
26ste Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 58 leden, te weten: 

de leden Thurlings, Van der Maden, 
Christiaanse, Rijnders, De Vries, Maris, 
De Rijk, Ten Kate-Veen, Tjeerdsma, 
Van Gent-de Ridder, De Jong, De 
Vreeze, Heij, Van der Werff, Teijssen, 
Baas, Elfferich, Van Hulst, Terwindt, 
Van Hemerttot Dingshof, Gooden, 
Zoutendijk, Kaulingfreks, Schlinge-
mann, Diepenhorst, Mertens, Reijnen, 
Letschert, Van Someren-Downer, Van 
Kuik, Kweksilber, Heijne-Makkreel, 
Feij, Maaskant, Koopman, Nederhorst, 
Broeksz, Albeda, Zoon, Kremer, Eisma, 
De Niet, Mol, Van Waterschoot, Ver-
meer, Kloos, Meuleman, Schwarz, Tum-
mers, Brongersma, De Boer-d'Ancona, 
Van Krimpen, Hoefnagels, Steigenga-
Kouwe, Versloot, Umkers, Rang en Van 
Kleef, 

en de heren Van Doorn, Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en Klein, Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

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

Schuijt, wegens deelneming aan een 
vergadering van het Europees Parle-
ment; 

Voute en Piket, wegens verblijf bui-
tenslands; 

Hendriks, wegens ambtsbezigheden; 

Vergeer, Kolthoff, Franssen en Lou-
wes. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De door het College van 
Senioren genomen besluiten, alsmede 
de lijst van ingekomen stukken met de 
door mij gedane voorstellen, liggen 
voor de leden ter inzage. 

De op het vorengaande betrekking 
hebbende stukken zullen in de Hande-
lingen worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Regie-
ment van Orde liggen ook de notulen 
van de vorige vergadering voor de le-
den ter inzage. 
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Tenzij enig lid hiertegen vóór het 
einde der vergadering bezwaar maakt, 
zal worden aangenomen, dat de Ka-
mer akkoord gaat met de voorstellen 
en dat zij de notulen goedkeurt. 

Van de Ministers van Financiën, van 
Landbouw en Visserij en van Sociale 
Zaken, alsmede van de Staatssecreta-
rissen van Sociale Zaken en van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk heb ik bericht ontvangen, dat zij 
verhinderd zijn de vergadering bij te 
wonen en dat zij bij de behandeling 
van de wetsontwerpen hun departe-
ment betreffende, zo nodig, vervangen 
zullen worden door de Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de Arbeidswet 1919 
(Jongerenstatuut) (13 547); 

Wijziging van de Wetten buitenge-
woon pensioen (14344); 

Wijziging van de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers (14345). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nieuwe bepalingen be-
treffende de Raad voor de Kunst 
(13 035). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De nieuwe bepalingen be-
treffende de Raad voor de Kunst bren-
gen, zeker na de veranderingen die 
daarin aangebracht zijn door de Twee-
de Kamer, een verbetering ten opzictv 
te van de bestaande wet, die vanaf 
1956 heeft gewerkt. Met deze nieuwe 
wet zijn de voorwaarden voor het 
goed functioneren van de Raad, voor 
zover de wet die althans kan regelen, 
wel vervuld. Wij zullen dus onze steun 
graag aan dit wetsontwerp geven. Wij 
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hebben er ook geen behoefte aan over 
het ontwerp zelf nu nog vragen te stel-
len. Met enkele opmerkingen willen 
wij echter onze belangstelling voor het 
onderwerp tot uitdrukking brengen. 

Van Putte herinnert in zijn artikel in 
de bundel 'Voorstudies en Achtergron-
den', die behoort bij het rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege 
ringsbeleid over adviesorganen, aan 
Van Maarsseveen, die al in 1961 scher-
pe kritiek heeft uitgeoefend op het 
functioneren van de Raad voor de 
Kunst. De leden, zo schreef hij, hadden 
onvoldoende basis in de betrokken or-
ganisaties. Onder meer deze kritiek 
heeft indertijd geleid tot de instelling 
van de commissie-Koopmans en daar-
mee tot dit wetsontwerp. De in artikel 
7 gehanteerde formule lijkt ons een 
gelukkige om het contact tussen raad 
en organisaties te versterken, al zal de 
praktische uitwerking daarvan nog wel 
wat voeten in de aarde hebben. Daar 
zullen wi j echter wel uitkomen. 

Wij sluiten ons aan bij de door de 
Tweede Kamer aanvaarde motie, die 
beoogt voor de belangenbehartiging, 
waar mogelijk, aparte overlegkaders te 
scheppen, opdat de raad zich bij zijn 
advisering zo veel mogelijk tot zijn ei-
genlijke taak kan beperken. Juist op dit 
terrein, het terrein van de kunsten, zal 
het dan toch nog vaak moeilijk genoeg 
zijn om datgene, wat je kunt onder-
scheiden, ook werkelijk gescheiden te 
houden. Van Putte maakt een relevant 
onderscheid als hij, zich afvragend wat 
nu eigenlijk van adviserende organen 
door de Regering wordt verwacht, min 
of meer vragend antwoordt: articule-
ren of agregeren. 

In de nieuwe structuur zal de Raad 
voor de Kunst de eerste taak, namelijk 
het tot uitdrukking brengen van het-
geen in de organisaties leeft, zeker be-
ter kunnen vervullen dan tot dusverre 
het geval was. Geldt dat echter ook 
voor de tweede door Van Putte ge-
noemde functie, namelijk die van het 
agregeren? Tot nu toe is dat een zwak 
punt in de raad geweest. De adviezen 
van de raad zijn waardevoller naarma-
te het onderwerp waarover geadvi-
seerd wordt beperkter is en duidelijker 
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definieerbaar is. Of omgekeerd: naar-
mate de adviezen zich uitstrekken over 
een ruimer terrein, worden de advie-
zen minder waardevol. Dat is ook be-
grijpelijk. Wanneer men adviseert over 
de begroting - om een heel ruim on-
derwerp te noemen - van de afdeling 
kunsten, of over een hele sector van 
het beleid, bij voorbeeld het terrein 
van de muziek, dan verliezen zulke ad-
viezen zich gemakkelijk in een opsonv 
ming van wensen. Het stellen van pri-
oriteiten binnen één sector, laat staan 
tussen meer sectoren, is 'niet de sterk-
ste kant van deze raad' en waarschijn-
lijk ook niet van sommige andere ad-
viesraden. 

De vraag is dan ook, of zo'n raad zich 
daarmee bezig moet houden, dus of 
de raad moet agregeren. Met andere 
woorden: waar eindigt nu eigenlijk de 
adviserende taak van adviesorganen 
en waar begint de besluitvoorberei-
dende taak van de politieke organen? 

Deze uiterst boeiende vraag is niet in 
het rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en ook 
niet in de voorstudies aan de orde ge-
weest. Dat is een heel wonderli jke 
zaak. Evenmin is aan de orde geweest 
hoe nu eigenlijk de verhouding zou 
moeten zijn - ideaal gesproken- tus-
sen adviesorganen en het parlement. 
Deze vragen vertonen overigens wel 
enige samenhang met elkaar. 

Wordt met de WRR overleg ge-
pleegd over de vraag, of over dit soort 
onderwerpen nog niet eens - in aan-
sluiting op datgene wat nu is uitge-
bracht - een voortgezet advies zou 
kunnen worden gegeven? Ik vraag niet 
direct een antwoord, maar ik beveel de 
vraag gaarne bij de Minister aan. De 
Minister weet wat de reden is, als ik 
zijn antwoord niet meer helemaal kan 
horen. 

D 
De heer Van der Werff (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit wetsontwerp is aan-
gemerkt als politiek niet controversieel 
en derhalve geschikt voor behande-
ling. Het blijft een vraag of zelfs buiten 
politieke controverses een gedachten-
wisseling tussen legislatieve en de-
missionaire executieve machten zin-
nig zal zijn. Maar een argument, dat tot 
spoed noopt, acht ik zeker het onge-
duld van de raad zelf, zoals dat in het 
jaarverslag 1975 getoond wordt. Ver-
wachtingen moeten, indien dat binnen 
onze verantwoordelijkheid kan, wor-
den ingelost. Ik herinner eraan dat aan 
het begin van het zittingsjaar 
1974/1975 de Minister de hoop en de 
verwachting al uitsprak dat dit wets-
ontwerp gerealiseerd zou worden. 

Toch betwijfelde ik of het gans niet po-
litiek controversieel was, toen ik mij tot 
hernieuwde bestudering zette van wat 
de Minister aan de overzijde genoemd 
heeft de derde generatie van de Raad 
voor de Kunst. Ik zou bij voorbeeld eer-
der spreken over de tweede generatie 
van de raad. De raad, die bij Konink-
lijk besluit van 28 mei 1947 is gescha-
pen, wi l ik als een soort Cro-Magnon 
voorloper betitelen. Mijn fractie acht 
het immers wezenlijk, dat adviesorga-
nen van de centrale overheid op grond 
van wetgeving als uitvloeisel van arti-
kel 87 van de Grondwet tot stand ko-
men. Gelukkig was dit met de Raad 
voor de Kunst al het geval en behoort 
de raad daarmee tot het kleine deel 
van de externe adviesorganen (nog 
geen 40% van het totaal) dat op wet-
geving stoelt. 

Ik wi l op een drietal aspecten van de 
raad ingaan, namelijk de representati-
viteit, de verhouding tot de lagere 
overheden en de openbaarheid en de 
invloed van de Minister in dezen. Aller-
eerst zal ik spreken over artikel 7 be-
treffende de leden en de vertegen-
woordiging. Ik heb hetzelfde artikel be-
studeerd als de vorige spreker. Ik kom 
voor een deel niet helemaal tot dezelf-
de conclusie. Dit maakt het misschien 
des te interessanter. 

