
12de Vergadering Dinsdag 4 maart 1980 

Aanvang 13.30 uur 

Voorzitter: Broeksz 

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten: 

Broeksz, Eijsink, Uijen, Feij, Gooden, 
Vogt, Kloos, Terwindt, Heijne Mak-
kreel, Franssen, Horbach, Van Hemert 
tot Dingshof, Van Kuik, Van Hulst, B. 
de Gaay Fortman, Vrouwenvelder, 
Von Meijenfeldt, Kolthoff, De Vries, 
Van Dalen, Oudenhoven, Van der 
Werf-Terpstra, Tjeerdsma, Letschert, 
Netjes, Christiaanse, Van Veldhuizen, 
Diepenhorst, Lamberts, W. F. de Gaay 
Fortman, Van der Meer, Van Water-
schoot, Voute, Kaland, Van Kleef, Ver-
meer, Meuleman, Van de Rakt, Trip, 
Tunders, Fischer, Van Someren-Downer, 
De Koster, De Jong, Host, Steigenga-
Kouwe, Tummers, Vonhoff-Luijendijk, 
Zoutendijk, Vonk-van Kalker, Nagel, 
d'Ancona, Oskamp, Simons, Van 
Krimpen, Teijssen, Baas, Veen, Van 
der Jagt, Zoon, Schlingemann, Um 
kers, Maris, Kremer, De Rijk, De Cloe 
en Mol, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent. Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, De 
Ruiter, Minister van Justitie, Ginjaar, 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne en mevrouw Veder-Smit, 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat de heerThurlings deze ver-
gadering niet kan bijwonen wegens 
ziekte. Donderdag a.s. hoopt hij weer 
aanwezig te zijn. 

Vervolgens zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Wiebenga en Kreutzkamp-Schotel we-
gens verblijf buitenslands; 

Versloot en Maaskant, wegens ziekte; 

Steenkamp, wegens ambtsbezighe-
den; 

Van der Werff, om gezondheidsrede-
nen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 
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De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede: 

a. dat het College van Senioren om-
trent het wetsontwerp nr. 15 895 een 
blanco eindverslag heeft vastgesteld; 

b. dat de besluiten, welke na over-
leg met het College van Senioren zijn 
genomen, alsmede de lijst van ingeko-
men stukken met de door mij gedane 
voorstellen voor de leden ter inzage 
liggen. De op het vorenstaande betrek-
king hebbende stukken zullen in de 
Handelingen worden opgenomen. In-
gevolge artikel 41 van het Reglement 
van Orde liggen ook de notulen van de 
vorige vergadering voor de leden ter 
inzage. Tenzij enig lid hiertegen vóór 
het einde der vergadering bezwaar 
maakt, zal worden aangenomen, dat 
de Kamer akkoord gaat met de voor-
stellen en dat zij de notulen goedkeurt; 

c. dat ik bericht van verhindering tot 
bijwoning van de vergadering heb ont-
vangen van de Ministers voor Neder-
lands-Antilliaanse Zaken, van Buiten-
landse Zaken en van Sociale Zaken. Zij 
zullen bij de behandeling van de wets-
ontwerpen hun departement betref-
fende, zo nodi.g,, vervangen worden 
door de Minister-President, Minister 
van Algemene Zaken. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
V (Departement van Buitenlandse Za-
ken) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1978 (verza-
melontwerp; eerste wijzigingsvoor-
stel) (15 895) 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de administratieve af-
doening van de wetsontwerpen: 

Hoofdstuk IV (Kabinet voor Neder-
lands Antilliaanse Zaken) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1980; begroting van uitgaven; 

Ingekomen stukken 
Buitenlandse Zaken 
Nederlands-Antilliaanse Zaken 
Binnenlandse Zaken 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 

aanwijzing en raming van de midde-
len(15 800-IV), 

Hoofdstuk VII (Departement van 
Binnenlandse Zaken) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980; begroting van uitgaven; aanwij-
zing en raming van de middelen 
15 MO-VU); 

Begroting van lasten en baten van 
het Algemeen burgerlijk pensioen-
fonds voor het jaar 1980 (15800-A); 

Begroting van inkomsten en uitga-
ven van het Gemeentefonds voor het 
jaar 1980(15800-0; 

Begroting van inkomsten en uitga-
ven van het Provinciefonds voor het 
jaar 1980 (15800-D); 

Begroting van lasten en baten, kapi-
taalsuitgaven en -ontvangsten van het 
Staatsdrukkerij' en Uitgeversbedrijf 
voor het jaar 1980 (15 800-E); 

Hoofdstuk IX A (Nationale Schuld) 
van de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1980; begroting van 
uitgaven; aanwijzing en raming van 
de middelen (15800-IXA); 

Hoofdstuk IX B (Departement van 
Financiën) van de begroting van uitga-
ven van het Rijk voor het jaar 1980; 
begroting van uitgaven; aanwijzing 
en raming van de middelen (15800-IX 
B); 

Begroting van lasten en baten van 
de exploitatie, kapitaalsuitgaven en 
•ontvangsten van het Staatsmuntbe 
drijf voor het jaar 1980 (15800-G); 

Hoofdstuk XV (Departement van 
Sociale Zaken) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980; begroting van uitgaven; aanwij-
zing en raming van de middelen 
(15800-XV); 

Begroting van inkomsten en uitga-
ven van het Bezitsvormingsfonds voor 
het jaar 1980 (15 800-1). 

De Voorzitter: Deze afdoening ge-
schiedt onder het voorbehoud, dat de 
desbetreffende bewindslieden bereid 
zullen zijn om in de eerste helft van dit 
jaar in een openbare vergadering met 
de Kamer van gedachten te wisselen 
over het gevoerde en te voeren beleid. 

Staatsdrukkerij" en Uitgeversbedrijf 
Nationale Schuld 
Financiën 
Staatsmuntbedrijf 
Sociale Zaken 
Bezitvormingsfonds 
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Voorzitter 

De wetsontwerpen worden zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De heer Vogt wordt 
aantekening verleend, dat hij geacht 
wenst te worden te hebben gestemd 
tegen hoofdstuk IV (Kabinet voor Ne-
derlands-Antilliaanse Zaken). 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk I (Huis der Koningin) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1980 (15 800-I). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Trip (PPR): Mijnheer de Voor-
zitter! Bij de behandeling van hoofd-
stuk 1 van de rijksbegroting heeft mijn 
fractie er behoefte aan sen korte reac-
tie te geven op de mededeling van Ko-

igin Juliana over haar troonsaf-
stand op 30 april a.s. De Koningin 
heeft naar taak vervuld in een ti jd die 
misschien het meest gekenmerkt was 
door een ongekende economische 
groei en een daaruit voortvloeiende 
stijging van de materiële welvaart van 
ons volk. 

In diezelfde tijd ontstond in alle la-
gen en organen van onze maatschap-
pij een sterke wens naar het uitdiepen 
en versterken van onze democratie. 
Tegen die achtergrond en de maat-
schappelijke en politieke spanningen 
die eruit voortvloeiden i s - naar de 
mening van mijn fractie - de Koningin 
een rustpunt geweest in de zin van een 
volstrekt onpartijdig staatshoofd waar-
door onze democratische instellingen 
beter hebben kunnen functioneren 
dan wellicht onder andere omstandig-
heden het geval zou zijn geweest. 

Ik doel daarmee op de paradox die 
gelegen is in het feit dat - hoezeer ook 
het erfelijk koningschap in strijd lijkt te 
zijn met de uitgangspunten van de de-
mocratie - in de gegeven Nederlandse 
situatie en voorvloeiend uit de taakop-
vatting van de koningin, de werking 
van de democratie juist door de uitoe-
fening van dat erfelijk koningschap 
werd bevorderd. De politieke discussie 
die aan het kiezen van een staatshoofd 
verbonden zou zijn zou eerder desinte-
grerend dan samenbindend hebben ge-
werkt, terwij l daarmee uit een oogpunt 
van politieke inhoud - het te voeren be-
leid - niets zou zijn gewonnen. Het gaat 
hier namelijk wel om een politiek ambt, 
doch ontdaan van het aspect macht. 
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Mijn fractie spreekt graag haar gevoe-
lens van dankbaarheid uit over de wijze 
waarop Koningin Juliana haar taak 
heeft vervuld. 

Als Prinses Beatrix straks de kroon 
aanvaardt, gebeurt dat op een mo-
ment dat ons volk voor geheel nieuwe 
en ook zware problemen wordt 
gesteld. Een geringe of geheel ontbre-
kende economische groei met daaruit 
voc tvloeiende dringende vragen naar 
herverdeling van inkomen, werk en 
macht zullen hoge eisen stellen aan 
het democratisch functioneren van 
ons land. 

Tegelijk wordt ons aller aandacht in 
toenemende mate gevraagd voor de 
relatie met de ontwikkelingslanden en 
het handhaven van het welzijn in eigen 
land en daarbuiten. Vooral voor de 
jongeren onder ons geldt dat er veel 
kritische vragen worden gesteld over 
de wijze waarop onze maatschappij is 
ingericht. 

De Koningin die, vanuit haar staats-
rechtelijk neutrale positie, toch door 
haar relaties van elke dag, en haar op-
treden naar buiten, van invloed is op 
veel dat ons volk bezig houdt kan ook 
in de voor ons liggende tijd een rust-
punt en een stimulans zijn. Mijn fractie 
heeft er vertrouwen in dat prinses Bea-
trix en haar gezin juist met het oog op 
de toekomstproblemen die ik noemde, 
een positieve en samenbindende rol 
zullen weten te vervullen. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen de 
achtergrond van wat ik zei, is het wei-
haast overbodig te zeggen dat mijn 
fractie haar stem aan dit wetsontwerp 
zal geven. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Gaarne maak ik gebruik van de mij 
door u geboden gelegenheid om mij 
met een sober, maar uit het hart ko-
mend woord aan te sluiten bij de 
woorden die de geachte afgevaardig-
de heeft gesproken over onze Konin-
gin, die onlangs het voornemen ken-
baar heeft gemaakt om op 30 april van 
dit jaar haar taak over te dragen aan 
haar dochter, thans kroonprinses Bea-
trix. 

Ik heb in de avond van de 31ste ja nu-
ari, de dag waarop door de Koningin 
haar voornemen kenbaar is gemaakt, 
reeds uitdrukking mogen geven aan 
onze gevoelens van respect en van ge-
negenheid. Ongetwijfeld zullen de 
wens en de mogelijkheid daartoe zich 
in de nabije toekomst opnieuw voor-
doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Nederlands-Antilliaanse Zaken 
Binnenlandse Zaken 
Algemeen burgerli jk'pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf 
Nationale Schuld 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De heer Vogt wordt 
aantekening verleend, dat hij geacht 
wenst te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk III (Departement van Alge-
mene Zaken) van de begroting van uit-
gaven van het Rijk voor het jaar 1970; 
begroting van uitgaven; aanwijzing 
en raming van de middelen 
(15 800-111). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Trip (PPR): Mijnheer de Voor-
zitter! Bij de behandeling van dit be-
grotingshoofdstuk wil mijn fractie zich 
beperken tot enkele opmerkingen over 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) die de wettelij-
ke opdracht heeft om ten behoeve van 
het regeringsbeleid wetenschappelijk 
gefundeerde informatie te verschaf-
fen. Bij de vervulling van die taak 
neemt de WRR op een aantal punten 
een heel bijzondere positie in: het 
werkterrein is in beginsel niet be-
grensd, al ligt het accent op de ontwik-
kelingen op langere termijn en op de 
samenhang van overheidsplannen; de 
onafhankelijkheid van de raad wordt 
benadrukt doordat hij zijn rapporten, 
na kennisneming door de Minister-
raad, zelf publiceert. 

Mijn fractie is van mening dat de 
rapporten en werkstukken die de WRR 
tot dusverre naar buiten heeft ge-
bracht over het algemeen van goed ka-
liber zijn. Over zeer uiteenlopende on-
derwerpen heeft de raad gerappor-
teerd op een wijze die veelal in den 
lande tot verdieping van de maat-
schappelijke discussie heeft bijgedra-
gen. Men behoeft het uiteraard niet 
met alle aanbevelingen en conclusies 
van de raad eens te zijn om deze nutti-
ge functie te constateren. 

Een geheel andere vraag is echter 
welke reële invloed het werk van de 
WRR heeft op het regeringsbeleid. Of 
die invloed er in voldoende mate is en 
of de Regering aan de ontvangen raad-
gevingen voldoende aandacht besteedt 
is iets waarbij mijn fractie op zijn minst 
een vraagteken plaatst. De schriftelijke 
reacties die wi j van de zijde van de Re-
gering hebben gezien munten niet uit 
in helderheid. Veelal wordt met in-
stemming datgene wat de raad aan-

Financiën 
Staatsmuntbedrijf 
Sociale Zaken 
Bezitvormingsfonds 
Huis der Koningin 
Algemene Zaken 
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Trip 

beveelt, vermeld, maar als het gaat om 
de concretisering van beleidsaanbeve-
lingen is de duidelijkheid meestal ver 
te zoeken. 

Het komt mij voor dat het achterwe-
ge blijven van duidelijke en complete 
standpuntbepalingen van de zijde van 
de Regering te maken heeft met twee, 
overigens zeer verschillende zaken, te 
weten: 

1e. het lange-termijnkarakter van de 
aanbevelingen van de WRR; 

2e. de, ook in vergelijking met an-
dere adviesorganen van de Regering, 
bijzondere werkwijze van de WRR. 

Wat het eerste betreft, kan men be-
grip hebben voor het feit dat, hoezeer 
ook regeren vooruitzien wordt geacht 
te zijn, concrete beleidsuitspraken 
over op lange termijn te voeren beleid 
niet altijd eenvoudig zijn. Toch zou ik 
van de Minister-President graag eens 
willen horen, of hij het met mij eens is, 
dat juist op lange termijn ontwikkelen 
van beleid in onze ti jd een noodzaak is. 
Ik zou er de vraag aan willen verbinden 
of hij daarbij naar de WRR kijkt als een 
belangrijk hulpmiddel om tot zo'n be-
leid te komen. 

Wat het tweede betreft zou ik wil len 
opmerken dat de meeste door andere 
dan de WRR gegeven adviezen aan de 
Regering tot stand komen door een 
subtiel spel van overleg tussen de on-
afhankelijke adviesorganen, de betrok-
ken departementen en allerhand maat-
schappelijke groeperingen. Zo'n ad-
vies heeft, tegen de tijd dat het wordt 
uitgebracht, al een heel leven van 
overleg achter de rug waardoor het 
doen van beleidsuitspraken van de kant 
van de Regering vaak niet al te moeilijk 
is. In hoeverre er dan nog sprake is van 
een écht onafhankelijk advies waag ik 
in sommige gevallen te betwijfelen. 

De WRR werkt, voor zover ik weet, 
anders. Zijn adviezen komen wel tot 
stand na gesprekken met departemen-
ten, contact met de samenleving, sa-
menwerking met onderzoeksinstituten, 
maar zij hebben toch een sterk auto-
noom karakter. Daardoor wordt de ori-
ginaliteit en de creativiteit van de ad-
viezen bevorderd en dat is - naar mijn 
mening - een goede zaak, juist als het 
om een visie op de lange termijn gaat. 

Kan het zijn dat departementen er 
moeite mee hebben op aldus ontstane 
adviezen snel en adequaat te reage-
ren? In dit verband valt op dat de Mi-
nisters slechts een spaarzaam gebruik 
maken van de mogelijkheid om aan de 
WRR een advies te vragen, een moge-
lijkheid die én voor de Regering én 
voor de WRR toch van groot belang 
moet worden geacht. Kan de Minis-

ter-President meedelen in welke geval-
len dat tijdens deze kabinetsperiode is 
gebeurd? 

Meer in het algemeen zou ik aan de 
Minister-President willen vragen hoe 
hij aankijkt tegen de effectiviteit van de 
adviezen van de WRR wat het rege-
ringsbeleid betreft en - z o hij het met 
mij eens is dat verbetering mogelijk is 
- wat hij daaraan dan zou willen doen? 

Ten slotte nog één heel concrete 
vraag: in het rapport van de advies-
groep micro-elektronica staat op blz. 
92 onder aanbeveling 7.1 dat de WRR 
als opdrachtgever en coördinator zou 
moeten optreden met betrekking tot 
het ontwikkelen van een multidiscipli-
naire aanpak van technology assess-
ment. Ik kan mij goed voorstellen dat 
de activiteiten dienen te worden ge-
coördineerd, maar ik vraag mij af of 
hier nu inderdaad een taak ligt voor de 
WRR. De WRR zou naar mijn inzicht 
geen uitvoerende taken op zich dienen 
te nemen, op het gevaar af een instel-
ling te worden die niet meer is wat de 
wetgever beoogde. 

Het zal duidelijk zijn dat mijn fractie 
veel waarde hecht aan het werk van de 
WRR. Tegelijk zijn wij echter bezorgd 
over de wijze waarop het werk van de 
WRR wordt omgezet in beleid. Daar-
over horen wij graag de mening van 
de Minister-President. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Naar aanleiding van de voorlo-
pige agenda van de Eerste Kamer, 
waarop staat vermeld dat er op 29 
april geen vergadering is, terwijl op 30 
april een gezamenlijke vergadering 
wordt gehouden van de Staten-Gene-
raal in verband met de inhuldiging van 
Beatrix tot staatshoofd van Nederland, 
wil ik enkele vragen en opmerkingen 
plaatsen. 

Waarom heeft de Regering niet offi-
cieel aan de Staten-Generaal meege-
deeld dat ons huidige staatshoofd af-
stand doet en wordt opgevolgd door 
haar dochter? Het enige nieuws daar-
omtrent dat mij heeft bereikt, waren 
pers-, radio- en televisieberichten. In-
dien dit veroorzaakt is door de gedach-
te dat de troonwisseling op zich geen 
belangwekkende gebeurtenis is, kan ik 
daarmee vrede hebben. 

Als dit het geval is, zou ik er bij de 
Regering op aandringen alle festivitei-
ten ter gelegenheid van deze inhuldi-
ging, die volgens de Grondwet in Am-
sterdam moet plaatsvinden, af te ge-
lasten, onder het motto 'Het is niet 
belangrijk, wat gebeurt'. Een dergelij-
ke handelwijze in het huidige Amster-
dam, waar gisteren een aantal mensen 

de Nieuwe Kerk zijn uitgeslagen, waar 
zij letterlijk in waren gevlucht vanwege 
politiegeweld, zou mijns inziens een 
dubbel voordeel hebben. 

Het voordeel van de zijde van het 
Rijk en de gemeentelijke overheid zou 
zijn, dat minder rellen te verwachten 
zijn. Het voordeel voor de republikei-
nen onder ons zou zijn, dat benadrukt 
wordt dat het erfelijk koningschap een 
achterhaalde en overleefde zaak is. Bij 
een verdere versobering in verband 
met het koningschap past mogelijk het 
ter beschikking stellen voor één- of 
tweepersoonshuishoudens van een 
deel van de zeer royaal aanwezige 
huisvesting van ons staatshoofd en 
haar familie. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde de heer 
Trip heeft waarderende woorden ge-
sproken over de Wetenschappelijke 
raad voor het regeringsbeleid. Terecht 
heeft hij erop gewezen dat dit adviesli-
chaam er bij uitstek toe geroepen is -
en ook aldus functioneert " toekomst-
verkenningen uit te voeren, op basis 
waarvan beleid op lange termijn kan 
worden ontwikkeld. En, zo zei de ge-
achte afgevaardigde, juist aan lange-
termijndenken en daarop gebaseerd 
lange-termijnbeleid hebben wij nu be-
hoefte. Ik onderschrijf dat. Daarop 
volgt dan logischerwijze de vraag, of 
de adviezen van de WRR voldoende in-
vloed hebben op het regeringsbeleid 
dan wel of ter zake nog wel het een en 
ander dient te worden verbeterd. 

Het zal de geachte afgevaardigde 
ook uit persoonlijke ervaring bekend 
zijn hoezeer het regeren steeds meer 
wordt - ik moet bijna zeggen: ver-
wordt tot - een hollen achter de dingen 
van de dag. Ik wil niet verhelen dat ik 
mij over deze ontwikkeling van zaken 
ernstige zorgen maak. Naarmate wi j er 
meer behoefte aan hebben, ons bezig te 
houden met structurele vraagstukken 
voor de toekomst niet van morgen 
maar van overmorgen en later, wordt 
ons minder tijd en gelegenheid gelaten 
om dat zo noodzakelijke en wezenlijke 
werkte doen. 

Ik maak mij daar ernstige zorgen 
over. Ik maak niemand daarvan een 
verwijt, maar constateer wel een pro-
bleem dat ons allen zou moeten bezig-
houden, namelijk dat het gaandeweg -
ik moet bijna zeggen: van jaar tot jaar 
- moeilijker wordt om tijd vrij te ma-
ken voor wat eigenlijk het meest we-
zenlijke van het werken als Minister zou 
moeten zijn. Nogmaals, ik maak mij 
daar ernstige zorgen over, als ik zie 
hoe bewindlieden zich van dag tot dag 
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Van Agt 

moeten begeven in actualiteiten en in-
cidenten en de maatschappelijke en 
politieke commotie die daar steeds 
aan verbonden blijkt te moeten wor-
den. 

