
18de Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten: 

Thurlings, Eijsink, Vogt, Van der Werff, 
B. de Gaay Fortman, Oskamp, Lam-
berts, Horbach, Feij, Franssen, Tum-
mers, Van Kuik, Van der Meer, Maas-
kant, Versloot, Steenkamp, De Rijk, Uij-
en, Mol, Van Hulst, Gooden, Van 
den Heuvel-de Blank, Van Veldhuizen, 
Teijssen, Van Krimpen, Van de Rakt, 
De Cloe, Terwindt, Kloos, Kaland, Heij-
ne Makkreel, Elfferich, W. F. de Gaay 
Fortman, d'Ancona, Trip, Nagel, Ver-
meer, Van der Jagt, Van Dalen, Netjes, 
De Vries, Van der Werf-Terpstra, Kolt-
hoff, Meuleman, Zoon, Letschert, Post, 
Maris, Simons, Vrouwenvelder, Vonk-
van Kalker, Steigenga-Kouwe, Ouden-
hoven, Van Someren-Downer, Van 
Tets, Voute, Vonhoff-Luijendijk, Van 
Hemert tot Dingshof, Wiebenga, Lou-
wes, Van Waterschoot, Zoutendijk, 
Baas, Fischer, Van Kleef, Schlinge-
mann, Kremer, Tjeerdsma, Umkers, en 
de heren 

m 

Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, De 
Ruiter, Minister van Justitie, Albeda, 
Minister van Sociale Zaken, Koning, 
Staatssecretaris van Binnenlandse Za-
ken, Nooteboom, Staatssecretaris van 
Financiën, Brokx, Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, De Graaf, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken, en Schadee, regerings-
commissaris voor de hernieuwing 
van het B.W. 

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

Diepenhorst, wegens ziekte; 

De Jong, wegens verblijf buitenslands. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Geachte medeleden, 
Nu bij de aanvang van deze eerste 

vergadering der Kamer na de met af-
schuw vervullende moord donderdag 
22 maart j l . op de Britse ambassadeur 
te 's-Gravenhage Sir Richard Sykes en 
een lid van zijn personeel wil ik samen 

met U deze beide van ons heengega-
nen - de uiterst bekwame en sympa-
thieke diplomaat en onze jonge land-
genoot Karel S t raub - nog met een 
korte beschouwing gedenken. 

Het was ongeveer 45 jaren geleden, 
dat de nu ontslapen ambassadeur 
reeds tijdens de slag om Arnhem zijn 
leven inzette zowel voor zijn land en 
voor het onze, alsook voor de zaak van 
de vrijheid. Ook in de twee jaren, ge-
durende welke Sir Richard optrad als 
ambassadeur van het Verenigd Ko-
ninkrijk in ons land, bleek voortdurend 
hoezeer hij met volledige inzet van zijn 
persoon de consequenties uit het be-
kleden van het door hem aanvaarde 
ambt trok. Een mens, die stond voor 
de zaak, die hij diende. 

De overledene heeft door zijn werk 
bewezen hoeveel een ambassadeur 
kan bijdragen tot de instandhouding 
van de goede betrekkingen tussen zijn 
eigen land en dat, waarin hij zijn func-
tie uitoefent. Sir Richard Sykes ver-
enigde op voorname wijze gestreng-
heid in de eisen, die hij aan zichzelf 
stelde, openheid voor wat er om hem 
heen zich voordeed en milde humor 
jegens de medemens. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn 
echtgenote en de verdere nabestaan-
den. 

Met deernis zijn wi j voorts vervuld 
door het heengaan van de nog zo jon-
ge Nederlander Karel Straub, in dienst 
bij Sir Richard, die mede slachtoffer 
werd van deze moordaanslag. 

Moge het allen, die tot de nauwe 
kring van verwanten der overledenen 
behoren, gegeven zijn het zware lot, 
dat hen getroffen heeft, te dragen. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter, namens de Regering sluit ik mij 
gaarne aan bij de woorden die U zo-
juist hebt gespoken ter nagedachtenis 
van de Britse Ambassadeur Sir Ri-
chard Sykes, die met zijn jonge Neder-
landse medewerker Straub slachtoffer 
werd van een gewelddadige en misda-
dige aanslag. 

Sir Richard Sykes heeft zijn land 
meer dan 30 jaar als diplomaat ge-
diend. Hij heeft in die periode zeer be-

langrijke posten vervuld. Sedert twee 
jaar vertegenwoordigde hij zijn land in 
Nederland en heeft in die functie 
belangrijk bijgedragen aan de goede 
betrekkingen met het Verenigd Ko-
ninkrijk. Wij zijn hem daarvoor grote 
dank verschuldigd. Persoonlijk bewaar 
ik zeer goede herinneringen aan de 
vriendschappelijke contacten die ik 
met hem mocht hebben. 

Wij zullen morgen in een speciale 
dienst in de Kloosterkerk zijn tragisch 
heengaan gedenken. Op dit moment 
gaan onze gedachten uit naar Lady Sy-
kes en haar kinderen en naar de nabe-
staanden van onze landgenoot Straub. 
Van harte hoop ik dat zij de kracht mo-
gen ontvangen om dit grote verlies te 
dragen. 

De aanwezigen nemen staande enige 
ogenblikken stilte in acht. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat het College van Senioren 
omtrent het ontwerp van wet nr. 
15 430 een blanco eindverslag heeft 
vastgesteld. 

Verder deel ik aan de Kamer mede, 
dat het besluit, dat na overleg met het 
College van Senioren is genomen, als-
mede de lijst van ingekomen stukken 
met de door mij gedane voorstellen 
voor de leden ter inzage liggen. De op 
het vorenstaande betrekking hebben-
de stukken zullen in de Handelingen 
worden opgenomen. 

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

Aan de orde is de stemming over het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
kinderbijslagwetten en enkele belas-
tingwetten (beperking rechtop meer-
voudige kinderbijslag en kinderaftrek 
ten aanzien van 16- en 17-jarige kinde-
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ren, alsmede beperking in het recht op 
kinderbijslag en kinderaftrek ten aan-
zien van eerstgeboren kinderen, welke 
jongerdan driejaarzi jn) (15 344). 

Het wetsontwerp wordt met 37 tegen 
32 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de leden: Van 
der Werf-Terpstra, Meuleman, Let-
schert, Maris, Vrouwenvelder, Ouden-
hoven, Van Someren-Downer, Van 
Tets, Voute, Vonhoff-Luijendijk, Van 
Hemert tot Dingshof, Wiebenga, Lou-
wes. Zoutendijk, Baas, Schlingemann, 
Tjeerdsma, Eijsink, Van der Werff, Hor-
bach, Feij, Franssen, Van Kuik, Steen-
kamp, Van Hulst, Gooden, Teijssen, 
Terwindt, Kaland, Heijne Makkreel, 
Elfferich, W. F. de Gaay Fortman, Van 
der Jagt, Van Dalen, Netjes, De Vries 
en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: Kolt-
hoff, Zoon, Post, Simons, Vonk-van 
Kalker, Steigenga-Kouwe, Van Water-
schoot, Fischer, Van Kleef, Kremer, 
Umkers, Vogt, B. de Gaay Fortman, 
Oskamp, Lamberts, Tummers, Van der 
Meer, Maaskant, Versloot, De Rijk, Uij-
en, Mol, Van den Heuvel-de Blank, Van 
Veldhuizen, Van Krimpen, Van de Rakt, 
De Cloe, Kloos, d'Ancona, Trip, Nagel 
en Vermeer. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
XV (Departement van Sociale Zaken) 
van de aanwijzing en de raming van 
de middelen tot dekking van de uitga-
ven van het Rijk voor het jaar 1978 
(15 430). 

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

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Vaststelling van Boek 8, 
eerste stuk van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, met uitzondering van de af-
delingen 1 en 3 van titel 4, afdeling 3 
van titel 5, de afdelingen 1 en 3 van ti-
tel 9 en de afdelingen 3 en 4 van titel 
10(14 049). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Voute (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de orde is een ontwerp 
van de wet tot vaststelling van Boek 8, 
eerste stuk, van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, regelende 'Verkeersmidde-
len en Vervoer', met uitzondering van 

zeven afdelingen. Deze zeven afdelin-
gen - d i e later aan de orde zullen ko-
men-zu l l en onder meer regels bevat-
ten met betrekking tot de bemanning 
van een zeeschip en van een binnen-
schip; het personenvervoer en de 
sleepovereenkomst. De regeling no-
pens 'Verjaring en Verval' wordt toe-
gevoegd aan Boek8. Voorzover be-
kend is de voorbereiding van het per-
sonenvervoer thans afgerond; dit is 
met de bemanning van zee- respectie-
velijk binnenschip nog lang niet het 
geval. Er is van afgezien om een rege-
ling te ontwerpen voor de sleepover-
eenkomst. Wat het tweede stuk van 
Boek 8 betreft, bevindt zich de regeling 
van het wegtransport en de verhuis-
overeenkomst thans bij de Raad van 
State. In welk stadium zich het lucht-
recht bevindt is mij niet bekend. 

De Bijzondere Commissie voor de 
herziening van het Burgerlijk Wetboek 
heeft haar eindverslag op 30 januari j l . 
vastgesteld. Als voorzitter van deze 
bijzondere commissie wil ik gaarne 
een korte toelichting geven op dit 
eindverslag. 

Het komt de bijzondere commissie 
juist voor, dat ik een korte beschrijving 
van haar wijze van werken geef. Hier-
toe is te meer reden nu besloten is op 
dezelfde wijze te behandelen de Boe-
ken 3, 5 en 6, regelende het vermo-
gensrecht in het algemeen, de zakelij-
ke rechten en het algemene gedeelte 
van het verbintenissenrecht. Het ligt in 
het voornemen om in deze zittingspe-
riode over de vier genoemde Boeken 
8, 3, 5 en 6 van het nieuwe BW een 
eindverslag ui t te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op 25 april 
1947 is bij Koninklijk besluit aan prof. 
mr. B. M. Meijers de opdracht verleend 
een nieuw Burgerlijk Wetboek te ont-
werpen. Ik herinner mij nog zeer wel 
de plechtige vergadering in de Ridder-
zaal op 8 mei 1948 toen prof. B. M. 
Meijers zijn grote rede hield over de 
codificatie van het burgerlijk recht. 

Ik citeer uit de inleiding van Meijers' 
rede, getiteld 'De Herziening van het 
Burgerlijk Wetboek', de volgende korte 
passage: 

'Wanneer ik op uitdrukkelijk verzoek 
van de Ministervan Justitie hiervoor 
U het woord neem, dan is dit omdat ik 
voor U als vertegenwoordigende het 
rechtsgeleerde deel van Nederland, 
mij als comptabel ambtenaar gevoel, 
die verslag en verantwoording moet 
doen van hetgeen hij in het afgelopen 
jaar ter vervulling van zijn taak heeft 
verricht.' 

De rede is afgedrukt in WPNR 1948, 
4041 en 4042. 

In welke kwaliteit ik toen aanwezig 
was, weet ik niet meer. Wel staat mij 
nog levendig voor de geest, hoezeer ik 
de indruk kreeg dat reeds zoveel voor-
bereidend werk was gedaan, dat de 
nieuwe wetboeken wel op redelijk kor-
te termijn aan de Staten-Generaal zou-
den kunnen worden aangeboden. Niet 
kon ik toen bevroeden, dat het lot mij 
31 jaar later nog een rol zou laten ver-
vullen bij de parlementaire behande-
ling van de Boeken 8, 3, 5 en 6. Het is 
onze commissie bekend, dat, mede 
door de lange duur van de voorberei-
ding, gezaghebbende stemmen zijn 
opgegaan, die pleiten voor het stop-
zetten van het werk aan het nieuwe 
BW. Uit het voorafgaande zal reeds ge-
bleken zijn, dat de bijzondere commis-
sie van deze Kamer dit standpunt niet 
deelt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik keer thans 
weer terug tot de werkwijze van de bij-
zondere commissie. De leden en de 
plaatsvervangende leden van de bij-
zondere commissie krijgen eerst de 
gelegenheid het wetsontwerp voor 
enig Boek van het nieuwe BW in studie 
te nemen en om daarbij vraagpunten 
en opmerkingen te noteren. 

Vervolgens worden deze vragen en 
opmerkingen in een commissieverga-
dering besproken en aan de hand 
daarvan wordt een aantal van de be-
langrijkste vraagpunten in een nota sa-
mengevat. Deze nota wordt toegezon-
den aan de regeringscommissaris 
voor het betreffende Boek van het BW. 
Op deze wijze zijn elf vraagpunten aan 
de regeringscommissaris voor Boek 8, 
prof. Schadee, voorgelegd. 

Nadat de regeringscommissaris 
schriftelijk had geantwoord op deze 
vraagpunten en daaropvolgend mon-
deling overleg van de commissie met 
hem had plaatsgevonden, is het eind-
verslag op 30 januari 1979 opgesteld. 
Dit eindverslag bevat de vraagpunten, 
de schriftelijke antwoorden van de re-
geringscommissaris en het daarop 
volgend mondeling overleg. 

Het lijkt mij juist om uiting te geven 
aan onze waardering voor de even 
deskundige als hoffelijke wijze waarop 
prof. Schadee, dé expert op het gebied 
van het zeerecht in ons land, het 
schriftelijke en mondelinge overleg 
met onze commissie heeft gevoerd. 
Mr. A. Korthals Altes schrijft in 'Dei-
nend Zeerecht' (Tjeenk Willink 1978), 
dat, wil de maritimist slagvaardig zijn, 
dan dient hij de Europees-rechtelijke, 
politiek-economische en sociale facto-
ren, die de rechtsvorming op dit ge-
bied tot deining leiden, te kennen. 

Van een politiek samengesteld li-
chaam als de Eerste Kamer moet ge-
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zegd worden, dat het niet uit mariti-
misten is samengesteld en dat de stu-
die van het nieuwe zeerecht voor hem 
een weerbarstige materie vormt. Van 
een ter zake deskundig onderlegde 
griffier kan derhalve een grote steun 
uitgaan. Aanvankelijk heeft mr. Th. E. 
Rueb onze commissie als griff ierter 
zijde gestaan. 

Als gevolg van zijn benoeming tot 
vice-president van de rechtbank in 
Den Haag bleek mr. Rueb onvoldoen-
de tijd beschikbaar te hebben om met 
d e - door de Ministervan Justitie ge-
wenste -voortvarendheid zijn werk-
zaamheden als griffier voort te zetten. 
De bijzondere commissie uit deze Ka-
mer prijst zich gelukkig dat mr. K. F. 
Haak, wetenschappelijk ambtenaar bij 
het Molengraaff Instituut voor Privaat-
rechtte Utrecht, het griffierschap heeft 
wil len overnemen. Gaarne zeg ik op 
deze plaats mr. Rueb en in het bijzon-
der mr. Haak dank voor de steun die zij 
aan de commissie geboden hebben. 
Mevrouw A. M. Biegman-Hartogh, 
rechter van de rechtbank te Rotter-
dam, zal onze commissie als griffier 
assisteren bij haar studie van de Boe-
ken 3, 5 en 6. 

Het zal de bewindsman stellig ge-
noegen doen, te vernemen dat de vra-
genlijst met betrekking tot Boek 3 
reeds aan de regeringscommissaris 
voor de boeken 3, 5 en 6, mr. Snijders, 
is toegezonden en dat de vragenlijst 
met betrekking tot Boek 5 vrijwel (je-
reed is. 