De heer Van Putte wijst er in 'advi-
seren aan de overheid' op, dat juist bij 
dit wetsontwerp blijkt - onder andere 
op blz. 151 - hoe moeilijk het zal wor-
den de normen van de representativi-
teit en de eisen van de doelmatigheid 
te combineren. Hij noemt hiervoor als 
factoren de lage organisatiegraad die 
in deze wereld nu eenmaal bestaat be-
houdens in een enkele sector als de or-
kestwereld, de veelheid en verschei-
denheid van organisaties en de kans 
op actiegroepen. Is de kunstwereld 
voor deze representaterende verant-
woordeli jkheid zoals uit artikel 7 blijkt, 
voldoende gestructueerd en voldoen-
de georganiseerd? Dit valt te betwijfe-
len. Ik woonde een vergadering van de 
huidige raad over dit wetsontwerp bij 
die door bezetting van het podium ver-
liep. Een minuscule minderheid be-
lemmerde via strucureel woord- en 
handelingsgeweld elke discussie, laat 
staan besluitvorming. Men kan zich 
bovendien op grond van dergelijke er-
varingen afvragen, of werkelijk mag 
worden verwacht dat de achterdeur 
voor het gebrek aan representativiteit 
van de bevolking in de kunstwereld -
op zich zelf is dit een bedenkelijk en 
betreurenswaardig verschijnsel - via 
artikel 12 voldoende opening biedt. 

Ook de commissie-Koopmans had 
al voor dat inschakelen van de burgerij 

gepleit, maar de vraag rijst hoe een 
toekomstige regering en de raad zelf 
dit zich voorstellen. Gaat het niet zo-
zeer om een extra mogelijkheid in ver-
band met eventueel falende represen-
tativiteit conform artikel 7 van de leden 
maar veel meer om een ander oog-
merk, de zogenaamde derde doelstel-
ling van het kunstbeleid: de bevorde-
ring van de mogelijkheden voor de be-
volking om in culturele waarden te 
participeren? Daarmee zou de Raad 
voor de Kunst een soort proces-in-
dustrie worden. 

Ik wi l u, mijnheer de Voorzitter, niet 
onthouden, dat er nóg een verklaring 
voor artikel 12 gegeven zou kunnen 
worden, namelijk een op voorhand 
ontkrachten van verwijten in verband 
met het streven naar centralisatie in 
het kunstbeleid. Die verwijten zijn wel 
eens verwoord door de VNG. 

Ik realiseer mij alleszins, dat de risi-
co's van artikel 7 minder groot zijn ge-
worden dank zij de verbetering, die ten 
opzichte van het oorspronkelijke wets-
ontwerp is aangebracht. Ook de heer 
Vermeer is tot die conclusie gekomen. 
De risico's, die aanvankelijk golden, 
zijn kennelijk ook bij het opstellen van 
het wetsontwerp in eerste aanleg on-
derkend. Ik proef dit althans uit de eer-
ste alinea's van de derde paragraaf 
van de memorie van toelichting. De 
nieuwe, aan de overzijde gevonden, 
redactie voorkomt de ministeriële ver-
plichting in het volgen van een dwin-
gende voordracht, voorkomt soesah 
doordat sommige organisaties een 
soort recht van terugroeping op de 
door hen aangewezenen zouden 
trachten uit te oefenen en voorkomt 
eenzijdigheid en belangenbehartiging 
a tort et a travers. Of zo'n samenge-
stelde raad, waarin dan 'de capaciteit 
tot denken in tnrmen van beleid aan-
wezig is ' - ik o;teer de memorie van 
toelichting - dan nog 'het vertrouwen 
van de culturele wereld zal hebben', 
kunnen wi j wel hopen, maar het con-
flict van de onverenigbare rollen waar-
op Van Riemsdijk in zijn 'Beknelde 
kunst' doelde, zit erin. Ik kom daarop 
aan het einde van mijn betoog nog te-
rug. 

Ik wil graag mijn bijval betuigen aan 
de Minister voor de duidelijke wijze 
waarop hij in de Tweede Kamer zijn 
standpunt heeft geformuleerd. Dit is 
het tweede onderdeel. Hij heeft 
gesteld dat de adviesorganen van Rijk, 
provincies en gemeenten op eigen ni-
veau de politieke ambtsdragers dienen 
te adviseren; mede eventueel op 
grond daarvan zal het beleidsoverleg 
tussen die drie overheden waar en 
wanneer nodig worden gevoerd. Ik 
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Van der Werff 
concludeer daar dan ook bovendien 
uit, in verband met artikel 4, lid 1, dat 
de Raad voor de Kunst, indien hij dat 
voor een volledig juiste advisering 
noodzakelijk acht, zich bij het vergaren 
van informatie in de provincies of in de 
gemeenten tot de provinciale of 
gemeentelijke besturen zal dienen te 
wenden en niet direct tot de provinci-
ale of gemeentelijke culturele raden of 
tot de provinciale opbouworganen. 
Duidelijkheid in de bestuurlijke ver-
houdingen en verantwoordelijkheden 
klemt te meer, omdat het Rijk, nu een-
maal beschikkend over het 'grote 
geld', duidelijk de grote lijnen van het 
kunstbeleid wi l gaan bepalen en om-
dat het zich dan vanzelfsprekend voor 
dat totaalbeeld door de Raad voor de 
Kunst zal laten adviseren. 

Ik kom tot het derde aspect. Terecht 
is er in de memorie van toelichting op 
gewezen, dat het wetsontwerp Open-
baarheid van bestuur met de daarin 
vervatte intentieverklaringen wellicht 
later dan dit wetsontwerp door de Sta-
ten-Generaal zal worden behandeld. Is 
nu, indien dit wetsontwerp wordt aan-
genomen, als potentialis dus, daarme-
de artikel 17, lid 3, buiten werking? Kan 
de Minister zich voorstellen dat ik bij 
lezing van dat artikel toch als het ware 
associatief mijn geboortestad Maas-
tricht indachtig werd en toen artikel 8 
tot en met 11 van de Monumentenwet 
eens heb opgezocht? Ik waag te veron-
derstellen, dat elke Minister zijn poli-
tieke verantwoordelijkheid in dezen 
uitdrukkelijk en limitatief slechts zal 
hanteren bij gevraagde adviezen. Bij 
ongevraagde adviezen zal dit natuur-
lijk niet kunnen. Het gebeurt alleen bij 
duidelijke en beredeneerbare oneven-
redigheid en schade in de levenssfeer, 
in het belang, dan wel bij het bevoor-
of benadelen. 

Ten slotte, artikel 4, lid 2, luidt: 
'De raad schenkt tevens aandacht 

aan de plaats van het kunstbeleid bin-
nen het gehele cultuurbeleid.'. 

Los van de vraag of er in Nederland 
nu werkelijk gesproken mag worden 
van 'het gehele cultuurbeleid' - de im-
pliciete pretentie gaat mij eigenlijk wat 
te ver - kan zo'n zin leiden tot nog ver-
dere grensvervaging en branchever-
vreemding. Daartegenover kan het 
ook leiden tot nauwgezette benade-
ring en serieuze afbakening. 

Van Riemsdijk vertelde in december 
1974 over zijn achteraf beschouwd na-
ieve verwachtingen en zei: 

'De eenheid van het brede cultuur-
begrip' 'zal binnen de kortste keer 
afketsen op de gesegmenteerdheid 
van onze culturele werkelijkheid.'. 

Hoe moeten wi j zo'n opmerking nu 
rijmen met zo'n wetsartikel? 

Dezelfde prof. Van Riemsdijk, die als 
secretaris van de raad de vraagstukken 
kent als geen ander, constateert dat de 
raad een dubbel spel wordt opgedron-
gen: aanklager en advocaat, verdoe-
mer en bepleiter. De Minister kreeg 
van Van Riemsdijk duidelijk de rol van 
rechter toebedeeld, maar als ik mij 
Arnhem 1974 goed herinner - ik meen 
dat het even na Prinsjesdag was - was 
hij daar niet gelukkig mee. Het mee-
spelen in de dubbelrol trok hem kenne-
lijk, maar dit ter zijde. 

De opgelegde schizofrenie, het inge-
bouwde rollenconflict bij de raad zelf, 
voortvloeiend uit de vermaatschappe-
lijking van de kunsten enerzijds en de 
maatschappelijke relevantie ander-
zijds als onverenigbare eisen, vindt in 
Van Riemsdijk's analyse de verklaring: 

'Ons veel geprezen liberalisme is 
hier zoek.'. 

Laten wi j hopen dat de nieuwe raad 
het respect voor de vrije, creatieve ui-
tingen van de menselijke geest hoog 
in het vaandel houdt. 

D 
De heer Hoefnagels (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie acht de wi j-
ziging van de bepalingen voor de Raad 
voor de Kunst een gelukkige. Met na-
me het terugbrengen van het aantal le-
den opent de mogelijkheid dat de 
Raad efficiënter kan werken en sneller 
kan reageren op ontwikkelingen in het 
kunstleven. 

Dit reduceren van het aantal raadsle-
den roept toch juist vragen op. Zoals 
bekend, wordt in de beroepsorganisa-
ties van kunstenaars gestreden om 
vertegenwoordiging, soms zelfs met 
een zo grote felheid - ik denk hierbij 
aan de organisaties van beeldende 
kunstenaars - dat men zich kan afvra-
gen of hier niet een situatie ontstaat 
die voor het werk van de Raad meer 
schadelijk dan gunstig is. 

De kunstenaarsorganisaties zien 
hun vertegenwoordigers toch ook nog 
als behartigers van beroepsbelangen. 
Het adviseren met betrekking tot de 
kunsten en het kunstbeleid, zoals het 
in de taakopdracht staat, is ook niet 
wel mogelijk zonder beroepsbelangen 
te raken; toch zou het de duidelijkheid 
bevorderen wanneer er een ander fo-
rum was, waarin specifieke beroeps-
belangen vooropstonden. 