Daarmee breng ik tot uitdrukking dat 
wij niet in die mate en in die rust en be-
zonkenheid bezig zijn met de lange-ter-
mijn vraagstukken als wi j menen, met 
de spreker van zoeven, noodzakelijk te 
zijn. Het is van groot belang, ookt rou-
wens ter wille van de gezondheid van 
degenen die nu en later geroepen zijn 
het ambt van minister uit te oefenen, 
dat wi j zodanige wijzigingen trachten 
aan te brengen in de structuren, waarin 
hedendaagse kabinetten moeten functi-
oneren, dat hierin een wending ten goe-
de wordt gebracht. Zo gaat het niet 
goed. 

In tamelijk benarde omstandighe-
den - daarmee doel ik niet op de heet-
ste actualiteit - trachten wi j er het bes-
te van te maken; dat spreekt vanzelf. 

Wij hebben onlangs met de voorzit-
ter van de WRR een nieuwe procedure 
ontwikkeld krachtens welke het kabi-
net sneller en adequater kan en zal re-
ageren op door de WRR uitgebrachte 
adviezen. De nieuw gemaakte afspra-
ken met de WRR zijn nog te nieuw om 
al over ervaring op die basis te kunnen 
beschikken, maar ik heb goede hoop 
dat op deze wijze de ambtelijke en mi-
nisteriële aandacht voor de adviezen 
sterk zal worden geïntensiveerd. Een 
concreet voorbeeld daarvan is dat de-
ze week nog de Ministerraad zich zal 
buigen over het belangrijke advies van 
de WRR over de positie van etnische 
minderheden in ons land. Het stand-
punt dat de Ministerraad dan moet in-
nemen, is op deugdelijker wijze voor-
bereid dan voorheen wel eens het ge-
val is geweest. 

De WRR is een tweede raadsperiode 
ingegaan met een omvangrijk werk-
programma. Dat is vastgesteld na 
raadpleging van vele maatschappelij-
ke groeperingen. Het programma is 
ook doorgesproken met leden van de 
beide Kamers der Staten-Generaal. 
Een onmiskenbaar voordeel van een 
zodanige programmering is dat voor 
een totale raadsperiode een goede in-
ventarisatie kan worden gemaakt van 
belangrijke vraagstukken, dat men pri-
oriteiten kan bepalen en dat aldus de 
capaciteit van de WRR zo goed moge-
lijk kan worden benut. 

Bij een dergelijke programmering, 
die het resultaat is van prioriteitenstel-
l ing, heeft het adviescollege vanzelf-
sprekend bedenkingen tegen een 
overmaat aan verzoeken om tussen-
tijds te adviseren. In de vorige kabinets 

periode zijn er twee verzoeken om 
tussentijdse advisering aan de WRR 
gericht. Een van die verzoeken betrof 
een adviesaanvraag over de Contou-
rennota. 

De ander ging over het stelsel van 
sectorraden. Dat was een adviesaan-
vrage, waarmede de geachte afge-
vaardigde in een vroeger leven een 
centrale bemoeiing had. In de huidige 
kabinetsperiode is één aanvrage om 
advies tot de WRR gericht; die betreft 
de invloed van de moderne communi-
catietechnieken op het mediabeleid. Ik 
voeg hieraan toe, dat dit niet wil zeg-
gen, dat de WRR het programma voor 
een raadsperiode vaststelt, zonder zich 
te bekommeren om wensen of verlan-
gens die bij de Ministerraad of het 
parlement zouden leven. Hettegen-
deel is het geval. Ik maakte er al mei-
ding van, dat vertegenwoordigers van 
de WRR er prijs op hebben gesteld om 
te spreken over het concept-program-
ma met leden van de Tweede en Eer-
ste Kamer. 

Ik gebruik de chronologische volgor-
de, waarin de gesprekken hebben 
plaatsgevonden. Ook hebben er in-
dringende gesprekken plaatsgevon-
den met de volle Ministerraad - een-
maal — en met mijzelf - een aantal ma-
len - rondom de vaststelling van het 
concept-programma. Wat wil ik daar-
mee zeggen? De bevraging van rege-
ringswege omvat meer dan zou kun-
nen worden afgeleid uit een enkele 
tussentijdse adviesaanvrage over een 
concreet onderwerp van beleid. Er is 
een goede samenspraak bij het ont-
werpen van het concept-programma, 
dat wordt opgemaakt voor een volle 
raadsperiode. 

Dan heeft de heer Trip nog ge-
vraagd, of wi j het standpunt delen van 
de adviesgroep-Rathenau over de 
coördinerende rol van de WRR bij het 
organiseren van de zogeheten techno-
logy assessment.De Regering moet 
over dit rapport nog een standpunt 
formuleren. Ik wil daarop niet al te zeer 
vooruit lopen. Toch wil ik niet onge-
zegd laten, dat ik met de heer Trip be-
twi j fel , of een taak als in het rapport-
Rathenau aan de WRR toegedacht, 
zich wel goed verstaat met de taak en 
positie die de WRR in de wet heeft ge-
kregen. Ik zal de kritische opmerkingen 
van de geachte afgevaardigde doen 
toekomen aan de interdepartementale 
werkgroep, die de voorbereiding van 
het regeringsstandpunt ter hand heeft 
genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een en-
kele opmerking maken over hetgeen 
de geachte afgevaardigde de heer 
Vogt heeft gezegd. Enige uren, voor-

dat Hare Majesteit de Koningin via 
radio en televisie aan alle Nederlanders 
mededeling deed van haar voornemen 
om op 30 april aanstaande haar taak 
over te dragen aan prinses Beatrix, 
heb ik, in overleg met de Koningin 
handelend, daarvan mededeling ge-
daan aan de beide voorzitters van de 
Kamers der Staten-Generaal. Wat 30 
april betreft, de Grondwet schrijft 
voor, dat de inhuldiging dient plaats te 
vinden in de stad Amsterdam. 

Het is op basis van dat Grondwetsar-
tikel dat wi j het ervoor houden dat Am-
sterdam onze hoofdstad is. Niet alleen 
echter omdat een artikel van onze con-
stitutie ons zulks voorschrijft, maar 
ook omdat wi j dit aldus wensen, wordt 
het voornemen gehandhaafd om de 
plechtigheden van 30 april a.s. te situ-
eren in 's lands hoofdstad. Wij zullen 
dit natuurlijk doen, rekening houdend 
met alle factoren waarmee een goed 
bestuur rekening heeft te houden, dus 
ook met de situatie, die op dat mo-
ment in de hoofdstad zal heersen. Wij 
houden ons ervan overtuigd, dat de 
hoofdstad een waardige ontvangst zal 
wil len bereiden aan de nieuwe konin-
gin. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Je wetsontwerpen worden zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Uitvoering van artikel 
19, zevende lid van het op 18 oktober 
1961 te Turijn gesloten Europees Soci-
aal Handvest (aanspraak van gastar 
beiders op rechtsbescherming en 
rechtsbijstand) (15 140). 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk XVII (Departement van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
van de rijksbegroting voor het jaar 
1980; begroting van uitgaven; aanwij 
zing en raming van de middelen 
(15 800-XVII). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Lamberts (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Normaliter zou op dit ogen-
blik hier de heer Versloot staan. Hij 
heeft echter een auto-ongeluk gehad 
en ligt in het ziekenhuis met een ge-
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broken scheenbeen. Hij had zijn be-
toog voorbereid, maar communicatie 
via een ziekenhuis is altijd een pro-
bleem, zodat zijn bijdrage vandaag 
niet tot uiting kan komen. 

Ik sta ingeschreven voor 40 minuten. 
Ik denk dat ik die niet helemaal vol zal 
maken. Ik zal beginnen met mijn deel 
volksgezondheid. Daarna zal ik wat 
losse zaken in behandeling nemen. 

Onze medische verzorging staat op 
een behoorlijk peil, al zou ik deze niet 
willen afmeten naar de mortaliteit, zo-
als de Minister dat op bladzijde 986, 
eerste kolom van de Handelingen van 
de Tweede Kamer deed. 

Preventieve maatregelen en ook ge-
zondheidsvoorlichting en opvoeding 
schieten in ons systeem nog duidelijk 
te kort, vooral ook omdat de bewinds-
lieden met de financiering daarvan 
blijkbaar nog niet voldoende raad we-
ten. 

Het vorige jaar hebben wij speciaal 
gewezen op het meer ziek zijn en op de 
grotere sterfte van de industriearbei-
ders en van de kansarmen in de oude 
stadswijken. De Minister gaf toen een 
duidelijk en bevredigend antwoord. 
Kan hij nu voor ons uiteenzetten, wat 
hij in het afgelopen jaar in deze sector 
heeft ondernomen? 

Voedingsaangelegenheden blijven 
ons zorgen geven en het zou de moei-
te waard zijn om daaraan de volledige 
spreektijd te geven, omdat op dit ge-
bied nog doelbewuster en ferventer 
moet worden opgetreden, ten einde 
de bevolking, preventief vooral, tegen 
hart- en vaatziekten en kanker te be-
schermen. Deze Minister heeft daar 
bepaald wel oog voor, maar ik heb de 
laatste tijd wel eens het gevoel dat hij 
öf wat moe wordt, öf niet voldoende is 
opgewassen tegen invloeden van be-
langhebbenden, die het streven van 
een goede vakminister als een bedrei-
ging zien voor hun eigen winstdoelein-
den. Zaterdag las ik het interview van 
de Minister in het blad 'De Onderne-
ming' . Dat gaf mij hoop, omdat ik 
meende te kunnen concluderen dat er 
nog wat van zijn streven en van zijn 
ferventheid was overgebleven. 

Ik kan niet begrijpen en ook niet 
goedkeuren, dat hettopbeleid bij de 
vleeskeuring min of meer van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne naar Land-
bouw en Visserij zal gaan. Deze strijd 
is al vijftien a twintig jaren aan de gang 
en naarmate Landbouw en Visserij po-
litiek gezien in ons land minder 
belangrijk werd, omdat de hoofdbe-
slissingen in Brussel worden geno-
men, hebben de ministers van Land-

bouw en Visserij er steeds meer op 
aangedrongen om dit topbeleid in 
handen te krijgen. 

Op die manier moest Landbouw en 
Visserij weer wat meer gewicht krij-
gen. Vijftien a twint ig jaar hebben de 
ministers van Landbouw en Visserij 
hun neus gestoten in de Tweede Ka-
mer. Daarom moet Minister Ginjaar 
nu, omdat de schade voor de volksge-
zondheid te groot zou zijn, in onze 
ogen hierover zijn veto uitspreken. Hij 
moet daaraan niet meewerken. Hier-
over zou heel veel meer te zeggen zijn. 
Er zijn heel dikke rapporten over ge-
schreven; de Minister kent deze na-
tuurlijk en hij zal ze wel in zijn be-
schouwingen wil len betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu kom ik 
aan het kostenvraagstuk in het ge-
zondheidszorgsysteem. Het laatste f i -
nanciële overzicht van de Staatssecre-
taris laat ons zien, dat de meest reeen-
te prognoses van het beslag van de 
kosten van de gezondheidszorg op het 
bruto nationaal produkt van 8,6% in 
1979 zal groeien naar 9,2% in 1983. 

Met betrekking tot de collectieve las-
tendruk valt te berekenen, dat ruim 
20% van de groei hierin veroorzaakt 
wordt door de gezondheidszorg. Nu 
de groei van ons bruto nationaal pro-
dukt volgens de jongste berichten naar 
de nul-lijn gaat, zullen wij moeten na-
gaan bij welke sociaal-economische 
lagen van ons volk de ergste pijn moet 
worden geleden. Ten koste van wat en 
wie gaat dat dan? 

De Regering probeert er met haar 
steeds wijzigende Bestek '81 aan tege-
moet te komen vooral door de collec-
tieve lasten te drukken, ledere verla-
ging van de ziekenfondspremie met 
een half procent betekent een half mil-
jard meer lastenverlaging voor de in-
dustrie, of dit nu wel of niet met toena-
me van arbeidsplaatsen gepaard gaat. 
Plotseling werpt iedereen in Neder-
land zich nu op de zogenaamde ver-
spilling in de gezondheidszorg. Daar 
zijn er velen bij die in de zestiger en be-
gin zeventiger jaren ongeremd hebben 
bijgedragen aan de wildgroei in de in-
tramurale gezondheidszorg. 

De laatste 5 a 10 jaar komen deeco-
nometristen in onze gezondheidszorg 
om de hoek kijken om te becijferen wat 
de toegevoegde levensjaren, die zeker 
een gevolg zijn van de reuzenvooruit-
gang in de geneeskunde maar die nog 
lang niet altijd toegevoegd levensge-
luk betekenen, kosten. Zij constateer-
den dat de prioriteitsstelling in de ge-
zondheidszorg niet altijd verantwoord 
was, dat er gebrek aan efficiëntie en 
overbesteding in de intramurale ge-
zondheidszorg waren. 

Langzamerhand gaat men in de ge-
hele Westerse wereld - wellicht met 
uitzondering van Engeland - analyse-
ren waarom de kosten van de gezond-
heidszorg zó uit de hand zijn gelopen. 
Daniel Greenberg, de redacteur van de 
'New England Medical Journal ' formu-
leert het als volgt. Hij zegt, dat de ge-
neeskunde een humanitair onderne-
men is, maartevens 'a big and boonv 
ing business', grotendeels georgani-
seerd rondom verrichtingentarief, art-
sensouvereiniteit, snelle technische 
veroudering van apparatuur en onwe-
tende, wonderen zoekende, zich niet 
schikkende patiënten. 

Economen, financiers maar ook poli-
tici komen nu naar voren om zich af te 
vragen of het resultaat van het ge-
neeskundig kennen en kunnen ten op-
zichte van de kostenexplosie voldoen-
de groot is voor de totaliteit van de be-
volking, of de structuur en de organi-
satie in de gezondheidszorg wel deugt 
en of wij een toenemend percentage 
van ons nationaal inkomen moeten 
blijven besteden aan dit onderdeel van 
de welzijnszorg. De priesterlijke man-
tel van de artsen verbleekt daarbij 
enigszins; men gaat haar zelfs betasten 
en eronder kijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Eigen roem 
stinkt, maar toch moet ik erop wijzen, 
dat de sectie gezondheidszorg van de 
Wiardi-Beckman-Stichting in haar publi-
katie van 1965/1966 deze analyse wel 
duidelijk heeft gegeven en dat wij toen 
reeds de gezondheidszorg in lijnen of 
echelons, óók naar kosten, hebben in-
gedeeld. Wij stelden er toen tevens bij 
dat, alleen wanneer alle beroepsbeoe-
fenaren in de gezondheidszorg en in 
dienstverband zouden werken, die 
zorg optimaal kon worden uitgeoefend 
en kon worden beheerst. Nu, 15 jaar la-
ter, heeft iedereen dit denken in lijnen 
van gezondheidszorg overgenomen 
en 'dienstverband' is geen scheld-
woord meer, zelfs niet in de conserva-
tief-liberale kring van de Staatssecre-
taris, hoewel de Staatssecretaris zélf 
van deze gedachte nog steeds niet is 
gecharmeerd. 

Nu gaat iedereen beseffen, dat er in 
de gezondheidszorg geen vrije markt-
economie geldt maar dat het aanbod 
door artsen voornamelijk de vraag be-
paalt; dat specialisten door opvoeren 
van verrichtingen hun eigen doelinko-
men bepalen; dat deze specialisten 
daarbij een vele malen hoger bedrag 
aan bijkomende kosten veroorzaken; 
dat huisartsen door meer verwijzingen 
en dus ondoelmatiger werken, grotere 
en te grote praktijken kunnen beheren; 
dat ziekenhuizen dikwijls financieel 
baat hebben met het bezethouden van 
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hun bedden; dat er veel te veel zieken-
huisbedden zijn; dat er een betere me-
dicamenteuze verzorging kan zijn voor 
belangrijk geringere kosten; dat er 
systemen van 'goodwill '-betalingen 
zijn, die onrealistisch zijn in de huidige 
t i jd; dat een teveel aan artsen, fysio-
therapeuten enz. in de komende ja-
ren een bedreiging zal vormen en dat 
er een efficiënt vestigingsbeleid moet 
komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Hebben wi j 
nu wetten of krijgen wij wetten, om 
een goed beleid in de gezondheids-
zorg te garanderen met een doelmati-
ge kostenbeheersing? Ik geloof van 
wel. 

De komende gezondheidsvoorzie-
ningen- en gezondheidstarievenwet 
en de aangepaste Ziekenhuiswet te za-
men zullen de bewindslieden een gro-
te mate van beheersing van de kosten 
van gezondheidszorg geven. Zij kun-
nen hiermede het volume, de financie-
ring en de allocatie van de voorzienin-
gen behoorlijk sturen vooral nu het 
veld van de gezondheidszorg het jaar-
lijks financieel overzicht min of meer 
heeft erkend als een soort macro-bud-
gettering. 

Het is eigenlijk paradoxaal dat de 
heer Hendriks al deze wetten heeft uit-
gebracht en er weinig mee deed. Deze 
Staatssecretaris maakte weinig nieu-
we wetten, maar hanteerde de wetten 
van Hendriks beter dan ik verwacht 
had. Haar ambtenarenkorps, dat door 
Hendriks reeds versterkt en gehard 
was, heeft haar blijkbaar geduwd in de 
richting van de logica die Hendriks 
reeds gestructureerd had. Mevrouw 
Veder kijkt even omhoog! 

Staatssecretaris Veder-Smit: Mijnheer 
de Voorzitter! Het spijt mij dat ik nog 
een week moet wachten met antwoor-
den. Dat zal ik dan graag doen. 

De heer Lamberts (PvdA): Het ant-
woord zal wel voor U gemaakt wor-
den. 

De Voorzitter: Ik dacht niet dat dit offi-
cieel bekend was. 

De heer Lamberts (PvdA): O nee? Och, 
je krijgt altijd een uitlokken door uitlok-
ken en dan loopt het niet altijd precies 
zoals je gewild zou hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! De klap op 
de vuurpijl was wel, toen de huidige 
Staatssecretaris de goedkeuring door 
de Ziekenfondsraad van het tarief van 
de tandarts-specialisten schorste. Dat 
was, geloof ik, het vorig jaar. Toen 
schrok het totale 'veld' in de gezond-
heidszorg toch wel heel erg en kreeg 

men door dat de Staatssecretaris ook 
nog regeerde, ook al maakte zij geen 
nieuwe wetten. 

Het lijkt er dan ook op, dat het 'veld 
- en ik bedoel hiermee alle adviesor-
ganen als Ziekenfondsraad, Centrale 
Raad, de verschillende maatschappij-
en, die in meerderheid conservatief l i-
berale vertegenwoordigers hebben -
zich heeft neergelegd bij de komende 
gezondheidswetten. Zij wapenen zich 
nu om straks bij de inspraakmogelijk-
heden, die deze Staatssecretaris voor 
hen heeft geschapen, dubbel toe te 
slaan. Voorlopig willen zij deze liberale 
Staatssecretaris niet in de wielen rij-
den en buigen zij voor korte tijd het 
hoofd. 

U ziet dus, mijnheer de Voorzitter, is 
een dief nodig om dieven te vangen. 
Dit lijkt een wat scherpe vergelijking, 
maar de 'dievegge' die ik hiermee be-
doel, heeft wat dat betreft mijn grote 
instemming en ik heb een zekere waar-
dering voor de manier waarop de 
Staatssecretaris wellicht in de komen-
de ti jd iets gaat doen aan de organisa-
tiestructuur en omvang van het ge-
zondheidszorgsysteem. 

De Voorzitter: Onder deze omstandig-
heden zullen wi j deze opmerking laten 
lopen. 

De heer Lamberts (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook negatieve opmerkin-
gen kunnen toch een positieve uitwer-
king hebben. 

De wegen van de Staatssecretaris en 
mij lopen echter toch op twee vlakken 
uiteen, namelijk over de politieke moti-
vering en over de plaats waar de 
Staatssecretaris precies de pijn wil 
doen lijden in de kostenbeheersing. 
Wat de politieke motivering betreft 
stuiten wi j direct op totaal verschillen-
de opvattingen over de definitie van 
gezondheidszorg. Naast de oude defi-
nitie van de World Health Organisa-
t ion, die wi j uit een oogpunt van men-
senrechten nog niet kunnen missen, 
hangen wi j een nieuwe definitie aan, 
die uitgaat van het gevoel van het indi-
vidu, van zijn mogelijkheid om een be-
vredigend leven te hebben en van de 
erkenning, dat het menselijk bestaan 
soms moeilijk en beperkend is. Dat is 
de Ommoordse definitie. 

Ook over de benadering van de eer-
ste lijn lopen onze gedachten en ons 
streven uiteen. Wij willen daarom veel 
meer structuur en organisatie in de sa-
menwerkingsverbanden, die in onze 
ogen veel meer in wijkgezondheids-
centra gebundeld moeten worden. 

Ook de ontmedicalisering met veel 
meer oog voor probleem- en ziektege-

drag, gescheiden en toch geïntegreerd 
gedacht in de functie voor gezondheid, 
scheidt de Staatssecretaris en ons dui-
delijk. 

Ik heb natuurlijk de nota van de 
Staatssecretaris nu gelezen over de 
eerste lijn. Ik heb er zeer veel waarde-
ring voor, alleen mis ik ook hier weer 
de fervente aanpak, die onder andere 
is neergelegd in de motie over de wijk-
gezondheidscentra van 6 november 
1974 in de Tweede Kamer en tegen wel-
ke motie mevrouw Veder toen was. 