Bij Boek 8 deed zich een bijzondere 
omstandigheid voor, te weten dat on-
ze Kamer haarfunctie van 'Chambre 
de Réflection' niet kon uitoefenen en 
wel om die reden, dat de Tweede Ka-
mer blijkens het korte verslag van de 
vaste Commissie voor Justitie van 29 
oktober 1976 het wetsontwerp niet in 
studie had genomen. Het overleg met 
de organisaties van alle betrokkenen 
en de kennis van de opsteller van Boek 
8 stonden er - aldus de vaste Commis-
sie voor Justitie van de Tweede Kamer 
- borg voor dat de ontworpen regeling 
doordacht was en gericht op maxima-
le praktische bruikbaarheid, zodat ver-
der geen behoefte zou bestaan aan het 
maken van opmerkingen van inhoude-
lijke aard. 

Uit de tekst van het eindverslag van 
de bijzondere commissie uit deze Ka-
mer moge blijken, dat nog zeer wel be-
hoefte heeft bestaan aan het maken 
van opmerkingen van inhoudelijke 
aard. Daarenboven heeft het overleg 
met de regeringscommissaris op tal 
van punten geleid tot een 'parlemen-

taire interpretatie', die stellig voor de 
praktijk van belang zal blijken te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog een enkele opmerking over de in-
houd van het eindverslag zelve. Het 
tweede vraagpunt van onze commis-
sie heeft betrekking op de regeling van 
de Reisovereenkomst. Tegen deze re-
geling is van verschillende zijden be-
zwaar gemaakt. Onze commissie heeft 
zich - met aanvulling van gronden -
daarbij aangesloten. De regerings-
commissaris heeft ons medegedeeld, 
dat hij de Reisovereenkomst nader in 
studie neemt en met de ter zake be-
trokkenen overleg zal plegen. Wij be-
treuren het dat dit overleg nog niet is 
afgerond. Bij de Invoeringswet van 
Boek 8 zullen stellig terzake sterk ge-
wijzigde voorstellen worden gedaan, 
waarbij met de door de commissie 
naar voren gebrachte bezwaren reke-
ning wordt gehouden. 

De Regeringscommissaris is onze 
commissie verregaand tegemoet ge-
komen bi j : vraagpunt 5, wat betreft de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
eigenaar, het leggen van conservatoir 
beslag voor loonvorderingen van de 
bemanning, de positie van derden -
houders van cognossementen en de 
verwijzing in cognossementen naar 
charterparties in het bijzonder wat be-
treft hetf.i.o. beding; vraagpunt 7, de 
geldelijke limieten voor de aansprake-
lijkheid van schepen; vraagpunt 9, 
huurkoop van schepen. Het is te ver-
wachten, dat te zijner ti jd bij de ln-
voeringswet van Boek 8 zal worden 
voorgesteld, de oorspronkelijke wets-
tekst van Boek 8 te wijzigen, overeen-
komstig de toezeggingen die aan onze 
commissie terzake van de vraagpun-
ten 5, 7 en 9 zijn gedaan. 

Namens de bijzondere commissie 
heb ik de eer, aan de Kamer in overwe-
ging te geven het voor ons liggende 
wetsontwerp te aanvaarden. 

D 
Mevrouw Van der Meer (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Bij de voorberei-
ding van de behandeling van het voor-
liggende wetsontwerp heb ik de be-
zwaren van mijn fractie al naar voren 
gebracht. Ik zal mij nu, zoals ook in de 
commissie is afgesproken, beperken 
tot enkele opmerkingen over de ge-
volgde procedure. De voorzitter van de 
commissie heeft de inhoudelijke kant 
van dit wetsontwerp namens de gehe-
le commissie behandeld. 

Als nieuw benoemd lid van de Bij-
zondere Commissie voor de herzie-
ning van het Burgerlijk Wetboek werd 
ik ult imo 1977 geconfronteerd met de 
behandeling van het thans aan de orde 

zijnde deel van boek 8 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek. Een materie die 
mij volkomen vreemd was, behoudens 
datgene wat behoort tot de verplichte 
stof van het privaatrecht voor de juri-
dische opleiding, zoals enige artikelen 
uit het Wetboek van Koophandel. In-
werken in deze complexe materie be-
hoeft geen onoverkomelijk probleem 
te zijn en dat was het ook niet. 

Waar ik de meeste moeite mee had 
en nog steeds heb, is niet zozeer de 
procedure die is gevolgd - daar kom ik 
hierna nog op terug - maar het doel 
dat werd en nog steeds wordt beoogd. 
Ultimo 1977 trof ik complete wijzi-
gingsvoorstellen aan, die meegeno-
men zouden moeten worden bij de ln-
voeringswet. Het voordeel dat je op 
dat moment als nieuw kamerlid hebt, 
is dat je zeer onbevangen en waar-
schijnlijk - in ieder geval in theorie -
staatsrechtelijk juist tijdens zo'n com-
missievergadering kunt zeggen dat 
hier gebruik wordt gemaakt van een 
'verkapt recht van amendement'. 

'Verkapt recht', omdat de Eerste Ka-
mer het recht van amendement niet 
heeft. Ook geen recht van regres, zoals 
dat in 1910 door de Staatscommissie 
en in 1913 in de regeringsontwerpen is 
voorgesteld. Hiervoor verwijs ik u naar 
het Constitutionele Recht van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden van Prof. mr. 
PJ. Oud, deel I, blz. 513. 

Dat het gebruik maken van het 'ver-
kapt recht van amendement' staatsge-
woonterecht is bestrijd ik, al moet ik 
toegeven dat indiening van of het vra-
gen om een 'novelle' in de praktijk niet 
zo exceptioneel is als Prof. mr. C. W. 
van der Pot in zijn Handboek van het 
Nederlandse Staatsrecht (bewerkt 
door mr. A. M. Donner) doet veronder-
stellen. Met mr. J. C. Sneep in zijn arti-
kel 'Enige kanttekeningen bij het han-
teren van de Grondwet in de politieke 
praktijk', in het Tijdschrift voor Open-
baar Bestuur d.d. 5 januari 1978, ben ik 
echter van mening dat er voor deze 
werkwijze in de Grondwet géén steun 
is te vinden. 

Naast bezwaar van staatsrechtelijke 
aard heeft mijn fractie ook nog princi-
piële bezwaren tegen het doel van de 
gevolgde procedure bij de behande-
ling van boek 8 van het nieuwe B.W. 
De PvdA pleit voor opheffing van de 
Eerste Kamer. Dat zal voor u niet 
nieuw zijn. Een uitbreiding van taken 
en bevoegdheden, zoals het toepassen 
van een 'verkapt recht van amende-
ment' past in onze visie niet en daar 
verzetten wij ons tegen. Overigens, 
mijnheer de Voorzitter, om alle mis-
verstanden ui t te sluiten; dit laat ech-
ter onverlet dat wij een constructieve 
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bijdrage aan het werk in dit Huis leve-
ren zolang de Eerste Kamer bestaat, 
maar nogmaals met inachtneming van 
de beperkte functie die zij heeft, name-
lijk als chambre de réflexion. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga terug 
naar de procedure van Boek 8 van het 
nieuwe B.W. zoals deze sedert 1973 is 
gevolgd. In een brief d.d. 21 februari 
1973 deed de toenmalige ministervan 
Justitie aan de Voorzitter van de vaste 
Commissie voor Justitie van de Twee-
de Kamer een voorstel omtrent de te 
volgen procedure. Voor de inhoud van 
deze brief verwijs ik naar de memorie 
van toelichting bij dit wetsontwerp, 
blz. 2. 

Op 24 mei daaropvolgende deelde 
de commissie de Minister mede, dat zij 
door middel van een advertentie in de 
Staatscourant de opvatting ter zake 
wilde vernemen van onder andere de 
organisaties die het meest bij de in-
houd van dit boek betrokken waren, al-
vorens een definitieve beslissing te ne-
men. De inhoud van de advertentie, 
zoals gepubliceerd in de Nederlandse 
Staatscourant van 18 juni 1973 (nr. 
115) en de definitieve beslissing van 
de vaste Commissie voor Justitie, me-
degedeeld bij brief van 9 novenrv 
ber 1973 aan de Minister van Justitie 
zijn eveneens terug te vinden in de 
memorie van toelichting. Hieruit kan 
men de conclusie trekken dat de op-
en/of aanmerkingen van de meest be-
trokkenen bij dit Boek óf ontbraken, óf 
zodanig waren dat ze voor de vaste 
commissie geen voldoende reden 
vormden, af te wijken van de voorge-
stelde procedure. Op 29 oktober 1976 
werd door de commissie van Justitie 
in de Tweede Kamer conform de hier-
voor geschetste procedure het verslag 
vastgesteld en op 16 december 1976 
werd het wetsontwerp door de Twee-
de Kamer aangenomen. Overeenkom-
sten dienen te worden nagekomen! 
Dat gebeurde hier en dat spreekt mij 
als juriste uiteraard aan. 

Bij de geschetste procedure wil ik 
wel een kanttekening maken. Na het 
lezen van het artikel van de hand van 
prof. Zonderland in Intermediair van 7 
april 1978 krijgt men de indruk dat de 
Staatscourant niet door iedereen 
wordt gelezen. Bij de door mij bena-
derde organisaties was men in ieder 
geval niet van het artikel in de Staats-
courant op de hoogte. 

Deze werkwijze te zien als specimen 
van parlementaire onmacht lijkt mij 
niet juist; het gaat mij zelfs te ver! Dat 
de Tweede Kamer tegemoetgekomen 
is aan de wensen van de Minister en -
het zij toegegeven - daarmee aan die 

van de Regeringscommissaris, prof. 
Schadee, kan mijn fractie respecteren. 
De Minister en in latere fase de Twee-
de Kamer stond voor ogen de behan-
deling en de invoeging van het onder-
havige stuk in het huidige recht als één 
geheel te doen geschieden en daar-
voor was vereist dat de verdere behan-
deling zo efficiënt mogelijk zou plaats-
vinden. Dat de lange duur van de her-
codificatie een belangrijke, zo niet 
doorslaggevende factor geweest kan 
zijn in de besluitvorming, lijkt mij niet 
onwaarschijnlijk. 

Dat commentaar, in het bijzonder 
vanuit de wetenschappelijke wereld 
naijlt, is niet verwonderlijk. Brieven 
leest men achteraf altijd het best, zo-
dra gebleken is dat men ze te recht niet 
weggegooid heeft. Dat geldt voor par-
lementaire stukken, maar ook bijvoor-
beeld voor arresten van de Hoge Raad 
waar scribenten van annotaties exact 
weten aan te geven en vaak te recht, 
uitstekend geargumenteerd en gead-
strueerd, hoe het wel of niet had ge-
moeten. Maar men verlieze daarbij 
niet uit het oog, dat zij in de gelegen-
heid waren, daar de nodige tijd voor 
uit te trekken. 

Mijnheer de Voorzitter! De Bijzonde-
re Commissie voor de herziening van 
het Burgerlijk Wetboek in deze Kamer 
heeft met de grootst mogelijke meer-
derheid gemeend, een andere proce-
dure te moeten volgen. En staatsrech-
telijk heeft zij daartoe het volste recht. 
Het was naar mijn mening eleganter 
geweest de voorgestelde werkwijze 
van de Minister te volgen, omdat men 
door middel van afschriften, maarze-
ker ook via de memorie van toelich-
ting, kennis heeft kunnen nemen van 
de hiervoor gememoreerde brieven. 
En voorzover mijn informatie strekt 
heeft de Eerste Kamer niet tegen de 
voorgestelde werkwijze geprotes-
teerd. In ieder geval zou dit de proce-
dure en de invoeringsduur van dit deel 
van Boek 8 hebben bekort. 

Ik wil het graag nog eens heel duide-
lijk zeggen: Mijn fractie heeft de 
grootst mogelijke bezwaren tegen de 
gevolgde procedure. De Kamer is op 
deze manier op een oneigenlijke, 
staatsrechtelijk onaanvaardbare wijze 
te werk gegaan. Dat zal ons overigens 
niet beletten, onze stem aan dit wets-
ontwerp te geven. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is duidelijk dat 
het helemaal niet de bedoeling was, 
dat ik hier het woord zou voeren. Wat 
ik wi l zeggen, heeft ook niet zoveel te 
maken met boek 8 van het Nieuwe 

Burgerlijk Wetboek, het is eerder uit-
gelokt door de wijze waarop mevrouw 
Van der Meer het verkapte recht van 
amendement van deze Kamer ter spra-
ke heeft gebracht. Het lijkt mij nuttig, 
van deze zijde een iets ander geluid te 
laten horen. 

Ik ben persoonlijk altijd sterk ge-
neigd, bij het interpreteren van een re-
gel sterk rekening te houden met de 
ratio ervan. Er wordt ook wel eens op 
een andere wijze met regels omge-
sprongen. Ik heb daarvoor ooit het be-
grip 'Begriffsjurisprudenz' geleerd en 
dat staat niet bekend als een mooi 
woord. 

Ik heb het idee dat de manier waar-
op met de bezwaren tegen het zoge-
naamde verkapte recht van amende-
ment van deze Kamer wordt omge-
sprongen, toch de kant van de Be-
griffsjurisprudenz uitgaat. 

Wat is de ratio van het feit dat de 
Eerste Kamer het recht van amende-
ment niet heeft? Naar mijn idee moet 
die worden gezocht in de problemen 
die kunnen ontstaan bij situaties waar-
in een parlement dat uit twee Kamers 
bestaat die beperking niet kent en 
waarbij wèl beide Huizen het recht van 
amendement hebben. Daar komt het 
namelijk voor dat bepaalde ontwerpen 
tot in het oneindige tussen beide Hui-
zen heen en weer worden geschoven. 

In onze situatie is dat niet zo. De Eer-
ste Kamer kan alleen haar akkoord ge-
ven aan een tekst die uit de Tweede 
Kamer komt, die diezelfde letterlijke 
tekst heeft goedgekeurd. Wanneer 
men dat als ratio van het niet hebben 
van het recht van amendement van de 
Eerste Kamer beschouwt, dan is er 
niets tegen wanneer de Eerste Kamer 
-wanneer zij aanleiding daartoe ziet in 
haar streven naar een zo goed mogelij-
ke kwaliteitvan wetgeving - o v e r een 
bepaald ontwerp inhoudelijke opmer-
kingen maakt en wanneer zij aan de 
moeilijke keuze tussen het accepteren 
van een minder volledig werk of het 
volledig verwerpen ervan, probeert te 
ontkomen door een weg te vinden die 
ertoe leidt dat alsnog dat ontwerp in 
orde wordt gebracht. 

Wij hebben op dit moment in dit 
Huis een voorbeeld daarvan weer on-
der handen bij het befaamde wets-
ontwerp 13005 over de wijziging van 
de Wet op het voortgezet onderwijs. Ik 
meen dat het nuttig is dat onze Kamer 
zich dan zo opstelt. 

Wanneer men dat een verkapt recht 
van amendement wenst te noemen, 
dan is mij dat wel, maar dan heeft het 
woord 'verkapt' voor mij geen nega-
tieve betekenis. 
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D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ter beantwoording van de op-
merkingen van de voorzitter van de 
bijzondere commissie van het nieuw 
BW, wi l ik allereerst hem en de leden 
van de commissie danken voor de wi j -
ze waarop in deze Kamer de behande-
ling van dit ontwerp haar beslag kan 
krijgen, waarbij ik het overigens niet 
op mijn weg vind liggen, in te gaan op 
de procedurele bezwaren, geuit door 
de geachte afgevaardigde mevrouw 
Van der Meer en waarop de heer 
Heijne Makkreel al is ingegaan. 

Ik sluit mij ook graag aan bij de hul-
de die aan de ontwerper, tevens rege-
ringscommissaris, mr. Schadee en zijn 
medewerkers is gebracht. Algemeen -
zowel in als buiten het par lement- is 
men het erover eens dat zijn ontwerp 
een goed ontwerp is en belangrijke 
verbeteringen brengt in het vervoers-
recht, een bedrijfstak die voor ons land 
van uitzonderlijk belang is. Het is een 
prestatie van de eerste rang dat hij 
zo'n omvangrijk werk tot stand heeft 
gebracht, en dat zo weinig kritiek heeft 
ontvangen. 