Dit forum nu is er niet overal, niet 
voor alle kunsttakken. Er zijn, voor zo-
ver ik dat kan beoordelen, redelijke 
mogelijkheden voor de reproduceren-
de kunsten: toneel, ballet, muziek, 
opera. Dit zijn ook juist de takken van 
kunst, waarmee men subsidie-tech-

nisch de geringste problemen heeft. 
Het gaat hierbij niet om individueel 
werkende kunstenaars maar om -
vaak zelfs grote - gezelschappen. Een 
lacune bestaat echter voor een aantal 
individueel scheppenden; het subsi-
diëren daarvan schept ook veel grote-
re problemen. Een georganiseerd 
overleg tussen CRM en de beroepsor-
ganisaties van deze kunstenaars ont-
breekt nog. Er is wel overleg - en bij 
voorkomende gelegenheden is het 
ook zeer intensief - maar over de gehe-
le lijn wordt het in kunstenaarskringen 
als te incidenteel ervaren. 

Het komt mij voor dat men, wanneer 
men zulk een lacune voelt, de bestaan-
de organisatie - in casu de Raad voor 
de Kunst - gaat zien als een platform 
voor het behartigen van beroepsbe-
langen en een dienovereenkomstige 
visie op de eigen vertegenwoordiging 
krijgt. De eigenlijke opdracht van de 
Raad wordt daardoor vertroebeld. Wij 
zouden het daarom toejuichen wanneer, 
om te bereiken dat de Raad voor de 
Kunst zijn werk zuiverder kan afbake-
nen, een georganiseerd overleg met 
de beroepsverenigingen zou komen in 
de kunsttakken, waarin het nog niet als 
zodanig bestaat. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Verlenging van de Mach-
tigingswet inschrijving studenten als-
mede wijziging van enkele bepalingen 
van die wet (14260). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 24 juni 1975 heb ik in 
deze Kamer uitvoerig gesproken over 
de numerus fixus en in het bijzonder 
over de daarbij toe te passen regule-
rings-, dan wel selectieproblematiek. Ik 
heb daarbij de vele bezwaren, die bij 
mijn fractie m.b.t. elke vorm van loting 
bestonden en nog steeds bestaan, uit-
voerig uiteengezet en daarbij de 
hoofdli jnen geschetst van een voor mij 
veel meer aanvaardbaar alternatief. 

Door het introduceren van loting het 
toeval tot beleid verheffen is ten prin-
cipale verwerpelijk en geeft slechts 
blijk van onmacht of onwil om tot een 
betere regeling te komen. Dit geldt bij 
gewogen loting evenzeer als bij zui-
vere loting, al zal het lotingsresultaat 
vermoedelijk meer in overeenstem-
ming zijn met wat bij een goede selec-
tiemethodiek zou worden verkregen. 
Aldus stelde ik ongeveer twee jaar ge-
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leden. Bij de replieken heb iktoen 
moeten constateren dat de Staats-
secretaris mijn bijdrage tot het debat 
blijkens zijn antwoord niet goed had 
begrepen, reden dat ik hem gevraagd 
heb deze bijdrage nog eens goed na te 
lezen. De Staatssecretaris heeft dat 
toen toegezegd. Ik wi l gaarne aanne-
men dat hij dat ook gedaan heeft, doch 
nu wi j twee jaar verder zijn blijkt uit 
niets dat hij mijn woorden ter harte 
heeft genomen, dan wel alsnog van kri-
tisch commentaar heeft voorzien. Wat 
is er sindsdien geschied? Eigenlijk heel 
weinig. Ondanks een in de Tweede Ka-
mer aangenomen motie Ginjaar-Maas, 
ondanks de in deze Kamer door mij en 
anderen geuite kritiek, heeft de Staats-
secretaris geen wijziging voorgesteld 
in de selectiemethodiek. Hij heeft zelfs 
de moeite niet genomen door een 
technische wijziging van artikel 4, lid 
2a en b, van de wet een einde te ma-
ken aan het toen door mij gesignaleer-
de feit, dat dit artikel op twee manieren 
kan worden geïnterpreteerd. Wat be-
treft de gewogen loting kan de Staats-
secretaris zich nu beroepen op het ad-
vies van de Commissie-Warries, welke 
commissie blijkens de conclusies en 
aanbevelingen een voorkeur heeft 
voor een systeem van gewogen loting. 
Dat is geen sterke formulering, zeker 
niet als uit het rapport blijkt dat alter-
natieve mogeli jkheden, zoals die door 
mij en anderen zijn geopperd, niet of 
nauwelijks bekeken zijn en als de voor-
keur blijkens blz. 35 van het rapport 
gebaseerd blijkt te zijn op de overwe-
gingen dat het systeem nu enige jaren 
in de praktijk werkt en de werking van 
het stelsel over het geheel genomen 
niet onbevredigend is. Verder wordt 
gezegd dat van grote weerstanden te-
gen het systeem niet is gebleken, dat 
een zekere mate van continuïteit in de 
toelatingsregels aanbeveling verdient 
en dat het stelsel het voordeel heeft 
van de objectiviteit. Dat is de hele ar-
gumentatie; ongelooflijk maar waar. 
De in beide Kamers der Staten-Gene-
raal bestaande grote weerstanden bij 
vele leden waren blijkbaar niet van be-
lang; schrijnende individuele gevallen 
van meermalen uitgelote, sterk gemo-
tiveerde studenten maakten op de 
commissie geen indruk. Hoe verder 
een gewogen loting met als parame-
ters de subjectief vastgestelde eind-
examencijfers het voordeel kan heb-
ben van objectiviteit onttrekt zich aan 
mijn waarneming. Geen woord over 
het niet reproduceerbaar zijn van lo-
ting om maar eens een kleinigheid te 
noemen. Wel een uitgebreide weerga-
ve van een enquête onder zesde klas 

VWO-leerlingen, die in grote meerder-
heid voor gewogen loting blijken te 
zijn. Dat is geen verbazingwekkend re-
sultaat. Doch voor ons is het geen re-
den om ons standpunt te wijzigen. 

Als het verlengingswetsvoorstel 
kracht van wet krijgt zal Nederland we-
derom voor twee jaar vermoedelijk als 
enig land in de wereld de kandidaten 
voor maatschappelijk belangrijke en 
veel gemeenschapsgeld kostende op-
leidingen selecteren d.m.v. gewogen 
loting met ten dele irrelevante eind-
examencijfers als parameters. Deze 
voorkeur voor loten is een onbegrij-
pelijke zaak, die verder nergens in de 
maatschappij bij belangrijke beslissin-
gen plaatsvindt. Twee jaar geleden is 
de loting voor mijn fractie aanleiding 
geweest om onze stem niet aan het 
wetsvoorstel te geven. Ik heb er toen 
op gewezen dat ook wi j de chaos niet 
wensten, die het gevolg van verwer-
ping zou zijn, doch dat wij moeilijk ver-
antwoordelijk gesteld zouden kunnen 
worden voor deze chaos wanneer de 
Staatssecretaris in gebreke blijft om 
een betere selectiemethodiek te ont-
werpen. Dit geldt nog steeds, zelfs in 
versterkte mate. Dat w i j thans onze 
stem niet aan het wetsontwerp zullen 
onthouden wordt dan ook uitsluitend 
veroorzaakt door onze hoop en ver-
wachting dat een volgend kabinet van 
andere signatuur wel snel aan een be-
tere selectiemethodiek gaat werken en 
dat wi j dit andere kabinet niet de chaos 
toewensen, die het gevolg van verwer-
ping zou zijn en die dat nieuwe kabinet 
immers niet verdiend heeft. 

D 
De heer Diepenhorst (ARP): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij het begin van mijn 
slechts enkele minuten vragende be-
schouwing in verband met het voorge-
legd ontwerpje wi l ik dadelijk alle on-
gerustheid bij de bewindsman wegne-
men, als zou er enige kans op verwer-
ping bestaan uit de kring van het 
Christen Democratisch Appèl. Deze 
verlenging van de Machtigingswet 
1972 - ik zei destijds (zitting 1971-
1972) al, dat de oorspronkelijke termijn 
te krap was bemeten en het blijkt van-
daag opnieuw - moet worden aan-
vaard. 

Echter, zo voeg ik er dadelijk aan toe, 
bij gebrek aan beter! En onder nadruk-
kelijke vaststelling, dat opnieuw aldus 
de studenten de kinderen van de reke-
ning worden. Zij zullen misschien, ge-
let op hun eigen besef van geestelijke 
volgroeidheid, deze zegswijze 'kinde-
ren van de rekening' minder gelukkig 
achten, maar zakelijk met mij overeen-
stemmen. 

Want er dreigt hier een zekere on-
rechtvaardigheid onnodig bestendigd 
te worden en dat de Regering vrijuit 
gaat zou ik niet wil len verdedigen. Het 
feit, dat universiteiten en hogescholen 
soms een ongelukkig beleid voeren -
denk aan de jongste, door de studen-
ten mede beïnvloede beslissing van de 
Academische Raad terzake van de 
kwestie der s tud ieduur -zo min als de 
omstandigheid, dat sommige werke-
lijk heel studentikoze woordvoerders 
met de grootste vanzelfsprekendheid 
en zelfverzekerdheid en zelfs met van 
weinig sociaal besef getuigende arro-
gantie bepaalde eisen aan de gemeen-
schap stellen, wettigen het oog te slui-
ten voor een ongunstige situatie, 
waarin de huidige academische jeugd 
en vooral de jongste lichting onder 
hen verkeert. 

Men moet de zaken in de juiste ver-
houding blijven zien. In vergelijking tot 
andere landen staan wi j er bij het we-
tenschappelijk onderwijs wat het op-
nemen van leerlingen betreft niet 
slecht voor. Voor universtiteiten en ho-
gescholen buiten onze grenzen is de 
druk op de academische ketels ten ge-
volge van de grote toeloop vaak ho-
ger. Zij die in Nederland wetenschap-
pelijk onderwijs wil len genieten, mo-
gen bedenken, dat ook bij andere soor-
ten onderricht soms - en dat lang-
durig, als men de technische scholen 
neemt - de toelating beperkt was. 

Goed valt te begrijpen, dat niet 
steeds ieder kan studeren wat hij wi l . 
Het peil van het onderwijs moet be-
hoorlijk blijven en in bepaalde oplei-
dingen zullen slechts beperkte getallen 
nieuwkomers kunnen worden opgeno-
men; overvolte, verwarring, chaos zijn 
te vermijden. Daarenboven zal voor de 
toekomst met name bij heel dure stu-
dies aan het element van de behoefte 
meer aandacht dan tot dusver dienen 
te worden besteed, hoe hachelijk dit 
ook zij en - ik voeg er zelfs aan toe -
hoe verkeerd men dit ook vermag te 
regelen. 