Misschien komt dat verder toch het 
beste tot uiting in de discussie in de 
Tweede Kamer over 'vluchten in het 
ziek zijn', een discussie die mij ernstig 
heeft gestoord. 

Ik heb het gevoel, dat de bewindslie-
den weinig weten over de opvattingen 
in de moderne literatuur ten aanzien 
van het functioneren van de gezond-
heidszorg. Zij lijken weinig te weten 
over de huidige opvattingen over ziek-
te-gedrag en probleem-gedrag. Zij 
moeten toch weten, dat men niet meer 
spreekt over 'vlucht in het ziek zijn'. 
Om dat te illustreren het volgende ont-
stellend voorbeeld. 

Wij weten, dat ruim 200.000 
WAO'ers niet in de ziekte gevlucht zijn, 
maar gejaagd. In het vergelijkend on-
derzoek tussen ABP'ers en WAO'ers dat 
in de Econ. Stat. Berichten is gepubli-
ceerd, is duidelijk aangetoond dat 
200.000 WAO'ers in wezen 200.000 
werklozen waren, die door hun werkge-
vers in de WAO gedrukt zijn, zij het dan 
via de rol en over de rug van artsen, die 
hier ook geen raad mee wisten. De 
GMD had ook te weinig ruimte voor af-
wijzing. Bij zo'n beleid mag men niet 
meer spreken over in het 'in ziek zijn 
vluchten', vooral als men weet dat het 
leed van deze WAO'ers zo groot is, dat 
men reeds spreekt van WAO-weduwen 
en WAO-wezen. 

Het zou de bewindslieden dan ook 
sieren om samen met Sociale Zaken 
naar een loondervingswetgeving te 
streven, opdat dit stigma van al of niet 
ziek zijn, dat zoveel leed verwekt, uit te 
bannen. Trouwens mijnheer de Voorzit-
ter, het vorig jaar heb ik hier uitvoerig 
geschetst in welke mate mensen uit ou-
de wijken en bepaalde industiewerkne-
mers belangrijk meer écht lichamelijk 
ziek zijn en veel vroeger sterven dan de 
gemiddelde Nederlander. 

Dacht hier iemand dat deze bevol-
kingsgroep, deze kansarmen, echt 
vluchten in het ziek zijn of zo graag 
vroeger de dood ingaan? Neen, ook 
deze groep wordt gedreven door de 
nog steeds onvoldoende zorg, die de 
andere Nederlanders in solidariteit 
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weten op te brengen. Wanneer de be-
windslieden dan ook zo gemakkelijk 
denken en praten over eigen risico, dat 
de verantwoordelijkheid van de men-
sen zo zou stimuleren, dan geldt dat 
misschien alleen voor de sociaal-eco-
nomisch sterkeren in ons land, maar 
zeker niet voor de kansarmen. 

Overigens, een Rotterdams onder-
zoek wees uit, dat in de wijken Croos-
wijk en Alexanderpolder het ziektever-
zuim gelijk was in een bepaalde peri-
ode nl. 11% en dat in Crooswijk voor-
namelijk de jonge arbeiders en in 
Alexanderpolder voornamelijk de bo-
ven 45-jarige goede positiebekleder in 
wat men noemt 'in het ziek zijn vluch-
ten'. Dat verantwoordelijkheidsgevoel 
loopt dus niet zover uit elkaar en zou in 
de ogen van de bewindslieden voor de 
VVD-stemmers uit Alexanderpolder 
zelfs laakbaar te noemen zijn. 

Probleem- en ziektegedrag hebben 
bij beide groepen de zelfde trend. Wij 
moeten bedenken, dat méér dan 30% 
van het zich aanbieden bij de huisarts 
niets met ziekte sui generis te maken 
heeft, maar mensen met problemen 
zijn die zij bij de huisarts aanbieden, 
omdat hun dat de gemakkelijkste weg 
lijkt om daarvoor gehoor te krijgen op 
een hun niet belagende wijze. De oor-
zaken van deze problemen liggen na-
tuurlijk op een vlak, dat met ziekte 
niets te maken heeft, maar men mag 
dat geen 'vlucht in ziek zijn' noemen, 
omdat dit het probleem vertekent. De 
VUT (vervroegde uittreding) zal ook 
een extra stimulans kunnen zijn voor 
een vlucht in de WAO aangezien de 
WAO-uitkering hoger is dan die van de 
VUT. Een recent proefschrift, aan de 
Erasmus Universiteit verdedigd, be-
vestigde nog eens een Amerikaanse 
stelling dat sociaal-economisch zwak-
keren, dus de kansarmen, belangrijk 
meer psychische afwijkingen hebben 
dan sociaal-economisch sterkeren. 

Nu wil ik het tweede punt behande-
len: Waar de Staatssecretaris nu pre-
cies de pijn wil doen lijden? 

Mijnheer de Voorzitter! Dan hebben 
wi j het over het terugbrengen van het 
volume van het gezondheidszorgsys-
teem en het al of niet terugbrengen 
van de kosten daarvan. Voor mij is het 
in omvang terugvoeren van het kli-
nisch systeem belangrijk, omdat dat 
voor de bevolking beter is. Dit geeft 
minder medicalisering, dat maakt gro-
tere versterking van de eerste lijn 
noodzakelijk, dat maakt substitutie van 
de werkzaamheden in hogere lijnen 
nodig naar de eerste lijn en dus volu-
meverhoging daar, dat maakt ook no-
dig dat de kosten, die in het laatste f i -

nancieel overzicht begroot zijn voor de 
eerste lijn belangrijk omhoog zullen 
moeten, dat zal nodig maken, dat de 
samenwerkingsverbanden, al of niet in 
wijkgezondheidscentra, zeer sterk ge-
stimuleerd zullen moeten worden. Als 
voorbeeld maakt dat nodig, dat de 
Staatssecretaris niet kan doorgaan 
met haar voornemen de parttime ge-
zinshulpen te verjagen uit de eerste 
lijn door deze vrouwen in de vri jwil l ige 
verzekering te brengen met een voor 
deze vrouwen te hoge premie. 

Het verlies alleen van wellicht enige 
tienduizenden gezinshulpen in deze 
goedkope quartaire sector maakt de 
hele uitbreiding van de eerste li jnshulp 
reeds illusoir, want men kan gemakke-
lijk bepalen, dat patiënten eerder uit 
ziekenhuizen ontslagen moeten wor-
den - en medisch gezien kan dat ook -
maar als de zwakke schakel in de ket-
ting 'de gezinshulp' dan uitvalt, breekt 
deze ketting en blijft de patiënt in het 
ziekenhuis of verpleeghuis. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de 
Staatssecretaris nu willen vragen: wat 
bent u nu exact van plan om met dat 
volume van het gezondheidszorgsys-
teem te doen en waarom dan? Stel dat 
de Staatssecretaris bij voorbeeld één 
miljard zou wil len 'bezuinigen', waar 
wordt dat dan bezuinigd? Wordt dat 
miljard dan bezuinigd in de sfeer van 
de collectieve middelen of treedt er al-
leen een verschuiving op van de col-
lectieve middelen naar de privésector? 
En als dat eerste of beide dan gebeu-
ren, welke consequenties heeft dat 
dan, wat de werkgelegenheid betreft? 

Het Centraal Plan Bureau bij monde 
van de heer Lempers heeft ons duide-
lijk gemaakt, dat het terugbrengen van 
het volume in de gezondheidszorg 
leidt tot een verlies van een aantal ar-
beidsplaatsen daar, maar het feit dat 
de ziekenfondspremie bij voorbeeld 
een 1/2% omlaaggaat, kan er weer toe 
leiden, dat er arbeidsplaatsen in een 
andere sector bij voorbeeld in de in-
dustrie bijkomen. 

Kan de Staatssecretaris nu 'exact' -
het woord 'exact' staat tussen aanha-
lingstekens, omdat ik begrijp dat het 
niet exact kan, maar graag toch zo 
exact mogel i jk-verte l len voor ieder 
miljoen dat zij bezuinigt: hoeveel 
wordt er dan in de privésector gedra-
gen; hoeveel arbeidsplaatsen in de ge-
zondheidszorg gaan er dan verloren 
en hoeveel arbeidsplaatsen komen er 
terug in andere sectoren voor dat mi l -
joen? Op welke plaatsen in de gezond-
heidszorg is de Staatssecretaris nu van 
plan die bezuinigingen tot stand te 
brengen of althans die volumedaling 
tot stand te brengen? 

Stel nu dat de Staatssecretaris in de 
poliklinische sfeer 1 miljoen wil bezui-
ningen, wil zij dat dan doen door in 
eerste instantie de inkomstenontwik-
keling van de beroepsbeoefenaren aan 
banden te leggen of wil zij door hette-
rugdringen van het paramedisch per-
soneel, bij voorbeeld röntgenlaboran-
ten, verpleegsters en andere laboran-
ten, de werkgelegenheid in die sfeer 
drukken, waardoor de specialisten de 
mogelijkheid ontnomen wordt hun ei-
gen inkomen op te voeren? Welke ge-
volgen zal de keuze van de Staats-
secretaris hebben voor de werkgele-
genheid in de gezondheidszorgsec-
tor? Zal vermindering of geen uitbrei-
ding in de sector paramedisch perso-
neel en verplegenden voor het geheel 
van de quartaire sector uitbreiding of 
ook inkrimping tot gevolg hebben? 

Te denken is hierbij, dat die quartai-
re sector waarin ook gezinshulpen, be-
jaardenhelpsters, zieken verzorgsters 
enz. - dus goedkope werkkrachten -
voor een groot deel in de deeltijdar-
beid valt. Bestaat niet het gevaar dat 
de Staatssecretaris nu in het kader van 
deze bezuinigingen wellicht de premie 
van de ziekenfondsen 1/2% kan druk-
ken - al moet die premie volgend jaar 
omhoog - met als gevolg nu wellicht 
iets minder werkloosheid in de primai-
re, secundaire en tertiaire sector, maar 
later zeker meer werkloosheid in de 
quartaire sector, waardoor dank zij een 
bezuiningingssucces nu van deze 
Staatssecretaris haar opvolgers met 
de brokken zullen zitten vooral in de 
sfeer van het tekort aan arbeidsplaat 
sen in de sector van de deelarbeid 
waarin juist dan zoveel relatief goed-
kope arbeidsplaatsen voor vrouwen 
nodig zullen zijn? Dat goedkoop zijn 
van die arbeidsplaatsen is het consta-
teren van een feit. 

Je moet je natuurlijk wel afvragen, 
of het geen ernstige discriminatie is 
ten opzichte van de vrouw, dat deze ar-
beidsplaatsen nog altijd relatief zo 
goedkoop zijn. Dit is echter een ander 
vraagstuk. 

Welk vestigingsbeleid wil de Staats-
secretaris voeren ten opzichte van de 
ruim 2000 nieuwe specialisten die er in 
enkele jaren bij zullen komen? Wil zij 
dezen zo inzetten, dat de arbeidstijd 
van de 'zittende' specialisten bij voor-
beeld met een vierde deel wordt ver-
minderd? Misschien is dit ook heil-
zaam voor deze specialisten en hun 
gezinnen. Overigens heeft de voorzit-
ter van deze specialisten reeds gezegd, 
dat een overeenkomstige inkomens-
daling van deze 'zittende' specialisten 
hem redelijk lijkt. 
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Men ziet hoe lief deze vrij conserva-
tief denkende groep voor de liberale 
Staatssecretaris is, maar misschien 
hebben de 'zittende' specialisten zo 
veel realiteitszin, dat zij beseffen, dat 
vri jwel alle lagen van onze gemeen-
schap aanmerkingen hebben op de te 
hoge inkomens van de specialisten en 
dat zij zelf deze inkomens met gemid-
deld een kwart willen verlagen om van 
het dan nog altijd ruime, overblijvende 
inkomen beter te kunnen genieten. 

Nu ga ik wel akkoord met het aantas-
ten van de hoge inkomens van artsen, 
mits dan ook andere hoge-inkomens-
trekkers, die aan minder spanning on-
derhevig zijn en van wie een minder 
inzet wordt gevergd bij de uitoefening 
van de functie, eveneens onder de be-
perkte inkomensgrens vallen. 

Wi j zullen de inkomensnivellering 
op een andere en bredere schaal moe-
ten betrachten. Wel ben ik bang, dat de 
2000 nieuwe specialisten met het stre-
ven naar een hoog doelinkomen -
waarom zouden zij anders handelen 
dan de zittende specialisten? - ook een 
massa bijkomende kosten zullen ver-
oorzaken. Volgens Amerikaanse bere-
keningen zullen die bijkomende kosten 
in de orde van grootte van 2 miljard 
zijn. Heeft de Staatssecretaris een me-
thode van volumebeperking om dat te 
voorkomen? 

Wil de Staatssecretaris ook ingrijpen 
in de specialistenopleiding? Op korte 
termijn zullen daarin toch tussen de 
500 en 1000 plaatsen gekapt moeten 
worden. Anders zullen wij de stroom 
van nieuwe specialisten niet kunnen 
tegenhouden. Indien de Staatssecre-
taris dit met mij eens is, hoe wil zij dit 
dan bereiken? 

De opleiding voor een groot aantal 
specialismen is gebonden aan acade-
mische ziekenhuizen. Ten aanzien 
daarvan heeft de Staatssecretaris niet 
de rechten, die zij misschien in de toe-
komst krijgt. Zij zal nu dus nog via de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen in deze zaken moeten ingrij-
pen. Dit betekent voor de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, dat de 
bemanning in de academische zieken-
huizen op gelijk niveau moet blijven, 
dus minder assistenten en meer aan-
gestelde artsen. 

Dit is misschien ook een methode 
voor het plaatsen van specialisten, 
hoewel de beloning in de academische 
ziekenhuizen voor de categorie van as-
sistenten en wetenschappelijk mede-
werkers niet zo erg bekoorlijk is. Toch 
kan op die manier weer arbeidsruimte 
komen, zodat het gevaar op te veel art-
sen in Nederland wordt verkleind. Men 

weet: a poor doctor is a dangerous 
doctor. Daarvoor moeten wij heel erg 
waken. Misschien kan er in dezen een 
klein beetje ruimte worden gevonden 
op de manier die ik zoeven heb be-
schreven. 

Als de inkrimping in opleidings-
plaatsen geschiedt, zullen de artsen 
die uit de eerste pijpli jn, dus uit die van 
de eerste opleiding komen, in aantal 
toch gelijk blijven. Zij moeten dan al-
leen een ander medisch beroep kiezen, 
zoals huisarts of arts in de sociale sec-
tor. Heeft de Staatssecretaris dit pro-
bleem doordacht en, zo ja, welke op-
lossing heeft zij daarvoor? 

In de New England Medical Journal 
schrijft John Lister uit Londen iedere 
maand een stuk over de situatie in En-
geland ten aanzien van dergelijke pro-
blemen. In het september-nummer 
van het vorige jaar las ik, dat hij het-
zelfde probleem in Engeland aan de 
orde stelde. Hij zegt: wij kunnen niet 
4000 medisch studenten blijven oplei-
den; dat aantal zal belangrijk minder 
moeten worden. 

De artsen zullen geen vrijheid meer 
hebben om te kiezen welk beroep zij 
gaan uitoefenen in het medische vak. 
Er zal een aanwijzing moeten komen 
wie wel en wie niet specialist mag 
worden. Er zal een aanwijzing moeten 
komen in welk deel van het land men 
zich mag vestigen. 

U ziet het. In andere landen bestaat 
hetzelfde probleem. Het is nuttig om te 
weten hoe andere landen dit dreigen-
de conflict denken op te lossen. 

Het zou ook nuttig zijn als de Staats-
secretaris zich nu snel achter de scho-
len voor Community Health schaarde, 
om daar een rationele opvang te krij-
gen. De wildgroei van allerlei kleine 
schooltjes van mensen die allerlei op-
leidingen wil len geven, vind ik een ge-
vaar voor de gezondheidszorg. Ik weet 
wel dat die schooltjes niet curatief zijn. 
Zij kunnen dus alleen administratieve 
fouten maken. Dat kan echter ook 
belangrijk zijn in de gehele sector van 
de gezondheidszorg. 

Er moeten duidelijke beleidslijnen 
komen, hoe die opleidingen precies 
moeten zijn. Er moet worden nage-
gaan of er overal voldoende echte des-
kundigen zijn. Naar mijn oordeel zijn 
die er op het ogenblik bepaald niet. Ik 
geef de Staatssecretaris ernstig in 
overweging die afdeling goed te bekij-
ken. In de Tweede Kamer hebben wij 
jaren gepleit voor één grote public 
school of health in Nederland, waarin 
alle deskundigheid verenigd is. Ik sta 
daar nog steeds achter. 

Het probleem van de overvloedig-
heid geldt precies zo voor fysiothera-

peuten en apothekers. Daarvan komen 
er in de komende tien jaar ook veel te 
veel . 

Tandartsen zouden wi j nog genoeg 
kunnen plaatsen, indien wij georgani-
seerde centra zouden stichten, waar 
tandartsen in dienstverband werkelijk 
het gebit van onze jeugd zouden sane-
ren. Met de vrijheid die de Staatssecre-
taris wenst vanuit haar politieke ge-
loof, blijft die hele jeugdtandheelkun-
de water naar de zee dragen. De tijd zal 
echt wel leren waar de logica in de 
tandheelkunde zit. De Staatssecretaris 
zal de komende tijd worden gecon-
f ronteerd met de vraag of dit het plan 
van de PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer van een jaar of vier geleden moet 
zijn. Ook moet duidelijker worden dan 
in haar nota of het meisje met de boor 
- ik bedoel hiermee niets denigrerends 
ten opzichte van de vrouw in het alge-
meen - nu werkelijk haar kans zal krij-
gen. Kan de Staatssecretaris vertellen 
waarom dit nog nooit is gelukt? 

De Staatssecretaris zal zich snel tot 
de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen moeten richten, ten einde de 
opleiding van verschillende beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg te 
limiteren. Wij groeien in aantal in ons 
land in de ver verwijderde toekomst 
waarschijnlijk niet meer. Wel zal de 
vergrijzing meer arbeid vergen in de 
geneeskundige sector. Dit zal echter 
geen grote volume-uitbreiding geven 
bij een doelmatig beleid. 

Ik wi l de Staatssecretaris toch wel 
waarschuwen voor een nieuwe bron 
van kostenverzwaringen in de gezond-
heidszorg. Een paar weken geleden 
was ik in het Dijkzigtziekenhuis. Een 
bromfietser was toen hersendood. De 
ouders hadden toestemming gegeven 
tot transplantatie van zijn nieren. Zoals 
de gewoonte is, worden dan alle ken-
merken in de databank gestopt. Men 
had ogenblikkelijk de goede ontvanger 
gevonden voor de transplantatie van 
de nieren. Tegelijkertijd kwam uit Lon-
den een verzoek om het hart van die 
jongeman. Uit Groningen kwam het 
verzoek om de lever. Ergens anders 
vandaan kwam het verzoek om de al-
vleesklier. Het beenmerg was bruik-
baar. 

Bij deze tendens moeten wij in aan-
merking nemen dat het aanbod van de 
specialisten de vraag bepaalt. Op het 
ogenblik zijn er al veel hartchirurgen 
die niet aan de bak komen. Daar is spra-
ke van een monopolieveld, waardoor 
jonge specialisten gewoon niet de kans 
krijgen - behalve dan het openmaken 
van de thorax - het hart zelf te manipu-
leren. In die bloedige vakken komt er 
een geweldige overdruk aan aanbod. Er 
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zal een toenemende druk zijn om voor 
van alles en nog wat transplantaties te 
verrichten. Wetenschappelijk is dat juist 
en voor bepaalde mensen kan het juist 
zijn, maar wi j moeten natuurlijk wel de 
cost-benefit hiervan nagaan en ook de 
cost-benefit van het nut van deze din-
gen. 

Is het werkelijk zo dat toegevoegde 
levensmaanden ook toegevoegd le-
vensgeluk betekenen? Wij moeten dat 
zorgvuldig bekijken, want als wij de 
richting van deze transplantatiedrift 
uitgaan, kunnen wi j de kostenbeheer-
sing wel vergeten. Overigens moet de 
bevolking natuurlijk bepalen of zij daar 
bij voorbeeld 20% van het bruto natio-
naal produkt voor over heeft. Daar 
heeft de bevolking volkomen het recht 
toe, maar ik geloof toch dat er voor-
lichting moet zijn over het nut daar-
van. 

Ik had dit alles in veel nettere be-
woordingen op papier gezet, mijnheer 
de Voorzitter. Ik zal nu proberen mij 
wat meer aan mijn tekst te houden. In 
mijn ogen zullen wij in de klinische ge-
neeskunde toch moeten trachten tot 
een zekere schaarste te komen. Ik ge-
loof dat dit kan en dat wi j op dit ogen-
blik planmatig overdreven te werk 
gaan. Het is moeilijk daarin verande-
ring te brengen. Als wij het aan de to-
tale bevolking willen verkopen, is een 
goede uitleg onontbeerlijk. De gezon-
den zullen het wel nemen, maar men-
sen met bepaalde ziekten kennen geen 
schaarste; die willen graag het onder-
ste uit de kan hebben, wat begrijpelijk 
is. Wij zullen evenwel een zeker beleid 
moeten voeren om de zaak in handen 
te houden. 