De heer Voute heeft een levendige 
herinnering opgehaald aan de plechti-
ge zitting in de Ridderzaal in mei 1948, 
nu meer dan 30 jaar geleden. De rede 
die Meijers bij die gelegenheid uit-
sprak en die ook is gepubliceerd, was 
gewijd aan de herziening van het Bur-
gerlijk Wetboek. Meijers deed daarin, 
'als een comptabel-ambtenaar', zoals 
hij zei, verslag en verantwooïding van 
hetgeen hij in het afgelopen jaar ter 
vervulling van zijn taak had verricht. 
Met verwijzing naar een hele reeks 
moderne vreemde wetboeken vertelde 
hij dat hij eerst het nodige vergelij-
kingsmateriaal had verzameld. In de 
tweede plaats wees hij de klippen aan 
waar de codificatie tussendoor moet 
koersen, die van een ver gaande ab-
stractie en die van een ver gaande de-
taillering. Beide aspecten - rechtsver-
gelijking en het zoeken van het juiste 
midden tussen abstractie en wi jdlopi-
ge detaillering — zijn kenmerken van 
het werk aan het nieuw BW gebleven. 
Verder deelde Meijers mee dat er in 
ontwerp ongeveer twee van de zeven 
boeken gereed waren: met Boek 8, dat 
vandaag onze aandacht vraagt, werd 
als afzonderlijk boek nog geen reke-
ning gehouden. 

Nu, dat was zes jaar later anders. 
Toen publiceerde Meijers het bekende 
eerste Groene Boek, waarin de voor-
ontwerpen van de eerste vier boeken 
van het nieuwe BW waren opgeno-
men. In zijn algemene inleiding 
schreef Meijers over het plan voor 

Boek 8: 'Hetzee- en binnenvaartrecht 
heeft in Nederland steeds een belang-
rijke plaats ingenomen. Daarom is 
aan dit hoofdzakelijk tot het verbinte-
nissenrecht behorende deel van het 
burgerlijk recht ook een afzonderlijk 
boek gewijd'. 

Snelle rekenaars zullen inmiddels 
hebben uitgerekend dat 6 jaar na 1948 
= 1954 = 25 jaar vóór nu. Inderdaad, 
wij vieren dezer dagen, d.w.z. begin 
april, het zilveren jubileum van het eer-
ste groene boek. Een jubileum? 25 jaar 
is heel wat langer dan de tijd die Minis-
ter Donker had uitgetrokken voor het 
nieuwe BW, onder het motto 'ieder 
jaar een boek'. Meijers ontviel ons nog 
in 1954, Donker in begin 1956. Het leek 
wel of daarmee de vaart eruit was, hoe 
gestadig ook het werk werd voortge-
zet. Maar nu, na die 25 jaar, is dan toch 
nog maar de eerste helft ingevoerd 
van het werk dat Meijers al in 1954 
klaar had. 

Ik wil hierbij een ogenblik langer stil-
staan om het jubi leum een wat fleuri-
ger aanzien te geven en vraag daarbij 
de aandacht voor twee aspecten: 
waarom het zolang duurde, en hoever 
we zijn. In zijn rede van 1948 maakte 
Meijers - overigens overeenkomstig 
de aard van zijn opdracht - een scherp 
onderscheid tussen regelingen met 
een uitgesproken sociaal of politiek ka-
rakter en degene die meer van techni-
sche aard zijn. De laatste vielen wel 
onder zijn opdracht, de eerste niet. Zo 
kon Meijers bij voorbeeld het echt-
scheidingsrecht laten liggen. De 
scheidslijn blijkt echter niet zo erg 
scherpte trekken: in alle boeken van 
het nieuwe BW zitten onderwerpen die 
mede sociaal en politiek van karakter 
zijn en die we toch niet kunnen laten 
voor wat ze zijn; het zou trouwens 
vreemd zijn, als het in het burgerlijk 
recht dat zo ons hele leven omgeeft, 
anders zou zijn, ook al gaat het hier 
misschien wat minder vaak om de 
aandachttrekkende actuele proble-
men van sociale of politieke aard. 

Met andere woorden, het werk 
werd, toen het werd aangevat, onder-
schat - misschien gelukkig, omdat 
men er anders niet aan had durven be-
ginnen. Het betekent wel, dat het al-
leen al door het overleg over deze on-
derwerpen veel langer moest duren 
dan was voorzien. Maar men krijgt ook 
de indruk dat men in het algemeen -
en dat geldt ook voor Meijers - de pro-
blemen op het technische vlak toen 
onderschatte. De bevestiging van die 
indruk verkrijgt men door vergelijking 
tussen het Groene Boek van 1954 en de 
produktervdie er na 25 jaar uit zijn 
voortgekomen. Dankzij diepgaand 

overleg in het parlement, en daarbui-
ten met deskundigen en organisaties 
van belanghebbenden is het werk ge-
groeid tot een veel rijper geheel dan 
het aanvankelijk was. Maar dat overleg 
kost t i jd, zoals het wetgevingsproces 
in het algemeen veel meer tijd kost 
dan de buitenwacht waarschijnlijk ver-
moedt: met ongeduld maakt men 
geen goede wet. 

Tot zover een verklaring voor de 25 
jaar, waarin zoveel minder klaar kwam 
dan men verwachtte: minder, maar 
van beter kwaliteit. 

Een andere belichting van het jubi-
leum laat zien, hoe ver we nu zijn ge-
komen. Met de Boeken 1 en 2 zijn we 
intussen vertrouwd geraakt, zo ver-
t rouwd, dat ze alweer voorwerp van 
heel wat wijzigingswetten zijn gewor-
den: in Boek 1 wijzigingen van sociale 
en politieke aard, zoals Meijers zou 
hebben gezegd, in Boek 2 vooral door 
de Europese harmonisatie van het 
vennootschapsrecht. 

Boek 3 heeft het, met de Boeken 5 en 
6, tot uw Kamer gebracht en ik heb 
met veel genoegen begrepen, dat deze 
de behandeling met voortvarendheid 
heeft aangevat. Aan de invoeringswet-
ten van deze boeken wordt gewerkt, 
evenals aan die van Boek 4. Het is ha-
chelijk om een termijn te noemen, 
maar men mag en moet er toch mee 
rekenen dat de invoering van deze 
boeken nu in zicht is gekomen. Daarbij 
komt dat ook aan delen van Boek 7 
wordt gewerkt, mede in verband met 
de invoering van de Boeken 3-6. 

En nu dan Boek 8, waarvan het eer-
ste stuk vandaag zijn parlementaire 
behandeling zal voltooien. Geen 
nieuw BW-ontwerp is tijdens zo'n be-
handeling minder gewijzigd; geen wet 
uit deze reeks zal straks meer lijken, 
niet alleen op haar ontwerp, maar ook 
op het voorontwerp. Dat is, dunkt me, 
te danken aan de kwaliteit van dat 
voorontwerp, een voorontwerp dat, 
mede door het overleg met de praktijk, 
al zo grondig was voorbereid, dat het 
weinig van de kritiek had te duchten. 
Het tweede stuk is op komst, aan het 
derde wordt gewerkt. De kwaliteit van 
het eerste stuk geeft de beste hoop 
voor die van beide andere. 

Al met al, de afgelopen 25 jaren zijn 
geen verloren jaren geweest, daarin is 
veel werk verricht, en, wat misschien 
nog meer zegt, we zijn ver gevorderd 
op de weg naar de voltooiing. Ik durf 
daarom toch het woord 'jubileren' in 
de mond te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dank u 
voor het aanhoren van mijn bijdrage 
en ik verzoek u nu het woord te geven 
aan de regeringscommissaris, prof. 
Schadee. 
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D 
De heer Schadee, Regeringscommis-
saris: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
ben verheugd dat de Bijzondere Com-
missie tot het advies is gekomen het 
nu in behandeling zijnde wetsontwerp 
te aanvaarden. Ik ben mijnerzijds er-
kentelijk voor de mogelijkheid die ik 
heb gehad met deze commissie in 
overleg te treden. Dit overleg heeft in-
derdaad tot heroverweging van enige 
onderwerpen geleid, zodat ik de Minis-
ter van Justitie te zijner ti jd voorstellen 
zal doen de oorspronkelijke wetstekst 
van het ontwerp hier en daar enigszins 
te wijzigen. 

Ik denk daarbij vooral aan afdeling 
8.2.6, de reisovereenkomst betreffen-
de, die mede door de voortgeschreden 
ontwikkelingen op dit gebied niet 
meer aan alle wensen van de betrok-
ken partijen voldoet. De heer Voute 
heeft betreurd dat het hernieuwde 
overleg over deze afdeling nog niet is 
afgerond. Ik deel dit gevoelen van 
spijt. 

Ook echter het overleg op internatio-
naal niveau is nog niet afgerond. Er 
bestaat een internationaal verdrag 
over de reisovereenkomst. Sommigen 
van hen die kritiek hebben op afdeling 
8.2.6, stelden ons dit als lichtend voor-
beeld voor ogen. Het verdrag is ter 
sprake gekomen in een commissie van 
regeringsexperts van Unidroit, een in-
ternationaal instituut tot eenvormig-
making van het recht. Daar heeft men 
geconstateerd dat slechts drie uit toe-
ristisch oogpunt van belang zijnde lan-
den tot ratificatie zijn overgegaan en 
dat deskundigen van de Conseil de 
l'Europe en andere informele contac-
ten erop wijzen, dat geen belangrijke 
vermeerdering van het aantal ratifica-
ties is te verwachten, zulks juist om de 
onduidelijkheid met betrekking tot de 
'touroperator', hetzelfde bezwaar dat 
in de memorie van toelichting bij afde-
ling 8.2.6 tegen dit verdrag naar voren 
werd gebracht. 

Een herziening van het verdrag 
wordt dus aanbevolen, zodat het ons 
Nederlanders voorlopig niet zonder 
meer wenselijk kan lijken het nu be-
staande, maar te wijzigen verdrag als 
model voor onze nationale wetgeving 
te gebruiken. 

Na de zo uiterst vriendelijke woor-
den die vorige sprekers aan mij gewijd 
hebben, zou ik nog even iets willen 
zeggen over de totstandkoming van 
Boek 8. Het begon zo buitengewoon 
onschuldig. Op 10 december 1961 
kreeg ik opdracht tot het ontwerpen 
van een nieuw zeerecht, welk ontwerp 
in drie jaar klaar moest zijn. Het ont-
werp was in drie jaar klaar en het wets-

ontwerp dat nu door de commissie is 
bestudeerd, wijkt niet zoveel af van 
wat ik in december 1964 bij de Minister 
van Justitie mocht indienen. 

Daarna echter is de werkingssfeer 
van Boek 8 en daarmee mijn opdracht 
zeer sterk uitgebreid. U treft in het 
wetsontwerp ook een geheel nieuw 
binnenvaartrecht aan en een alge-
meen deel, waarvan de overeenkomst 
van expeditie, de reisovereenkomst en 
vooral de overeenkomst tot vervoer 
met van elkaar verschillende vervoer-
middelen - het vervoer van huis tot 
hu i s - vee l ti jd hebben gekost. Bij het 
ontwerpen van het binnenvaartrecht 
kon evenals bij het zeerecht rekening 
worden gehouden met bestaand recht. 
Anders lag dit bij deze nieuw toege-
voegde titels. Hier moest nieuw recht 
worden geschapen. 

Tussen dit alles door heeft zeer in-
tensief internationaal overleg plaats-
gevonden, dat voorrang kreeg boven 
de voltooiing van Boek 8. Terecht ging 
de toenmalige Minister van Justitie er-
van uit, dat pogingen internationale 
regelingen te treffen, waarbij met Ne-
derlandse wensen rekening werd ge-
houden, moesten prevaleren boven 
het opstellen van nationale regelin-
gen, die dan toch weer zouden moeten 
aansluiten bij wat internationaal werd 
afgesproken. 

Beter was het dan bij het begin 
reeds invloed ui t te oefenen. Op ver-
schillende punten hebben ontwerpen 
voor Boek 8 internationale repercus-
sies gehad en vindt de overeenstenv 
ming tussen enerzijds verdragen en 
ontwerp-verdragen en anderzijds Boek 
8 haar oorsprong niet in de verdragen 
doch in Boek 8. Dit alles kostte veel 
t i jd, maar mijns inziens geen verloren 
ti jd. 

Zéér veel ti jd is ook in beslag geno-
men door het overleg met organisaties 
van belanghebbenden. Boek 8 is arti-
kel voor artikel besproken met juristen 
uit het bedrijfsleven en waar voor hen 
van belang met juristen van de consu-
mentenorganisaties. Ook dit is geens-
zins verloren tijd geweest, want veel 
debatten die anders achteraf hadden 
moeten worden gevoerd, hebben nu 
vooraf plaatsgevonden. Ik hecht eraan, 
mijnheer de Voorzitter, hier in deze 
openbare vergadering de talloze juris-
ten, waarvan de opsomming in het 
groene boek twee volle foliopagina's 
beslaat, nogmaals dank te zeggen 
voor hun hulp. Mocht Boek 8 in de 
praktijk voldoen, dan is dit voor een 
groot gedeelte hun werk. 

Mijnheer de Voorzitter! Napoleon, 
een groot papier zwartmaker, schijnt 
eens gezegd te hebben 'avant d'ecrire, 

réfléchissez a la beauté du papier 
blanc', maar ik geloof dat het de harte-
wens van iedere junior op een advoca-
tenkantoor, van iedere rechter die zijn 
eerste vonnis moet maken en van ie-
der die voor het eerst een wetgevende 
pen op dat witte papier durft te zetten, 
is, dat hij bij dit peinzen over het witte 
papier een beschreven papier vindt 
met een voorbeeld waaraan hij zich 
kan spiegelen. Juristen zijn vaak kopi-
isten. 

Boek 8 is in vele opzichten een ko-
pie. Op het gebied van zee- en binnen-
vaartrecht is Nederland partij bij vele 
verdragen. Een van de principes waar-
aan Boek 8 de hand trachtte houden is 
dat Nederlands recht, wanneer Neder-
land die verdragen heeft geratificeerd, 
een zo getrouw mogelijke kopie daar-
van moet zijn. Ten gevolge daarvan 
vallen sommige teksten van Boek 8 op 
door een wat bizar taaieigen. De ver-
voerder is niet aansprakelijk voor ge-
varen, onheilen en ongevallen van de 
zee en andere bevaarbare wateren, zo 
staat in artikel 8.5.2.10. 

Het komt ui teen verdrag van 1924. 
Het is een aanzienlijk bloemrijker en 
romantischer taal dan de meeste zui-
ver Nederlandse wetgevende teksten. 
De Nederlandse wetgever munt in het 
algemeen niet uit in romantisme. Der-
gelijke letterlijke weergaven van inter-
nationale teksten maken het de rechter 
echter mogelijk zich aan te sluiten bij 
de internationale interpretatie daar-
van, meer dan een nuchtere, typisch 
Nederlandse tekst dit zou doen. Daar 
waar geen verdrag is maakt Boek 8 
veel gebruik van internationale rege-
lingen. Het volgt internationaal aan-
vaarde standaardcontracten. Bij het 
binnenvaartrecht gaat het zelfs zo ver 
dat het gedeeltelijk is gemodelleerd 
naar het Duitse Binnenschiffahrtgesetz, 
dat overigens niet alleen op de Duitse 
maar ook op de Franse Rijn geldt. 