Ondertussen is er iets anders wat 
voor dit ogenblik de aandacht vraagt. 
De grote getallen van hen, die univer-
sitair onderwijs zoeken, leiden voor-
eerst tot het treffen van tal van admini-
stratieve voorzieningen en over een 
reeks van maanden moeten er van de 
zijde der 'aspiranten' veel formulieren 
worden ingevuld. Op 16-, 17-en 18-ja-
rige leeftijd blijkt men in een papieren 
rosmolen te zijn geraakt. 

Vervolgens wordt er uit een soort 
gemakzucht - ik kies dit woord met op-
zet " toegegeven aan een grote onbil-
lijkheid en zulks onder het mom van 
democratie. Meer dan eens heb ik sa-
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men met anderen - de verkiezingen 
van volgende week brengen mij er niet 
toe mij een zeker geestelijk monopolie 
te verschaffen - erop gewezen dat wi j 
bij straaljagers en tanks kunnen keu-
ren en dat wij bij jonge mensen gok-
ken. Ik stem toe, dat wie Slavische ta-
len koos, als het ten slotte min of meer 
gedwongen op Romaanse talen uit-
draait, niet diep ongelukkig is. Ove-
rigens speelt dit voorbeeld feitelijk 
waarschijnlijk niet. Gehandhaafd ech-
ter blijft de loting - met wat gevarieerde 
kansen - bij studies naar welke een bij-
zondere voorliefde kan uitgaan en 
waarop zich ook in bepaalde gevallen 
een zekere roeping kan richten. 

Te dezen niet de weliswaar gebrekki-
ge ons ten dienste staande selectie-
middelen te gebruiken, is verkeerd. 
Het niet terstond toelaten van jongelui 
met hoge gewogen gemiddelden komt 
mij schrijnend onbillijk voor, hoewel 
ook hier nog soms het leven de pro-
gnose de baas blijft; een verootmoedi-
gende en een bemoedigende gedach-
te. 

Vandaag de dag te kiezen voor een 
van de numeri-fixirichtingen legt op 
betrokkenen een druk welke hier en 
ginds wordt onderschat. Het is geen 
vrolijk vooruitzicht als voorbestemd 
internist in merg en nieren, als chirurg 
van den bloede in verwachting - ik kan 
het niet anders uitdrukken - tenslot te 
zelfs niet te kunnen beginnen. Wan-
neer daarenboven over de levensonv 
standigheden van de studenten, die 
sociaal zwak staan, misverstand 
heerst, men hun stoffelijke behoeften 
ietwat miskent en de publieke opinie 
nog steeds weet van de bon-vivants, 
niet van de ploeteraars, dan is er vrij 
veel scheefgetrokken. Ernstiger acht ik 
nog een algemeen gering besef voor 
binnen onze grote faculteiten optre-
dende eenzaamheid, met name onder 
de jonge lichtingen. Onze instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs wor-
den - wat men ook moge beweren - te 
massaal. Ondanks naar actieve zorg 
hakende studentendecanen, studen-
tenpsychologen, studentenpsychi-
aters, pastorale verzorgers, maat-
schappelijke adviseurs en sexuologen 
is er reden voor enige bezorgdheid. 

In een algemene bekrimping bij het 
onderwijs moeten universiteiten en 
hogescholen delen; dat spreekt van-
zelf. Hierbij gaat echter te weinig be-
grip naar studenten uit en past men 
verkeerde methoden toe. Aristoteles 
wist dat, als er weinig fluiten te verde-
len zijn, deze aan de beste spelers 
moeten ten deel vallen. Vandaag er-
kennen nog veel hoogleraren dat intel-

lect, dat eenzijdige of veelzijdige aan-
leg en gaven nauwkeurig, dat zij, in-
dien even doenlijk, ook persoonlijk 
moeten worden gewogen. Wanneer 
Nederland zijn beroemde Staatsloterij 
met haar klassen wi l blijven toepassen 
op jonge mensen - mede uit kracht 
van deze verlenging der Machtigings-
wet - zonder alles in het werk te stellen 
de door mij gesignaleerde misstand 
op te heffen, blijft er iets wat ons be-
leid niet siert, blijft er iets wat tot meer 
dan wetenschappelijke bescheiden-
heid, wat tot enige schaamte noopt. 

Het is duidelijk dat mijn ' ja' op het 
voorstel even kil is als tot dusver de 
huidige lente. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nieuwe bepalingen betreffende de 
Raad voor de Kunst (13035). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Van Doorn: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Kamer voor de 
wijze, waarop zij haar oordeel heeft 
wil len geven over het onderhavige 
wetsontwerp. Ik meen met de leden, 
die in die geest hebben gesproken, dat 
dit wetsontwerp - anders ware het ui-
teraard ook niet ingediend - een dui-
delijke verbetering beoogt van de ad-
viessituatie in deze belangrijke mate-
rie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zit met de 
moeilijkheid, dat ik niet recent het door 
de heren Vermeer en Van der Werff 
aan de orde gestelde artikel van de 
heer Van Putten heb gelezen. Ik acht 
het zorgvuldiger, op de betrokken op-
merkingen van de geachte afgevaar-
digden in te gaan, wanneer ik het arti-
kel heb kunnen bestuderen. Ik zal mi j , 
nu dit niet het geval is, tot het maken 
van een enkele zeer algemene opmer-
king moeten bepalen ten aanzien van 
de delen van beide betogen die op het 
artikel betrekking hadden. Misschien 
bestaat bij een volgende gelegenheid 
de mogelijkheid nader op de beschou-
wing van de heer Van Putten in te gaan 
en daarmee op de opmerkingen hier-
over van beide geachte afgevaardig-
den, al zal dit alsdan door de dan fun-
gerende Minister van CRM worden ge-
daan. 

De heer Vermeer heeft gesteld, dat 
men twee belangrijke zaken kan on-
derscheiden, namelijk het articuleren 
en het aggregeren, en dat naar de ma-
te van de algemeenheid dergelijke ad-
viezen van adviescolleges minder hou-

vast geven en minder interessant zijn 
dan wanneer het om specifieke onder-
werpen gaat. Terecht voegt hij hieraan 
toe, dat dit begrijpelijk is. Ik deel die 
mening. Natuurlijk kan een grote ad-
viesraad, die veelzijdig is samenge-
steld, heel wat gemakkelijker tot een 
wat scherp omschreven advies komen 
wanneer het onderwerp zeer bepaald 
is. 

Ik word hierbij geconfronteerd met 
de moeilijkheid dat, naar ik begrijp, de 
heer Vermeer het zó beschouwt dat op 
een gegeven moment zo'n adviesraad 
met het advieswerk eindigt en dat ver-
volgens de politiek - in dit geval het 
departement - met de zaak begint. Ik 
vraag mij af, mijnheer de Voorzitter, of 
die stelling wel geheel juist is. Het is de 
vraag, of de adviesraad zich altijd op 
een geheel andere manier met het on-
derwerp bezighoudt dan de instantie 
die vervolgens, mede op basis van het 
uitgebrachte advies, de zaak verwerkt 
in een voorstel, dat het parlement 
wordt voorgelegd. Ik geloof, dat ten 
aanzien van een aantal aspecten het 
adviesorgaan wel degelijk in die zin op 
de zelfde wijze handelt als de in de tijd 
gezien na het adviesorgaan komende 
instanties, dat zij niet alleen het zelfde 
onderwerp te pakken hebben, maar 
ook op een ongeveer analoge wijze -
zich oriënterend op de maatschappij -
met het onderwerp aan de slag gaan. 

In die zin is het karakter van de werk-
zaamheden van een adviesraad niet 
volstrekt anders dan dat van een deel 
van de taak van de 'administratie' en 
de 'politiek'. Met andere woorden: ook 
in de tweede fase hebben de overheid 
en haar medewerkers zich af te vragen 
hoe men in het maatschappelijke le-
ven en hoe de mensen die in het bij-
zonder bij deze materie en belangen 
zijn betrokken over een probleem den-
ken. In die zin ben ik van mening dat er 
een duidelijke vergelijking te maken is 
met de wijze waarop ook bij voorbeeld 
een Raad voor de Kunst zou moeten 
proberen te opereren. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vermeer heeft mij nog gevraagd of het 
niet nuttig zou zijn dat de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
zich eens met deze aspecten van het 
geven van adviezen zou bezighouden. 
Ik kan mij zeer wel voorstellen dat dit 
een zinnige vraag zou zijn. Ik wil graag 
bevorderen dat dit eens onder de aan-
dacht van de Wetenschappelijke Raad 
wordt gebracht. Het eventueel ter zake 
uit te brengen advies zal dan de Rege-
ring bereiken en niet alleen de Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, omdat het een zaak is - de 
heer Vermeer heeft dat ook gesteld -
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die natuurlijk breder ligt dan alleen het 
overigens voldoende brede terrein van 
mijn departement. 

Ik heb zoeven een punt laten liggen 
dat aan de orde was gesteld door de 
heer Vermeer. Hij heeft er enige twijfel 
over uitgesproken of het wel zo juist 
zou zijn als een adviescollege als de 
Raad voor de Kunst zich bezighield 
met de prioriteitenafweging in meer 
algemene zin. 