Wij zullen ons meer moeten richten 
op preventie en gezondheidsvoorlich-
ting en -opvoeding. Nu weet ik dat 
men in de kringen van de gezond-
heidsvoorlichting en -opvoeding zelf 
niet eens meer in dit vak gelooft. Daar-
om komt het ook zo traag tot stand. 
Niemand ziet daarin eigenlijk de weg 
meer. Als wi j echter in de naaste toe-
komst de levensstijl van onze bevol-
king niet kunnen bijsturen en wij de 
chemisatie van ons milieu niet snel be-
perken, zie ik het ziekte- en sterftepa-
troon van onze bevolking met grote 
zorg tegemoet. 

Ik kom nu nog tot een paar versprei-
de opmerkingen. 

De Voorzitter: U hebt de door u opge-
geven spreektijd van 40 minuten nu 
gebruikt. 

De heer Lamberts (PvdA): Dan volsta ik 
met nog één opmerking, mijnheer de 
Voorzitter, namelijk over de internatio-

nale medical credit card. In 1976 is 
aanbeveling 792 van de Raadgevende 
vergadering van de Raad van Europa 
verschenen. Ik zal de Staatssecretaris 
alle stukken daarover geven. In het na-
jaar zal deze zaak weer ter sprake ko-
men bij de ILO-conventie. Ik weet dat 
een vertegenwoordiger van het depar-
tement van Volksgezondheid daar ook 
heen zal gaan. Zou de Staatssecretaris 
ernaar wil len streven dat deze credit 
card wordt opgenomen in het desbe-
treffende ontwerp? 

D 
De heer Eijsink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer men de memorie 
van antwoord moet karakteriseren, 
zou men deze voor dit jaar het epithe-
ton memorie van antwoord van de be-
trokkenheid moeten meegeven. Zel-
den is in een memorie van antwoord 
zo dikwijls dat woord gebruikt, niet in 
de betekenis van eigen betrokkenheid 
maar in die zin dat er van alles bij be-
trokken was. Bovendien zijn veel ant-
woorden niet gegeven of maar ten de-
Ie onder de mededeling dat bepaalde 
dingen erbij betrokken waren. Men 
kan dit wel psycho-analytisch wat te-
rugdraaien en vragen: hoe zit het dan, 
ademt die betrokkenheid een zeker 
centralisme van de zijde van de be-
windslieden omdat ze, zo hoog geze-
ten, zeggen dat er sommige dingen bij 
betrokken zijn? Een gunstige verkla-
ring kan worden gegeven in die zin, 
dat zij zo betrokken zijn bij de zaken dat 
ze daarom zo dikwijls het woord ge-
bruiken. Misschien hebben ze daar-
voor wat zendingsarbeid bij hun 
ambtenaren gepleegd. 

In ieder geval steekt die betrokken-
heid duidelijk gunstig af bij de mindere 
betrokkenheid van die artsen wier pro-
bleem hen ertoe leidde open-hartope-
raties te staken, welk staken evenzo, 
misschien zelfs nog meer laakbaar is 
dan ontoelaatbare politieke stakingen. 
Wie ooit van nabij heeft meegemaakt 
welk een stress een uitgestelde opera-
tie oplevert, weet wat hier bedoeld is. 
Wij vragen de aandacht van de be-
windslieden voor het oplossen van dit 
nieuw gerezen probleem op het ge-
bied van de open-hartoperaties. 

De fractie van het CDA is de be-
windslieden erkentelijk voor de gege-
ven antwoorden op de zeer vele en uit-
eenlopende vragen. Vele vragen zijn 
duidelijk en afdoende beantwoord. Bij 
een aandeel der antwoorden vragen 
wi j ons af, wat is bedoeld. Ook geeft 
een aantal antwoorden aanleiding tot 
het stellen van weer een nieuwe vraag. 

De problematiek van de Waddenzee 
is in het vorige debat over het beleid 

van deze bewindslieden al aan de orde 
geweest. Toen is vanuit deze Kamer 
aandacht geschonken aan de samen-
hang met de buitenlandse delen van 
de Waddenzee. De Minister heeft ge-
antwoord dat op 28 februari overleg 
zou plaatsvinden tussen de bewinds-
lieden van de Bondsrepubliek, Dene-
marken en Nederland in het kader van 
de internationale paragraaf van de 
p.k.b. Waddenzee. Is het te vroeg ge-
vraagd als ik vraag of de Minister al 
een tip wi l oplichten van wat daar be-
reikt is en of, wat interessanter is, wel-
ke probleemstellingen in dat gesprek 
aan de orde zijn geweest? 

Niet minder belangrijk is de proble-
matiek van de Rijnvervuiling. De be-
windsman heeft uitvoerig stilgestaan 
bij onze vragen. Wij hebben hem van 
hot naar haar gestuurd, onder andere 
naar de regionale autoriteiten. Hij 
geeft daarop een uitvoerig antwoord, 
maar het vraagstuk dat overblijft is het 
volgende. 

Wanneer van Franse zijde uit de on-
volkomenheid van de eigen benade-
ringswijze een initiatief en nog wel een 
regionaal initiatief met betrekking tot 
bij voorbeeld het inrichten van een fa-
briek voor het verwerken van zout 
komt, dan stelt de bewindsman dat de 
beide voorwaarden noch door Neder-
land noch door Duitsland gewaar-
deerd kunnen worden. Daarmee is het 
plan van de baan. Wat stellen wij dan 
als alternatief daar tegenover? Hebben 
wij direct een antwoord bij de hand, of 
wachten we maar weer van Franse zij-
de het volgende initiatief af, wanneer 
zij duidelijk de indruk hebben gekre-
gen dat het ons wat het zout betreft 
naarde keel stijgt? 

In een recente perspublikatie heeft 
de Regering meegedeeld - het was te 
vinden op blz. 93 van de memorie van 
antwoord, nr. 6 - dat een aantal delen 
van de Wet op de Geluidshinder op 1 
februari in werking zouden treden. Dat 
was slechts mogelijk in fasen op grond 
vangebrek aan mankracht bij de lage-
re organen. Als er nu iets is, wat bij de 
behandeling van dit wetsontwerp in 
deze Kamer van alle zijden heeft ge-
klonken, dan is het wel de aandrang 
om de mankracht bij de lagere orga-
nen te versterken. Nu is een mogelijk-
heid primair het eigen apparaat te ver-
sterken. Als men dan klaar is, dan kijkt 
men naar de lagere organen. 

Wij hebben de bewindslieden aan-
geraden het eens om te draaien. Ik wijs 
de bewindsman in dit verband op zijn 
vroegere ervaringen. Wij vragen hier-
voor extra aandacht. Binnenkort komt 
dan een nieuw persbericht uit: De wet 
kan binnenkort snel worden uitge-
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voerd, aangezien de lagere organen 
over voldoende mankracht bezitten. Er 
moet nog even worden gewacht, om-
dat bij de centrale overheid nog niet al-
le mankracht aanwezig is. 

Ik kom thans te spreken over het ter-
rein van de Staatssecretaris. Ik keer 
weer terug naar het begin, namelijk de 
betrokkenheid. Op mijn vraag, hoe het 
staat met de hertoetsing van oude 
plannen en nieuwe plannen, wordt 
geantwoord, dat natuurlijk marginaal 
wordt beoordeeld. Op onze concrete 
vraag hoe het staat met de provincies 
en de gemeenten, wordt alleen geant-
woord dat aan bewindslieden van de 
provincies - dat zijn soms belangrijke 
lieden - brieven worden gestuurd, met 
het verzoek een advies uit te brengen 
aan de Regering. Hier heeft men zo'n 
typisch centralistisch trekje. Ik had 
graag gezien, dat gesproken was over 
bevoegdheden. Heeft de provincie de 
plicht advies te vragen aan gemeenten, 
die grote inrichtingen van volksge-
zondheid binnen hun grenzen heb-
ben? Kortom, het blijft wat vrijbli jvend. 

Hetzelfde geldt voor de planning in 
totaliteit. Te dien aanzien hebben wij 
gevraagd, hoe het staat met de provin-
cies. Het antwoord luidt, dat de provin-
cies daarbij worden betrokken. Ons in-
teresseert de vraag, welke feitelijke be-
voegdheden de provincies hebben. De 
bevoegdheden van de oude Wet op de 
ziekenhuisvoorzieningen zijn er niet 
meer. In de nieuwe Wet op de Gezond-
heidsvoorzieningen is het niveau van 
bemoeienis wat hoger. 

Is dat inderdaad het geval? Is er 
sprake van decentralisatie, waarbij de 
provincies bepaalde bevoegdheden 
hebben? Zij moeten niet alleen in de 
advisering worden betrokken. De pro-
vincies willen graag weten, waar zij 
aan toe zijn. Het personeel kan dan 
worden aangepast aan het niveau van 
de verantwoordeli jkheid. Als het 
slechts gaat om advisering, dan zullen 
vele provincies ervoor terugschiikken 
het apparaat uit te bouwen. De provin-
ciale raden voor de volksgezondheid 
worden dan versterkt. Op die manier 
komt men er net zo goed uit. Van een 
wezenlijke decentralisatie is dan geen 
sprake. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
te spreken over de relatie tussen toet-
sing, hertoetsing planontwikkeling en 
regionalisatie. Wij hebben een nogal 
mystiek antwoord gekregen op onze 
vraag. Gesteld wordt - en wie het 
snapt, steke de vinger op, zeiden wi j 
vroeger - dat bij de evaluatie wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van in-

strumenten ten behoeve van de regi-
onalisatie. Tot zover lukt het nog. 

Verder wordt gesteld: waarbij ook 
gedacht wordt aan een verdere ont-
wikkeling van planningsinstrumenten. 
Wat zijn die instrumenten? Over welke 
instrumenten heeft men het? Zijn de 
eerder ontwikkelde instrumenten geen 
planningsinstrumenten? Dan stelt 
men: voorzien wordt in het doen 
plaatsvinden van onderzoeken experi-
menten. Misschien kan de Staats-
secretaris bij nadere lezing en wellicht 
bij nadere overweging vertellen wat 
precies wordt bedoeld, zodat een rela-
tie kan ontstaan tussen het antwoord 
en onze vraag. 

Ter zake van het publiceren van iets 
in de Staatscourant worden wi j in de 
reservehoek geplaatst. Een gele kaart 
krijgen wij nog niet! Het ging om onze 
vraag in het kader van de sanering hoe 
de samenstelling van de commissie 
zal zijn, die zal adviseren met betrek-
king tot de sanering en niet alleen over 
de kosten, die verband houden met de 
sanering. De Staatssecretaris zegt: er 
is een voorontwerp van een algemene 
maatregel van bestuur om commen-
taar gezonden aan veel mensen. Dat 
zullen in het bijzonder de belangheb-
benden zijn. Wij hebben juist heel on-
deugend gesteld: het is niet altijd zo 
dat de belanghebbenden de beste be-
hartigers van het publieke belang zijn. 

Ik meen dat ik al even iets heb laten 
doorschemeren met betrekking tot 
hartchirurgie. Onze vraag was: zou u 
dat niet meenemen? Ik denk er niet 
over, zegt de Staatssecretaris, want wij 
hebben het gezonden om advies en 
wi j hebben het doen publiceren in de 
Staatscourant; het commentaar wordt 
spoedig verwacht. Zij vervolgt met: in 
dit verband - dus van het commentaar 
en de Staatscourant, want zo lees ik 
dat; ik kan het niet anders lezen -
wordt thans niet nader op de vraag-
stelling ingegaan. Waarvan akte! Wij 
wil len de vraag blijven herhalen of de 
samenstelling van de commissie uit-
sluitend belanghebbenden moet be-
treffen. In ons achterhoofd leeft de 
vraag: zouden de lagere overheden 
daarin niet vertegenwoordigd moeten 
zijn? Dat zijn belanghebbenden in een 
totaal andere zin van het woord. 

Mijnheer de Voorzitter! In een aantal 
gevallen is op onze vragen geant-
woord, dat wi j misschien gelijk heb-
ben, maar dat de inspectie er nog niet 
helemaal achter was. Daarom hebben 
wi j juist die vragen gesteld. In het ka-
der van de 24-uurs preventie binnen 
de geestelijke volksgezondheid - lof 
voor alles wat op dat gebied gebeurt 

en wordt gestimuleerd - is een heet 
hangijzer de kwestie van misgrepen bij 
de opname, zaken die men min of 
meer snel afdoet. Wij krijgen als reac-
tie daarop te horen: dat gevaar zit er 
inderdaad in; er kunnen incidenteel 
opnamen zijn, die medisch niet hele-
maal verantwoord zijn, maar die door 
bepaalde omstandigheden - bijv. op 
basis van een dominante sociale indi-
catie - toch maar hebben plaatsgehad. 

Daartegen hebben wi j op zich zelf 
geen bezwaar. Wij hebben gevraagd, 
of de inspectie hiervan op de hoogte is 
en hiermee ervaringen heeft. Deze 
vraag is niet beantwoord, zoals wi j 
vroegen. Er is wel iets over gezegd en 
dan wordt het weer leuk. Er staat on-
der andere, dat anderzijds goede eva-
luatie nodig is van geslaagde en min-
der geslaagde crisisinterventies. Ver-
der staat er: Op grond van de verkre-
gen ervaring zullen noodoplossingen 
in de toekomst zo veel mogelijk voor-
komen kunnen worden. Wij hopen dat 
de noodoplossingen nooit worden 
voorkomen, maar wel dat wordt voor-
komen dat foutieve indicaties en ver-
keerde opnamen worden gedaan. Wij 
zijn fel voor noodoplossingen, want 
dat is de reden waarom de 24 uurs be-
reikbaarheid en dispositie van die 
voorziening aanwezig is. 

Wij hebben bij verschillende gele-
genheden het vraagstuk aan de orde 
gesteld van de relatie tussen de cliënt 
en zijn gezin, zijn voogden of zijn ou-
ders met betrekking tot de behande-
ling. Wij hebben niet gevraagd of zij 
erbij worden betrokken; wi j praten im-
mers in dit verband niet over gezins-
therapie, want dat is iets geheel an-
ders. Wij spreken over het mede dra-
gen van de verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de keuze van de thera-
pie en dat is iets anders. 

Men kan het gezin betrekken, in die 
zin dat het gezin deel uitmaakt in de 
geestelijke volksgezondheid van de 
gezinstherapie, maar dat is iets anders 
dan de vraag in verband met de ver-
antwoordelijkheid omtrent de beslis-
sing, welke keuze van therapie wordt 
gedaan. Wij hebben daarbij telkens ge-
vraagd, of wi j ervan op aan mogen, 
dat de ouders of de voogden daarbij 
een rol spelen in de zin van meebeslis-
sen en niet in de zin van een inspraak-
procedure die overigens in handen 
van deskundigen blijft. Het gaat om 
het mede dragen van de verantwoor-
delijkheid voor de beslissing ter zake. 
Die verantwoordelijkheden kunnen 
verschillend zijn. 

De verantwoordelijkheid ten aanzien 
van een chirurgische ingreep kan an-
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ders zijn dan die voor een socio-thera-
pie, waarbij de verantwoordelijkheid 
tot het maximale ontwikkeld kan wor-
den, in die zin dat de deskundigheid 
een heel stuk terugtreedt voor de be-
reidheid voor het dragen van de ver-
antwoordelijkheid van degene die de-
ze draagt, hetzij de patiënt zelf, hetzij 
zijn voogden of zijn ouders. 

Als wi j in het kader van deze gedach-
te hebben gevraagd, hoe het zit met bij 
voorbeeld de vertegenwoordiging van 
ouderverenigingen met betrekking tot 
de samenwerking, die is genoemd in 
de laatste alinea van blz. 43 van de me-
morie van toelichting, dan krijgen wij 
ten antwoord: Maak u zich geen zor-
gen, zij zitten er niet in. Wij hebben de 
vraag natuurlijk verkeerd gesteld! Wij 
hadden niet moeten zeggen: de direct 
belanghebbenden niet betrokken, 
maar: de niet direct belanghebbenden 
direct betrokken. Men had dan niet 
kunnen zeggen, dat wij eronder zitten, 
maar dan had men moeten zeggen 
wat de reden was, waarom in dit kader 
juist de verantwoordelijkheid van de 
oudergroeperingen en de ouderver-
enigingen, niet zo dominant, een zelf-
standige rol had gespeeld en een ei-
gen representatie in dit gegeven had 
gekregen en in de interdepartementale 
stuurgroep gehandicaptenbeleid, in 
NRV en NRZ tot een eigen verantwoor-
delijke positie was gekomen, omdat 
wij vinden - wij houden dat gaarne vol 
- dat een heel belangrijke rol van die 
zijde is te spelen. 

Daarvan is een ander vraagstuk af-
geleid, dat kennelijk slecht is overge-
komen. Er doet zich een mengpro-
bleem voor van het begeleiden van 
jeugdige gehandicapten enerzijds en 
het hen rechtens toekomende onder-
wijs en het onderwijskeuzepakket an-
derzijds. Wij hebben niet gevraagd om 
een handicapfocus gericht onderwijs. 
Daarmee hebben wi j geen moeite. 

De vraag is, of de nog altijd in de wet 
vermelde vrije keuze van onderwijs 
wordt gerespecteerd waar het gaat om 
het gehandicapte kind. Daar ligt de 
spanning. Kan men bij het opzetten 
van instituten, al dan niet met een be-
paalde signatuur, jeugdige gehandi-
capten de garantie bieden, dat zij niet 
alleen aangepast onderwijs krijgen 
maar daarbij ook een geestelijke vrij-
heid van keuze genieten? Ik meen, dat 
men bij de beantwoording wat langs 
deze problematiek is heengegaan. 
Wellicht moet er ook wat dit punt be-
treft worden overlegd met het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Met betrekking tot het alcoholbeleid 
hebben wi j vooral aandacht gevraagd 

voor preventie en planmatige voor-
lichting, bij voorbeeld gericht op scho-
len. Het antwoord hierop is wat mager 
uitgevallen. Deze zaak wordt aan het 
einde van de memorie van antwoord 
behandeld; misschien is er enige ver-
moeidheid opgetreden, mede gelet op 
de mededeling, die wij zojuist verna-
men, dat de bewindslieden het alle-
maal zélf schrijven. Er wordt gesteld: 

'Over de wijze waarop het gericht 
werken aan het ontwikkelen van een 
beter keuzegedrag ten aanzien van al-
coholgebruik bij jonge mensen moet 
geschieden, wordt overleg gevoerd 
met de landelijke instellingen op het 
gebied van de voorlichting en preven-
tie inzake alcohol en drugs.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan, 
dat dit niet iets nieuws is. Men zal dit 
niet voor het eerst doen. Er zijn al eer-
der stappen in deze richting gedaan. 
Wij vroegen, of men in vergelijking, bij 
voorbeeld met The Options Program 
USA, met Franse of Engelse initiatie-
ven, niet tot een eigen vorm van aan-
gepast programma kon komen, ge-
richt op een betere gezondheidsvoor-
lichting en -opvoeding. Men weet toch 
hoe groot het vraagstuk van alcohol en 
drugs is. Ik schrijf hierbij overigens al-
cohol met grote letters en drugs met 
wat minder grote letters, gelet op de 
relatieve omvang daarvan. Wij moeten 
vooral wat betreft de alcohol preven-
tief actief zijn waar de mogelijkheid 
van cultuuroverdracht - hoe beperkt 
tegenwoordig o o k - nog aanwezig ge-
acht mag worden. 

In verband met onze vragen over het 
bevolkingsonderzoek hebben wij van 
de bewindsvrouwe vernomen, dat zij 
de zaak niet zo ongunstig beschouwt. 
Zij heeft weliswaar behoefte aan het 
wat lang uitblijvende advies van de 
Gezondheidsraad maar ziet verder niet 
veel beren op de weg. Mijnheer de 
Voorzitter! Het is altijd een goede zaak, 
niet te somber te worden. Dat behoeft 
zeker niet te gebeuren naar aanleiding 
van algemene beschouwingen, ge-
houden in déze Kamer; het gaat hier 
doorgaans wat vriendelijker en aange-
namertoe dan elders het geval is. Ech-
ter, de Regering mag niet vergeten, 
dat er al een flink gedeelte van de 
know how en de technische vaardig-
heid is afgevloeid zonder dat er met 
die capaciteit iets is gedaan. Het gevaar 
dreigt, dat er in deze sfeer een nog 
groter verlies zal ontstaan aan man-
kracht. Ik spreek maar niet over de ap-
paratuur. 

Gelet op de totale kostenverhoudin-
gen is voor mij de vraag inzake de 
bruikbaarheid van die apparatuur voor 
het bevolkingskankeronderzoek niet zo 

relevant. Het gaat mij meer om de hoe-
veelheid know how, die er was en die 
verder ontwikkeld had kunnen wor-
den. Doordat niet ti jdig werd overge-
schakeld of doordat niet van bestaan-
de capaciteit gebruik werd gemaakt, is 
know how afgevloeid. Mensen die 
kennis hadden van thorax-diagnostiek 
en die deskundig met de apparatuur 
konden omgaan, zijn geleidelijk uit het 
medisch potentieel verdwenen. 

Dat zouden wij na enige t i jd, wan-
neer wij wel tot een conclusie zouden 
kunnen komen aan de hand van een 
duidelijk advies van de Gezondheids-
raad, in een ernstige mate betreuren. 

