 
moet die maatregel dan veranderen. 
Men moet dan zonder meer zeggen 
dat men niet op agrarische grond mag 
bouwen. Wij zijn voor de erkenning 
van het eigendom. Wij vragen van wie 
die grond is. Als iemand dan een huis 
laat neerzetten, gaan wi j kijken of er ie-
mand is die daar last van heeft. Als dit 
het geval is, dan gaan wi j overleggen. 
Verder laten wi j de bouw vri j. Hoe vaak 
hebben wi j dit niet voorgesteld? 

Nog een probleem is dat er bij de 
onteigening een gebrek is aan deskun-
dige advokaten. Waarom zijn de grote 
partijen in hun beleid indertijd dan zo 
ondoorzichtig - laat ik niet zeggen zo 
dom - geweest om een onnodige wet 
te maken van verplichte procureurstel-
ling? Er zijn mensen genoeg die hun 
eigen belangen kunnen verdedigen. 
De grote partijen hebben indertijd het 
Nederlandse volk voor zo achterlijk 
aangezien, dat zij voorstelden dat als 
het om hun eigendom ging, zij zelf niet 
naar de rechtbank mochten. Nu wordt 
gezegd dat er te weinig deskundige 
advokaten zijn. Dan moet je gewoon 
het standpunt van de Boerenpartij eer-
biedigen. Wij zijn er toen niet mee ak-
koord gegaan, wi j hebben de grote 
partijen gewaarschuwd. 

Als meer fracties dat hadden ge-
daan, dan zouden wi j die verplichte 
procureurstelling niet hebben gehad. 
Dat is ook een aantasting van rechten; 
niet van eigendomsrechten, maar van 
persoonlijk recht en een onderschat-
ting van de kennis en mogelijkh' - den 
van de Nederlandse onderdanen. 

Zo zou men allerlei voorbeelden 
kunnen aanhalen. Een paar wi l ik nog 
noemen. Wij hebben geen vertrouwen 
in deze zaak en dat is niet zonder re-
den. Het is een verkeerd beleid, als 
men bestemmingsplannen maakt die 
weer kunnen worden gewijzigd. Wij 
waren er dan ook geen voorstanders 
van, want wi j wil len de eigendom niet 
aantasten, maar men kan in elke ge-
meenteraadsvergadering een bestenv 
mingsplan weer wijzigen. Het is mij 
bekend, dat enige makelaars een stuk 
woeste grond hadden, dat vrij dicht bij 
de kern van een dorp lag en prima ge-
schikt zou zijn voor bouwterrein. Er 
wordt van makelaars wel gezegd, dat 
zij zo'n enorme winst op de grond ma-
ken, maar in dit geval hebben zij er nu 
eens enorm op verloren. De grond is 
namelijk nooit in het uitbreidingsplan 
opgenomen, hetgeen men wel had 
verwacht. Na een jaar of tien hebben 
zij die grond weer verkocht, want zij 
zeiden: Wij staan niet in de gunst bij 
de gemeente, bij burgemeester en 
wethouders en bij de andere instan-
ties. Ik wi l het nu eens hebben over de 
betrouwbaarheid van overheidsin-
stanties, waarvan de Partij van de Ar-
beid uitgaat, waarbij zij nu zelfs de 
steun heeft van de Minister van Justi-
tie. Die zit nu immers ook achter de re-
geringstafel en geeft er dus steun aan. 
Hij moet toch weten, hoe dat gaat met 
overheidsinstanties. 

Deze makelaars zeggen: Wij staan 
niet in de gunst bij de gemeente, zo-
lang wi j die grond hebben. Het was 
een stuk van enkele hectaren; er kon-
den dus honderden huizen op worden 
gebouwd, maar het werd geen bouw-
terrein en het werd niet in een bestenv 
mingsplan opgenomen. De makelaars 
meenden dus, dat de gemeente een 
hekel aan hen had. Nu kan men dat in 
twijfel trekken; het kan waar zijn, maar 
het is niet te bewijzen, want er kunnen 
ook andere redenen zijn waarom bur-
gemeester en wethouders de uitbrei-
ding de laatste tien jaren in een andere 
richting hebben gezocht. 

Dan noem ik een ander geval. Een 
stichting, de vereniging Philadelphia, 
die heel goed werk doet voor geeste ■ 
lijk en lichamelijk gehandicapte kinde-
ren, kocht 17 hectare bosgrond om 
daarin een instituut te bouwen. Zij 
kreeg geen vergunning van burge-
meester en wethouders, omdat dat 
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stuk land bestemd was als natuur-
schoon. Toen heeft de vereniging, als 
mijn inlichtingen goed zijn, het land 
moeten verkopen met honderd-
duizend gulden verlies aan een ander, 
die nu reeds op het zelfde terrein vier 
grote gebouwen heeft mogen neerzet-
ten. Dat gebeurde tijdens dezelfde zit-
tingsperiode van de gemeenteraad en 
onder dezelfde burgemeester en wet-
houders. De Ministers van Justitie en 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening weten nu hoe het eventueel 
zou kunnen gaan, als het voorkeurs-
recht aan de gemeenten zou worden 
gegeven. De gemeenten zullen dan de 
grond geven aan personen die hun li j-
ken. 

Als zij dat gaan doen, als de een het 
niet mag en de ander wel tot vier maal 
toe - dat kan ik aanwijzen - dan zeg-
gen wi j , dat w i j veel meer vertrouwen 
hebben in particulieren dan in dergelij-
ke overheidsinstanties. Daarom willen 
wi j vanzelfsprekend aan deze twee 
wetsvoorstellen, de regeling van het 
voorkeursrecht en de uitbreiding van 
de Onteigeningswet, geen medewer-
king verlenen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

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

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.45 uur. 