Door dit veelvuldig rekening houden 
met internationaal recht is het ontwerp 
weinig dogmatisch geworden. Ook 
waar Boek 8 geheel losstaat van ver-
dragen en internationale regelingen 
zal het mijns inziens weinig bijdragen 
tot de theorie van het recht. Het ver-
voersrecht is voor een groot gedeelte, 
om met de door de Minister aange-
haalde onderscheiding van Meyers re-
kening te houden, van technische 
aard. Op rechtbanken en advocaten-
kantoren spreekt men bij zee- en bin-
nenvaartrecht nog wel eens van het 
natte recht. 

Een Engelse jurist heeft eens gezegd 
dat recht slecht tegen water kan en 
dan vooral heel slecht tegen zout wa-
ter. Het gaat inderdaad in Boek 8 in het 
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Schadee 

algemeen niet over juridisch verfijnde 
regelingen van emotionele belangen en 
de lezer zal eerder de indruk van droog 
dan van nat recht krijgen. De opzet is 
geweest een nuchtere regeling te ont-
werpen die enerzijds in de gevallen die 
zich voordoen een oplossing geeft en 
die anderzijds voldoende ruim en 
scherp is geformuleerd om ook in on-
voorziene gevallen een bevredigende 
beslissing mogelijk te maken. Men le-
ze dus vooral de tekst zelf en leze er 
niet meer maar ook niet minder uit dan 
er staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Door aan-
vaarding van het bij u liggende wets-
ontwerp wordt een belangrijke stap 
gezet op de lange weg, die leidt naar 
een nieuw Nederlands vervoersrecht. 
Terugziende op die weg - met verlof 
van de Minister spreek ik thans een en-
kel persoonlijk woord - voel ik grote 
dankbaarheid. In de eerste plaats moge 
ik hier mijn vader (mr. H. M. A. Scha-
dee) noemen, die te vroeg stierf om 
mij persoonlijk met zijn grote kennis 
van recht en praktijk bij te staan, doch 
wiens geschriften en dan vooral zijn 
kanttekeningen op het wetsontwerp 
Zeerecht van 1920, van niet geringe in-
vloed zijn geweest. 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar al-
len uit departementskringen, uit vrien-
denkring (en hier is geen tegenstel-
l ing! ) en uit nog persoonlijker omge-
ving die mij met hun raad en daad, ein-
deloos geduld en tolerantie hebben 
bijgestaan en verdragen. * 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet 
openbaar lichaam Rijnmond (13 229). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de voorbereidingen 
voor de behandeling van het wets-
ontwerp tot wijziging van de Wet 
Openbaar Lichaam Rijnmond heb ik 
mij afgevraagd, of de toonzetting zou 
moeten zijn afgestemd op een ernstig 
zieke patiënt, van wie iedereen het ein-
de ziet naderen dan wel op een pa-
tiënt, die wel ernstig ziek is, maar voor 
wie de kansen op herstel duidelijk 
zichtbaar worden en waarvan ver-

wacht mag worden, dat hij na enige 
tijd weer volledig aan het gewone le-
ven kan deelnemen. 

Het onderhavige wetsontwerp toch 
heeft de intentie problemen in het 
functioneren te verhelpen en weer een 
krachtig, aan de eisen des tijds aange-
past bestuurslichaam te doen ont-
staan. Tegelijkertijd is bij de behande-
ling van dit wetsontwerp duidelijk ge-
worden, dat Rijnmond in zijn huidige 
vorm zal worden opgeheven, zodra de 
wet op de bestuurlijke reorganisatie 
haar beslag heeft gekregen. Daarmee 
zijn wi j dan weer terug bij de vraag, 
behandeld bij de begroting van Bin-
nenlandse Zaken, enige weken terug, 
namelijk de vraag welke oplossing 
moet worden gekozen voor het regi-
onaal bestuur. 

Maar eerst nog even terug in de his-
torie. Het openbaar lichaam voor het 
gebied van de Rijnmond is ingesteld 
bij wet van 5 november 1964. Vele rap-
porten, discussies en een langdurige 
parlementaire behandeling waren 
daaraan voorafgegaan. Er waren dis-
cussies over de vraag, of sprake was 
van intergemeentelijke dan wel boven-
gemeentelijke zaken. Uiteraard werd 
gediscussieerd over uitholl ing, al dan 
niet, van de gemeentelijke autonomie. 
Er waren twijfels over de bestuurs-
kracht van het nieuwe orgaan en de 
medewerking, die nodig zou zijn van 
de gemeenten. 

Ook in deze Kamer werd daarvan 
blijk gegeven. Zo liet bij voorbeeld de 
heer Van Lieshout sprekende namens 
de KVP, hiervan uitvoerig blijken. Hij 
zei onder meer: 

'De grootte immers van de proble-
men in de agglomeraties, die om een 
oplossing vragen - en deze problemen 
zijn echt heel groot, mijnheer de Voor-
zitter; ik behoef daarop nu niet nader 
in te gaan, al word ik er praktisch ie-
dere dag in een andere hoedanigheid 
als het ware met de neus bovenop ge-
drukt - eisen een evenredigheid aan 
bestuurskracht, aan bestuurlijke be-
voegdheden, ten einde de agglomera-
tiebesturen in staat te stellen een slag-
vaardig beleid te voeren en een krach-
tige greep te hebben op de problemen. 
Het komt mij voor, dat de vraag of dit 
wetsontwerp op dit punt voldoende 
mogelijkheden biedt, niet met een vol-
mondig ja kan en mag worden beant-
woord. 

Ik ben er mij zeer wel van bewust, 
dat de slagvaardigheid van het agglo-
meratiebestuur slechts verkregen kan 
worden ten koste van de gemeente-
lijke autonomie; naarmate immers het 
agglomeratiebestuur met meer be-
voegdheden tot zelfstandige regeling 

is toegerust, in die zelfde mate zal de 
gemeentelijke zelfstandigheid worden 
uitgehold. Deze gemeentelijke zelf-
standigheid nu wordt in het onderha-
vige wetsontwerp met zeer veel zor-
gen omringd.' . 

De heer Thomassen, een naam die 
mensen uit het Rijnmondgebied waar-
schijnlijk vaker zijn tegengekomen, zei 
in deze Kamer: 

'Wij zijn voorstanders van de moge-
lijkheid, dat Rijnmond zelfstandig kan 
handelen. Wij wil len degenen, die dit 
met zoveel klem hebben betoogd en er 
zelfs de negatieve conclusie met be-
trekking tot het ontwerp van wet aan 
hebben verbonden, hier ook alle eer 
geven door hen te citeren. Een van de 
jongste citaten van de burgemeester 
van Rotterdam - de Minister zal er 
tientallen op zijn tafel hebben gevon-
den - is dat van 24 juli in het blad van 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten. De heer Van Walsum 
schrijft: 

'Mijn bezwaar tegen het wets-
ontwerp, zoals het thans bij de Eerste 
Kamer ligt, is dat Rijnmond niet zelf-
standig handelen kan. Door het 
systeem van richtlijnen en aanwijzin-
gen blijft het aan de afzonderlijke ge-
meenten gebonden. Rijnmond kan 
niet zelfstandig taken ter hand nemen, 
het kan niet vrij en autonoom hande-
len en is daardoor tot machteloosheid 
gedoemd.'. 

Hij schijnt iets van de twijfels van de 
heer Van Lieshout te hebben gevoeld. 
'Terecht wordt in het voorlopig verslag 
van de Eerste Kamer gezegd, dat men 
halverwege is blijven steken. 

Als men misschien prijs stelt op een 
wat deftiger, wat meer gedistantieerd 
citaat, helpt prof. Prins ons, die in de 
onlangs verschenen bundel 'Vooruit-
zichten van de rechtswetenschappen' 
op pagina 166 schrijft, dat het zich laat 
aanzien, dat Rijnmond het eerste li-
chaam van deze aard - de passage 
gaat dus over bovengemeentelijke li-
chamen - zal worden, maar dat het de 
vraag is, of de figuur van het bovenge-
meentelijk lichaam daarmede een eer-
lijke kans zal krijgen. 'Daarvoor lijkt 
Rijnmond in de door de Regering 
voorgestelde vorm te schroomvallig 
uitgerust.'. 

Mevrouw Zeelenberg, eveneens 
sprekende namens de PvdA, merkt op, 
dat in het wetsontwerp geen enkele 
mogelijkheid is ingebouwd, dat Rijn-
mond zelfstandig een of ander werk 
ter hand neemt en ook niet, dat Rijn-
mond zijn richtlijnen en aanwijzingen 
kan laten uitvoeren, want ergens loopt 
men vast op de Commissaris van de 
Koningin, die in theorie kan weigeren 
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om aan het dagelijks bestuur van Rijn-
mond het verzoek te doen, dat dan no-
dig is. Het is volgens het wetsontwerp 
uitgesloten, dat de Raad van Rijnmond 
langs welke moeilijke weg dan ook -
het is er nl. niet ingebouwd — zijn be-
langen zelfstandig kan behartigen. De-
ze deur zit hermetisch op slot, zo stel-
dezi j . 

Mijn citaten en de blik op het verle-
den wi l ik afsluiten met enkele woor-
den, door de heer Westerhout gespro-
ken in de Tweede Kamer. Inhakend op 
opmerkingen van de heer Aarden zegt 
de heer Westerhout: 

'Dat is een punt, waarbij ik even wi l 
stilstaan, omdat ook in mijn fractie de 
gedachte leeft dat, vooral naarmate 
Rijnmond zich ontwikkelt, het bepaald 
zo zal zijn, dat de behoefte zal ontstaan 
aan verdergaande bevoegdheden dan 
waarover Rijnmond thans beschikt. Ik 
vind het dan ook gelukkig, dat de Mi-
nister bereid is geweest toe te zeggen, 
dat hij na een jaar of drie met een nota 
bij de Kamer wi l komen, eventueel 
zelfs met wijzigingsvoorstellen. Dat 
geeft mij hoop, dat wi j binnen niet al te 
lange tijd de gelegenheid zullen heb-
ben dit punt nog eens uitvoerig in dis-
cussie te krijgen.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft wat 
langer geduurd dan drie jaren vóór er 
een wijzigingsontwerp kwam. Eerst op 
20 december 1974 verscheen dat stuk 
en in één van de eerste zinnen van de 
memorie van toelichting constateerde 
de toenmalige bewindsman, dat de be-
stuurlijke voorziening voor het gebied 
Rijnmond niet voldeed. Daarmee ver-
woordde hij stellig de in dat gebied en 
in het land levende gedachten. 

Ik voeg hieraan toe, dat sinds het 
ontstaan van Rijnmond het aantal ta-
ken van het openbaar lichaam zeer 
aanzienlijk is uitgebreid. Ik noem in dit 
verband de overdracht van hinderwet-
bevoegdheden door vrijwel alle ge-
meenten in het gebied en het ontstaan 
van de dienst centraal milieubeheer 
Rijnmond. Voorts verkreeg Rijnmond 
taken op het terrein van buitenstedelij-
ke recreatie, afvalverwerking en regi-
onale coördinatie van de rampenbe-
strijding. Ook op economisch terrein 
kreeg Rijnmond bevoegdheden. Men 
denke slechts aan de SIR-wetgeving. 

Evenwel, inmiddels is dan ook de 
discussie over de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur bezig in een 
andere richting te gaan dan daarvoor 
het geval was - geen vierde bestuurs-
laag bij voorbeeld - en het gevolg was 
een nogal kritisch gestemd voorlopig 
verslag van de Tweede Kamer. Zó kri-
tisch, dat de toenmalige bewindslie-

den meer dan twee jaar nodig hadden 
om het voorlopig verslag te beant-
woorden en, toen dat was verschenen, 
er gesproken kan worden van een vri j -
wel geheel nieuw wetsontwerp. In de 
inleiding op zijn antwoord constateert 
de Minister, dat het hem verheugt dat 
de grote meerderheid van de Kamer 
zich blijkens het voorlopig verslag kan 
verenigen met het doel van het wets-
ontwerp om op korte termijn - U hebt 
het goed gehoord: 'korte termijn ' - de 
positie van Rijnmond te versterken. 
Welk een gevoel voor relativiteit, Mijn-
heer de Voorzitter, óf zou het humor zijn 
geweest. 

Nu ik hier ben aangekomen, wi l ik de 
huidige Minister van Binnenlandse Za-
ken graag even aanspreken. In het 
voorlopig verslag hebben wi j ge-
vraagd, of een zó drastische wijziging 
van het ontwerp niet weer een her-
nieuwde raadpleging van de Raad van 
State nodig maakt. Kennelijk wi l de 
huidige Minister zijn voorganger in be-
scherming nemen - hetgeen hem tot 
op zekere hoogte te prijzen staat -
maar daarmee wordt zijn antwoord 
nietszeggend. Daarom zou ik nu con-
creter wil len vragen, of de huidige Mi-
nister in analoge gevallen wel of niet 
een nieuw advies van de Raad van Sta-
te zal vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik consta-
teerde zojuist, dat een geheel gewij-
zigd ontwerp van wet het licht had ge-
zien, een ontwerp, dat de gedachte 
van stadsgewesten en de idee van 40 
gewesten achter zich had gelaten en 
geprojecteerd moet worden op voor-
stellen, te komen tot 24 provincies. Om 
de rij volledig te maken: nu wi j hier 
aan behandeling toe zijn denkt de Mi-
nister alweer (althans op papier) aan 
17 provincies, terwijl het mij niet uitge-
sloten lijkt, dat in zijn hoofd nog een 
ander getal rondspookt. Dit alles 
maakt echter de beoordeling van het 
wetsontwerp niet gemakkelijker. 

Natuurlijk kunnen wij zeggen: be-
schouw het ontwerp maar als een 
stukje noodwetgeving, dat nog moet 
gelden tot het moment, waarop de reor-
ganisatie van het binnenlands bestuur 
zijn definitieve vorm heeft gekregen. 
Wellicht is dat de eenvoudigste oplos-
sing. Als wi j dat echter doen, moeten 
wi j ook elke binding met of elk vooruit-
lopen op de toekomstige situatie op dit 
moment van ons afzetten. Vanuit deze 
optiek moet de Minister ook onze op-
merking in het voorlopig verslag, dat 
Rijnmond niet vooruit mag lopen op 
de komende reorganisatie binnen-
lands bestuur, lezen. Daarom ook vin-
den wi j , dat wi j er bezwaar tegen moe-
ten maken, dat de Minister in de Twee-

de Kamer tijdens de mondelinge be-
raadslaging zegt, dat zijn inziens drie 
van de vier in artikel 37b genoemde 
onderwerpen straks tot provinciale be-
voegdheden zullen gaan behoren. Dat 
kan pas als wi j weten welke regionale 
taken naar de provincies zullen gaan, 
welke niet en op basis van welke crite-
ria. Als de Minister in zijn antwoord 
opmerkt, dat wi j mogelijk de volgende 
door hem gesproken zinnen over het 
hoofd hebben gezien, onderschat hij 
onze leeswoede. Zelfs wi j weten, dat 
de voorstellen nog tot wet moeten 
worden verheven. 

Wij hebben echter nog meer gele-
zen, nl. blz. 2 van de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer, waar 
staat: 

'Voorkomen moet immers worden, 
dat wijzigingen in de positie van Rijn-
mond niet daarop' (op de ontwerp-
Wet reorganisatie binnenlands be-
stuur) 'zouden aansluiten.'. Ik geef toe, 
dat de daaropvolgende zinnen in ge-
noemde memorie van antwoord de 
zaak weer terugdraaien. 

De huidige bewindslieden zeggen 
op blz. 1 van de nota naar aanleiding 
van het eindverslag echter weer, dat 
de wijziging zich volledig moet voltrek-
ken binnen het raam van de voorgeno-
men bestuurlijke reorganisatie in lan-
delijk verband. Helder is het dus a11er-
minst, zeker niet als wi j ook nog weer 
kijken naar blz. 6 van de nota naar aan-
leiding van het eindverslag, waar staat 
dat het wetsontwerp niet vooruit loopt 
op de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur. 