Ik kom thans tot een onderwerp dat 
wij hebben aangesneden op blz. 7 van 
de beschouwingen van de Kamer, de 
kwestie van de bestuursvorm van in-
richtingen van volksgezondheid. De 
bedoeling was, twee dingen naar vo-
ren te brengen. 

Naar onze stellige overtuiging loopt 
de problematiek van de geëigende de-
mocratische bestuursvorm van de in-
richtingen van volksgezondheid niet 
helemaal parallel met alle andere be-
stuursvormen in de welzijnssector. Er 
is een duidelijk verschil in de inter-
disciplinaire wijze van benadering van 
mensen, zaken en middelen. Er is een 
groot aantal medici dat tot op de huidi-
ge dag, hoewel zij in dienstverband 
werken, volhouden dat zij volkomen 
onafhankelijke kleine zelfstandigen 
zijn en derhalve niet zo heel veel van 
doen hebben met op hun dienstver-
band betrekking hebbende ca.o.'s. Die 
gelden niet voor hen, want zij zijn vrije 
beroepsbeoefenaren, die nu toevalli-
gerwijze in een kader van dienstver-
band werken, waarvan zij zich niet te 
veel willen aantrekken. Zo'n houding 
is echt een probleem. Het vraagstuk 
van het besturen, ordenen en gestalte 
geven aan het beleid is moeilijk. Het 
kan niet in elk opzicht worden vergele-
ken met een heel andere sector van de 
welzijnszorg, als het club- en buurt-
huiswerk. 

Wat was nu de bedoeling? De be-
doeling was om de eminente denkers, 
die ook op het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne verzameld 
zijn, waaronder bijzonder knappe juris-
ten, eens wat van hun zo nu en dan op-
tredende vrije ti jd te laten gebruiken 
om hun gedachten eens over deze 
kwestie te laten gaan. Wij hangen het 
nu eens hier aan op, want wi j zijn zo 
bang dat het op het andere ministerie, 
waarmee het ook iets te maken heeft, 
insneeuwt onder de commissies en 
rapporten. Men zou op het ministerie 
een eigen gedachte moeten ontwikke-
len over nieuwe vormen - 'nieuwe 
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vormen' uitdrukkelijk gesteld - van de 
stichtingsvorm, zoals wi j die in Neder-
land hebben. 

Daarbij heeft de fractie die ik de eer 
heb te vertegenwoordigen hier, de ge-
dachte gelanceerd van de publieke 
stichting tegenover de nu nog steeds 
bestaande private stichting. Kennelijk 
was dat 'denkertje voor de week' niet 
voldoende. De reactie is namelijk wat 
teleurstellend. Men vraagt niet hele-
maal ten onrechte of ik niet de boeien-
de studie van Van der Burg heb gele-
zen en nagevorst en de uitbundige dis-
cussies in de Tweede Kamer daarover 
heb gehoord. Ja dat is allemaal gebeurd, 
mijnheer de Voorzitter, maar wi j zijn 
niet erg gelukkig met de creativiteit op 
het gebied van het vinden van nieuwe 
vormen. 

Nu hadden wij zelf maar eens wat 
gedacht. Dat is natuurlijk niet goed. 
Misschien kan het departement het be-
ter doen. 

Waar gaat het vraagstuk nu eigenlijk 
om? Eén van de grote moeilijkheden is 
het zó vullen van stichtingen, dat én de 
democratische controle gehandhaafd 
wordt en toch een autonoom be-
stuurslichaam bevoegd blijft tot het 
doen van beheersdaden. Anders ver-
taald, een voorbeeld uit de praktijk: De 
commissies ex artikel 61 van de Ge-
meentewet ingesteld tot beheer van 
bij voorbeeld een ziekenhuis, blijken in 
de meeste gevallen slecht te werken, 
omdat er altijd nog een stel bestuur-
ders achterblijft, namelijk het college 
van burgemeester en wethouders en 
de raad. Deze halen een heel stuk uit 
het pakket bevoegdheden van een der-
gelijke commissie. Er is bijna nergens 
een commissie te vinden die de hele 
hap gekregen heeft. Men heeft altijd 
wat reserves gehouden. 

Het gevolg daarvan is een voortdu-
rend tweesoortig spel tussen de ge-
meente, haar politieke situatie en de 
invloed die zij wenst uit te oefenen en 
de beheerswerkelijkheid die zich in 
een dergelijke stichting van de volks-
gezondheid voordoet. Om daar uit te 
komen, kom je natuurlijk nooit langs 
de weg van de private stichting; nooit 
van z'n leven, want die bestuurders 
zeggen natuurlijk dat zij het vertrou-
wen niet hebben dat onze publieke en 
openbare gezondheidszorg op dezelf-
de wijze bestuurd kan worden als elk 
willekeurig privé-initiatief. Daar heb-
ben zij groot gelijk in. 

Wij hebben behoefte aan een tus-
senvorm, een vorm in de zin van een 
stichting die een publiek karakter heeft 
en niet het private karakter, waarin de 

mogelijkheid bestaat - wij beseffen heel 
goed dat hiervoor wat wetgeving no-
dig is - dat bij de wet ingestelde orga-
nen op die wijze een stichting zouden 
kunnen vormen met een eigen beheers-
taak, maar toch aan die organen ver-
antwoordelijkheid, zeg maar een soort 
van feedback-systeem, overhouden. 
Natuurlijk kan de commissie-Van Dijk 
die zich na de commissie-Van der Burg 
met deze zaak bezighoudt er ook over 
nadenken, maar waarom zou nu dit 
ministerie niet eens een proeve van 
denkbekwaamheid kunnen afleggen 
op dit zo boeiende punt, al was het al-
leen maar door eens een braintrustje 
bij elkaarte halen om deze zaak eens 
echt door te denken, ook gedacht van-
uit de specifieke situatie van de be-
hoeften in de volksgezondheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom ten 
slotte op een zeer ernstige zaak, een 
zaak die de betekenis van dit debat vol-
komen overstijgt. Wij in Nederland en 
in het bijzonder de ouderen onder ons 
zijn opgeschrikt door de medische ex-
perimenten op levende foetussen. Er 
zal bij heel wat ouderen de gedachten 
gerezen zijn; van kwaad komt nog veel 
erger. Of om met Vondel te spreken: 
Helaas, waartoe verdwaelen de gees-
ten, wat verleidt hen uit de zekerheid 
van hunnen staet en paelen, te spatten 
zonder nood...'. Deze publikatie en te-
gelijkertijd de mededeling over de wi j-
ze van verwerken, afwerken en verwij-
deren van de ongewenste en terzijde 
geschoven vrucht heeft heel wat men-
sen in Nederland aan het denken ge-
zet. Wij verkeren in de gelukkige om-
standigheid dat het federatiebestuur 
van de CDA-jongeren zich door middel 
van een schrijven van hun voorzitter 
aan de kamerfracties van het CDA in 
de Eerste en in de Tweede Kamer heeft 
gericht met een dringend beroep op 
die fracties om actie te ondernemen in 
nauw overleg met de door de Staats-
secretaris van Volksgezondheid inge-
stelde commissie inzake het gebruik 
van foetaal weefsel en materiaal af-
komstig van abortussen bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek en met de 
ethische commissie van het Leids Aca-
demisch Ziekenhuis. 

Waarom vragen wij dat met zoveel 
nadruk? Er moet binnen dit kader, hoe-
zeer men kan twisten over de uit-
gangspunten die leiden tot de verwer-
ving van deze levende werkelijkheid, 
toch gesproken worden en blijven 
worden over de ethische verantwoor-
delijkheid van ons allen, ook van de 
politici, ten aanzien van de wijze waar-
op met mens en leven wordt omge-
gaan. 

De heer De Jong (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie is de bewinds-
lieden bepaald erkentelijk voor de 
grondige en zorgvuldige beantwoor-
ding van de vele vragen, die in het 
voorlopig verslag van de vaste com-
missie volksgezondheid en milieuhy-
giëne zijn gesteld. Wij zien dan ook 
geen bezwaar in de goedkeuring van 
deze begroting, maar wil len nog wel 
enkele opmerkingen maken. Mijn frac-
tiegenoot Veen zal bij Milieuhygiëne 
ingaan op de raakvlakken tussen pla-
nologie en milieuhygiëne. 

Wij blijven zorgen houden over de 
kosten van de volksgezondheid, on-
danks het feit, dat de Staatssecretaris 2 
miljard gulden heeft bezuinigd. Nog 
steeds blijft het percentage van onge-
veer 10 van het nationaal inkomen ten 
behoeve van onze gezondheid. Het 
overgrote deel daarvan zit in de intra-
murale zorg en nog steeds ben ik van 
mening dat de kostbare apparaten in 
de ziekenhuizen te weinig intensief 
worden gebruikt. 

Misschien hebben wi j 20 jaar gele-
den ook wel de fout gemaakt al die ap-
paratuurte laten aankopen door de 
ziekenhuizen en niet door de specialis-
ten die ze gebruiken. Dan toch had de 
kans bestaan dat wel een intensievere 
aanwending tot stand was gekomen. 
Maar, mijnheer de Voorzitter, gedane 
zaken nemen geen keer. De vraag is 
ook of die ver voortgeschreden tech-
nologie in de ziekenhuizen de patiënt 
wel gelukkig maakt en de leeftijdsduur 
inderdaad verlengt. In het TNO-tijd-
schrift 'Project' schreef in november 
1979 Prof. J. C. M. Hattinga Verschure 
daarover o.a.: 

'Overheden meten de gezondheids-
toestand van hun bevolking met be-
hulp van een aantal indices, die deels 
internationaal gehanteerd worden, zo-
als gemiddelde levensduur, zuigelin-
gensterfte, peri-natale sterfte, tubercu-
lose-morbiditeit, arbeidsverzuim door 
ziekte, frequentie van arbeids-
ongeschiktheid, enzovoorts'. 

En dan gaat het artikel even later 
verder: 

'In de jaarboeken van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zijn al deze 
gegevens gemakkelijk toegankelijk. De 
conclusie is verbijsterend. Ondanks 
een kostenstijging tot het t ienvoudige, 
vergeleken met 25 jaar geleden, zijn de 
eerste drie bovengenoemde indices 
slechts marginaal verbeterd, terwij l de 
daarop volgende drie aanmerkelijk 
slechtere uitkomsten te zien geven.'. 

Weer vestigen wi j de aandacht op de 
mogelijkheid een kleiner aantal gespe-
cialiseerde ziekenhuizen te hebben, 
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die intensief gebruikt worden en in de 
naaste omtrek daarvan goede ver-
pleeghuizen, die die apparaten kunnen 
missen, omdat zij maar één of enkele 
malen per patiënt gebruikt worden, bij 
voorbeeld de scanners, de machinerie 
die gebruikt wordt om longaandoenin-
gen op te sporen, etc. 

Een vorige maal hebben wij aange-
drongen op het gebruik maken van de 
AWBZ-ziekenhuizen voor het verdere 
herstel van geopereerde oudere ortho-
pedische patiënten. Mij is gebleken, 
dat op enkele plaatsen in Nederland 
dat met wederzijdse bevrediging ge-
schiedt. Hoe staat de Staatssecretaris 
tegenover het propageren van zulk 
een oplossing, die de patiënt zeker niet 
schaadt en de kosten duidelijk zal 
drukken? 

Wanneer ik de stukken doorlees van 
volksgezondheid, valt mij op, dat men 
de begrippen 'cliënt' en 'patiënt' voor 
hetzelfde gebruikt óf afwisselend, 
óf te zamen met een streepje ertussen. 
Daarmee gaan wi j toch wel de kant uit 
van een onmogelijk taal- en begripsge-
bruik bij de medische verzorging! 

De cliënt benadert zijn leverancier 
vri jwil l ig en in vrijheid. Wanneer ik wat 
lezen wi l , dan kan ik naar een boekhan-
delaar gaan en een tijdschrift of boek 
kopen. Het kan ook zijn, dat ik dat boek 
niet meer erbij wil hebben. Er is al zo-
veel te lezen in de stukken, die de grif-
fie van dit Huis mij toestuurt! 

Als patiënt ga ik wel in vri jheid, maar 
niet vr i jwi l l ig. Onvrijwil l igheid wordt 
bepaald door mijn kiespijn, door zieke-
lijke angst, door het niet kunnen bewe-
gen van de ledematen, door hinder, 
waar dan ook, nazorg-controle na ge-
nezen ernstige aandoeningen. Die pre-
ventie voor erger of wederom, aan-
vaardt men in vri jheid. Men kan het 
ook laten, maar of dit vri jwil l ig is, is de 
grote vraag: er blijft angst voor terug-
keer van de klachten en voor grote be-
zwaren, die in de toekomst op je af 
kunnen komen. 

Alternatieve geneeskunst. De over-
heid kan zich er niet helemaal van af 
maken door te stellen, dat een ieder 
maar op 'zijn eigen manier zalig moet 
worden' , maar of wi j de alternatieve 
geneeskunst onmogelijk moeten ma-
ken, vind ik een hele grote en ernstige 
vraag. 

Er is nu de neiging de alternatieve 
geneeskunst niet te erkennen, totdat 
bij bepaalde delen ervan de weten-
schappelijke baat voor de lijdende 
mens is vastgesteld en op dat ogenblik 
is de behandeling niet alternatief 
meer! 

Wanneer ik als voorbeeld de acu-
punctuur neem, dan heb ik nu de re-
gel, dat fysiotherapeuten geen acu-
punctuur mogen toepassen anders 
dan onder direct toezicht van een me-
dicus. Fysiotherapeuten hebben er 
soms belangstelling voor, die acu-
punctuurtoe te passen. Wanneer er 
een behandeling met naalden plaats-
vindt, kan men zich op het strikte 
standpunt stellen, dat er een medische 
behandeling wordt toegepast; immers 
de huid wordt doorbroken, een criteri-
um, dat nogal eens gesteld wordt. 
Maar doen schoonheidsspecialisten, 
pedicures en andere para-medici dat 
ook niet? 

Men zou echter kunnen stellen, dat 
de fysiotherapeut acupunctuur met 
naalden slechts mag toepassen met 
een verwijsbriefje van de medicus. De 
fysiotherapeut lijkt mi j bekwaam ge-
noeg om acupunctuur aan te wenden. 
Ik wil de medicus wel als centrum van 
de behandeling houden, omdat ik zon-
der die rem vrees, dat een juiste dia-
gnose niet gesteld wordt en daarmee 
een mogelijk herstel zou kunnen wor-
den tegengegaan. 

Wat de manuale acupunctuur be-
treft, zou ik dat drukpunt-massage wi l-
len noemen. Daarbij wordt geen huid 
doorbroken. De fysiotherapeut zou dat 
zeker dus mogen toepassen maar toch 
zou het goed zijn als ook dan wederom 
de arts centrum van behandeling blijft. 

Wanneer de bewindsvrouwe wil be-
zuinigen op de fysiotherapeutische be-
handelingen, spannen wi j het paard 
dan soms niet achter de wagen? Be-
staat dan niet de kans, dat de patiënt 
langer arbeidsongeschikt blijft dan no-
dig is en - het is eigenlijk hetzelfde -
niet ti jdig in staat is zijn normale arbeid 
te verrichten? Moeten wij daar belan-
den, dat voorgeschreven behandelin-
gen niet uitgevoerd worden? Misschien 
zou het een oplossing zijn, een deel van 
de fysiotherapeutische behandeling 
door de patiënt zelf te laten betalen. Dat 
gebeurt al in de verzekeringssystemen, 
die de provincies en de gemeenten ken-
nen. Daar betaalt men toch, los van de 
salarisgroep, waarin men zich bevindt, 
dus ook de ambtenaar met een mini-
mumloon, lOX'van de behandeling en 
ik heb daar tot dusverre geen protesten 
over gehoord. 

Toen de bewindsvrouwe haar be-
sluit nam over minder makkelijk ge-
bruik maken van een fysiotherapeut 
voor rekening van de ziekenfondsen, 
heeft zij de cijfers uit het rapport van 
de Nederlandse vereniging van fysio-
therapeuten niet bekend gemaakt. 
Zou zij alsnog bereid zijn dat te doen? 

In de 8ste weekeditie staat op de blz 
289, 290 en 291 als kopregel van de 
eerste kolom vermeld de naam 
'Eijsink', lees hiervoor De Jong. 

Een deel betalen van de kosten van 
medische behandeling, ondanks dat 
men verzekerd is geschiedt reeds bij 
opname krachtens de Algemene wet 
bijzondere ziektekosten. Verzekerd zijn 
en zelf een deel betalen, is dus niet 
met elkaar in tegenspraak. En toch zit 
er in die betaling voor AWBZ-opname 
een wonderlijke tegenstrijdigheid. Ie-
dereen betaalt namelijk hetzelfde: een 
bepaald percentage van de AOW-uit-
kering. 

Dat is zeker niet kostendekkend en 
dan zou ik niet wil len stellen dat dege-
ne, die een hoger inkomen heeft dan 
alleen AOW, over dat eigen inkomen 
hetzelfde percentage moet betalen, 
maar ik meen dat men wel enig ver-
schil kan maken, als men het huidige 
deel van de AOW-uitkering als mini-
male bijdrage ziet. Dan zou men ook 
een plafond kunnen maken tot maxi-
maal het bedrag dat betaald behoeft te 
worden. Ik neem niet aan, dat men in 
dit systeem als totale verpleegprijzen 
de werkelijke kosten kan goed maken, 
maar een enigszins oplopende schaal 
van betaling zou zeker ook tot bezuini-
ging leiden. 

Het verheugt mij , dat de bewinds-
vrouwe vooral aandacht besteedt aan 
de omvang van de praktijken. Een klei-
nere praktijk, waarbij de Staatssecre-
taris dus denkt aan ongeveer 2500 pa-
tiënten per arts, zou de medicus zeker 
in staat stellen, zelf meer aandacht aan 
de patiënten te besteden en dus moge-
lijk minder verwijzingen te doen naar 
ziekenhuizen en poliklinieken. Zou 
men echter met de Landelijke vereni-
ging van huisartsen tot een maximale 
grootte van de huisartsenpraktijken 
komen, hoe acht men dan te handelen 
met de artsen, die destijds een aan-
merkelijk grotere praktijk kochten? Na-
tuurlijk zijn exorbitante inkomsten van 
specialistenen huisartsen niet juist, 
maar men mag niet vergeten, dat de 
totale vergoeding die aan de medici 
gegeven wordt 7% is van het bedrag, 
dat de totale begroting volksgezond-
heid vraagt. 

Het is goed, dat de Staatssecretaris 
aandacht besteedt aan het probleem 
van de apotheekhoudende huisartsen, 
maar in het belang van de patiënt 
moeten wi j geen nieuwe problemen 
doen ontstaan. De afstand tot de plek, 
waar men de benodigde medicijnen 
kan krijgen, mag niet te groot worden 
en het afsplitsen van de apotheek bij 
de huisartsen moet zeer zorgvuldig 
van geval tot geval bekeken worden, 
te meer ook, omdat de apotheek hoe 
langer hoe meer in moeilijkheden 
komt met het bezorgen van de ge-
vraagde goederen. 
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Hoever is de bewindsvrouwe gevor-
derd met mede te helpen aan het op-
lossen van het drugprobleem? Het vo-
rige jaar heb ik gevraagd, of oudere 
ziekenhuizen, die vervangen worden 
door nieuwe, gebruikt kunnen worden 
als ontwenningsklinieken. Zulk een 
kuur zou dan verplicht gesteld kunnen 
worden. Hierbij zal het probleem zeker 
ook op het terrein van de Ministervan 
Justitie liggen. Het zou goed zijn - en 
dan grijp ik terug naar een eerder deel 
van mijn betoog - mijnheer de Voorzit-
ter, na te gaan of de vri jwil l igheid van 
die opname niet beperkt, dan wel te niet 
gedaan kan worden. 

De Minister van Justitie heeft be-
kend gemaakt, dat er een staatsconv 
missie komt om het onderwerp van de 
euthanasie te bestuderen. Dat ver-
heugt mij zeer, onder de voorwaarde 
dat zulk een advies niet te lang op zich 
laat wachten. Ik neem aan, dat het mi-
nisterie van Volksgezondheid onge-
twijfeld ook leden in zulk een commis-

. zal aanwijzen. Is het mogelijk in dit 
zeer vroege stadium zulk een in testel-
len commissie over dit uiterst tere on-
derwerp enkele boodschappen mee te 
geven, mijnheer de Voorzitter? Zelf 
heb ik er duidelijk behoefte aan. Mijn 
fractie heeft zich er in genen dele nog 
over uitgesproken. 

- Willen wij en moeten wij in Neder-
land alles regelen? Kunnen wij niets 
overlaten aan eigen initiatief van de 
medicus, te meer omdat hij nu in de 
ziekenhuizen en de belangrijke ver-
pleeginrichtingen altijd in teamver-
band werkt, zodat de correctie van ui-
terst eerlijke meningen en inzichten 
eenvoudig verbeterd en aangevuld 
kan worden? 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals u 
merkt heb ik een groot vertrouwen in 
de medische stand. 

- De oud-minister van Justitie Polak 
heeft eens gezegd: 'Euthanasie, men 
zal goed moeten bedenken, dat bij dat 
onderwerp de gele kop van het erf-
recht om de hoek van de deur komt'. 

- Een directeur van een ziekenhuis 
vertelde mij daar een ernstig verhaal 
over. Hij had al geruime tijd een oude 
dame in de verpleging. Eén van de kin-
deren benaderde hem en zei: 'Dokter, 
ik begrijp best, dat u een bezetting van 
bedden hebben en houden moet, 
maar het heeft nu lang genoeg ge-
duurd. Wij zitten dringend verlegen 
om haar huis.'! 