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

1°. een brief van de Staatssecretaris 
van Justitie, over het toelatingsbeleid 
asielzoekers (14 385). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

2°. de volgende adressen: 
een, van mevr. E. Lankhorst te Hoog-

vliet, met betrekking tot een bijstands-
uitkering; 

een, van J. A. Verzijden en W. A. 
Schotanus te Papendrecht, met betrek-
king tot een bijdrage ineens ten behoe-
ve van premiekoopwoningen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

3°. de volgende brieven e.a.: 
een, van het actiecomité bejaarden-

zorg Oost-Groningen, over de bezuini-
gingsplannen voor de bejaarden-ge-
zinsverzorging; 

een, van het provinciaal bestuur van 
Zuid-Holland, met betrekking tot de 
grondpolit iek; 

een, van H. Servaes te Umuiden, 
over de financiële moeilijkheden van 
het Circus Boltini; 

een, van het Landelijk Overleg 
Grondraden, over de levering van 
drie korvetten aan Indonesië; 

een, van J. C. Maassen te Bilthoven, 
over het doen tegenhouden van de ex-
port van de f i lm 'Max Havelaar'. 

Deze stukken liggen op de griffie ter in-
zage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

4°. een afschrift van een brief van M. 
M. van der Loon te Oegstgeest, gericht 
tot de Minister van Financiën, over de 
financiering van een door hem ge-
kocht huis. 

Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage; 
afschrift is gezonden aan de betrokken 
commissie. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 3574) 

De vragen van het lid Van der Spek lui-
den: 

1 
Sinds wanneer bestaat de regeling, 
genoemd door de Minister voor Ont-
wikkelingssamenwerking op een 
openbare bijeenkomst op 13 februari 
te Amsterdam1 , dat voor levering van 
oorlogsmateriaal vanuit Nederland 
aan concentratielanden ook de toe-
stemming van de Minister voor Ont-
wikkelingssamenwerking vereist is? 
Waarom is deze regeling ingevoerd? 

Zijn er gevallen geweest, waarbij de 
Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking het in de vorige vraag ge-
noemde vetorecht gebruikt heeft? 

Is bij het besluitvormingsproces, dat 
leidde tot het op 21 augustus 1975 ver-
lenen van een exportvergunning voor 
de levering aan de Indonesische Mari-
ne van drie, bij Rijn-Schelde-Verolme 
te bouwen korvetten, bedoelde rege-
ling toegepast? 
Zo neen, waarom niet? 

Is genoemd besluit voorwerp van een 
kabinetsbeslissing geweest? 

Is of wordt de Staat der Nederlanden 
via het mechanisme van de exportkre-
dietgarantie of anderzins financieel bij 
deze levering betrokken? 

Blijft de Regering bij haar standpunt, 
dat haar op 21 augustus 1975 nog 
niets bekend was van enig optreden 
van Indonesië tegen Oost-Timor2 3? 

Vinden de Ministers, dat inttrekking 
van een eenmaal verleende exportver-
gunning voor wapenexport dient 
plaats te vinden, wanneer zij alsnog tot 
de overtuiging komen dat het land van 
bestemming, in casu Indonesië, tot het 
voeren van een meedogenloze agres-
sieoorlog is overgegaan4? 

8 
Kan uit de gedocumenteerde uitspra-
ken van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking over het lndonesi-
sche optreden tegen Oost-Timor, 
eveneens gedaan op 13 februari te 
Amsterdam, worden afgeleid dat de 
Regering inderdaad inmiddels tot de 
in vraag 7 genoemde overtuiging is 
gekomen? 

Kan uit deze uitspraken eveneens wor-
den afgeleid, dat een hernieuwe be-
slissing over het verlenen van de ex-
portvergunning te verwachten valt? 

10 
Willen de Ministers, op grond van ge-
noemd Indonesisch optreden, alsnog 
de genoemde exportvergunning in-
trekken, en, indien van toepassing, af-
zien van elke financiële betrokkenheid 
van de Staat bij deze transactie? 

11 
Indien vraag 10 ontkennend wordt be-
antwoord, kunnen de Ministers dan 
duidelijk maken welke 'zwaarwegende 
en doorslaggevende redenen', andere 
dan internationaal overeengekomen 
verplichtingen, behoren te leiden tot 
het intrekken van een eenmaal gege-
ven wapenexportvergunning4? 

1 Openbaar debat tussen de Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking en 
Prof. Wertheim op 13 februari j l , in 'De 
Populier', te Amsterdam. De belang-
rijkste passages zijn gepubliceerd in 
'De Groene Amsterdammer' van 23 fe-
bruari 1977. 
2 Antwoord op schriftelijke vragen 
van Ter Beek, Van der Hek en De Vries, 
10 oktober 1975. Aanhangsel Hande-
lingen Zitting 1975-1976, nr. 126. 
3 Antwoord op schriftelijke vragen 
van Van der Spek, 9 juli 1976, Aan-
hangsel Handelingen Zitting 
1975-1976, nr. 1370 (herdruk). 
4 De Nota Ontwapening en Veiligheid 
(13 461), spreekt op blz. 64 over criteria 
voor het weigeren van exportvergun-
ningen voor wapenexport. Echter mag 
worden verwacht, dat deze criteria ook 
na het verstekken ervan van toepas-
sing blijven. 

Tweede Kamer 
3 maart 1977 Noten 3641 
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