Nu de Minister echter in de Tweede 
Kamer weer uitspraken doet als 'drie 
van de vier in art. 37b genoemde on-
derwerpen gaan straks over naar de 
provincie', menen wi j te moeten voor-
komen, dat uit ons stilzwijgen onjuiste 
conclusies getrokken zouden worden. 

Hieraan wil ik nog toevoegen, dat 
een eventueel nieuwe provincie Rijn-
mond qua territoir stellig zal afwijken 
van het huidige openbaar lichaam. 
Voor mij staat dan nog helemaal niet 
vast, dat bepaalde taken - zeker geldt 
dat voor 'doe-taken' - die nu naar 
Rijnmond kunnen gaan zonder meer 
tot 'doe-taken' van de nieuwe provin-
cie zullen moeten gaan behoren. 

Samenvattend, zullen wij het voor-
liggende wetsontwerp uitsluitend naar 
de huidige situatie beoordelen, zonder 
op welke wijze en in welke vorm dan 
ook vooruit te lopen op een eventuele 
reorganisatie van het binnenlands be-
stuur. Een vraag, die nog wel bij ons is 
blijven bestaan is, hoe lang het huidi-
ge Rijnmond naar het oordeel van de 
Minister nog zal blijven bestaan. 
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Minister Wiegel: Als ik daarop een ant-
woord gaf, zou ik waarschijnlijk voor-
uitlopen op datgene waarvan u wilt 
dat er niet op vooruitgelopen wordt. 

De heer Kolthoff (PvdA): U zou een in-
dicatie kunnen geven op welke termijn 
u ongeveer denkt. U behoeft zich niet 
tot de dag precies vast te leggen. On-
langs hebt u gezegd dat wi j in april 
waarschijnlijk een nota krijgen. Dan 
kunt u een taxatie maken. Het kan erg 
van belang zijn het te weten. 

In het vervolg van mijn betoog zal ik 
nog ingaan op een viertal punten, nl. 
artikel 30, artikel 37b, de financiën en 
het aantal raadsleden. 

Artikel 30 geeft de Raad van Rijn-
mond bevoegdheid richtlijnen vast te 
stellen met betrekking tot een aantal 
onderwerpen. Eén van die onderwer-
pen is de inrichting en het beheer van 
havens. Ter voorbereiding van de be-
handeling van het wetsontwerp in on-
ze Kamer hebben wij een nadere ver-
duidelijking gevraagd van de inhoud 
van het begrip inrichting en beheer. 
Bij behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat is eveneens om 
nadere toelichting gevraagd. Noch het 
antwoord van deze Minister noch dat 
van de Minister van Verkeer en Water-
staat heeft de duidelijkheid gebracht, 
die wenselijk wordt geacht. Met name 
de mededeling van laatstgenoemde 
bewindsman, luidende: 

'Het ligt voor de hand dat de verant-
woordeli jkheid van de havenbeheer-
der binnen het kader van de eventuele 
richtlijnen onverlet zal blijven.'. 

Was en is stellig waar, maar ver-
meldt niets over de inhoud van die be-
grippen. 

Vandaar dus weer onze vraag: waar-
aan denkt de Minister, wanneer hij de-
ze gewijzigde tekst voorstelt, aan nau-
tisch beheer, technisch beheer of f i -
nancieel beheer? Heeft Rijnmond de 
nodige deskundigheid in huis of moet 
het zich die - in goed Drents gezegd -
'aantuigen'? Krijgen wi j dan twee ap-
paraten naast elkaar? Wie betaalt dat 
dan? Kan de Minister door middel van 
enkele voorbeelden verduidelijken 
waaraan wordt gedacht bij de termen 
' inrichting' en 'beheer'? 

Ik wi l wel zeggen, Mijnheer de Voor-
zitter, dat wi j de stellige indruk heb-
ben, dat de wet op dit punt niet zal 
werken. Het is ons ook niet duidelijk 
waarom en op welke wijze dit onder-
deel in de wet is gekomen. 

Is dit een compromis geweest en, zo 
ja, betekent dat dan niet een zinloos 
c.q. een krachteloos compromis. Bo-
vendien, waarom is het nodig? Rijn-

mond heeft al vrij vergaande bevoegd-
heden op het terrein van de ruimtelijke 
ordening, van de milieuwetten met in-
begrip van de Hinderwet en de vraag 
is, of Rijnmond dan nog meer be-
voegdheden nodig heeft en, zo ja, hoe 
zij die kan uitoefenen op het punt van 
inrichting en beheer. 

Voor zover het belang van het ge-
bied van het Openbaar Lichaam zulks 
vordert, zegt artikel 37b, kan de Raad 
bepalen, dat een viertal bevoegdhe-
den van regeling en bestuur van ge-
meenten overgaat naar Rijnmond? 
Hiervan zegt de Minister, dat een drie-
tal naar de provincies nieuwe stijl zal 
overgaan. 

In het begin van mijn betoog heb ik 
al aangegeven, dat wi j tegen het uit-
spreken van de gedachte van eventu-
ele overdracht op dit moment nogal 
bezwaren hebben. Want behalve de 
reeds genoemde bezwaren komt hier 
nog bij, dat mijns inziens een aantal 
van deze zaken wellicht wel een inter-
gemeentelijk karakter hebben, maar 
daarmee nog stellig geen provinciale 
taak zijn geworden. Als bij voorbeeld 
de bedrijfsgeneeskundige dienst van 
gemeenten onderdeel is van een dis-
trict-geneeskundige dienst, is het voor 
mijn gevoel zonder meer uitgesloten 
deze bedrijfsgeneeskundige tak tot 
een provinciale taak te verklaren. In 
veel delen van het land is juist de be-
drijfsgeneeskundige afdeling één van 
de omvangrijkste en belangrijkste af-
delingen van een regionale dienst van 
openbare gezondheidszorg. 

In het voorlopig verslag hebben wi j 
reeds enkele opmerkingen gemaakt 
over het punt van het oprichten en in-
standhouden van dè brandweer. Ook 
na het antwoord van de Minister is mij 
nog niet duidelijk in hoeverre Rijnmond 
hier werkelijk met enige zin voor reali-
teit bevoegdheden zou kunnen overne-
men, zeker niet wanneer het bepaald 
l idwoord 'de' wordt gebruikt. Wat blijft 
er dan nog over voor de gemeenten? 
Hoe in deze Kamer overigens over een 
toekomstige overdracht van de brand-
weer naar provincies wordt gedacht, is 
bij de begrotingsbehandeling mijns in-
ziens wel duidelijk geworden en be-
hoeft hier niet herhaald te worden. 

Ik voeg er alleen nog aan toe dat 
men ook in het gebied zelve bezwaren 
heeft tegen een overdracht van dit on-
derdeel. In het voorlopig verslag heb-
ben wi j gevraagd duidelijk te maken, 
dat Rijnmond op een financiële gezon-
de basis kan starten. Enerzijds zeggen 
de bewindslieden: 

Rijnmond kan zich best redden: een 
beetje de buikriem aanhalen, dan gaat 
het prima; ook als wi j rekening nou-

den met de uitbreiding van taken 
volgens deze wet, maar anderzijds 
zeggen zij: 

Wij hebben dat nu wel gezegd, maar 
of dat voor 1979 ook werkelijk zo is, 
kunnen wi j - bewindslieden - niet be-
oordelen, want de begroting 1979 is 
nog niet goedgekeurd. 

Heb ik het goed begrepen, dan is 
ook die voor 1977 nog niet goedge-
keurd, althans op het moment van be-
handeling van de wet in de Tweede 
Kamer was dat nog niet het geval. Hoe 
zit het nu; kan op basis van een niet 
goedgekeurde begroting 1977 wel ge-
concludeerd worden, dat het goed zit 
met de financiële positie van Rijn-
mond en kan geen oordeel worden ge-
geven op basis van een eveneens niet 
goedgekeurde begroting 1979? 

Voorts is destijds in de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer uit-
zicht geboden op verhoging van de 
rijksbijdrage in de algemene kosten en 
wel op blz. 13 daarvan. Daarvan is nu 
kennelijk geen sprake meer, hetgeen 
naar mijn gevoel op zijn zachtst ge-
zegd teleurstellend mag heten. Blijft 
de vraag, of er sprake is van een ge-
zonde financiële basis. In de memorie 
van antwoord aan onze Kamer zeggen 
de bewindslieden dat Rijnmond bereid 
is, zich aan te passen aan de realiteit. 
Er werd een tekort geraamd van glo-
baal 2 min. Heeft de Staatssecretaris 
nu al aanwijzingen dat bezuinigingen 
tot dit bedrag mogelijk zijn? Zou het 
toch niet in de rede liggen, gelet op de 
uitbreiding van taken dat ook de 
Staatssecretaris iets doet, zeg de helft, 
dit te meer omdat de vergoedingen 
voor de kosten van de ruimtelijke or-
dening, gebaseerd op f 400.000 mijns 
inziens toch ook niet zo ruim bemeten 
zijn? Onlangs zei de Minister'150 min. 
is maar een gaatje' en dan kan toch 
globaal gesproken 1 min. nauwelijks 
problemen opleveren? 

Staatssecretaris Koning: Dat is het ver-
schil tussen de Minister en de Staats-
secretaris. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik kan mij niet 
voorstellen dat dat 149 min. is. 

Is ook rekening gehouden met de 
verliezen bij de NV Afvalverwerking 
Rijnmond, waarin Rijnmond een meer-
derheidsbelang heeft? Indien dit niet 
het geval is, wi l ik graag weten waar-
om dat niet is gebeurd. 

Rijnmond krijgt de bevoegdheid, 
een opslag te heffen op de onroerend-
goedbelasting. Kan worden meege-
deeld waaraan wordt gedacht? Is het 
in de vorm van een vast bedrag per 
f 3000 economische waarde of per 10 
m2 belastbare oppervlakte, of wordt ge-
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dacht aan een opcentenheffing? In het 
voorlopig verslag hebben wi j blijk ge-
geven van enkele twijfels omtrent de 
realiteitswaarde van de voorgestelde 
belastingheffing, hetgeen nog is ver-
sterkt na kennisneming van de aan ons 
verstrekte gegevens. Wij kregen een 
staatje waaruit blijkt dat Krimpen a/d 
IJssel, waar de belasting wordt gene-
ven naar oppervlakte, per eenheid een 
bedrag vraagt van f 4,60, terwij l dat in 
Maassluisf 13,60 en in Rotterdamf 12 
is. Bij een heffing op basis van opeen-
ten wordt dit verschil nog geaccentu-
eerd en ik vraag mij af, of het verant-
woord is in één gebied met zo grote 
verschillen te werken. Ons definitief 
oordeel zal mede afhangen van het 
antwoord. 

Is bekend of Rijnmond al plannen 
heeft inzake de invoering van onroe-
rend-goedbelasting? Is het juist, dat 
gespeeld wordt met de gedachte voor 
het eerst per 1 januari 1981 tot invoe-
ring van die belasting over te gaan? Zo 
ja, welk bedrag zal dan worden gene-
ven? Moet die eventuele belastingop-
brengst ook dienen om tekorten van 
voorgaande jaren te dekken? 

Indien zou blijken, dat belastinghef-
fing op de voorgestelde wijze weinig 
reële mogelijkheden geeft - hetgeen 
naar mijn mening het geval is - wordt 
de noodzaak tot verhoging van de 
rijksbijdrage in de algemene kosten al-
leen maar groter. Hieraan wil len wi j 
nog wel toevoegen, dat wi j ondefschrij-
ven wat de Raad voor de Gemeente-
lijke Financiën heeft gezegd, nl. dat in 
principe de algemene kosten voor 
100% ten laste van het Rijk behoren te 
komen. Dat gemeenten kans zouden 
hebben op een besparing van hun uit-
gaven in de sfeer van de algemene 
kosten door de aanwezigheid van Rijn-
mond is voor mijn gevoel een sprook-
je. 

Ten slotte het aantal raadsleden. Bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
aan de overzijde is gesproken over 
vermindering van het aantal. Mogen 
wi j voor de volgende verkiezingen 
voorstellen ter zake verwachten? Hoe-
wel het uiteraard geen doel zal mogen 
zijn, zou wellicht de hierdoor verkre-
gen besparing kunnen worden ge-
bruikt voor verhoging van het percen-
tage van de algemene uitkering. 

Een aantal van de voorgestelde 
maatregelen zijn duidelijk verbeterin-
gen in vergelijking met de huidige situ-
atie. Ik denk met name aan enkele 
voorstellen op planologisch terrein. 
Andere kunnen hier en daar tot een 
verbetering leiden, weer andere lijken 
slecht hanteerbaar en kunnen mogelijk 

nieuwe competentieproblemen schep-
pen. Ik denk hierbij met name aan de 
zaken rondom het havenbeheer. 

Met name de komende reorganisa-
tie van het binnenlands bestuur doet 
vragen rijzen over de zin van het nu 
nog veranderingen aanbrengen. Het is 
de vraag of nu nog het doel - het ver-
sterken van de positie van Rijnmond -
werkelijk kan worden bereikt. 

Aan het begin van mijn betoog voer-
de ik een patiënt ten tonele. Onze frac-
tie is er voorshands nog niet van over-
tuigd dat het voorgestelde medicijn 
(nog) baat kan geven. Wellicht kan het 
antwoord van de verantwoordelijk me-
dicijnman de fractie nog het nodige 
vertrouwen schenken. 

D 
De heer Elfferich (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou kunnen beginnen 
met mij aan te sluiten bij mijn voor-
ganger, die heeft gezegd dat de 
geschiedenis van het openbaar li-
chaam Rijnmond er bepaald niet een is 
van haastwerk. Voordat destijds de be-
handeling in de Tweede Kamer kon 
beginnen, was reeds veel denkwerk 
aan het papier toevertrouwd. Het re-
sultaat werd op 28 januari 1964 aan 
het oordeel der Kamer onderworpen 
en het haalde, na een aantal wijzigin-
gen, op 25 februari 1964 in de Tweede 
Kamer de eindstreep. 

Het was destijds een boeiend debat 
over een onderwerp, dat voor Neder-
land nieuw was. Het werd algemeen 
gezien als een experiment, zeker niet 
maatgevend voor andere gevallen en 

het zou zeker geen raamwet zijn. Het 
wetsontwerp haalde de eindstreep 
met 104 stemmen vóór en 19 stern-
men tegen. 

Het hoofdargument van de tegen-
stemmers was dat het lichaam onvol-
doende bevoegdheden zou bezitten en 
dus niet op adequate wijze zou kunnen 
werken. Men was echter ook in de 
kring van de voorstemmers bepaald 
niet onverdeeld gelukkig. De heer Kolt-
hoff heeft een gedeelte uit de stern-
verklaring van de heer Westerhout van 
destijds geciteerd. Die heb ik ook in 
mijn tekst staan, terwijl we toch niet bij 
elkaar hebben gespiekt. De heer Wes-
terhout wees erop, dat de Regering ten 
aanzien van een belangrijk discussie-
punt, namelijk de uitbreiding van de 
bevoegdheden van Rijnmond, had 
toegezegd, dat na een beperkte peri-
ode de wenselijkheid van wijzigingen 
nader zou worden bezien. 

Op 3 november 1964 werd het wets-
ontwerp ook in deze Kamer aanvaard, 
zonder hoofdelijke stemming en zon-
der aantekening, echter niet dan nadat 
de toenmalige minister Toxopeus had 
toegezegd, dat reële bevoegdheden, 
als Rijnmond daarom vroeg, er ook 
zouden komen, al zou het na zeer korte 
tijd zijn. Die korte tijd resulteerde erin, 
dat op 20 december 1974 een minister 
van Binnenlandse Zaken erin slaagde, 
een voorstel tot wijziging van de wet 
openbaar lichaam Rijnmond in te die-
nen. 