Het vorige jaar, mijnheer de Voorzit-
ter, heb ik met de Minister van Econo-
mische Zaken bij de begrotingsbehan-
deling van gedachten mogen wisselen 
over de DNA-technologie en ik heb van 

de Minister van Economische Zaken 
toen zeer gewaardeerd, dat hij geen ge-
bruik gemaakt heeft van de formele mo-
gelijkheid te zwijgen, daar hij niet alleen 
bij dit onderwerp betrokken is, maar 
even zo zeer deze Minister en de Staats-
secretaris. 

In een bijlage van de Innovatienota 
wordt de wenselijkheid van het gebrui-
ken in Nederland van CI- en CII-labora-
tor i... onderkend, maar destijds heb ik 
reeds gesteld, dat het zo belangrijk zou 
zijn dat in de overheidssfeer één CIII-
laboratorium wordt ingericht. De fabri-
cage van geneesmiddelen, chemica-
liën en energie-opwekking kan zeer wel 
via DNA-technologieën tot stand ko-
men. Maar de Minister en de Staats-
secretaris zullen de bezwaren en de 
voordelen daarvan hebben af te wegen. 

De Verenigde Staten van Amerika 
hebben nogal wat bedrijven in deze 
zin. De insuline-fabricage is daar een 
belangrijk gegeven voor. Het zijn be-
drijven van middel-grote omvang, 
maar die een groot percentage, aan-
merkelijk meer dan de helft, hoogge-
schoold personeel hebben. Daardoor 
alleen reeds voor Nederland een aan-
trekkelijk gegeven. 

West-Duitsland kent ook één CIV-la-
boratorium. Daar zullen dus zeker de 
inlichtingen te krijgen zijn, wat de be-
zwaren van zulk een produktie kunnen 
zijn. Het dunkt mij dat wi j hier voorals-
nog geen CIV-laboratorium behoeven 
en zeker voor gevallen over dat in 
Duitsland kunnen beschikken. Graag 
zou ik van de bewindslieden horen of 
contact met de Minister van Economi-
sche Zaken inmiddels tot stand is ge-
komen en hoever zulks is gevorderd. 

Ik ben de Minister erkentelijk voor 
wat hij in de memorie van antwoord 
over de Rijnvervuiling heeft gesteld. 
Maar de plannen zijn tot dusverre wei-
nig exact om die zoutlozing tegen te 
gaan en, mijnheer de Voorzitter, het 
zout staat ons bijna tot de l ippen! Wat 
voor mogelijkheden ziet de Minister 
technisch om de zoutbelasting van de 
Rijn te verminderen? Men kan zich 
moeilijk iets kostbaarders voorstelllen 
dan ontzilting. Een iegelijk weet dat in 
plaats van minder, hoe langer hoe 
meer zout met de Rijn in ons land bin-
nenkomt. De Franse regering wil het 
Rijnzout-verdrag niet aan het Franse 
parlement voorleggen. Destijds waren 
wij al zover heen, dat Nederland zijn 
deel voorgefinancierd heeft van de 
kosten van het project om het zout we-
derom in diepe ondergrond terug te 
voeren. Een wat cynische vraag: Zijn 
die bedragen inmiddels bij Nederland 
terug gekomen, nu dat plan door 
Frankrijk niet uitgevoerd wordt? Hoe is 

het verloop van de schade bij land- en 
tuinbouw, afgezien van de voortgang 
van hun proces? Hoe zijn de contacten 
in het bijzonder met Duitsland, dat 
soortgelijke bezwaren heeft? 

Mijn volgende opmerkingen hebben 
betrekking op de overschakeling van 
stookolie op steenkool. Ik vind het jam-
mer dat ik zo vroeg was met mijn tekst 
oftewel dat de kolennnota zo kort voor 
deze vergadering verscheen, dat ik 
geen gelegenheid heb gehad van die 
kolennota kennis te nemen. 

Nu de stookolie èn schaars èn duur 
wordt, zullen wij voornamelijk en in 
het bijzonder bij de elektriciteitscentra-
les zoveel mogelijk moeten omschake-
len naar steenkool, met alle bezwaren 
van dien! 

Een tiental jaar geleden zagen wi j de 
SO2 -emissies zo teruglopen, omdat 
wij van steenkool en olie omschakelen 
konden op eigen zeer schoon aardgas. 
Ik meen, dat steenkool nog zwavelrij-
ker is dan zwavelhoudende olie. Er 
komt dus weer veel SO2 in de lucht. 
Tien jaar geleden klaagden de mensen 
in Scandinavië er al over, dat de zwa-
veldioxydeuitworp in West-Europa via 
de hoge luchtlagen bij hen kwam en 
dan uiteraard via de inwerking van ul-
tra-violet licht en ozon op die grote 
hoogte in de vorm van zwavelzuur. 
Zelfs de visstand zou ervan te lijden 
hebben gehad! 

Vele elektriciteitscentrales hebben 
uit anderen hoofde al scrubbers, waar-
in zij hun afvalgassen schoon wassen. 
Zijn die scrubbers groot genoeg om te 
gebruiken voor het uitwassen van de 
SO2 in de afvalgassen, als er weer met 
kolen gestookt wordt? Is de Minister 
met mij van mening, dat zulk een gas-
wassing in een alkalische oplossing 
zeker zou moeten geschieden? Naar 
verluidt, zouden vrijwel alle SO2 -gas-
sen op die manier verwijderd kunnen 
worden. 

Een andere zorg is de stofoverlast, 
die het gebruik van kolen geeft. Uitla-
den, opslaan, later wederom laden en 
naar de centrale vervoeren; is dat ex-
tern transport voldoende te bevochti-
gen, zodat daarvan weinig of geen 
stofoverlast komt? Bij de Hoogovens 
heeft men destijds overwogen de ko-
len onder water op te slaan. Ook de 
uitworp van stof naast verbrandings-
gassen zal groot zijn. Zijn de bestaan-
de elektro-statische stofvangers vol-
doende om zulk een overlast te voor-
komen? Naar men mij zei zal alleen het 
wassen van de afvalgassen en het 
elektro-statisch vangen van de te emit-
teren stof slechts fractionele kosten 
met zich meebrengen. Hoe dat is met 
het bevochtigen bij het vervoer en het 
opslaan van kolen is mij niet bekend. 
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Het is mij opgevallen, dat de milieu-
heffingennota slechts ondertekend is 
door de Minister van Volkshuisvesting 
en Milieuhygiëne. Het leeuwedeel van 
de tot dusverre geïnde milieuheffin-
gen is voor de reiniging van het opper-
vlaktewater en die reiniging geschiedt 
geheel en al door de water- en zuive-
ringschappen, die ressorteren onderde 
Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal de 
Minister bekend zijn, dat de Unie van 
waterschappen aan ons medelid pro-
fessor Christiaanse heeft verzocht een 
rapport op te stellen over de beste wi j -
ze, waarop de lasten ten gevolge van 
de waterzuivering geheven kunnen 
worden. Ik heb vernomen dat het rap-
port van hem en zijn mede-commissie-
leden deze maand zal verschijnen. Hoe 
wil de Minister die nota, die in water-
schapsverband wordt uitgebracht, nog 
inpassen in zijn heffingennota? 

Gezien de grote belangen daarbij 
van het bedrijfsleven had ik verwacht 
dat de Minister van Economische Za-
ken dat stuk mede zou signeren en 
aangezien ook de mogelijkheid bestaat 
uitkeringen aan instanties en bedrijven 
te doen uit de algemene middelen, zou 
de mening van de Minister van Finan-
ciën over dat stuk mij zeer geïnteres-
seerd hebben. Ongetwijfeld zullen de 
drie genoemde Ministers ook kennis 
genomen hebben van de nota, maar 
het was plezierig geweest, als dat via 
hun handtekening gebleken was. 

Met grote belangstelling hebben wij 
defosfatennota van de Minister gele-
zen. Nationaal is de Minister dus zeker 
van zins binnen afzienbare termijn 
maatregelen te laten uitvoeren, die 
kunnen leiden tot aanmerkelijk minder 
fosfaat in het oppervlaktewater. 

Voor een aanzienlijk deel komen de 
fosfaten ons land ook binnen via de in-
ternationale waterwegen. Is het de Mi-
nister mogelijk met zijn collega van 
Verkeer en Waterstaat daarover con-
tact op te nemen in internationale zin? 

De vergadering wordt van 15.50 uur 
tot 16.05 uur geschorst. 

D 
De heer Trip (PPR): Mijnheer de Voor-
zitter! Dit debat voeren wi j in de sere-
ne rust die de vergaderingen van dit 
Huis kenmerkt, maar op het Binnenhof 
en daarbuiten is er volop beroering. 
De burgers, van links en van rechts, 
voelen zich tegen de haren ingestre-
ken, verzetten zich groepsgewijze te-
gen de aantasting van inkomen en ver-
mogen, terwijl de Regering - naar het 
lijkt tevergeefs - een beroep doet op 
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diezelfde burgers om zich te matigen, 
de broekriem aan te halen, te beseffen 
dat de bomen niet tot in de hemel 
groeien. De ministers van de sociaal-
economische driehoek wijzen er om 
strijd op dat de koek van het nationaal 
inkomen niet meer groeit en dat er 
derhalve niet veel te verdelen is. 

Mijn partij heeft al jaren geleden ge-
pleit voor een vermindering van de 
groei van onze economie, voor een 
nulgroei. Toen dachten wij nog, dat er 
sprake moest zijn van een keuze, een 
keuze zoals de WRR die maakte in zijn 
toekomstverkenning onder de titel 'De 
komende vijfentwintig jaar', een keuze 
tussen een groei van ca. 3% per jaar 
tot aan het jaar 2000 en een tot 1980 af-
nemende groei gevolgd door een sta-
biele economie tot aan het jaar 2000. 
Wat toen een keuze leek te zijn is -
door externe factoren - over ons geko-
men of we het leuk vinden of niet. De 
voorstanders van een nulgroei lieten 
zich in belangrijke mate leiden door 
hun zorg voor ons natuurlijk milieu dat 
een voortgezette exponentiële groei 
eenvoudig niet zou kunnen verdragen. 
Zij kunnen nu - z o lijkt het - tevreden 
zijn. 

Volgens de schattingen van de WRR 
zal er minder energie worden gebruikt, 
komen er minder auto's bij, zal er min-
der vervuiling plaatsvinden bij het 
huidige groeipercentage. Je zou zeg-
gen: een gouden tijd voor de bewinds-
lieden die zich verantwoordelijk weten 
voor volksgezondheid en milieuhygië-
ne. Of is het misschien zó, dat juist in 
deze tijd van bezuiniging er voor de 
verbetering van het milieu onvoldoen-
de geld beschikbaar wordt gesteld? 

De Minister geeft aan, op blz. 32 van 
de memorie van antwoord, dat in het 
najaar van 1979 een globale schatting 
is gemaakt van de kosten, voortvloei-
end uit milieumaatregelen en dat men 
daarbij op circa 2% van het BNP uit-
kwam. Hij zegt er - wat cryptisch - bij 
dat dit niveau in de komende jaren 
vooralsnog niet zal worden bereikt. 
Waarom niet, zo vraag ik de Minister. 
Is dat omdat de gewenste maatregelen 
onvoldoende snel van start kunnen 
gaan of is e r - t e midden van alle ande-
re behoeften - onvoldoende prioriteit 
voor het milieu? Ik wijs er dan op, dat 
óók in de variant van de WRR die uit-
gaat van een nulgroei na 1980, nog 
steeds sprake is van een voortgezette 
aantasting van het milieu. De aantas-
ting van landschap, natuur en milieu 
gaat óók bij nulgroei door, omdat hier 
sprake is van langdurige cumulatieve 
processen. 

Zou het niet goed zijn indien - als 
onderdeel van het matigingspakket 
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dat de Regering presenteert - ook de 
offers die nodig zijn om ons land leef-
baarte houden, duidelijk worden ge-
presenteerd? Populair gezegd: een 
matiging van de inkomens kan niet al-
leen - en zelfs niet in de eerste plaats -
worden gezien in termen van minder 
materiële welvaart, van vakantie en 
van ijskasten en kleuren-tv's, maar 
dient vooral ook in positieve zin te 
worden gepresenteerd in het licht van 
een voor ons nageslacht leefbaar land. 
Mijn fractie vindt dat dit geluid te wei-
nig krachtig wordt gehoord en zou er 
graag de mening van de Minister over 
vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De bewinds-
lieden hebben zich veel moeite gege-
ven om de vele vragen uit het voorlo-
pig verslag te beantwoorden, waar-
voor ook mijn dank. Op een paar pun-
ten uit de memorie van antwoord wi l 
ik wat nader ingaan en ik begin daarbij 
met een milieu-onderwerp, te weten 
de betekenis voor het milieu van het 
gebruik van dieselauto's. 

Over dat onderwerp zond de Minis-
ter van Economische Zaken op 27 no-
vember van het vorige jaar een brief 
aan de Tweede Kamer (15 932) waaruit 
bleek dat na overleg met onder andere 
de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, de Regering tot de con-
clusie was gekomen dat het gebruik 
van dieselmotoren niet verder moet 
worden bevorderd. Ik moet aannemen 
dat dit standpunt ook door de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne wordt onderschreven. Ik vraag mij 
echter af of met name de overwegin-
gen van het milieu ten aanzien van de-
ze beslissing voldoende zijn onder-
bouwd. Dieselauto's, zo werd gesteld, 
stoten aanzienlijk minder koolmonoxi-
de, koolwaterstoffen en stikstofoxiden 
uit en in het geheel geen loodverbin-
dingen. Daartegenover staat dat de 
dieselauto meer zwaveldioxide uit-
stoot, meer stank geeft en meer roet-
deeltjes uitwerpt, het laatste vooral bij 
een minder juiste afstelling van de mo-
tor. 

Dit alles afwegende komt de Rege-
ring - ondanks het lagere energiege-
bruik van dieselauto's - tot haar con-
clusie dat het gebruik van dieselauto's 
niet moet worden bevorderd. Mijn eer-
ste vraag is of bij deze afweging ge-
bruik is gemaakt van onderzoeksresul-
taten en zo ja, of die kunnen worden 
overgelegd aan dit Huis. Mijn tweede 
vraag is welke maatregelen zullen 
worden genomen om de kennelijk ook 
nadelige effecten van dieselauto's te 
verminderen. Die vraag klemt te meer 
omdat de Minister in de memorie van 
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antwoord stelt dat vervanging van die-
sel door benzine voor vrachtwagens 
niet goed mogelijk is. 

Wordt er bij voorbeeld extra contro-
le uitgeoefend op de uitstoot van roet-
deeltjes? Zou het niet wenselijk zijn, 
onderzoek te laten verrichten naar de 
mogelijkheid om die uitstoot te ver-
minderen of te voorkomen? De tech-
niek staat voor niets. Die vragen zijn 
relevant tegen de achtergrond van een 
spectaculaire toeneming van het die-
selautopark. Ik denk dat deze groter is 
dan door de ministeriële commissie is 
geschat. Overal in de wereld gaan au-
tofabrikanten ertoe over ook kleinere 
auto's met dieselmotoren op de markt 
te brengen. Tegen die achtergrond is 
het regeringsstandpunt onvoldoende 
duidelijk en ontkom ik niet aan de in-
druk dat het mede is beïnvloed door 
de financiële consequenties ad 25 mil-
joen gulden die een bevordering van 
de dieselauto met zich zou hebben ge-
" • ht. Anders gezegd: de Minister 
v j n : ïnanciën zal er wel niet vóór zijn 
gewr st. Als het regeringsstandpunt 
terecht is ingenomen dan passen daar-
bij verdere beleidsmaatregelen, voor-
lichting en nader wetenschappelijk on-
derzoek. Is de Minister bereid, daartoe 
de nodige initiatieven te ontwikkelen? 

Mijnheer de Voorzitter! Een heel an-
der punt: revalidatie en research. 
Daarover gaf de Staatssecretaris op 
blz. 22 van de memorie van antwoord 
nadere informatie. Ik herinner eraan 
dat wi j hierover ruim een jaar geleden 
in dit huis spraken en dat de Staats-
secretaris toen de toezegging deed om 
in de eerstvolgende memorie van toe-
lichting op de begroting een nader 
standpunt te vertolken. Weliswaar heb 
ik in de memorie van toelichting op 
blz. 44 een paragraaf over revalidatie 
en research aangetroffen, maar die gaf 
geenszins een antwoord op mijn con-
crete vraag van destijds naar een mul-
ti-disciplinair onderzoekscentrum. Dat 
is - gelukkig - inmiddels wel gebeurd 
in een brief aan de Tweede Kamer van 
november 1979, maar uit de memorie 
van antwoord blijkt nog steeds niet 
wanneer zo'n researchcentrum er zal 
komen. 

Ik mag toch aannemen dat het aan-
gekondigde overleg tussen de be-
windslieden alleen nog maar de uit-
voering van een genomen besluit be-
treft en dat de financiën beschikbaar 
zijn? Kan de Staatssecretaris toezeg-
gen dat het beoogde researchcentrum 
in ieder geval niet later dan in 1981 van 
start kan gaan? Ik hecht zo veel waarde 
aan dit researchcentrum omdat, zoals 
ik het vorig jaar betoogde, daarvan 

ook een stimulans zou uitgaan op de 
opleiding van revalidatieartsen. Daar-
van zijn er, blijkens de memorie van 
antwoord, nog steeds maar 145 in dit 
land aanwezig, al is het verheugend 
dat er 46 in opleiding zijn. Is de Staats-
secretaris het met mij eens dat in be-
ginsel elk ziekenhuis over een revali-
datie-arts zou moeten kunnen beschik-
ken ten einde de broodnodige coördi-
nr: van de nazorg van gehandicap-
ten te verzekeren 

Mijnheer de Voorzitter! Op blz. 14 
van de memorie van antwoord stelt de 
Staatssecretaris dat de verschillen in 
arbeidsvoorwaarden tussen hen die in 
opleiding zijn voor medisch specialist 
bij academische ziekenhuizen en bij al-
gemene ziekenhuizen kunnen worden 
opgelost door betere onderlinge af-
stemming. Dat is logisch en heel juist, 
maar doet de Staatssecretaris er iets 
aan om tot die betere afstemming te 
geraken? Heeft zij hierover contact op-
genomen met de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen bij voorbeeld 
in het kader van het overleg over de 
'overgang' van de academische zie-
kenhuizen? Het is te gek dat mensen 
die hetzelfde werk doen zeer verschil-
lende financiële regelingen hebben. 

In nauwe relatie tot de kwestie van 
de bezoldiging staat de vraag naar de 
bepaling van het aantal specialisten 
dat per deeldiscipline in opleiding is. 
De Staatssecretaris zegt daarvan dat 
die vraag ten principale nog ter discus-
sie staat en dat wellicht daarvoor richt-
lijnen van het COZ zullen gaan gelden. 
Mag ik erop wijzen dat naar mijn me-
ning de vraag naar de op te leiden aan-
tallen specialisten per deeldiscipline 
een van de allerbelangrijkste beleids-
vragen is, met zeer grote consequen-
ties zowel voor de kwaliteit als voor de 
doelmatigheid van de gezondheids-
zorg. Ik denk dat de Staatssecretaris 
dat met mij eens is. 

Die aantallen worden nu bepaald 
door de vakgenoten en door het aantal 
beschikbare plaatsen in de academi-
sche ziekenhuizen. Het gevaar is niet 
denkbeeldig dat bij zo'n systeem ande-
re overwegingen dan die van de volks-
gezondheid de doorslag geven, bij 
voorbeeld de wens van vakgenoten 
om de spoeling niet te dun te maken 
en een te groot aanbod van jonge spe-
cialisten te vermijden. Is de Staats-
secretaris het met mij eens dat het 
hierbij om beleidsbeslissingen gaat, 
waarin zij zelf een beslissende stem 
zou moeten hebben? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog enkele woorden over de zogehe-
ten alternatieve geneeswijzen, waar-
omtrent de laatste tijd in de publiciteit 

nogal wat te doen is. De discussie zo-
als die gevoerd wordt lijkt mij weinig 
vruchtbaar en heeft veelal het karakter 
van een soort wederzijdse verkettering 
van de voorstanders van de alternatie-
ve geneeswijzen aan de ene kant en de 
medici aan de andere kant. 

Ik ben het met diegenen eens die 
stellen dat de betekenis die althans 
sommige alternatieve geneeswijzen 
hebben het beste tot haar recht zou ko-
men, indien deze methodes werden 
gehanteerd door medici die de daar-
voor geldende opleiding hebben ge-
noten en zich vervolgens in zo'n alter-
natieve geneeswijze hebben gespeci-
aliseerd, maar de logische consequen-
'ie van zo'n gedachtengang is dat er 
dan ook een mogelijkheid tot speciali-
satie wordt geboden. Dat betekent dat 
aan wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs in zo'n methode aandacht 
moet worden geschonken en dat daar-
voor faciliteiten worden geschapen, 
leerstoffen ingesteld en geld beschik-
baar gesteld. Een daarop gericht be-
leid zou een einde kunnen maken, op 
den duur, aan de 'welles-nietes'-discus-
sie die thans wordt gevoerd. Graag 
hoor ik van de Staatssecretaris hoe zij 
over een dergelijke aanpak denkt. 