Vooralsnog ben ik van mening dat 
het zeer wenselijk is dat een dergelijk 
college dat doet. Op mijn initiatief is 
dat een tijdje geleden ook tussen de 
raad en mij besproken. Tegenover het 
dagelijks bestuur van de raad heb ik 
toen bepleit, dat de raad menigmaal 
zou proberen een bredere afweging te 
plegen. Hij zou zich bij voorbeeld als 
de materie die om advies is voorge-
legd zich daartoe leent wel degelijk 
kunnen afvragen, wat een Minister 
moet doen die over beperkte middelen 
beschikt, gelet op het totaal van zijn 
begroting. Wat zou de Minister met 
name moeten doen wanneer hij zelf 
moet komen tot een afweging binnen 
de sector van de kunsten, waarover de 
leden van de Raad voor de Kunst hem 
regelmatig adviseren? Daarmee zou 
de Raad voor de Kunst de Minister tel-
kens een nog bruikbaarder advies kun-
nen geven. Nog kort geleden heb ik 
mij veroorloofd dat persoonlijk eens 
met de voorzitter van de Raad voor de 
Kunst door te spreken. Ik heb enige 
hoop dat het beraad hierover in de 
Raad voor de Kunst ertoe zal kunnen 
leiden, dat men zich in zekere mate 
openstelt voor de wens die ik tot uit-
drukking heb gebracht. Ik vind, met al-
le respect voor de adviezen van de 
Raad, dat een bewindsman - en daar-
mee het algemeen belang - er veel 
meer bij is gediend als een dergelijk 
adviesorgaan zich ook vragen van 
ruimte, van financiële mogelijkheden 
en van andere aspecten naast de ei-
genlijke aspecten van het college 
heeft gesteld. De heer Vermeer heeft 
lichtelijk gesuggereerd dat de Raad 
zich hiermee niet al te zeer zou moeten 
bezighouden. Daartegenover merk ik 
op dat ik het wel degelijk nuttig - en 
ook veelal nodig - vind dat een college 
als de Raad voor de Kunst zich dit 
soort vragen in algemene zin stelt. 

Ik kom nu bij de opmerkingen van de 
heer Van der Werff. Hij heeft mij erop 
gewezen dat in het debat in de Tweede 
Kamer eigenlijk over de tweede gene-
ratie van de Raad voor de Kunst - in 
plaats van over de derde - had moeten 
worden gesproken. Ik begrijp dat hij de 
voorlopige Raad, die voor mij de eer-
ste generatie was, ziet als een Raad die 

er beter - formeel gesproken - niet 
had kunnen zijn. Ik ga niet zover. Ik 
vind het zeer begrijpelijk dat adviescol-
leges ook in tijdelijke zin aan het werk 
worden gezet. Ik zou een aantal van 
dergelijke colleges kunnen opnoemen 
waarvan ik zeer nuttige adviezen heb 
gekregen die dan ook telkens open-
baar zijn gemaakt en waarmee het al-
gemeen belang zijn voordeel heeft 
kunnen doen. Ik wil wel toegeven dat 
het niet goed zou zijn, een methode te 
hanteren die eigenli jkzou inhouden 
dat men alleen bij Koninklijk besluit 
een soort tijdelijke adviescolleges in-
stelde, en vervolgens niet binnen een 
redelijke tijd daarna zou komen tot de 
instelling bij wet van dergelijke perma-
nente adviescolleges. 

Ik zou mij die gedachtengang kun-
nen voorstellen. Een dezer dagen komt 
bij de Tweede Kamer het wetsontwerp 
op het specifieke welzijn, de zgn. struc-
turele kaderwet. Wij hebben al geïn-
stalleerd de harmonisatieraad voor het 
specifieke welzijn. Welnu, die is er dus, 
ingesteld bij Koninklijk besluit als een 
voorlopige raad. In het door mij be-
doelde wetsontwerp staat ook het 
voorstel om te komen tot de harmoni-
satieraad. Die raad heeft een blijvend 
karakter en behoort naar mijn mening 
dan ook bij wet te worden ingesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Werff heeft ook gesproken over 
het artikel van Van Putten. Ik heb al ge-
zegd dat ik dat artikel graag eerst eens 
wi l lezen. 

Ik heb begrepen dat de heer Van der 
Werff enige zorgen heeft over de mo-
gelijkheid dat vergaderingen van bij 
voorbeeld de Raad voor de Kunst zo-
maar kunnen worden verstoord door 
aldaar aanwezigen die op hun wijze 
hun belangstelling voor de discussie 
tonen. Hij zei daarvan dat als de Raad 
in artikel 12 het voorschrift krijgt om 
de samenleving erbij te betrekken hij 
zich afvroeg of dit niet zou betekenen 
dat de gevaren voor dat soort versto-
ringen groter zouden worden. 

Ik zou denken dat dat een heel be-
treurenswaardig gevolg zou zijn. Het 
is geheel duidelijk wat is bedoeld met 
artikel 12. De raad zal zelf nog eens 
moeten bekijken wat de beste metho-
de is om de samenleving erbij te betrek-
ken en om de mensen die in het bijzon-
der erbij betrokken zijn daarbij te be-
trekken. 

Dat kan onder andere door vergade-
ringen openbaar te maken en de stuk-
ken goed gericht door te geven. Er zul-
len echter ook vele andere methoden 
moeten worden gevolgd om dat artikel 
12 leven te geven. Met de heer Van der 
Werff vind ik overigens wel dat de me-

thode die een enkele maal is gehan-
teerd door mensen die zich bij de ma-
terie betrokken voelden om zich op die 
manier actief te gedragen betreurens-
waardig is. Ik zie niet in wat de mensen 
daarmee kunnen bereiken. Het heeft 
geen enkel nut. Het lijkt mij niet goed 
voor een zinnige discussie van de le-
den van de raad onderling. Het is ook 
niet goed voor de betrokkenen die zich 
zo opstellen, want daarmee kunnen 
hun belangen werkelijk niet op een zin-
volle wijze worden gediend. 

De heer Van der Werff heeft gezegd 
dat hij positief staat tegenover de door 
het amendement van mevrouw Garde-
niers-Berendsen in de Tweede Kamer 
aangebrachte wijziging. De werkwijze 
ten aanzien van de benoeming van le-
den die nu in het wetsontwerp is opge-
nomen heeft toch wel een aantal nade-
len die aan de voorlaatste tekst vastza-
ten weggenomen. Openhartigheidshal-
ve moet ik wel zeggen dat deze zeer rui-
me tekst van artikel 7 natuurlijk een ze-
ker risico oplevert, namelijk dat een be-
windsman zou kunnen zeggen dat hij 
hele series namen krijgt voorgelegd 
van allerlei organisaties en dat hij ver-
volgens min of meer op eigen houtje 
zijn eigen discretionnaire invulling 
maakt. Dat zou niet gezond zijn. Met dit 
brede artikel moet een minister zich wel 
degelijk realiseren dat het van goed be-
leid zou getuigen als wordt gedacht aan 
een zo deskundig mogelijk, maar maat-
schappelijk ook een zo breed mogelijk 
gefundeerde samenstelling van de 
Raad voorde Kunst. 

De heer Van der Werff heeft nog ge-
vraagd hoe het met artikel 17 lid 3 gaat 
wanneer de wet op de openbaarheid 
tot wet zal zijn geworden. Ik zie het zo 
dat de regeling van deze wet in zekere 
zin een lex specialis is op de regeling 
van algemene aard van de wet op de 
openbaarheid. Ik moet er overigens 
wel op wijzen dat van de acht uitzon-
deringsgronden die in de Wet op de 
Openbaarheid staan er in de Wet op de 
Raad voor de Kunst maar twee aan de 
orde zijn. Dat is niet gebeurd omdat 
men een lex specialis of iets van dien 
aard vooral voor deze materie wilde 
ontwerpen ten einde aldus ver af te 
wijken van de lex generalis. Dat was 
niet de gedachtengang. De gedachten-
gang was dat de overige zes uitzonde-
ringsgronden nauwelijks van toepas-
sing zijn te achten op deze materie. 
Mede daarom kan men wel zeggen dat 
dit een specifieke regeling is. Daarom 
moet deze regeling ook in stand blij-
ven als straks de Wet op de Openbaar-
heid zal zijn aangenomen. Anderzijds 
is de afwijking niet zo belangwekkend 
dat men daarover enige zorg moet 
hebben. 

Eerste Kamer 
17 mei 1977 Raad voor de Kunst 632 



Van Doorn 

Mijnheer de Voorzitter! Verder heeft 
de heer Van der Werff nog gesproken 
over de zienswijze van de bewinds-
man van CRM, tot uitdrukking ge-
bracht in de Tweede Kamer ten aan-
zien van het hebben van contact met 
andere bestuurlijke organen of advies-
organen 'op andere niveau'. Ik ben 
erover verheugd, dat de geachte afge-
vaardigde mijn mening deelt. Ik vind 
het niet goed, als een soort raster-
werk ontstaat van allerlei adviesorga-
nen, die met elkaar aan het praten 
gaan. Dat wordt steeds onduidelijker, 
ondoorzichtiger. Hiermede zijn de 
openheid, openbaarheid, controle en 
verantwoording niet gediend. Als de 
Raad voor de Kunst zich elders op een 
ander niveau wil vergewissen, dan 
moet hij zich tot het bestuurlijke or-
gaan wenden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot het betoog van de heer Hoefnagels. 
In het algemeen was hij zeer postitief 
ten aanzien van dit wetsontwerp. Hij 
heeft de veronderstelling uitgespro-
ken, dat het de bedoeling zou zijn het 
aantal leden van de raad aanmerkelijk 
terug te brengen. Zou het om één of 
twee leden gaan, dan zou hij daarover 
geen opmerkingen hebben gemaakt. 
Het aantal leden van de raad zal bij al ■ 
gemene maatregel van bestuur wor-
den bepaald. Wanneer ik die zou moe-
ten uitvaardigen, zou het aantal leden 
kleiner zijn dan het huidige aantal. De 
toekomstige Ministervan CRM zal die 
zaak moeten bekijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Als de sa-
menstelling van de raad kleiner is, 
dan - dat geef ik de heer Hoefnagels 
toe - rijst mede daardoor de vraag, 
hoe het staat met de belangen van de 
belangenorganisaties en hun leden. Ik 
verwijs in dit verband naar de door 
mij onderschreven motie-Gardeniers; 
de Raad voor de Kunst zou zich niet, al-
thans zo weinig mogelijk, met die be-
langen bezig moeten houden. Mijn de-
partement is thans bezig met het on-
derzoeken van de vraag, hoe het over-
leg met het veld het beste kan verlo-
pen. Dit geschiedt mede op basis van 
een motie-Worrell. Ik acht het nuttig, 
dat wi j die procedures eens bekijken. 
Ik heb er begrip voor, als wordt 
gesteld, dat het overleg zo incidenteel 
plaatsheeft. Als men vanuit het veld 
wi l proberen over de belangrijkste za-
ken met het departement contact te 
hebben, heeft men vaak ten aanzien 
van de procedure weinig houvast. 
Welnu, ik erken, dat wi j tot een zekere 
structurering moeten komen, zij het, 
dat er ook altijd gedifferentieerd moet 
worden, omdat het lang niet altijd over 

dezelfde zaken gaat. Erwordt in ieder 
geval aan gewerkt. Wat de heer Hoef-
nagels ter zake heeft opgemerkt, zou ik 
graag in dat geheel bekijken. 