In de eerste zin van de memorie van 
toelichting van dat wetsontwerp staat 
- de heer Kolthoff heeft er even-

De heer Elfferich (CDA) aan het woord 
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eens op gewezen - dat de bestuurlijke 
voorziening voor het gebied van Rijn-
mond, die in de wet is neergelegd, in 
verschillende opzichten niet voldoet. 
Het was een wijs bewindsman, die dit 
neerschreef, maar de nuchtere waar-
heid gebiedt te zeggen, dat een discus-
sie mogelijk is over de vraag, of de 
woorden 'in verschillende opzichten' 
beter niet geschrapt kunnen worden. 

Hoe dit alles ook zij, wi j staan nu 
voor de vraag, of het gewenst is, de 
beperkte doelstelling, die het wets-
ontwerp voor ogen staat, te bevorde-
ren, namelijk door de aanvaarding van 
het nu voorliggende ontwerp van wet. 
Zowel de bewindsman, die het ont-
werp heeft ingediend als de Minister 
die het thans verdedigt, hebben met 
duidelijke woorden gezegd, niet voor-
uit te willen lopen op de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur: 'in alge-
mene zin geen consequenties' (memo-
rie van toelichting, blz. 2) en: 'met het 
voorliggende ontwerp wordt beoogd, 
de positie van Rijnmond op korte ter-
mijn en voor de tijd tot aan de verwe-
zenlijking van de komende bestuurlijke 
reorganisatie te versterken' (memorie 
van antwoord, Eerste Kamer, blz. 1). 

Met dit voor ogen wil mijn fractie na-
gaan, of het juist is op dit moment de 
wetswijziging te bevorderen. Ik zeg 
met opzet 'op dit moment', omdat de 
Minister slechts 14 dagen geleden ter 
gelegenheid van de behandeling van 
zijn begroting in deze Kamer een aan» 
tal mededelingen heeft gedaan, die al-
thans de vraag hebben doen rijzen, of 
de behandeling nu wel het goede 
ogenblik zou zijn. Wij zien immers vol 
verlangen uit naar de aangekondigde 
nota van wijzigingen vergezeld, en dat 
is misschien nog belangrijker, van een 
begeleidende brief, waarin beslissin-
gen zullen worden voorgesteld en kno-
pen zullen worden doorgehakt. Maar... 
als dat al zo zou zijn, blijft de vraag, 
wanneer zal dat allemaal gebeuren, en 
wie zal het betalen? 

Een blik terug op deze warrige mate-
rie en een blik vooruit, leert snel dat in 
elk geval, hoe het ook loopt, in jaren 
zal moeten worden gedacht. En dan 
rijst de vraag: Is het verantwoord de 
huidige situatie in Rijnmond te laten 
voortduren? De huidige situatie bevre-
digt n iemand- en ik trap met deze op-
merking een open deur in - , het laten 
voortduren ervan heeft grote bezwa-
ren. 

Ik heb mijn betoog aangevangen 
met een enkele verwijzing naar de be-
handeling van de wet in 1964 aan de 
overzijde van het Binnenhof. Ik heb er 
- als lid dier Kamer destijds - daad-

werkelijk mijn bijdrage aan geleverd, 
maar ik ben ervan overtuigd, dat geen 
van de toenmalige leden van beide Ka-
mers hebben verwacht - ook niet de 
toenmalige minister - dat het meer 
dan 14 jaar zou duren aleer een wets-
wijziging in behandeling zou komen. 

Er zijn voor een experiment maar 
twee mogelijkheden en hettoenmali-
ge wetsontwerp was een experiment. 
Men stopt het na enige tijd of men 
gaat er mee door, maar dan wel aan-
gepast aan de ervaringen in het groei-
proces opgedaan. Ik geef toe, dat dit 
een heel simpele voorstelling van za-
ken is, maar dat het toch als uitgangs-
punt misschien werkbaar is. Want 
toegepast op Rijnmond betekent het 
woord 'experiment', dat de bedoeling 
van de wetgever destijds was en nu 
nog is, dat samenwerking in de Rijn-
monddelta noodzakelijk moet worden 
geacht. De bovengemeentelijke taken 
rijzen met name in dit gebied als het 
ware de pan uit. Het experiment sloeg 
slechts op de wijze, waarop de samen-
werking gestalte zou moeten krijgen. 
Er is dus met Rijnmond geen weg te-
rug! 

Intussen heeft de ti jd en het denken 
niet stilgestaan en is de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur aan de 
horizon verschenen. Ik verwijs slechts 
naar het levendige debat van 13 maart 
j l . in deze Kamer, waarbij - uiteraard -
niemand het achterste van de tong 
heeft laten zien. Ik kom dus weer terug 
op de vraag of Rijnmond daarop moet 
of kan wachten. Duidelijk is het mijns 
inziens dat als er geen weg terug is, de 
weg verder moet worden gelopen en 
nu kunnen de voorstellen, zoals in het 
wijzigingsontwerp voorgelegd, een 
volgende stap op de weg zijn. 

Bij het bestuderen van de stukken 
blijkt dat niet iedereen enthousiast is, 
maar als het staatje op blz. 7 van de 
memorie van toelichting nog repre-
sentatief is (ik ga daarvan uit) lijkt er 
mij toch in elk geval een werkbare 
meerderheid te zijn. Hoe men het dan 
ook keert of wendt, een verbetering 
van de bestuurlijke situatie is het in elk 
geval wel. 

Ik kan het dan ook eens zijn met ge-
deputeerde staten van Zuid-Holland, 
die zeggen dat op de weg naar een 
provincie de wijzigingen een eerste 
stap in die richting zijn. Een eerste 
stap. En wanneer de volgende? Dat is 
misschien gemakkelijker gevraagd 
dan er een exact antwoord op te ge-
ven. Ik verlang dat antwoord dan ook 
nu en vandaag bepaald niet. Ik ver-
wacht en verlang het wel in april, 
d.w.z. in de nota van wijzigingen inza-
ke de reorganisatie van het binnen-

lands bestuur. Eén ding moet naar de 
mening van mijn fractie de Minister 
duidelijk zijn, namelijk dat er snel 
klaarheid moet komen over de richting 
en de omvang van Rijnmond. 

De tegenwoordige situatie van de 
mengeling van bovengemeentelijke 
en intergemeentelijke taken moet zo 
snel mogelijk worden beëindigd. Het 
werkt vaak frustrerend en irriterend in 
de bestuurlijke sector en het is dodelijk 
voor de belangstelling van de bevol-
king. 

Ik kan mij dan ook duidelijk vinden in 
de visie van de nieuwe voorzitter van 
Rijnmond, die in zijn rede ter aanvaar-
dig van dit ambt over de toekomstige 
status van Rijnmond onder meer heeft 
gezegd: 

'In elk geval moet worden vermeden 
dat Rijnmond zwevend en wellicht op-
stijgend naar het niveau van een pro-
vincie, door de wind der verandering 
weggeblazen wordt naar de eeuwige 
jachtvelden van theoretische bestuurs-
modellen'. Ik zal het als mijn taak be-
schouwen, aldus de heer Oele, dat 
Rijnmond van deze wereld blijft. 

Ik wi l het nog wel duidelijker zeggen. 
Rijnmond moet zo snel mogelijk een 
provincie worden. Als ik dan hardop 
mag denken (het is wellicht mijn laat-
ste kans in deze Kamer) dan ligt uit-
breiding met het gebied van de 
Drechtsteden m.i. voor de hand. 

In 1964 ging het vooral en met name 
om de ontwikkeling van het Water-
weggebied, die om een bestuurlijke 
aanpassing in bovengemeentelijke zin 
vroeg. Thans en straks in de jaren '80 
gaat het om ontwikkeling, consolidatie 
en behoud van deze slagader van het 
welzijn van Nederland en Europa. Rijn-
mond is meer dan het gebied alléén. 

Mijn fractie gaat akkoord met het on-
derhavige voorstel, maar daarbij wel 
inbegrepen hetgeen ik zoeven heb op-
gemerkt, omdat slechts dan verwacht 
mag worden dat er een groei ontstaat 
in het proces dat moet leiden tot een 
slagvaardig bestuur van de delen en 
van het geheel. 

Ten slotte wil ik naar aanleiding van 
de memorie van antwoord nog twee 
opmerkingen maken. De Minister 
geeft voor problemen die zouden kun-
nen ontstaan indien bij een toekomsti-
ge provincie taken zouden moeten te-
rugvloeien naar gemeenten, als oplos-
sing aan de mogelijkheid van het ge-
bruik maken van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen. Ik waardeer 
het optimisme van de bewindsman, 
maar ik heb toch de neiging om zelf 
niet verder te komen dan de bewinds-
man, op dit punt althans, het voordeel 
van de twijfel te gunnen. 
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Met betrekking tot de financiën van 
Rijnmond kan ik als start wel akkoord 
gaan met het uitgangspunt zoals dit is 
weergegeven in de brief van de Staats-
secretaris aan het bestuur van Rijn-
mond. 

Ik maak er wel een aantekening bij, 
namelijk dat, indien met argumenten 
gestaafde problemen van financiële 
aard zouden rijzen en welke dan niet 
uitsluitend het gevolg zijn van overna-
me van taken van gemeenten, Rijn-
mond mijns inziens mag verwachten 
en verlangen in zulke gevallen bij de 
bewindslieden een wil l ig oor te vin-
den. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Aanvankelijk was ik van 
plan over dit wetsontwerp langdurig 
met de Minister van gedachten te wis-
selen, maar de heer Kolthoff heeft een 
groot aantal vragen, die ik de Minister 
wilde stellen, reeds gesteld. Ik vind het 
dan niet zinvol deze in extenso te her-
halen. 

Wij veronderstellen dat de gemeen-
te Rotterdam met deze beperkte wets-
wijziging het meest ongelukkig is. Niet 
alleen omdat zij zich zelf nog geen pro-
vinciale hoofdstad kan noemen, maar 
vooral omdat zij haar greep op het ha-
vengebeuren ziet verminderen. Wij 
vinden dat in het geheel niet zo erg, 
omdat nu ook alle bij dit gebied be-
trokkenen aan de besluitvorming kun-
nen deelnemen. Dat is alleen maar toe 
te juichen. 

In zijn memorie van antwoord aan 
deze Kamer merkt de Minister echter 
op, dat Rijnmond tot op zekere hoogte 
een provinciale status kan verwerven. 
Het is bijzonder prettig dat via de thans 
voorgestelde wetswijziging Rijnmond 
zelf kan beslissen over de ruimtelijke 
ordening in zijn gebied en met name 
over de havenplanning. Deze ordening 
is in feite een van de belangrijkste za-
ken die in deze regio een rol spelen. 

Wij betreuren het echter dat de be-
voegdheden die de provincies hebben, 
namelijk het houden van toezicht en 
het optreden als beroepsinstantie, niet 
aan Rijnmond zijn toebedeeld. Wij be-
treuren het dat de Rijnmondraad nog 
geen autonomie heeft, of, zoals in de 
memorie staat, nog geen eigen huis-
houden heeft. Kan de Minister nog 
eens uitleggen waarom hij hiertoe niet 
is overgegaan, vooral daar de bestuur-
lijke reorganisatie dank zij zijn voortva-
rendheid op dit gebied binnenkort ge-
realiseerd gaat worden? Zo zouden wi j 
althans de woorden van de Minister 

van veertien dagen geleden in deze 
Kamer uitgesproken kunnen interpre-
teren. 

Wij zien niet in waarom aan Rijn-
mond deze bevoegdheden niet zouden 
kunnen worden gegeven. In feite bete-
kent het een bestendiging van de vier-
de bestuurslaag. 

Over de financiële toestand van Rijn-
mond heeft collega Kolthoff reeds zijn 
bezorgdheid uitgesproken. Daar slui-
ten wi j ons gaarne bij aan. Je kunt je 
echter wel afvragen water van de uit-
breiding van de bevoegdheden te-
rechtkomt als in de praktijk zal blijken, 
dat hij hiertoe financieel niet in staat is. 
Of is de Minister een andere mening 
toegedaan? 

Bestek '81 is een prachtige facade 
om zich achter te verbergen. Juist in 
dit gebied waar de grootste haven ter 
wereld is gevestigd - dat mag ik als 
Amsterdammer gelukkig nog wel zeg-
gen - z o u het te prijzen zijn als extra sti-
mulansen konden worden gegeven. 
Kan de Minister of de Staatssecretaris 
aangeven c.q. toezeggen, juist in het 
kader van de economische opleving, 
die ons land zo hard nodig heeft, op 
welke gebieden extra financiële steun 
aan het Rijnmondgebied kan worden 
verleend? 

In artikel 30 van deze wet worden de 
bevoegdheden van de Rijnmondraad 
nog eens specifiek opgenoemd. Het is 
eigenlijk jammer dat zo'n lange ti jd 
verlopen is tussen de indiening van 
deze wetswijziging en de finale be-
sluitvorming vandaag in deze Kamer. 
In de tussentijd is echter wel de kader-
wet specifiek welzijn tot stand geko-
men. De vraag doet zich voor of op dit 
gebied de Rijnmondraad bevoegdhe-
den toegekend kunnen worden. Zou 
de Minister hierover zijn oordeel kun-
nen geven? Met belangstelling zien wi j 
het antwoord van de Regering tege-
moet. 

D 
De heer Feij (VVD): Mijnheer de Voor-
zitter! Ruim vier jaar geleden, om pre-
cies te zijn op 20 december 1974, werd 
het voorl iggende wetsontwerp tot wi j -
ziging van de Wet openbaar lichaam 
Rijnmond, bij de Tweede Kamer inge-
diend. Misschien zeg ik het niet hele-
maal juist, want wat thans bij ons in 
behandeling is, is een in de loop van 
de afgelopen jaren nogal omgeploegd 
wetsontwerp. 

Het is dan ook een moeilijke materie. 
Wij hebben in ons land een lange erva-
ring op het terrein van de drie klassie-
ke bestuurslagen: Rijk, provincies en 
gemeenten. Maar zodra wi j ons bewe-

gen op de tussenliggende gebieden, 
geraken wi j in onzekerheid. Het tussen 
Rijk en provincies gelegen gebied is 
vrijwel geheel onontgonnen. Er is 
even gedacht aan landsdelen, maar 
die gedachte is al weer spoedig op de 
achtergrond geraakt. En het tussenge-
bied tussen provincies en gemeenten 
is weliswaar meer tot leven gekomen 
dankzij het instrument van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, 
maar dit is ook behelpen geblazen. 
Door de snelle opvulling van dit ge-
bied wordt de ontoereikendheid van 
deze wet steeds pijnlijker ervaren. 

In de afgelopen tien, twintig jaar zijn 
de experimenten met onze gewesten 
en pré-gewesten op gang gekomen, 
maar de vrees voor het ontstaan van 
een vierde, bureaucratische bestuurs-
laag - waarvan wi j allen in ons land 
wars zijn - heeft ook niet bepaald sti-
mulerend gewerkt op het vorm en in-
houd geven van deze samenwerkings-
vormen, al is er op dit terrein deson-
danks een aantal positieve resultaten 
bereikt. Thans denken wi j weer meer 
in de richting van schaalverkleining 
van provincies en schaalvergroting 
van gemeenten, welke operatie wordt 
aangeduid met de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur. Het laatste 
woord hierover is, dit in tegenstelling 
tot de hoop van de heer Elfferich, ech-
ter nog bij lange na niet gesproken. 