D 
DeheerVogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Het vorige jaar heb ik over beide 
bewindslieden gezegd dat ze op veel 
punten van het beleid een voldoende 
van me kunnen krijgen, zij het dan dat 
ik de Staatssecretaris heb aangeraden, 
haar stokpaardje van het eigen risico 
maar in het vuur te gooien. 

Ook nu kan ik stellen dat ik op een 
groot deel van de zaken weinig kritiek 
wi l leveren, uitgaande van de onvoor-
stelbaar zinloze maatschapordening, 
waarbinnen we leven. Daarop is er 
echter één levensgrote uitzondering 
en wel wat betreft de beleidslijnen, die 
worden gehanteerd bij de sluiting van 
kleine ziekenhuizen en wel toegespitst 
op de kleine ziekenhuizen in de typi-
sche plattelandsgemeenten. Ik wi l 
daarom in deze begroting die sluiting 
centraal stellen, wat weer inhoudt, dat 
ik ga beginnen met enig randwerk 
waar de memorie van antwoord me 
aanleiding toe geeft. 

Onder de kop 'hart- en vaatziekten' 
wordt nog eens gedacht aan de ver-
mindering van de zoutconsumptie on-
der andere via vermindering van het 
gebruikte zout in brood, kaas, vleeswa-
ren. Het komt me voor, dat het vermin-
deren van het zout in het brood het 
meeste effect zal sorteren. Ik wil de 
Staatssecretaris dan ook vragen om de 
ingestelde commissie te verzoeken 
spoed te betrachten met haar advies. 
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Onder het kopje 'alcoholproblema-
tiek' heb ik in feite geen enkel ant-
woord gevonden op de vraag waarom 
alcohol en andere drugs niet met el-
kaar vergeleken worden. In vrij veel 
woorden wordt daar gezegd dat alco-
hol in feite maatschappelijk geaccep-
teerd is en andere drugs niet ondanks 
de overeenkomst, die er te vinden is 
tussen alcohol en andere verslavend 
werkende drugs. Ik vind het feit, dat al-
cohol wèl en andere drugs niet maat-
schappelijk aanvaard zijn, onvoldoen-
de basis om beide apart te vermelden. 
Het lijkt me daarentegen zinnig, dat 
van de negatieve klank die het begrip 
'drugs' bij velen heeft, gebruik wordt 
gemaakt om het alcoholgebruik terug 
te dringen. Willen de bewindslieden 
daarover hun visie nog eens geven? 

Onder de kop 'produktveiligheid' 
is het antwoord op vraag b. onvoldoen-
de. Als de bedoelde variabelen - lucht-
verversing en hoeveelheid verwerkt 
spaanplaat in een gebouw - wèl ver-
werkt zijn bij de opstelling van de kwa-
liteitseisen van spaanplaat maar niet 
bij de vaststelling van de grenswaar-
de, dan proef ik daar een vreemde te-
genstelling in. Kunnen de bewindslie-
den daarop nog wat nader ingaan? 

Komen we dan nu tot de problema-
tiek van de kleine ziekenhuizen. Je 
kunt het misschien samenvatten in de 
tegenstellingen, die voortkomen uit de 
problematiek van de schaalvergroting. 
Al in 1848 stond er in een bekend werk 
van Karl Marx, dat er op vele punten 
van de produktie een voortgaande 
concentratie te verwachten is. Zo Marx 
misschien niet op alle punten van zijn 
opvatting gelijk heeft gekregen, in ie-
der geval geldt dit wèl op het punt van 
zijn concentratietheorie' en de laatste 
jaren niet eens alleen waar het gaat 
om produktieve ondernemingen, maar 
zelfs bij voorbeeld cp het gebied van 
de gezondheidszorg. 

In het hoofdstukje 'kruiswerk' wordt 
de Staatssecretaris gevraagd, welke 
maatregelen zij wil nemen voor de 
kostenbesparingen nu het kruiswerk 
door de schaalvergroting steeds duur-
der wordt. De vraag is niet van mij af-
komstig en ik geloof niet eens dat ik de 
kerngedachte, die daar achter steekt, 
tot de mijne zou willen maken maar 
het is een feit, dat ook hier dezelfde uit-
gangspunten aanleiding tot de vraag 
hebben gegeven. In het antwoord 
wordt in feite ontkend, dat het werk 
duurder wordt door de concentratie, 
maar dat het een hogere kwaliteit 
krijgt en dat die alleen kan door de gro-
tere concentratie. De grote onderne-
mingen wilden maximalisering van de 

winst en deden wat Marx al voorspeld 
had; ze concentreerden, waardoor on-
der andere het liberale beginsel van 
Adam Smith, zacht gezegd, aanvecht-
baar werd. De gezondheidsdiensten 
zoeken naar minimalisering van het 
verlies; ze concentreren, waardoor on-
der andere een stuk menselijkheid uit 
de gezondheidszorg dreigt te worden 
weggenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil in dit 
verband niet spreken over kostenstij-
gingen, maar wel over toenemende 
bureaucratisering bij grotere eenhe-
den. Ik neem niet aan, dat daar de 
dienstdoende wijkverplegenden door 
zullen worden aangetast, maar dat 
geldt wèl voor de gehele rompslomp 
erom heen. Ik geloof dat we hier óók 
op een grens aan de groei zitten en ik 
zeg dit met excuses aan de PPR. 

Bij de concentratie naar grotere een-
heden vind je dit overal. In mijn eigen 
werkomgeving had de Landbouwho-
geschool een centrale werkplaats. De-
ze functioneerde heel plezierig. Later 
werd dit omgezet in een fysisch-tech-
nische dienst voor de landbouw: on-
getwijfeld veel deskundiger, ongetwij-
feld zeer goed geoutilleerd, maar even 
ongetwijfeld veel duurder en even on-
getwijfeld veel bureaucratischer. 

Op het medische vlak krijgen we 
steeds duurdere apparaten, steeds 
duurdere specialisten en steeds meer 
personeel in de verzorgende sectoren, 
waarvan een super gespecialiseerde 
opleiding wordt gevergd en die binnen 
onze produktiewijze, waarin de ar-
beidswaarde-theorie nog grotendeels 
geldt, dus duur zijn. De gedachte dat 
niet ieder ziekenhuis alle gespeciali-
seerde apparatuur kan hebben komt 
redelijk over. Mensen met 'moeili jke' 
gevallen moeten dan maar naar een 
gespecialiseerd ziekenhuis. Maar dan 
gaan we wéér een stapje verder. Als 
de specialist alleen nog een appendix 
kan wegnemen wat betreft de outilla-
ge van het ziekenhuis, wi l hij weg. En 
als hij vertrekt dan begint daarmee een 
volgend stukje afbraak van het zieken-
huis. Dit kun je zien als een eenparig 
versnelde beweging. 

Daar komt dan bij dat een commis-
sie van wijze mannen - commissie 
ziekenhuisvoorzieningen, waarin mis-
schien ook best wijze vrouwen zitting 
hebben - tot de conclusie komt dat zie-
kenhuizen onder een bepaald aantal 
bedden niet meer rendabel zijn, waar-
bij ongetwijfeld de tendens zal zijn dat 
het aantal bedden langzaam maar ze-
ker zal stijgen, juist zoals het aantal 
koeien stijgt waarop een boerderij 
vandaag de dag nog rendabel mag 
worden geacht. Het gevolg daarvan is 

weer dat uit dat kleine ziekenhuis de 
beste krachten, die uiteraard het 
schaarst zijn, verdwijnen en weer is 
een stap gezet op een stuk onttakeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Waar ik 
spreek over de problematiek van de 
kleine ziekenhuizen spreek ik eigenlijk 
over een zeer breed gebied. Dat kan 
gaan over een klein ziekenhuis in het 
hart van Amsterdam, dat alleen in 
stand wordt gehouden vanuit een oog-
punt dat de verzuiling er nog een basis 
in heeft. Wordt een dergelijk zieken-
huis opgeslokt door een groter, dan zal 
dat het bezwaar hebben dat een deel 
van de patiënten zich minder als mens 
behandeld zal voelen. In dat geval zul-
len de bureaucratisering en massafice-
ring hun negatieve invloeden hebben, 
maar het is allemaal nog te overkomen. 

Maar als ik spreek over de dreigende 
opheffing van kleine ziekenhuizen, dan 
praat ik ook over de opheffing van het 
ziekenhuis in Oudenbosch in 
Noord-Brabant, over de zeer aanvecht-
bare concentratie van vier ziekenhui-
zen in de Gelderse Achterhoek, waar-
bij de nog veel aanvechtbaardere nieuwe 
vestigingsplaats Winterswijk ongeluk-
kig is. Dan spreek ik over de dreiging 
die ligt boven het Rode Kruis Zieken-
huis in Zierikzee, dat na de waters-
noodramp door het Zweedse Rode 
Kruis werd geschonken en dan spreek 
ik over nog veel meer kleine platte-
landsziekenhuizen, die ik op dit ogen-
blik nog niet in mijn kleine opsomming 
heb betrokken. 

Mijnheer de Voorzitter! Een vergelij-
king tussen de problematiek die ont-
staat bij de opheffing van die kleine 
ziekenhuizen daar op het platteland en 
die, welke ontstaat door de opheffing 
van een klein ziekenhuis binnen de 
Randstad, zal altijd mank moeten 
gaan. Die vergelijking moet mank 
gaan bekeken vanuit een gezichtspunt 
dat de wijze mannen van de commis-
sie ziekenhuisvoorzieningen allang 
verloren hebben, dat de meeste volks-
vertegenwoordigers eveneens volko-
men vreemd is en dat de Ministers en 
Staatssecretarisen al evenmin meer 
aanspreekt. 

Het gezichtspunt namelijk van ie-
mand die niet over een eigen auto be-
schikt, omdat die misschien te duur is 
- en, mijnheer de Voorzitter, die zijn er 
heus nog - of omdat zij geen auto wi l-
len om niet nog meer energie te ver-
bruiken en nog meer vervuiling in de 
lucht te blazen, of omdat zij - hoewel 
ze een auto hebben - die niet gebrui-
ken kunnen omdat bij voorbeeld de 
vrouw geen rijbewijs heeft. Iets dat ze-
ker op het platteland nog wel wordt 
aangetroffen bij wat oudere mensen. 
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Of mogelijk omdat ze door hun ou-
derdom niet meer durven rijden. En 
dan begint de ellende. Bezoek is voor 
patiënten een levensnoodzaak. Ik denk 
dat een wat mindere outillage van een 
ziekenhuis op de gemiddelde patiënt 
minder negatieve invloed heeft dan 
een verminderd bezoek. 

Hoewel ik niet tot de mensen behoor 
die het gehele openbaar vervoer in 
ons land afkraken - vergeleken met 
veel andere landen maakt met name 
het treinvervoer in ons land niet zo'n 
slechte beurt - trap ik toch alleen maar 
een open deur in als ik stel dat er op 
het punt van het streekvervoer nog 
heel wat hiaten te vinden zijn. Het is 
hier niet de plaats om op die hiaten in 
te gaan, dat zal ik doen bij de begro-
ting van Verkeer en Waterstaat, als de 
doodsklok over dit kabinet dan ten-
minste nog niet heeft geluid. Ik moet 
echter het openbaar vervoer wel aan-
halen in verband met die dreigende 
sluiting van kleine ziekenhuizen. Ik 
moet gewoon een denkbarricade op-
richten in het 'eigen auto denken' van 
Ministers - die er ook nog een chauf-
feur bij hebben - van volksvertegen-
woordigers, van wijze mannen en 
vrouwen die in commissies cijfertjes 
naast elkaar leggen. Dat openbaar ver-
voer heeft er direct mee te maken. 

Eerst nog iets over die cijfertjes. 
Nieuwbouw vandaag is duur, ook een 
ingetrapte open deur. Nieuwbouw van 
een streekziekenhuis als vervanging 
van een aantal kleinere ziekenhuizen 
kan wel eens zo'n sterke stijging van 
de verpleegkosten meebrengen dat al-
le voordelen die de Minister zag ver-
dwenen zijn voor de eerste tien jaar. 
Over tien jaar zal men - als men dan 
nog de gelegenheid heeft tot een 
maatschappelijke discussie - onge-
twijfeld het falen van het huidige be-
leid inzien, net zoals het falen van de 
concentratietheorieën op het punt van 
de woonwagenbewoners vandaag de 
dag wordt ingezien, terwijl tien jaar ge-
leden daartegen alleen van uiterst 
links (de PSP) en van uiterst rechts (de 
Boerenpartij) werd geageerd. En dan 
zal men terug willen naar de kleinere 
ziekenhuizen, ondanks de hogere kos-
ten en ondanks de mindere outillage. 

Enkele voorbeelden: 
In de eerste plaats dan Oudenbosch. 

Voor zover ik begrepen heb is de be-
slissing gevallen en, zoals men mij 
daar verzekerde, alleen de Staats-
secretaris zelf zou dat nog kunnen te-
rugdraaien en zij zou dat niet doen, 
omdat ze dan gezichtsverlies zou li j-
den. Persoonlijk neem ik aan dat de 
bewindsvrouw voor het gezichtsver-

lies niet zou zwichten, dus ik geef haar 
in overweging om te doen wat alleen 
zij nog zou kunnen, de beslissing te-
rugdraaien. De mensen die straks niet 
meer in Oudenbosch kunnen worden 
verpleegd moeten naar Roosendaal, 
ongeveer 12 km. verderop. Een peule-
schilletje, dames en heren bewindslie-
den, met Uw eigen vervoer, maar een 
opgaaf met openbaar vervoer. Gaat 
men met de trein, dat moet men er op 
rekenen precies aan de verkeerde kant 
in de stad te arriveren. Uren reistijd, 
guldens reisgeld. Mogelijk een aanlei-
ding om de ideeën van een eigen risi-
co te laten vallen? 

Goed, wij wijken uit naar Breda. Iets 
beter bereikbaar met het openbaar 
vervoer, maar wel bijna tweemaal zo-
ver, dus net zoveel reistijd en nog 
meer reisgeld. Vervoer per ambulan-
ce; maar ook extra steun aan mensen 
via ziekenfonds, aan WAO'ers voor be-
zoekregelingen, aan ambulante pa-
tiënten zal een deel van de voordelen 
van de Staatssecretaris wegvagen, zij 
het dan uit een ander potje. Menselijke 
gevoelens zullen er door worden ver-
stikt, patiënten zullen minder snel ge-
nezen door de stress die ze krijgen, 
omdat ze hun verwanten minder zien. 
Bejaarden zullen in veel gevallen maar 
overblijven tussen het middag- en het 
avondspreekuur, rondhangen in de 
stad en ook ziek worden. Nog meer 
menselijke ellende, nog minder be-
zoek voor de patiënt, nog meer stress, 
nog langzamer genezing en meer in 
plaats van minder kosten. 

Opheffing ziekenhuizen in de Gel-
derse Achterhoek. Dank zij de activitei-
ten van het aktiekomite Onvoorstel-
baar, Onbegrijpelijk en Onnodig be-
hoef ik niet de gehele problematiek 
hier aan te halen. Zowel de Staats-
secretaris als de publieke opninie zijn 
volledig op de hoogte. De beslissing is 
doorgedrukt tegen massaal verzet 
vanuit de bevolking, mede door de 
oud-burgemeester van Hilversum, die 
waarschijnlijk in een luxueuze Merce-
des de afstand Groenlo-Winterswijk 
enkele malen heeft gereden en ook 
eens naar Lochem, naar Ruurlo, naar 
Lichtenvoorde is getufd, maar wedden 
dat hij het niet met de bus vanuit die 
plaatsen heeft gedaan! Zeker is hij niet 
vanuit één of ander kerkdorp met de 
fiets naar de bushalte gegaan en van-
daar naar Winterswijk gereden met 
een overstap in Groenlo. 

Mijnheer de Voorzitter! Concentratie 
van de vier kleine ziekenhuizen in de 
achterhoek is zinvol, maar dan een 
concentratie met wat minder outillage 
desnoods, minder kosten overigens 
ook, omdat de nieuwbouw van een 

ziekenhuis in Winterswijk kan worden 
vervangen door een vergroting van 
het ziekenhuis in Groenlo en van één 
van de ziekenhuizen in Winterswijk. 
Twee kleine ziekenhuizen zijn hier aan-
gewezen. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, 
het ziekenhuis in Zierikzee, waarvoor 
een aantal bejaarden juist vandaag 
hier op het Binnenhof demonstreren. 
Ook daar geldt dat het ziekenhuis in 
Goes - slechts bereikbaar via een tol-
brug die ook nog opgehaald kan zijn -
en het ziekenhuis in Rotterdam dat te 
ver weg is voor diegenen die slechts 
van het openbaar vervoer gebruik kun-
nen maken, geen redelijk al ternat ief-
en ik ben niet van partij veranderd -
kan bieden. Indien de beantwoording 
van de Staatssecretaris mij daartoe 
aanleiding geeft, zal ik volgende week 
een motie indienen die op deze zaak be-
trekking heeft. 

D 
De heer Veen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als het vanmiddag gaat om 
emissie van gassen, dan heeft deze 
Kamer daar natuurlijk ook het nodige 
toe bijgedragen, zonder scrubbers of 
washers en het is met enige schroom 
dat ik nu ook nog een inbreng lever, 
maar vooruit, het moet. 

Ik begin met het citeren van de eer-
ste zin van de begroting Milieuhygië-
ne: 'De menselijke samenleving is 
voor haar voortbestaan afhankelijk 
van een gezond milieu.'. Ik denk dat er 
bijna geen passender opening voor 
zo'n begrotingshoofdstuk is. Ik geloof 
dat ik niet overdreven complimenteus 
ben als ik opmerk dat deze Regering 
toch op grote schaal - misschien wel 
op een schaal die nog nooit zo groot is 
geweest - zich die zorg heeft toegeëi-
gend en ook het beleid dat uit die zorg 
voortvloeit handen en voeten heeft ge-
geven. Ik merk op dat politieke voor-
en tegenstanders van dit kabinet het 
daarover wel eens zijn. 

Mijn fractiegenoot De Jong heeft al 
aangekondigd dat ik zou spreken over 
de milieuhygiëne, het milieubeleid en 
de ruimtelijke ordening en ik zal in dit 
betoog ook nog proberen de relatie te 
leggen naar enkele economische fa-
cetten en aspecten. Het doel van het 
milieubeleid van de overheid is het te-
rugdringen en uiteindelijk het zoveel 
mogelijk voorkomen van milieuver-
ontreiniging. Op dit moment is het te-
rugdringen van de milieuverontreini-
ging het grootste probleem dat ook de 
grootste inspanning vraagt; een sane-
ringsoperatie zou men het kunnen 
noemen die drastischer maatregelen 
zal vergen dan een milieubeleid in een 
gesaneerde situatie. 
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Bij het leggen van een relatie tussen 
milieubeleid en ruimtelijke ordening, 
stel ik de volgende constructie voor. In 
wezen is het milieubeleid - en zeker in 
een saneringssituatie - een kwestie 
van symptoombestri jding, een bestrij-
ding van onaanvaardbare zaken die 
ons milieu op onaanvaardbare wijze 
aantasten. In een gesaneerde situatie 
zal het milieubeleid erop gericht moe-
ten zijn om te voorkomen dat zulke 
vervuilende zaken ontstaan. Wanneer 
het gaat om het voorkomen hiervan, is 
de relatie met de ruimtelijke ordening 
heel duidelijk. Immers, de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening geeft de moge-
lijkheid, met name in het kader van de 
bestemmingsplannen, regelingen te 
treffen ten aanzien van het gebruik van 
gronden, gebouwen en de wijze waar-
op daarin activiteiten worden bedre-
ven. 

De wet schrijft voor provincies en 
gemeenten voor dat zij beschrijvingen 
moeten geven van de meest gewenste 
situatie en de meest gewenste ontwik-
kelingen in de toekomst van het ge-
bied waarvoor het desbetreffende plan 
wordt gemaakt. Ik kan mij goed voor-
stellen dat in zo'n beschrijving juist het 
milieubeleid en -aspect aanzienlijke 
aandacht krijgt. Waar het gaat om het 
voorkomen van ongewenste situaties, 
lijkt het mij dat de ruimtelijke ordening 
en de wetgeving op dat punt daarvoor 
heel goede middelen biedt. 

Ik zei het al: het milieubeleid is in 
wezen symptoombestri jding, zeker in 
een achterstands- en saneringssitu-
atie. 

Mijn fractie staat op het standpunt 
dat het beginsel 'de vervuiler betaalt' 
als middel om de kosten van het ge-
bruik van het milieu toe te rekenen aan 
degenen die van dat gebruik profijt 
trekken, een juist beginsel is, zeker in 
zo'n saneringssituatie. Ik meen echter 
dat dan voldoende duidelijk moet blij-
ven dat de veroorzakers van de milieu-
vervuiling in beginsel geconfronteerd 
worden met heffingen die voortvloeien 
uit dat beginsel van 'de vervuiler 
betaalt'. 

Ik kan mij voorstellen d a t - hoewel 
de fractie zich daarover nog niet heeft 
uitgesproken - een minderheid in de 
Voorlopige Wetenschappelijk Raad 
voor de Milieuhygiëne op het stand-
punt staat dat een heffing in feite 
slechts behoort te worden gerekend 
over die mate van vervuiling die boven 
een aanvaardbare en van tevoren vast-
gestelde norm uitgaat. Het is goed te 
verdedigen dat vervuiling die onder 
die norm blijft, in feite niet als zodanig 

moet worden aangemerkt. Ik vraag op 
zijn minst de ruime aandacht van de 
bewindsman voor dat minderheids-
standpunt. 