Rest mij een verzuimpje goed te ma-
ken, dat ik zelf heb gepleegd. Ik had 
aan het begin van mijn betoogje willen 
zeggen, maar nu zal ik het aan het slot 
doen, dat ik toch graag van deze plaats 
af mijn erkentelijkheid wil betuigen 
aan de Raad voor de Kunst voor de 
wijze, waarop hij ook in mijn jaren, om 
het zo uit te drukken, heeft geope-
reerd. Hij heeft heel wat belangwek-
kende adviezen uitgebracht en heeft 
dikwijls met een uitermate moeilijke 
materie geworsteld. Ik kan alleen maar 
respect hebben voor de wijze waarop 
hij geprobeerd heeft, dat belangwek-
kende werk te doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Verlenging van de Machtigingswet in-
schrijving studenten alsmede wijzi-
ging van enkele bepalingen van die 
wet (14260). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal niet verhelen dat het 
betoog van de heer Zoutendijk mij ho-
gelijk heeft verbaasd, omdat het op ge-
spannen voet staat met de criteria die 
men aan contemporaine geschieds-
schrijving mag stellen. Niet deze 
Staatssecretaris en niet deze Regering 
hebben een 'wet-numerus fixus' inge-
diend, maar een 'kabinet van andere 
signatuur'. Dat was, naar mijn mening, 
volkomen terecht, omdat ook dat kabi-
net wel zag dat er op dat gebied iets 
moest gebeuren. In die periode heeft 
ook de loting een zeer belangrijke rol 
gespeeld, zij het dat men toen de wille-
keurige grens van 7,5 had genomen 
waarboven autonomische toelating 
werd toegepast. Beneden die grens 
werd algeheel geloot, ongewogen. Het 
is een kwestie van appreciatie of men 
dat systeem beter vindt dan het huidi-
ge met de gewogen loting of het 
systeem van de algehele loting. Het 
gaat echter niet aan een beeld op te 
roepen alsof het vooral in de laatste 
vier jaar allemaal op deze manier tot 
stand is gekomen en dat wij nu met 
een systeem zitten waarbij gemakke-
lijk zou kunnen worden voldaan aan de 
uitvoering van moties zoals mevrouw 
Ginjaar-Maas in de Tweede Kamer 

heeft ingediend. In die moties wordt 
de Staatssecretaris uitgenodigd een 
beter systeem te bedenken. Ik heb me-
vrouw Ginjaar - en ik doe dat ook ten 
aanzien van de heer Zoutendijk - ver-
wezen naar mijn zeer uitvoerige me-
morie van antwoord bij de vorige ver-
lenging. In die memorie van antwoord 
heb ik een en ander nog eens op een 
rijtje gezet. Ik heb daarin in 'alle be-
scheidenheid' - om de woorden van 
de heer Diepenhorst aan te halen - ge-
concludeerd dat algehele loting, gege-
ven het ontbreken van objectieve, toe-
laatbare, andere criteria, onvermijde-
l i jkis. 

De Tweede Kamer - dat is daarna 
bevestigd door deze Kamer - heeft ge-
zegd dat de studieresultaten op de 
middelbare school wel moeten mee-
tellen. Deze Kamer kent het betoog dat 
ik in dat verband heb gehouden; zodra 
men dat criterium toepast, vermag ik 
niet meer in te zien waarom men bij 
voorbeeld ook niet de leeftijd invoert. 
De leeftijd is bij vele studies - dat is 
een bekend feit - van doorslaggeven-
de aard, met name bij die studies, 
waarbij het niet op een specifieke aan-
leg aankomt. Een voorbeeld daarvan is 
de wis- en natuurkundestudie. De me-
dicijnenstudie is een wat bredere op-
leiding , waarbij een gepiekte aanleg 
iets minder op de voorgrond hoeft te 
treden. Het blijkt dan ook dat de 16- of 
17-jarige die uit het middelbaar onder-
wijs komt met een zesje gemiddeld, 
het aanmerkelijk beter doet dan de 
20-jarige met een 7,5. 

Wij hebben daarover toen zeer inten-
sief gesproken, in een hartelijke sfeer. 
Het was ook voor de Kamer duidelijk, 
dat de Staatssecretaris niet met grote 
vreugde uiteindelijk met het voorstel 
van de loting kwam. Ik meen, dat met 
name de vertegenwoordigers van de 
VVD aan de overzijde en hier probe-
ren, zich van deze zaak te distantiëren, 
omdat er kennelijk al 'iets beters' is. 
Als zij nu eens met dat betere komen! 
Zij komen met geen enkel voorstel. Ik 
heb de commissie-Warries ingesteld, 
die de beschikking heeft over alle stuk-
ken en alles wat hierover is gezegd. 
Deze commissie is zeer breed samen-
gesteld met in de voorgeschiedenis 
fervente tegenstanders van de loting. 
Zij heeft hierop gestudeerd. 

Ook ik heb hierover nog nagedacht. 
Ik heb een tussenvoorstel gedaan, in-
houdende dat 80% wordt geplaatst na 
loting en 20% na een soort verge-
lijkend examen, waarvoor de facultei-
ten de criteria moeten opstellen. Mis-
schien kan de commissie het criterium 
van de motivatie onderbouwen. Ik heb 
tot nu toe slechts één mogelijkheid ge-
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vonden om de motivatie redelijk te 
meten, namelijk door aan toekomstige 
medici voor te stellen, dat zij hun stu-
die kunnen beginnen, maar wèl erop 
moeten rekenen, dat zij nooit meer 
dan tweemaal het loon van een moda-
le werknemer zullen verdienen. Dit is 
ontoelaatbaar als criterium. Men moet 
echter op dit punt niet gemakkelijk 
suggereren alsof met name in het 
VVD-kamp zeer rijke oorspronkelijke 
gedachten leven ten aanzien van dit 
systeem en dat het aan onwil en on-
macht van de Staatssecretaris ligt, dat 
zo'n beter systeem niet wordt geïntro-
duceerd. Ik haal ook hierbij graag nog-
maals de woorden van de heer Scher-
merhorn aan: 'Een kwartje voor ieder-
een die een beter idee heeft.' Ik heb 
van VVD-zijde nog niets vernomen. 

Het werk van de commissie-Warries 
wordt door de heer Zoutendijk geba-
gatelliseerd. De commissieleden za-
gen ook de problematiek van de loting 
en ook het nare van de meervoudige 
loting. Ik acht dit een van de naarste 
zaken; mijn voorstel is, de mensen 
slechts eenmaal aan een loting te laten 
meedoen. Men heeft dan zekerheid, zij 
het niet altijd een plezierige, maar 
men weet waar men aan toe is. Dat is 
allemaal besproken. Ik vind het niet 
juist om het werk van die commissie 
zo af te doen als de heer Zoutendijk het 
heeft gedaan. Zij bracht twee rappor-
ten uit, waaronder één voor het nu aan 
de orde zijnde wetsontwerp. Waarom 
was dit nodig? Het oorspronkelijke 
wetsontwerp van twee jaar geleden 
hield in, dat een verlenging met drie 
jaar zou plaatsvinden. De Tweede Ka-
mer vond, dat die periode met één jaar 
moest worden teruggebracht. Ik heb er 
op gewezen, dat de gehele procedure 
voor het opstellen van het meer defini-
tieve wetsontwerp zeer veel ti jd in be-
slag zou nemen omdat een commissie 
er goed op zou moeten studeren. Juist 
gelet op de adviesprocedure kon ik 
niet inzien, dat men binnen twee jaar 
met de voorbereidingen gereed zou 
zijn. Als dat wèl mogelijk zou zijn ge-
weest, hadden wij het op dat moment 
al kunnen inleveren. 

De Tweede Kamer heeft er niettemin 
twee jaar van gemaakt. Intussen zijn 
wij druk doende met de voorbereiding 
van het definitieve ontwerp. Ik kan 
meedelen, dat binnen zeer afzienbare 
tijd dit ontwerp de adviesprocedure zal 
ingaan. Ook door de Academische 
Raad en de Onderwijsraad zal hiernaar 
uitvoerig worden gekeken. Wij hopen 
dat al met al t i jdig een definitieve rege-
ling kan worden verkregen, zodat na 
deze twee jaar voor een voldoende 

lange periode een stelsel beschikbaar 
is, dat op een meer bevredigende wi j -
ze zal functioneren dan het huidige. 

Ik merk hierbij nog op, dat in het hui-
dige Nederlandse onderwijsstelsel het 
VWO-diploma als een keurmerk wordt 
gehanteerd. De heer Diepenhorst heeft 
gesteld, dat er niet gekeurd en alleen 
maar gegokt wordt. Ik begrijp dat niet. 
Er wordt in ons stelsel intensief ge-
keurd aan de hand van het VWO-eind-
diploma. Wij hebben in ons stelsel be-
paald dat dit een voldoende kwalifi-
catie is om aan een universiteit te gaan 
studeren; overigens met een enkel 
voorbehoud ten aanzien van deficiën-
ties, maar zelfs die mogen voor ie-
mand geen belemmering zijn, zich te 
laten inschrijven bij de studierichting 
van zijn keuze. Dat is ook door vroege-
re regeringen en de Kamers afgespro-
ken. Welnu, laten wij met betrekking 
tot die zaak enige consistentie in'acht 
nemen. 