Er bestaan twee experimenten waar-
aan een wettelijke basis ten grondslag 
ligt: Het openbaar lichaam Rijnmond 
en de Agglomeratie Eindhoven. Maar 
meer dan wat vingeroefeningen zijn 
het niet. Zo stelt de PvdA-fractie in de-
ze Kamer in het voorlopig verslag: 'Wij 
tekenen hierbij evenwel met nadruk 
aan, dat de inhoud van dit wets-
ontwerp geheel op zich zelf moet wor-
den beoordeeld en niet mag worden 
beschouwd als een voorloper van de 
komende reorganisatie van het open-
baar bestuur.'. 

Ook de Minister is deze mening toe-
gedaan waar hij in de memorie van 
antwoord stelt dat, hoewel Rijnmond 
straks een bepaald aantal taken van de 
provincie Zuid-Holland overneemt en 
daaraan in beperkte mate een provin-
ciale status kan ontlenen, van een ver-
dere uitgroei geen sprake kan zijn. 
Evenmin gaat de vergelijking met de 
provincie op, omdat het openbaar li-
chaam een aantal taken van de provin-
cie mist, zoals het toezicht en het fun-
geren als beroepsinstantie, maar bo-
vendien - aldus de bewindsman - in 
tegenstelling tot provincie en gemeen-
te, een eigen autonomie, een eigen 
huishouding, mist. 
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Mijnheer de Voorzitter! Zo zitten wi j 
dan nog altijd met het astrale, openba-
re lichaam Rijnmond, een vijftien jaar 
oud lichaam, waaraan een barenstijd 
van negen jaar vooraf ging. Het wordt 
inderdaad hoog tijd dat dit openbare 
lichaam volwassen wordt. Dit wets-
ontwerp is een poging daartoe. 

Wat heeft die volgroei in de weg ge-
staan? Ik wi l mij beperken tot enkele 
hoofdoorzaken: Te weinig en uitslui-
tend coördinerende bevoegdheden, 
want van een vrijwil l ige overdracht 
van bevoegdheden door de deelne-
mende gemeenten is geen sprake ge-
weest; te weinig bestuurbaarheid ten 
gevolge van het ingewikkeld door el-
kaar heen functioneren van drie en een 
halve bestuurslaag terwij l die derde 
bestuurslaag bovendien bestaan uit 
een aantal gemeenten van zeer uiteen-
lopende omvang; en ten slotte een 
derde hoofdoorzaak: de te beperkte f i -
nanciële armslag. 

De enige vraag die wi j ons vandaag 
moeten stellen is deze: komt dit wets-
ontwerp aan deze tekortkomingen te-
gemoet? Komt het in voldoende mate 
tegemoet? 

Wel, laten wi j het lijstje dan maar 
eens nagaan. 

1. Te weinig bevoegdheden. Ik ben 
van mening dat de uitbreiding van de 
bevoegdheden, zoals dit wetsontwerp 
voorstaat, inderdaad tegemoet komt 
aan de bezwaren zoals deze zich in de 
praktijk hebben doen gelden. Naast de 
nieuwe bevoegdheden op het gebied 
van de ruimtelijke ordening en de pla-
nologie, voorziet artikel 30 in een ruim 
aantal nieuwe bevoegdheden. Te wei-
nig taken. Artikel 37a geeft een nieuwe 
taak op het gebied van de milieuhygië-
ne, waarbij zowel van regeling als van 
bestuur, dus uitvoering wordt gespro-
ken. Artikel 37b geeft eveneens uit-
voerende taken aan op het gebied van 
de openbare gezondheidszorg, de 
openluchtrecreatie, de verwerking van 
afvalstoffen en de brandweer. Ik denk 
dat Rijnmond met deze nieuwe be-
voegdheden én taken voorlopig de 
handen vol zal hebben. 

2. Ik kom dan aan het tweede pro-
bleem:. te weinig bestuurbaarheid ten 
gevolge van het door elkaarfunctione-
ren van de diverse bestuurslagen in 
hetzelfde gebied: Rijk, provincie, Rijn-
mond en de gemeenten. Ook hiervan 
mag ik constateren dat dit wets-
ontwerp tot een duidelijker taakafba-
kening van de diverse bestuurs-
organen komt. Er is echter één punt, 
waarvan het wellicht goed is dat de 
Minister ieder misverstand bij voor-
baat uit de weg ruimt: het beheer van 

de havens. Er is, zo heb ik geproefd, 
vooral aan Rotterdamse zijde enige 
ongerustheid ontstaan over een mo-
gelijk verkeerde uitleg van deze bepa-
ling. Ten onrechte, dacht ik. Maar toe-
komstige moeilijkheden tussen Rotter-
dam en het openbaar lichaam te voor-
komen - het Rotterdamse gemeente-
bestuur heeft al moeilijkheden genoeg 
met openbare lichamen - lijkt het mij 
goed het probleem nog eens te stellen. 

Artikel 37b van het wetsontwerp 
spreekt van een aantal doeltaken: ge-
zondheidszorg, recreatie, verwerking 
afvalstoffen en brandweer. Daarin 
wordt het beheer met name genoemd. 
Het beheer van de havens wordt daar-
in niet genoemd. 

Hier ontstaat een misverstand. De 
heer Kolthoff vraagt zich af, of de Mi-
nister denkt aan technisch en financieel 
beheer. Ook de heer Van Kleef vraagt 
zich af, of de Minister aan havenplan-
ning denkt. Artikel 30 spreekt alleen 
over bevoegdheden en zegt: 'De Raad 
van Rijnmond is bevoegd richtlijnen 
vast te stellen met betrekking tot de 
aanleg, de inrichting en het beheer van 
havens. Dat is geen doetaak maar een 
coördinerende taak. 

De heer Kolthoff (PvdA): In artikel 30 
gaat het inderdaad om richtlijnen. 
Voor welke beheers- en inrichtingsta-
ken zou het openbaar lichaam richtlij-
nen en aanwijzingen kunnen geven? 
Dat was mijn vraag. 

De heer Feij (VVD): Ik wil die vraag ook 
aan de Minister stellen. Rotterdam is 
van mening dat dit zou kunnen beteke-
nen, dat Rijnmond aanwijzingen zou 
kunnen geven ten aanzien van het nati-
onale, het internationale en zelfs het 
intercontinentale havenbeleid. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Bedoeld 
wordt de coördinatie tussen de ver-
schillende havenbeheerders, Rotter-
dam, Schiedam, Vlaardingen en het 
restgebied. 

Een en ander blijkt mijns inziens ook 
uit de tekst van artikel 30, die, net als 
bij artikel 37b, spreekt van 'voor zover 
het belang van het gebied van het 
openbaar lichaam zulks vordert'. Wij 
kunnen hieruit niets anders lezen dan: 
'voor zover het een regionaal belang 
betreft' en niet meer. De Wet Agglo-
meratie Eindhoven bevat soortgelijk 
woordgebruik en bij de discussie daar-
omtrent, evenals kortelings bij de dis-
cussie over dit wetsontwerp in de 
Tweede Kamer, met name tussen de 
heer Stoffelen en de Minister, is de re-
gionale beperking van deze coördine-
rende bevoegdheid voldoende duide-
lijk geworden. Ik meen overigens dat 
het dagelijks bestuur Rijmond en bur-

gemeester en wethouders van Rotter-
dam dit ook afgesproken hebben in 
het rapport 'Globale taakafbakening'. 

Resumerende zou ik wil len stellen 
dat wij de vrees van Rotterdam niet 
delen, maar wie zijn wi j . Daarom is het 
wellicht toch goed dat een zo gezag-
hebbend man als deze bewindsman 
Rotterdam nu eens geruststelt. Hij 
doet ze anders ook wel eens een keer 
schrikken en zo is de balans dan weer 
in evenwicht. 

Mijnheer de Voorzitter! Het laatste 
punt betreft het gebrek aan financiële 
armslag en dan moet ik mij meer tot 
de heer Staatssecretaris richten. Ik ben 
hem dankbaardat hij in de memorie 
van antwoord onze zorgen voor een 
groot deel heeft weggenomen. De al-
gemene kosten zullen vergoed worden 
op basis van de begroting 1977, met 
een trendmatige aanpassing, waarbij 
de norm van de uitkeringen uit het Ge-
meentefonds gehanteerd zal worden. 
Waarom het beter en ook gunstiger is 
de begroting 1977 als uitgangspunt te 
nemen en niet de begroting 1978 of 
mogelijk zelfs de begroting 1979, heeft 
de Staatssecretaris in de Tweede Ka-
mer uitgelegd. Ik kom daar dus niet op 
terug. Ik onderschrijf ook het uitgangs-
punt dat Rijnmond een zelfde behan-
deling krijgt als de gemeenten. Zeker 
ook in het kader van Bestek '81 zal 
Rijnmond, net als de gemeenten, er-
aan moeten meewerken dat de alge-
mene kosten, die voor rekening van 
het Rijk komen, niet tot een ongewen-
ste lastenverzwaring leiden. 

Toch, mijnheer de Voorzitter, zou-
den wi j het betreuren, indien Rijn-
mond, ondanks een zuinig beheer, in 
een artikel-12-status zou geraken. Kan 
de Staatssecretaris ons wellicht nader 
informeren of de begroting-1979 van 
Rijnmond sluitend is, of deze posten be-
vat die wellicht te ver uitgezet zijn, kort-
om hoe hij de financiële start van Rijn-
mond ziet bij de inwerkingtreding van 
deze wet, hetgeen - naar ik hoop -
spoedig het geval zal zijn? 

Er resteert in dit verband nog één 
vraag. Artikel 59c biedt Rijnmond 
de mogelijkheid tot het heffen van een 
opslag op de onroerend-goedbelas-
ting. Dat betekent een rechtstreekse, 
directe bijdrage van de inwoners, iets 
dat wij in andere gewesten niet ken-
nen. Met de heer Kolthoff stel ik de 
vraag of deze rechtstreekse opslag, al-
thans wanneer deze een percentage 
betreft en geen vast bedrag, kan leiden 
tot onderlinge onbilli jkheden op 
grond van de diverse heffingsgrond-
slagen in de aangesloten gemeenten. Ik 
dacht van wel. Opslagen op van elkaar 
verschillende, onbillijke heffingen, lei-
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den tot onbillijke opslagen, tenzij, zo 
zei ik reeds, de opslag een vast bedrag 
is. 

Kan de Staatssecretaris uitleggen 
wat onder het in de onroerend-goed-
belasting niet gebruikelijke woord 
'opslag' moet worden verstaan? Wat 
bedoelt de Staatssecretaris ten slotte 
wanneer hij in de memorie van ant-
woord stelt dat in artikel 59c de be-
voegdheid wordt gecreëerd om 
slechts een relatief laag belastingbe-
drag te heffen? Ik lees in dit artikel 
niets omtrent de hoogte of de laagte 
van deze opslag. Gaarne wachten wi j 
het antwoord van de bewindslieden af. 

De vergadering wordt van 15.30 uur 
tot 15.45 uur geschorst. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Alle geachte afgevaardigden, die 
over dit voorstel het woord hebben ge-
voerd, zijn uitgebreid ingegaan op de 
geschiedenis, die aan het wetsvoorstel 
is verbonden. Ik geloof, dat dit zó uit-
voerig is gedaan door de heren Kolt-
hoff en Elfferich, dat het een herhaling 
van zetten zou zijn als ook ik nog eens 
die langdurige voorgeschiedenis zou 
behandelen. Vaststaat - dit blijkt uit 
hetgeen de heer Kolthoff heeft geci-
teerd - dat de volksvertegenwoordi-
ging al vele jaren geleden, in 1964, nu 
niet bepaald enthousiast was over het 
wetsontwerp dat toen wet werd. 

Door verschillende sprekers is eraan 
herinnerd, dat de heer Westerhout op 
een bepaald moment stelde - en ook 
de heer Toxopeus sprak daarover - dat 

wellicht op vrij korte termijn nadere 
aanpassingen zouden moeten volgen. 
Gelet op de t i jd, waarin dit alles zich 
heeft afgespeeld, ben ik het met de 
heer Elfferich eens dat het allemaal 
geen haastwerk is geworden. 

Zie ik naar het voorstel, dat thans ter 
tafel ligt, dan geloof ik dat gezegd kan 
worden dat het niet voor de eeuwig-
heid de bestuurlijke oplossing biedt 
voor het Rijnmondgebied. Ook de re-
organisatie van het binnenlandse be-
s t u u r - als deze er komt - zal die oplos-
sing niet bieden. Dit is een verdere 
stap in de richting, waarmee de be-
stuurlijke problemen zo goed mogelijk 
kunnen worden aangevat. In dat ver-
band moet ook worden gezien naar de 
procedure, die de Regering volgde. 

Toen het oorspronkelijke wets-
ontwerpwerd ingediend, verscheen 
daarop een voorlopig verslag van de 
viaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken in de Tweede Kamer, waarin op 
belangrijke punten ernstige kritiek op 
het voorstel werd geuit. Het voorstel 
gaf niet duidelijk aan, welke gemeen-
telijke bevoegdheden zouden over-
gaan; garanties ontbraken tegen de 
aantasting van de gemeentelijke auto-
nomie; bevoegdheden van het rijk en 
van de provincie Zuid-Holland bleven 
ten onrechte buiten beschouwing; de 
financiële regeling werd totaal onvol-
doende bevonden; aldus de commis-
sie. Daarnaar ziende, heeft mijn 
ambtsvoorganger geconstateerd, dat 
het wetsvoorstel, zoals het er toen lag, 
de eindstreep niet zou halen. Het kon 
de toets van de kritiek niet doorstaan. 
Alleen wanneer het ingrijpend werd 
aangepast, zou het voorstel tot wet 

kunnen worden. Hij koos dan ook de 
weg, waarbij in goed overleg met de 
betrokkenen zou worden gekeken naar 
de mogelijkheden om het wetsvoor-
stel te versterken. 

De uitkomsten van het overleg, 
neergelegd in het wetsvoorstel dat de 
Tweede Kamer heeft aangenomen, 
kwamen tot stand met volledige me-
dewerking van het college van gede-
puteerde staten van Zuid-Holland en 
van het dagelijks bestuur van Rijn-
mond. 

Ik durf de stelling aan dat in het alge-
meen de herziene voorstellen de goed-
keuring van de gemeentebesturen in 
het Rijnmondgebied hebben kunnen 
wegdragen. 

Naar aanleiding van de kritiek in het 
voorlopig verslag die ik heb gerele-
veerd, zijn de volgende wijzigingen in 
het wetsontwerp aangebracht: een be-
perking in artikel 37b van de mogelijke 
overdracht van gemeentelijke be-
voegdheden tot bevoegdheden op het 
terrein van de gezondheidszorg, de 
openluchtrecreatie, de brandweer en 
de vuilverwerking; een rechtstreekse 
overdracht van provinciale bevoegd-
heden op het terrein van de ruimtelijke 
ordening, met name de goedkeuring 
van bestemmingsplannen, in artikel 
28; de mogelijkheid tot overdracht bij 
algemene maatregel van bestuur van 
provinciale milieubevoegdheden; een 
uitbreiding van het terrein van artikel 
30, de coördinatie betreffende, waar-
over ik straks uiteraard meer uitge-
breid kom te spreken en een aanpas-
sing van de financiële situatie door 
een verbetering van het financieel sta-
tuut, waarop de Staatssecretaris onge-
twijfeld nader zal ingaan. Ik zei zojuist 
dat de gemeentebesturen zich over het 
algemeen konden vinden in het wets-
voorstel zoals het uiteindelijk door de 
Tweede Kamer is aanvaard. Vooral de 
financiële bezwaren tegen het oor-
spronkelijke voorstel wogen zwaar 
voor de gemeentebesturen. 

De Tweede Kamer heeft geconsta-
teerd, dat de tussentijdse wijzigingen 
allen verbeteringen waren. Ondanks 
de kritische toonzetting, die duidelijk 
doorklonk in de betogen van de geach-
te afgevaardigden hier, heb ik ge-
proefd dat ook deze Kamer het voor-
stel een aanzienlijke verbetering vindt 
ten opzichte van de oorspronkelijke 
gedachte. 