Ik keer terug naar de constructie van 
het milieubeleid als symptoombestri j-
der en het ruimtelijke ordeningsbeleid 
als voorkomer. De provinciale en 
gemeentelijke overheden hebben met 
betrekking tot de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening de plicht in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening -
zo staat het in de wet - een aantal on-
derzoekingen te verrichten. Die onder-
zoekingen zijn met name genoemd in 
de wet. 

Het komt mij voor dat dit geen limi-
tatieve onderzoekingenreeks is, maar 
dat het een minimumreeks is. Is de be-
windsman bereid de mogelijkheid te 
onderzoeken dat, wanneer er een vol-
gende wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening op stapel staat, 
de verplichting tot het verrichten van 
onderzoekingen in het kader van 
ruimtelijke ordeningsplannen -zoa ls 
streek-, bestemmings- en structuur-
plannen - kan worden uitgebreid met 
de verplichting tot het verrichten van 
milieuonderzoek? 

Ik kan mij voorstellen, dat door die 
verplichting gemeenten en provincies 
eerder en bewuster aan een milieube-
leid toekomen en daardoor in een eer-
der stadium zelf tot de ontdekking ko-
men, dat hun ruimtelijke-ordeningsbe-
leid wel eens milieuvervuilende aspec-
ten kan hebben, die zonder dat onder-
zoek misschien pas later naar boven 
komen. 

Ik kan mij voorstellen, dat, als de be-
windsman pleit voor het instellen van 
verplichting tot milieu-effectrapporta-
ge bij wat grotere ecologische ingre-
pen - zo staat het in de begrotingstoe-
lichting - een dergelijke verplichting 
ook kan worden ingebracht in bij voor-
beeld het kader van het streekplan-
werk. Immers, de provincies moeten 
ten slotte een grote hoeveelheid van 
dat soort onderzoekingen doen. 

In de ruimtelijke ordening is er spra-
ke van een duidelijke ontwikkeling. De 
ruimtelijke-ordeningsplannen, zoals 
streekplannen en structuurplannen, 
worden hoe langer hoe meer niet als 
puur ruimtelijk-relevante plannen be-
schouwd, maar als plannen die veel 
meer het karakter hebben van een af-
wegingskader van alle mogelijke be-
langrijke maatschappelijke facetten. In 
zo'n afwegingskader past naar mijn 
oordeel heel goed een milieu-effect-
rapportage, zeker op het niveau van 
een streekplan. 

Ik vraag mij overigens af, of dit op 
het niveau van gemeentelijke plannen 

moet gebeuren. Het lijkt mij beter, dat 
dit bij een streekplan gebeurt, omdat 
ten slotte ook milieu-effecten, zeker 
schadelijke, niet ophouden bij ge-
meentegrenzen. Bovendien kan het af-
wegingsproces in het provinciale ka-
der waarschijnlijk wat beter en wat af-
standelijker gebeuren. 

Het lijkt mij dus goed, dat in het 
streekplanwerk een verplichting tot 
milieu-effectrapportage vooraf wordt 
opgenomen. Als ik echter zeg, dat het 
streekplanwerk en het ruimtelijke-or-
deningswerk in het algemeen hoe lan-
ger hoe meer het karakter van een af-
wegingskader krijgen met niet puur 
ruimtelijke aspecten, kan ik mij voor-
stellen, dat ten behoeve van die zui-
vere en integrale afweging ook andere 
aspecten beter worden onderzocht, 
juist ook in het kader van de milieube-
leidsaspecten. Hierbij denk ik als voor-
beeld aan de mogelijkheid van het in-
stellen bij streekplannen van een werk-
gelegenheidseffectrapportage als pen-
dant van de milieu-effectrapportage. 

In de begrotingstoelichting staat, dat 
het streven naar een schone economie 
en zeker naar een schone groei van de 
economie waarschijnlijk macro-econo-
misch gezien eerder een positief dan 
een negatief effect zal hebben op de 
arbeidsplaatsensituatie. Het streven 
naar schone economie, eenvoudigweg 
vertaald, kan meer arbeidsplaatsen be-
tekenen, echter wel macro-econo-
misch gezien. In de begrotingstoelich-
ting vind ik voor die stelling op zichzelf 
geen bewijsvoering, maar ik kan mij 
voorstellen dat die juist is, althans ik 
heb geen aanleiding om te denken dat 
die stelling niet juist is. Ik heb echter 
wel aanleiding om te denken, dat mi-
lieumaatregelen op een meso, een 
provinciaal niveau of op een micro, het 
gemeentelijk, regionaal niveau wel de-
gelijk negatieve effecten op het aantal 
arbeidsplaatsen kunnen hebben. 

Collega De Jong sprak zojuist over 
het gebruik van steenkool in elektrici-
teitscentrales. Ik heb het 'voorrecht' 
om onder de rook van zo'n met kolen 
gestookte elektriciteitscentrale te wo-
nen. De staten van Gelderland, die de 
baas zijn over dat ding, hebben on-
langs besloten om in die centrale geen 
Zuidafrikaanse kolen meer te stoken. 
Nu wil ik niet treden in de politieke me-
rites van dat besluit - daarvoor zijn an-
dere plaatsen - maar een van de ge-
volgen van dat besluit is, dat de SO2-
emissie van de kolencentrale groter is 
geworden, omdat niet-Zuidafrikaanse 
kolen in het algemeen meer 'uitwer-
ping' tot gevolg hebben. In hetzelfde 
gebied rond die centrale bij Nijmegen 
is bovendien een soort plafond 
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voor emissie van SO2 gesteld. Alle be-
drijven die zich in dat gebied bevin-
den, mogen gezamenlijk dat plafond 
uiteindelijk niet 'overschrijden'. 

Nu de kolencentrale andere kolen is 
gaan stoken, is de marge voor alle an-
dere bedrijven kleiner geworden. Als 
men zegt dat er een milieu-effectrap-
portage is, zou men ook eens kunnen 
kijken naar de werkgelegenheidseffec-
ten van het milieu-beleid. Uiteindelijk 
zou men dan tot een betere, meer inte-
grale afweging kunnen komen. 

Ik pleit er niet voor dat het milieube-
leid ondergeschikt zou moeten wor-
den gemaakt aan het ruimtelijk orde-
ningsbeleid. Ik hoop ook niet dat het zo 
overkomt. Ik wil aanhaken op de ont-
wikkeling dat het ruimtelijke orde-
ningsbeleid steeds meer een afwe-
gingsbeleid wordt. Er is een afweging 
van verschillende facetten. Het milieu-
beleid behoort daarin een grote plaats 
te hebben. Daarin behoren ook andere 
facetten een plaats te hebben. Als het 
ware krijgt men dan een soort 
driehoek waarvan de basis de ruimte-
lijke ordening is en de twee schuine zij-
den het milieu en de economie. De 
loodlijn uit de top zal dan uiteindelijk 
uitmaken welke lijn het meeste ge-
wicht heeft gekregen. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Het beleid van de be-
windslieden kan ik in grote lijnen waar-
deren en onderschrijven. Voor een en-
kel onderdeel wil ik toch in kort bestek 
de aandacht vragen, omdat een interes 
sant onderdeel van de memorie van 
toelichting aan de overzijde niet aan de 
orde is geweest. Ik denk nu aan de bij-
drage over de demografie van Neder-
land. Toch is het onderwerp het waard 
om erbij stil te staan. 

De demografische ontwikkeling van 
ons land geeft een opmerkelijke ont-
wikkeling te zien. De cijfers tonen aan 
dat het aantal levend geborenen per 
1000 inwoners met Nederlandse natio-
naliteit blijft dalen en in 1977 een 
laagterecord bereikte van 11,8. Het 
aantal geboorten bij vrouwen met een 
niet-Nederlandse nationaliteit steeg 
iets tot 26,9. In vijf jaar t i jd, van 1972 
tot 1977, nam de omvang van het aan-
tal vreemdelingen toe van 282.400 tot 
403.400. Dat het inwonertal van ons 
land nog een lichte stijging te zien 
geeft, is hoofdzakelijk te danken aan 
de nataliteit van de gastarbeiders ron-
dom de Middellandse Zee en niet aan 
de nataliteit van onze eigen bevolking. 

Deze ontwikkeling vraagt minstens 
een bezinning naar twee kanten. Wat 

zijn enerzijds de effecten van de ver-
grijzing? Er zijn bekende demografen 
die stellen dat elke bevolking die zich 
zelf niet reproduceert, bezig is in eigen 
vlees te snijden. Regeringen van ver-
schillende Europese landen maken 
zich dan ook ernstige zorgen over het 
teruglopend aantal inwoners of over 
de dreigende omslag in de bevolkings-
ontwikkeling, in de richting van een af-
neming. Zo heeft de Franse regering, 
voor de tweede maal dit jaar, de kin-
dertoeslagen verhoogd. Ook in Zwe-
den en West-Duitsland gebeurde dit. 
Speciaal de toeslagen voor het tweede 
en derde kind gingen omhoog. Over 
tien jaar zal in het gunstigste geval on-
ze bevolking twee miljoen bejaarden 
tellen. 

Er zijn sociologen die het aantal be-
jaarden voor het jaar 2030 stellen op 4 
tot 5 min. Wordt deze ontwikkeling 
door de Regering onderkend? Kunnen 
de gevolgen van deze vergrijzing vol-
doende worden opgevangen? Te den-
ken valt bij voorbeeld aan de conse-
quenties voor de bejaardenzorg. Er 
zijn uiteraard meer effecten. Te denken 
valt aan de toenemende financiële las-
ten voor een steeds meer slinkende 
groep actieven voor een sterk toene-
mende groep niet-actieven. 

De geschetste ontwikkeling heeft 
echter nog andere effecten. Het aantal 
vreemdelingen stijgt snel. Ons land 
krijgt steeds meer een multiraciale sa-
menleving, met alle problemen van 
dien. De bevolking stijgt in aantal, zo 
stelde ik, voor een belangrijk deel 
doordat de emigranten van de landen 
rondom de Middellandse Zee in het 
kader van de sociale immigratie recht 
hebben op gezinshereniging. De be-
volking van de drie grote steden be-
staat nu al voor 10% uit etnische min-
derheden. De problemen van de 
tweede generatie komen levensgroot 
op ons af. Denk bij voorbeeld maar 
aan de Zuid-Molukkers. Zo krijgen wi j 
in de komende decennia steeds meer te 
maken met een complex probleem: 
vergrijzing enerzijds en een sterke toe-
name van het aantal vreemdelingen 
anderzijds. Hebben de bewindslieden 
een gedachte, hoe het beleid het beste 
kan inspelen op deze ontwikkeling? 

De Minister stelt in de memorie van 
toelichting, dat terdege rekening zal 
moeten worden gehouden met het 
mogelijke effect van de buitenlandse 
migratie voor de Nederlandse natali-
teitsverhoudingen. Mijn vraag is, of de 
Minister kan toelichten wat dit reke-
ning houden concreet inhoudt. Kun-
nen de bewindslieden de consequen-
ties overzien van het verschijnsel, dat 
de tweede auto het gaat winnen van 

het tweede kind? Ik zou het bijzonder 
waarderen indien een diepgaande stu-
die zou kunnen worden verricht naar 
de gevolgen van de geschetste ontwik-
kelingen. 

Vervolgens een geheel ander onder-
werp. Vorig jaar hebben wi j in dit huis 
uitgebreid van gedachten gewisseld 
over de Wet op de geluidhinder. De 
motie-De Cloe is hier aangenomen, 
waarin de problematiek van de geluid-
hinder voor onze steden duidelijk aan 
de orde werd gesteld. Hoever is de Mi-
nister over de in deze motie genoemde 
problemen met studie en overleg ge-
vorderd? Is er op dit punt overleg ge-
opend met het Ministerie van VRO? Zo 
ja, hoever is dit overleg dan gevor-
derd? 

De problemen van de steden vliegen 
op ons af. Het onbevredigende doet 
zich voor, dat in de straatwanden ga-
ten aanwezig zijn of ontstaan, die niet 
opgevuld kunnen worden, omdat de 
geluidsbelasting aan de gevel hoger is 
dan de wet toestaat. Links en rechts 
van de gaten staan evenwel huizen die 
vaak kwalitatief niet in aanmerking ko-
men voor sanering en bij goed onder-
houd een lange levensduur hebben. 
Maar wat doen wi j nu met die gaten in 
de woonbebouwing? Zoals een gat in 
een gebit een onappetijtelijke zaak is, 
zo is een gat in een straatwand in de 
regel een miserabele zaak. Graag zou 
ik van de Minister willen vernemen, 
hoever hij in dezen is gevorderd met 
het onderzoek, zodat de gemeentebe-
sturen niet te lang met getrokken tan-
den en kiezen blijven zitten. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: De Regering zal volgen-
de week dinsdag antwoorden. 

Ik herinner u eraan, dat deze Kamer 
donderdag aanstaande opnieuw in 
vergadering bijeenkomt. Ik hoop, dat u 
zoveel mogelijk aanwezig zult zijn om 
ervoor te zorgen dat wi j het quorum 
hebben. 

Sluiting 17.00 uur 

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

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

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
eerste wijzigingsvoorstel) (15 895). 

Dit ontwerp van wet zal worden 
gesteld in handen van het College van 
Senioren. 
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Regelen betreffende de consignatie 
van gelden; Aanpassing van het Bur-
gerlijk Wetboek, het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering, de Wet op de 
Strandvonderij, de Wrakkenwet en de 
Kieswet (13618). 

Dit ontwerp van wet zal worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende Commissie; 

2°. de volgende Koninklijke besluiten: 
een, d.d. 22 februari 1980, nr. 3, hou-

dende ontslagverlening aan de heer 
Mr. F. H. J. J. Andriessen als Minister 
van Financiën; 

een, d.d. 22 februari 1980, nr. 4, hou-
dende ontslagverlening aan de heer 
mr. A. Nooteboom als Staatssecretaris 
van Financiën; 

een, d.d. 22 februari 1980, houdende 
mededeling dat het beheer van het De-
pa rtement van Financiën ad interim zal 
worden gevoerd door de Minister van 
Economische Zaken. 

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

3°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Ministervan Buitenland-

se Zaken, betreffende een Administra-
tief Akkoord met betrekking tot de wi j -
ze van toepassing van het verdrag tus-
sen Nederland en Tunesië inzake soci-
ale zekerheid; 

een, van de Ministervan Binnen-
landse Zaken, ten geleide van 1 exem-
plaar van het boekwerk 'Adviesorga-
nen van de Centrale Overheid'; 

een, van alsvoren, houdende de uit-
voering van artikel 12 van de Compta-
biliteitswet 1976 met betrekking tot 
Hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat 
en Kabinet der Koningin) 1980; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 2 
exemplaren van jaarrekening en ac-
countantsrapport 1975 van de techni-
sche rijkshogeschool te Delft; 

een, van de Minister van Financiën, 
betreffende de voorlopige rekening 
van de begroting 1979; 

vier, van alsvoren, betreffende op-
brengstrekeningen van onderhandse 
leningen 1978 ten laste van de Staat 
der Nederlanden; 

een, van de Ministervan Economi-
sche Zaken, ten geleide van deel 2 van 
de Nota Energiebeleid, Kolen; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
32 exemplaren van de tekst van zijn re-
actie op het advies van de voorlopige 
Algemene Energie Raad inzake de No-
ta Energiebeleid, deel 1; 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
ten geleide van 35 exemplaren van het 
rapport Evaluatie C.B.B.; 

een, van alsvoren, betreffende het 
werkgelegenheidsbeleid voor woon-
wagenbewoners; 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, ten gelei-
de van 2 exemplaren van 'De Voe-
dingswaardewijzer'. 

De Voorzitter is voornemens deze mis-
sives voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

4°. de volgende missives van de Mi-
nistervan Buitenlandse Zaken: 

een, ter voldoening aan het bepaal-
de in het tweede lid van artikel 60 en 
onder verwijzing naar het derde lid 
van artikel 61 van de Grondwet, alsook 
naar het eerste lid van artikel 24 van 
het Statuut voor het Koninkrijk der Ne-
derlanden, en ten geleide van de En-
gelse en de Franse tekst en de verta-
ling in het Nederlands van het op 15 
maart 1978 te Straatsburg tot stand 
gekomen Aanvullend Protocol bij de 
Europese Overeenkomst nopens het 
verstrekken van inlichtingen over bui-
tenlands recht (Trb. 1979,165), alsme-
de een toelichtende nota bij deze Over-
eenkomst; 

een, ter voldoening aan het bepaal-
de in het tweede lid van artikel 60 en 
onder verwijzing naar het derde lid 
van artikel 61 van de Grondwet, alsook 
naar het eerste lid van artikel 24 van 
het Statuut voor het Koninkrijk der Ne-
derlanden, en ten geleide van de En-
gelse tekst en de vertaling in het Ne-
derlands van de op 26 juli 1979 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen 
briefwisseling tussen de Regering van 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika houdende een Overeenkomst 
inzake weersvoorspelling in het Caraï-
bisch gebied (Trb. 1979,139), alsmede 
een toelichtende nota bij deze Over-
eenkomst; 

een, ter voldoening aan het bepaal-
de in het tweede lid van artikel 60 en 
onder verwijzing naar het derde lid 
van artikel 61 van de Grondwet, en ten 
geleide van de Franse tekst en de ver-
taling in het Nederlands van de op 3 
augustus, resp. 3 en 31 augustus 1979 
te Dakar tot stand gekomen Overeen-
komst tussen de Regering van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en de Rege-
ring van de Republiek Senegal betref-
fende samenwerking inzake uitbrei-
ding van landbouwarealen van dorpen 
en bijbehorende in een notawisseling 
vastgelegde Overeenkomst (trb. 1979, 
155), alsmede een toelichtende nota 
bij deze Overeenkomsten. 

Deze missives zijn inmiddels gedrukt 
en aan de leden toegezonden. De trac-
tatenbladen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

5°. de volgende missives: 
een, van de Directeur van het Kabi-

net der Koningin, houdende medede-
ling van de goedkeuring door H.M. de 
Koningin van een ontwerp van wet, 
aangenomen door de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal op 11 december 
1979; 

een, van de voorzitter van het Ne-
derlands Instituut voor Vliegtuigont-
wikkeling en Ruimtevaart, ten geleide 
van de herziening begroting 1980 van 
het Instituut. 

De Voorzitter is voornemens deze mis-
sives voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden. 

6°. de volgende lijst van besluiten: 

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

1. het voorbereidend onderzoek door 
het College van Senioren en de open-
bare behandeling van het volgende 
wetsontwerp te doen plaatsvinden op 
4 maart a.s.: 

Hoofdstuk IV (Kabinet voor Neder-
lands-Antilliaanse Zaken) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1980; begroting van uitgaven; 
aanwijzing en raming van de middelen 
(15800); 

2. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen 
houden op 11 maart en de openbare 
behandeling op 18 maart a.s.: 

Uitbreiding van de gemeente 
Purmerend met gedeelten van de ge-
meenten Edam-Volendam en llpen-
dam (14661); 

3. het voorbereidend onderzoek door 
het College van Senioren en de open-
bare behandeling van het volgende 
wetsontwerp te doen plaatsvinden op 
4 maart a.s.: 

Hoofdstuk IV (Kabinet voor Neder-
lands-Antilliaanse Zaken) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1980; begroting van uitgaven; 
aanwijzing en raming van de middelen 
(15800); 

4. de openbare behandeling van het 
volgende wetsontwerp te doen plaats-
vinden op 11 maart a.s.: 

Wijziging van enkele bepalingen 
met betrekking tot de huur en verhuur 
van bedrijfsruimte (15666); 
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5. het voorbereidend onderzoek door 
het College van Senioren en de open-
bare behandeling van het volgende 
wetsontwerp te doen houden op 11 
maart a.s.: 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Gemeen-
tefonds voor het jaar 1979 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (15 875); 

6. het voorbereidend onderzoek en de 
openbare behandeling van het volgen-
de wetsontwerp te doen plaatsvinden 
op 6 maart a.s.: 

Tijdelijke voorzieningen met betrek-
king tot arbeidsvoorwaarden in de col-
lectieve sector (Tijdelijke Wet Arbeids-
voorwaarden collectieve sector) 
(16 064). 

7°. de volgende geschriften: 
een, van gedeputeerde staten van 

Zeeland, houdende mededeling dat 
provinciale staten dezer provincie ad-
hesie hebben betuigd aan een motie, 
aangenomen door provinciale staten 
van Utrecht, inzake het ontwerp van 
wet Wijziging van de regeling inzake 
provinciale belastingen (15712). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat, 
voor Financiën en voor Verkeer en Wa-
terstaat; 

een, van de ondernemingsraad van 
AKZO Zout Chemie te Rotterdam, inza-
ke het regeringsbeleid met betrekking 
tot de lonen; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Leens, betref-
fende de werkgelegenheid in de pro-
vincie Groningen. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Sociale Za-
ken en voor Economische Zaken; 

een, van de gemeenteraad van 
Westvoorne, betreffende de aanlan-
ding en de transportroutes van LPG-
gas in het Rijnmondgebied. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne en voor Verkeer en 
Waterstaat. 

De Voorzitter stelt voor deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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