Ik meen dat de heer Zoutendijk te 
gemakkelijk over de enquête heen-
loopt die onder de leerlingen van de 
hoogste klas van de middelbare scho-
len is gehouden. Dat is een serieuze 
enquête geweest. Die enquête geeft 
kennelijk toch enigszins aan hoe de 
jonge mensen, om wie het in feite 
gaat, denken over wat er nu moet gaan 
gebeuren. Nu kan een iets oudere ge-
neratie wel zeggen dat zij het beter 
weet, maar zij weet het kennelijk niet 
beter, want ik heb tot op heden geen 
beter voorstel gehoord. Er bestaat ken-
nelijk bij de jongeren iets van een met 
elkaar minimaliseren van ongerief, 
een gevoel van solidariteit dat tot ge-
volg heeft dat een grote meerderheid 
voor een 'zachte' gewogen loting is en 
dat een zeer groot gedeelte voor alge-
hele loting is. Bij elkaar is er een over-
weldigende meerderheid die niets 
moet weten van een selectiesysteem, 
waarop de heer Zoutendijk doelt. Na-
tuurlijk kunnen wi j van mening zijn dat 
deze enquête geen relevante informa-
tie bevat, maar voorlopig houd ik het 
erop dat op dat punt de jongeren waar 
het hier omgaat er zo over denken. Dat 
zullen de geachte afgevaardigden wel 
terug zien in de voorstellen in het defi-
nitieve wetsontwerp. De mogelijkheid 
dat eventueel een andere regering hier 
anders over denkt, wordt uiteraard on-
verlet gelaten. De heer Zoutendijk 
heeft daaraan bij de behandeling van 
dit wetsontwerp wederom gerefe-
reerd. Ik begrijp dat hij op dat punt ook 
kansen inschat. Mij dunkt dat die kans 
aanmerkelijk kleiner is dan de laagste 
inlotingskans voor de medische stu-
dierichting. 

De laatste jaren hebben wi j nogal 
wat contacten gehad met departemen-
ten van onderwijs en onderwijsinstel-
lingen in het buitenland. Gelet op het-
geen daarover is verschenen in buiten-
landse kranten komt men vaak praten 
over ons merkwaardige systeem van 
loting. Uit buitenlandse kranten en 
rapporten hebben wi j gemerkt dat na-
dat wij eens even hebben uitgelegd 
wat hier aan de hand is, men daar aan 
het denken is geslagen. De discussie 
die ontstaat in Duitsland en Zwitser-
land vanwege het ontstaan van enor-
me wachtlijsten zal wellicht niet uitko-
men op een loting over de gehele li jn, 
maar de loting als serieuze mogelijk-
heid wordt daarbij ingecalculeerd. 

De heren Zoutendijk en Diepenhorst 
menen dat verder nergens sprake is 
van loting. Het moet een keuren zijn. Ik 
wijs erop dat bij de samenstelling van 
de Tweede Kamer door de Centrale 
Kiesraad ook een loting plaatsvindt, 
die mede bepalend is voor de kandida-
ten die uiteindelijk als vertegenwoor-
digers van het Nederlandse volk zitting 
krijgen. Dat wordt bepaald door een 
ongewogen loting, met name met een 
lijsttrekker die in meer districten geko-
zen is verklaard. Wellicht is dat niet 
van belang voor de partij van de heer 
Zoutendijk, maar bij iets grotere partij-
en komt het wel voor. Als er geen crite-
ria meer zijn die toepasbaar en toelaat-
baar zijn, wordt loting het aangewezen 
middel. Al het andere houdt op. Loten 
is dan niet dom, maar zeer wijs. Men is 
dan namelijk tot de conclusie geko-
men dat vraag en aanbod op dat punt 
niet met elkaar in evenwicht zijn. Er is 
geen criterium; het gebeurt ook in an-
dere verbanden, met name wanneer 
het gaat om de wijze waarop men met 
jonge mensen, bij voorbeeld optrekt en 
wanneer men op een zeker ogenblik 
geen relevante criteria meer heeft. Dan 
loot men. Dit heeft niets met het dom-
me lotte maken. 

Ik meen dat de heer Zoutendijk bij de 
behandeling van dit ontwerp, waarvan 
hij weet dat het wordt verlengd met 
twee jaar, in afwachting van het meer 
definitieve wetsontwerp, een stand-
punt heeft ingenomen dat niets 
nieuws te zien geeft; het is oude kost. 
Ik heb zijn artikel gelezen. De commis-
sie-Warries heeft dit zonder twijfel ook 
gedaan; zij heeft echter gemeend, 
daaruit niet de conclusie te moeten 
trekken dat zij met drastisch andere 
voorstellen zou moeten komen. 

De heer Diepenhorst heeft terecht 
gesproken van een wet bij gebrek aan 
beter. Het wachten is dan ook op het 
betere. Ik heb hieraan veel tijd besteed 
en er veel over nagedacht en ik moet 
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Klein 
constateren dat ook breed samenge-
stelde commissies op dit punt geen ei-
eren van Columbus hebben ontdekt. 

Van de 'papiermolen' van de heer Die-
penhorst neem ik graag goede nota. 
De procedure moet nauwgezet gebeu-
ren. Wij zullen nagaan, in hoeverre ten 
aanzien van de kandidaten te veel 
wordt gevraagd en te veel in de tijd 
wordt verschoven. Ik meen dat op dit 
punt reeds het uiterste wordt gepro-
beerd wat het minimaliseren betreft 
van het invullen van formulieren. 

Ten aanzien van deze zaak is be-
scheidenheid zeker op haar plaats. Zij 
mag echter toch ook omslaan in een 
zekere trots; het is kennelijk toch alle-
maal niet zo eenvoudig dat men met 
een eenvoudige motie een beter resul-
taat verkrijgt. Ik wacht dan ook tot ie-
mand met een ontstellend hoog uitvin-
dersniveau op deze positie belandt; 
het resultaat van een nieuwe wet zal 
echt beter moeten zijn. Ik vermag dit 
niet te zien. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het was niet mijn bedoe-
ling om te repliceren, maar de Staats-
secretaris heeft mij daartoe wel uitge-
daagd. Aan het einde van zijn betoog 
stelde hij dat hetgeen ik hier verkon-
digd heb, niets anders was dan oude 
kost en dat het niets nieuws was. Dat is 
waar, maar wanneer hijzelf met niets 
nieuws komt, kan ik moeilijk iets an-
ders doen dan herhalen het funda-
mentele betoog, althans de belangrijk-
ste aspecten daarvan, dat ik twee jaar 
geleden heb gehouden. De zaak is 
sindsdien inderdaad geen stap verder 
gekomen. De Staatssecretaris kan dat 
moeilijk mij verwijten. 

Het lijkt mij niet terecht als hij stelt 
dat ik op gespannen voet zou hebben 
gestaan met de contemporaine ge-
schiedschrijving. Ik heb in het geheel 
niet beweerd dat het deze Staatssecre-
taris geweest is die voor het eerst met 
een systeem van loting is gekomen. Ik 
weet net zo goed als hij dat wij het 
daar in jul i 1972, toen minister De 
Brauw er nog was, ook over hebben 
gehad. Hij weet waarschijnlijk ook dat 
ik toen ook al grote bezwaren tegen 
het systeem van loting had. Het was 
wellicht aardig geweest als dat erbij 
was gezegd. Het valt blijkbaar met dat 
op gespannen voet staan nogal mee. 

De Staatssecretaris is weer inge-
gaan op het feit dat niet alleen de eind-
examencijfers bepalend mogen zijn. 
Hij noemde daarbij de leeftijd. Ik heb 
twee jaar geleden al gezegd dat ik nog 
allerlei andere factoren kon noemen. Ik 

heb nooit beweerd - ik doe dat nu ook 
niet - dat het alleen de eindexamencij-
fers zouden moeten zijn. Als hij stelt 
dat wi j met iets beters moeten komen 
en niet moeten suggereren dat het zo 
gemakkelijk is, wijs ik hem erop dat ik 
zowel op 4 juli 1972 als op 24 juni 1975 
in deze Kamer met de hoofdli jnen van 
een alternatief voorstel ben gekomen. 
Ik acht het niet juist dat hij nu doet als-
of dat niet het geval is geweest. Ik heb 
dan ook het volste recht om te stellen 
dat de commissie-Warries zijn werk 
niet goed heeft gedaan. Het minste 
wat je van een commissie mag ver-
wachten is dat zij kennis neemt van 
hetgeen in de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal over dit onderwerp is ge-
zegd en dat zij daarop commentaar le-
vert. Ik verwacht niet dat zij het met mij 
eens is, maar wel dat er commentaar 
op wordt geleverd. Men moet niet 
doen alsof er geen enkel alternatief is. 
Die alternatieven zijn er wel degelijk. 

Ik wil niet eenvoudig heenlopen 
over een enquête onder middelbare 
scholieren. Ik vind dat een erg belang-
rijk gegeven dat moet worden meege-
wogen in het geheel. Ik wijs er ook op 
dat de onderzoekers die deze enquête 
hebben ingesteld zelf zeggen dat het 
een gelegenheidssteekproef is ge-
weest en niet een aselecte steekproef. 
Bij elke enquête geldt de vraagstel-
ling van belang is. Je moet alternatie-
ven geven wi l je de geënquêteerde 
werkelijk tot een keuze brengen. Ik 
vraag mij af of dat voldoende is ge-
daan. 

Mijn laatste opmerking is ook een 
herhaling van twee jaar geleden. Als er 
geen andere criteria meer zijn zal er 
wel geloot moeten worden. Daarvan 
kan ik ook gevallen bedenken. Als alles 
gelijk is, moetje loten. Het hele punt is 
echter dat er naar mijn overtuiging wel 
andere criteria zijn en dat die in de eer-
ste plaats moeten worden meegeno-
men. De Staatssecretaris vergist zich 
overigens wanneer hij stelt dat bij mijn 
partij niet geloot hoeft te worden wat 
het kiesdistrict betreft waar de lijsttrek-
ker gekozen wordt. Wij zijn wel zo 
groot dat dat nodig is. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Zoutendijk heeft bij 
de vorige behandeling suggesties ge-
daan voor een ander stelsel. De ad-
viescommissie doet er uiteraard zeer 
wijs aan alle stukken dieeroverdezema-
terie zijn te bestuderen. Het adviesor-
gaan had de opdracht tot een naar 
haar inzicht beter stelsel van toe te 
passen selectie- respectievelijk toela-
tingscriteria bij de numerus-fixusrich-

tingen. De bewindsman die het wets-
ontwerp indient zal uiteraard rekening 
moeten houden met hetgeen in beide 
Kamers op dit punt is gesteld. 

De heer Zoutendijk moet niet nu 
reeds over het tweede rapport-Warries 
praten. In het tweede rapport wordt de 
uitgebreidere problematiek behan-
deld, maar het rapport is nog niet aan 
de Kamer aangeboden omdat het een 
onderdeel, een bijlage zal zijn van het 
meer definitieve wetsontwerp. Op dat 
punt moet het commentaar nog even 
worden aangehouden. 

Nu we het er toch over hebben, 
moet ik zeggen dat de heer Zoutendijk 
inderdaad iets anders heeft voorge-
steld. Het zal toch weer aan organen 
die daartoe bevoegd zijn, zijn om vast 
te stellen, of dat andere beter is. Dat 
kan men pas na een proces van een 
paar jaar met elkaar vaststellen. Men 
kan het altijd door amendering in de 
wet brengen. Als een amendement de 
meerderheid krijgt zal het stelsel lui-
den zoals de desbetreffende partij of 
partijen dat wil len. Het gaat hier om 
een eenvoudige verlenging. 

De heer Zoutendijk spreekt hier na-
mens zijn partij in de Eerste Kamer. Ik 
heb woordvoerders van zijn partij in 
de Tweede Kamer gehoord. Uiteraard 
was dat in andere bewoordingen, 
maar in beide betogen ligt een onder-
toon van: deze Staatssecretaris heeft 
er in deze periode niet erg veel aan ge-
daan. Ook spreekt uit die betogen, dat 
ik wel een beter systeem had kunnen 
hanteren. Tegen die voorstelling van 
zaken heb ik bezwaar, onverlet latend, 
dat de heer Zoutendijk één van de wei-
nige mensen is, die in ieder geval met 
andere - ik zeg niet 'betere', omdat ik 
vind dat er ernstige bezwaren aan kle-
ven - voorstellen komt, die in dat ge-
hele proces zullen moeten worden 
meegenomen. Tegen het totale beeld 
dat van zijn partij op dit punt naar vo-
ren komt, heb ik grote bezwaren. De 
woordvoerster in de Tweede Kamer 
wilde de werkingsduur van deze wet in 
eerste instantie terugbrengen. Wan-
neer wi j deze wet voor slechts één jaar 
gaan verlengen, terwijl wij al weten, 
dat het definitieve wetsontwerp - dan 
moeten wi j wel heel hard werken -
binnen twee jaar klaar kan zijn, bete-
kent dit, dat wi j volgend jaar weer een 
discussie krijgen over de verlenging. 
Daartegen heb ik vooral bezwaar ge-
maakt en ik meende dat toch ook bij 
deze behandeling te moeten zeggen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 
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Voorzitter 

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

Sluiting 15.04 uur. 

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

1°. het volgende Koninklijke besluit 
dd. 4 april 1977, nr. 7, houdende wijzi-
ging van het Koninklijk besluit van 26 
november 1976, nr. 15, betreffende de 
instelling van een Gemengde Neder-
lands-Antilliaanse/Nederlandse Com-
missie voor het opstellen van een inte-
graal sociaal-economisch en cultureel 
ontwikkelingsplan voor de Nederland-
se Antil len. 

De Voorzitter stelt voor dit besluit voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, ten geleide van het verslag 
van de zesde vergadering van de Com-
missie Ontwikkelingssamenwerking 
Nederland-Suriname; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de tekst van de notawisseling tussen 
de Nederlandse Regering en Nigeri-
aanse Regering houdende een over-
eenkomst inzake medische hulp aan 
Niger; 

een, van de Minister van Binnen-
landse Zaken, ten geleide van een 
exemplaar van de Wijziging en aanvul-
ling subsidieregeling politiek-weten-
schappelijke instituten; 

een, van de Minister van Justitie, ten 
geleide van het jaarverslag schade-
fonds geweldsmisdri jven; 

een, van de Minister van Financiën, 
houdende mededeling, dat aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal is toegezonden de re-
kening van ontvangst en uitgaaf van 
de83/a% onderhandse lening 1977 ten 
laste van de Staat der Nederlanden; 

een, van alsvoren, houdende mede-
deling, dat aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is 
toegezonden de rekening van ont-
vangst en uitgaaf van een aantal geld-
leningen ten laste van de Staat der Ne-
derlanden; 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van een exem-
plaar van de twee tracénota's betref-
fende de Almere-spoorli jn; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
een aantal waterstaatskaarten. 

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

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

3". de volgende missives van de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken: 

a. een, ter voldoening aan het be-
paalde in art. 64, juncto het tweede lid 
van art. 60 en onder verwijzing naar 
het derde lid van art. 61 van de Grond-
wet, en ten geleide van de Engelse 
tekst van het resp. op 2 december 1946 
en 19 november 1956 te Washington 
tot stand gekomen Verdrag tot rege-
ling van de walvisvangst met Regie-
ment, en een Protocol tot wijziging 
(Stb. I 534, Trb. 1957, 38 en Trb. 1977, 
64), alsmede een toelichtende nota bij 
deze overeenkomst 

b. een, ter voldoening aan het be-
paalde in het tweede lid van art. 60 en 
onder verwijzing naar het derde lid 
van art. 61 van de Grondwet, en ten 
geleide van de Engelse tekst en de ver-
taling in het Nederlands van de op 5 ja-
nuari 1977 te Dacca tot stand gekomen 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Volksrepubliek 
Bangladesh inzake samenwerking bij 
de oprichting van een aardappelproef-
station in Bangladesh (Trb. 1977, 29), 
alsmede een toelichtende nota bij deze 
Overeenkomst. 

Deze missives zijn inmiddels gedrukt 
en aan de leden toegezonden. 

Detractatenbladen zijn nedergelegd 
ter griffie ter inzage voor de leden; 

4C. de volgende missives: 
veertien, van de directeur van het 

Kabinet der Koningin, houdende me-
dedeling van de goedkeuring door 
H.M. de Koningin van een aantal ont-

i werpen van wet, aangenomen door de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal op 
21 december 1976,15, 23 en 29 maart, 
5 en 19 april 1977; 

een, van de secretaris-generaal van 
het Europees Parlement, ten geleide 
van de tekst van een resolutie over de 
resultaten van de te Kingston (Jamai-
ca) gehouden Vierde Internationale 
Parlementaire Conferentie inzake mi-
lieuvraagstukken; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de tekst van een resolutie over de 
grondstoffenvoorziening van de Ge-
meenschap; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de tekst van een resolutie over de ver-
eenvoudiging van de douaneprocedu-
res en -wetgeving, alsmede van de in-
stitutionele methoden voor de behan-
deling van douaneproblemen; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de tekst van een resolutie over de poli-
tieke toestand in Spanje; 

een, van I. Lipschits, te Groningen, 
ten geleide van het Jaarboek 1976 van 

het Studie- en Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen. 

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

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

5°. de volgende besluiten: 
De Voorzitter heeft na overleg met 

het College van Senioren besloten 
om: 
1. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat, alsmede de openbare behande-
ling van de raming der voor de Kamer 
in 1978 benodigde uitgaven te doen 
plaatsvinden op resp. 7 en 21 juni a.s.; 

2. het voorbereidend onderzoek en 
de openbare behandeling van het ont-
werp van wet houdende regelen be-
treffende de openheid en openbaar-
heid van bestuur (Wet openbaarheid 
van bestuur) (13418) te doen plaats-
vinden na het optreden van het nieu-
we kabinet. 

6°. de volgende geschriften: 
een aantal, van de colleges van bur-

gemeester en wethouders van Bunde, 
Nieuwolda, Linne, Sint-Pancras, Lim-
bricht, Deil, Roggel, Luykgestel en 
Utingeradeel, houdende mededeling, 
dat de raden dezer gemeenten adhesie 
hebben betuigd aan een besluit van de 
raad der gemeente Kockengen inzake 
gemeentelijke classificatie. 

een, van de 5 centrales van over-
heidspersoneel, te 's-Gravenhage, ten 
geleide van een afschrift van hun brief 
aan de Voorzitter van het Centraal Ge-
organiseerd Overleg in Ambtenaren-
zaken betreffende het spreidingsbeleid 
rijksdiensten. 

Deze geschriften zijn nedergelegd 
ter griffie, ter inzage voor de leden en 
worden van belang geacht voor de le-
den en plv. leden van de vaste Com-
missie voor Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat; 

een, van 'JAC 't Gooi', te Hilversum, 
ten geleide van zijn brief aan gedepu-
teerde staten van Noord-Holland be-
treffende het ontwerp van wet Aanvul-
ling van het Wetboek van Strafrecht 
met een bepaling omtrent het weder-
rechtelijk gebruik van een woning of 
besloten lokaal(12 305). 

Dit geschrift is nedergelegd ter grif-
fie, ter inzage voor de leden en wordt 
van belang geacht voor de leden en 
plv. leden van de vaste Commissie 
voor Justitie; 

een, van Mc Cain Europa B.V., te Le-
wedorp, betreffende het ontwerp van 
wet Regelen inzake het onttrekken van 
grondwater en het kunstmatig infiltre-
ren van water in de bodem (13705). 
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Dit geschrift is nedergelegd ter grif-
fie, ter inzage voor de leden en wordt 
van belang geacht voor de leden en 
plv. leden van de vaste Commissies 
voor Verkeer en Waterstaat en voor 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne; 

een, van K.H. Doorschot, te Bruns-
sum, betreffende het ontwerp van wet 
Wijziging van de wet van 31 oktober 
1973, houdende maatregelen met be-
trekking tot de financiering van de 
pensioenvoorzieningen van de steen-
kolenmijnindustrie. 

Dit geschrift is nedergelegd ter grif-
fie, ter inzage voor de leden en wordt 
van belang geacht voor de leden en 
plv. leden van de vaste Commissies 
voor Economische Zaken en voor So-
ciale Zaken. 
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