Hiermee kom ik te spreken over de 
punten uit het wetsvoorstel die nog 
meer specifieke aandacht van deze Ka-
mer hebben gekregen, in de eerste 
plaats artikel 30, waarin voor Rijn-
mond de mogelijkheden worden ver-
ruimd om richtlijnen en aanwijzingen Staatssecretaris Koning (links) en de heer Van Krimpen (PvdA) 
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aan de gemeenten te geven. Uitgangs-
punt is daarbij geweest, dat op het 
terrein van artikel 30 de belangen van 
de gemeenten zozeer met elkaar ver-
weven zijn, dat een coördinerend op-
treden door Rijnmond noodzakelijk is. 
De geachte afgevaardigden de heren 
Kolthoff en Feij hebben hun zorgen 
geuit over artikel 30 zoals het thans 
luidt. Zij hebben die zorgen toegespitst 
op het onderdeel aanleg, inrichting en 
beheer van de havens. 

Gevraagd is of de aanwijzingsbe-
voegdheid ten aanzien van het haven-
beheer de gemeentelijke bevoegdhe-
den op dat stuk niet al te zeer zou be-
perken. Ik wi l in alle duidelijkheid voor-
opstellen, dat de gemeenten bij toe-
passing van artikel 30 hun bevoegdhe-
den behouden. Rijnmond kan door 
middel van richtlijnen en aanwijzingen 
slechts aangeven, hoe de gemeenten 
van die bevoegdheid gebruik maken. 
Mijn opvatting is dan ook, dat de vrees 
voor een uitholling van die bevoegd-
heden niet gegrond is. De heer Kolt-
hoff heeft zijn vragen erop toegespitst 
en de heer Feij heeft een vraag in de-
zelfde richting gesteld. Richtlijnen kun-
nen alleen worden gegeven voor zover 
het belang van het Rijnmondgebied 
dat vordert. 

In de discussie met de Tweede Ka-
mer zijn wi j het erover eens geworden, 
dat dit criterium zo moet worden geïn-
terpreteerd, dat artikel 30 het Rijn-
mondbestuurten aanzien van de daa/-
in genoemde onderwerpen tot beharti-
ging van uitsluitend regionale belan-
gen roept. 

Anders gezegd, het gaat er niet om 
dat Rijnmond een greep krijgt op alle 
gemeentelijke activiteiten op dat punt, 
maar alleen invloed krijgt op die activi-
teiten waaraan regionale aspecten zijn 
verbonden. De heer Feij vroeg of dat 
ook aanwijzingen kunnen zijn ter zake 
van bij voorbeeld het nationale haven-
beleid. Hij heeft zelf die vraag beant-
woord door te stellen dat, als de zaak 
wordt toegespitst op het regionale ka-
der, dit er niet in past. Ik ben het met 
zijn interpretatie eens. 

De heer Kolthoff vroeg of niet in 
plaats van een algemeen geformu-
leerd criterium in het onderdeel van 
artikel 30 dat betrekking heeft op het 
havenbeheer een opsomming kan 
worden gegeven van activiteiten. Hij 
noemde daarbij de nautische, de tech-
nische, de financiële kant van de zaak. 
Het lijkt mij welhaast onmogeli jk om 
tot een zodanige opsomming te ko-
men, zeker in de wet. In de eerste 
plaats kan op een gegeven moment 
blijken dat die opsomming niet volle-

dig is en in de tweede plaats past een 
dergelijke opsomming niet erg in het 
systeem dat wi j bij artikel 30 volgen. 

De heer Kaland (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de Minister spreekt 
over'uitsluitend regionale belangen' 
dan zegt hij daarmee ook dat havenbe-
langen zuiver gemeentelijk kunnen 
zijn. Nu dacht ik dat de activiteiten van 
een haven als Rotterdam altijd regi-
onale belangen en zelfs nationale be-
langen dienen. Als gemeentelijke en 
regionale belangen nu strijdig zijn, 
welk belang prevaleert dan? Indien de 
gemeentelijke belangen geschaad 
zouden worden door aanwijzingen 
met het oog op de regionale belangen, 
wie betaalt dan de rekening? 

De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb helemaal niet ge-
vraagd om het nautische, het financië-
le en economische beheer in de wet te 
regelen als het op dit moment al zou 
kunnen. Het gaat mij erom dat de Mi-
nister de inhoud van inrichting en be-
heer kan verduidelijken, opdat bij toe-
passing van de wet straks en bij de 
overpeinzingen binnen de Rijnmond-
raad men zo ongeveer weet waaraan 
wordt gedacht. Binnen onze fractie 
leeft duidelijk het gevoel dat er grote 
competentiegeschillen kunnen ont-
staan en dat het nauwelijks denkbaar 
is dat Rijnmond met name op het punt 
van inrichting en beheer richtlijnen 
zou kunnen geven. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Als je tot die verdere verduide-
lijking komt, kom je toch in allerlei con-
crete situaties terecht. De heer Kolthoff 
heeft natuurlijk niet voor niets ge-
vraagd of daarmee misschien de nau-
tische kant wordt benadrukt, of dat het 
gaat om het technische of om het fi-
nanciële beheer. Het is uiterst moeilijk, 
zo niet onmogelijk - de heer Kolthoff 
heeft dat zelf ook al gezegd - om in de 
wet die nadere exegese te geven. 
Waar h e t - d a t geldt niet alleen voor 
zaken ten aanzien van de haven, maar 
ook voor een aantal andere zaken die 
in artikel 30 zijn opgenomen - om gaat 
is dat in dat artikel 30 een zekere coör-
dinerende bevoegdheid wordt gege-
ven aan Rijnmond. 

Volgens mij kan daar niet uit worden 
gehaald een gedetailleerde uiteenzet-
ting wat dat precies kan gaan beteke-
nen voor het beheer van de haven, 
want dat zou inhouden dat wi j dan ook 
op al die andere terreinen in artikel 30 
heel exact zouden moeten omschrij-
ven hoe precies de verdeling van be-
voegdheden ligt. Het gaat erom dat er 
aan Rijnmond een coördinerende be-
voegdheid moet worden gegeven om, 

ziende naar al die zaken die in artikel 
30 zijn opgenoemd, met name het re-
gionale belang duidelijk in de gaten te 
houden en aanwijzingen te kunnen ge-
ven voor zover het belang van het Rijn-
mondgebied dat vordert. 

De heer Kaland heeft gevraagd wat 
het betekent als bepaalde belangen 
strijdig zijn. Daarvoor is in het wets-
voorstel een heel zuivere procedure 
ontwikkeld. Rijnmond moet dan aan-
geven wanneer in een concreet geval 
naar de mening van Rijnmond het re-
gionaal belang in het geding is. Ver-
volgens hebben de gemeenten de mo-
gelijkheid om, ziende naar de artikelen 
34 en 35, tegen bepaalde plannen in 
beroep te gaan bij gedeputeerde sta-
ten, waarna ook de Kroon de mogelijk-
heid heeft om in te grijpen in het geval 
het Rijnmondbestuur bij de toepassing 
van artikel 30 de competentie te buiten 
zou zijn gegaan. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Ik denk 
dat de Minister de moeilijkheden op 
dit terrein onderschat, juist omdat bij-
na alle aspecten van de Rotterdamse 
haven dermate grootschalig zijn, dat 
er altijd wel een lokaal, een regionaal, 
een nationaal of zelfs een internati-
onaal effect bij komt kijken. Er wordt 
gesproken over regionale belangen en 
coördinerende bevoegdheden, maar 
waartussen moet worden gecoördi-
neerd? Bij het aanleggen van havens is 
te denken aan de planning en de 
streekplanbevoegdheden, maar ik kan 
mij niet indenken dat voorschriften 
worden gegeven over de technische 
uitvoering van het werk. Er is wat on-
duidelijkheid omdat wij te maken heb-
ben met de planningsfunctie enz. en 
het havenmanagement zelf dat naast 
gemeentediensten ook rijks- en parti-
culiere diensten omvat. Hier moet dui-
delijkheid in komen. 

Minister Wiegel: Natuurlijk moet niet 
worden getreden in het management. 
Wij zitten in dit gebied met een aantal 
havens en beherende instanties. Tot 
de coördinerende taak zou kunnen be-
horen het bevorderen van het samen-
spel tussen de havenbeheerders in het 
Rijnmondgebied. In het kader van arti-
kel 30 zou dat een zodanige taakuitoe-
fening kunnen zijn dat de regionale as-
pecten van de havenproblematiek 
naar behoren zijn gediend. 

De heer Feij heeft nog gewezen op 
een overeenstemming in gevoelen 
tussen Rotterdam en Rijnmond over 
de verdeling van de verantwoordelijk-
heden. Er wordt hier uitgebreid op dit 
punt over het wetsvoorstel gediscus-
sieerd, maar bij de hele voorbereiding 
hebben wij kunnen constateren dat de 
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besturen van Zuid-Holland en Rijn-
mond zich erin konden vinden, terwijl 
ik ook uit het Rotterdamse geen 'ge-
piep' heb gehoord. 

Gelet op de afspraak tussen Rijn-
mond en Rotterdam meen ik dat men 
toch zeer goed weet, waar men met el-
kaar aan toe is. Men beseft zeer goed, 
dat beiden een duidelijke verantwoor-
delijkheid kunnen hebben. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Het is 
mogelijk dat niet alle paperassen de 
Minister bereiken. Uit de brief van het 
Rotterdamse gemeentebestuur van 28 
december 1977 klinken toch wel enige 
piepende geluiden door. 

Staatssecretaris Koning: Aan wie is 
die brief gericht? 

De heer Van Krimpen (PvdA): Aan de 
Eerste Kamercommissie. Dat kon in 
die procedure ook niet anders, denk ik. 

Minister Wiegel: Gelet op de machtige 
positie van Rotterdam vind ik dat dat 
toch wel een heel zwak piepgeluidje 
was. De Kamer aan de overzijde heeft 
dat gepiep ook niet vertaald in een 
amendement op dat stuk. Ik vond dat 
op zich zelf ook begrijpelijk, omdat ik 
meen dat de zaken in dit voorstel toch 
wel redelijk zijn. Ik hoop hiermee wat 
meer duidelijkheid te hebben ver-
schaft over de vraag, hoe precies arti-
kel 30 kan worden toegepast. Zeer 
belangrijk daarbij is de zorgvuldige 
procedure die is opgebouwd. 

Vervolgens is nog kort gesproken 
over artikel 37b. De heer Kolthoff heeft 
gezegd dat de Minister heeft opge-
merkt dat drie van de vier taken, ge-
noemd in dit artikel, in de toekomstige 
conceptie van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur naar de provincie 
zullen overgaan. Hij heeft gezegd, dat 
hij daarop niet wenst vooruit te lopen. 

Ook de heren Elfferich en Feij heb-
ben opmerkingen in die geest ge-
maakt. Als wordt gewerkt naar een be-
ter functioneren van Rijnmond, dan 
moet de wetgeving toch zo worden ge-
maakt, dat wij ons niet in vaagheden 
uitdrukken. Wij weten toch wel, in wel-
ke richting zich de gedachten voltrek-
ken. Wij moeten in dit wetsvoorstel 
dan ook geen zodanige constructies 
neerleggen, dat op voorhand al ge-
zegd moet worden dat zij ons in de 
grootste perikelen zullen brengen als 
straks de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur van de grond komt. 

Ik wijs erop, dat ook bij artikel 37b 
een zeer zorgvuldige procedure is ge-
kozen. Rijnmond moet ter zake een 
voorstel ontwerpen, het hoort de ge-
meenteraden, verwerkt het commen-

taar van die gemeenten en neemt dan 
een beslissing, waarbij ook de finan-
ciële kant van de zaak geregeld moet 
zijn. Daarna is er de Kroon, die gelet op 
het advies van gedeputeerde staten, 
beoordeelt, of de koers die op basis 
van artikel 37b wordt ingeslagen, wel 
passend is. 

De heer Kolthoff heeft zich afge-
vraagd, of het wel juist is, dat het ge-
wijzigde wetsontwerp zonder advies 
van de Raad van State aan de Tweede 
Kamer is voorgelegd. De Minister 
heeft zijn ambtsvoorganger enigszins 
in bescherming genomen, doorte zeg-
gen dat die nu eenmaal zodanig heeft 
geprocedeerd. Aldus de geachte afge-
vaardigde. Hij zou nu echter ook van 
mij willen horen, of wi j in analoge ge-
vallen op dezelfde manier zullen han-
delen. Ik denk niet dat er een analoog 
geval zal voorkomen. Ik heb er dan ook 
geen enkele behoefte aan, bij de pro-
cedure, gevolgd door mijn ambtsvoor-
ganger, een kritische noot te plaatsen. 

De heren Elfferich en Kolthoff zeiden 
dat niet mag worden vooruitgelopen 
op de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur. Er is wel bijgezegd dat 
gemeend wordt dat die reorganisatie 
snelle voortgang moet maken. De heer 
Elfferich vindt dat, als er een provincie 
Rijnmond komt, daar wat hem betreft 
de Drechtsteden bijhoren. Dat neem ik 
mee in mijn memorie, wanneer ik mij 
zet tot het nader bezien van de voor-
stellen tot provinciale indeling; één 
van de aspecten van de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur, naast de 
aspecten van taakafbakening tussen 
provincies en gemeenten, decentrali-
satie, de gemeentelijke herindeling, et-
cetera. 

De heer Kolthoff wenst dit wets-
ontwerp in de huidige situatie te be-
oordelen en niet vooruit te lopen op de 
reorganisatie binnenlands bestuur. Ik 
heb daarvoor op zich zelf alle begrip. 
Het wetsontwerp is zodanig opgezet 
dat daarmee ook niet de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur voor de 
voeten wordt gelopen. Wij zouden dan 
bezig zijn met wetgeving die in de uit-
werking alleen maar grote complica-
ties kan leveren. 

De heren Elfferich en Kolthoff vroe-
gen hoe lang het huidige Rijnmond 
nog zal voortbestaan. Indien ik hierop 
antwoord, moet ik vooruitlopen op de 
reorganisatie binnenlands bestuur, 
hetgeen de geachte afgevaardigden 
zélf niet wensen te doen. Ik heb in deze 
Kamer kortgeleden gezegd dat er in 
april een nota van wijzigingen komt op 
het stuk van de inhoudelijke kant van 
de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur. 

Ik heb gezegd dat daarbij een brief 
komt, waarin over de andere facetten -
provinciaal beleidsplan, gemeen-
schappelijke regeling, gemeentelijke 
herindeling, decentralisatie - nadere 
gedachten worden ontwikkeld. Daarin 
is ook een passage over de provinciale 
kaart opgenomen. Het is in het land 
gezegd-en ook in deze Kamer - dat 
de inhoudelijke kant van de zaak in we-
zen veel belangrijker is. De vraag hoe 
het kaartbeeld et;uit zal zien, zal op niet 
al te lange termijn worden beant-
woord, maar dat punt komt niet in dat 
verhaal te staan. 

Kortom, hoe lang duurt het nog? Ik 
hoop dit jaar niet alleen het kaartbeeld 
te laten zien maar, wellicht met één of 
meer wetsontwerpen te komen ten 
aanzien van die provinciale indeling. 
Indien je je afvraagt- het hele land 
overziende - of moet worden geko-
men tot een zekere gefaseerde aanpak 
van die territoriale indeling, dan heb ik 
de indruk dat men ten aanzien van de 
territoriale opvatting in het Zuidhol-
landse-daar hoort Rijnmond althans 
nu nog bij - t o c h wat verder is dan el-
ders in het land. Wanneer er tot een 
gefaseerde aanpak met betrekking tot 
het indienen van wetsontwerpen ter 
zake van de territoriale indeling wordt 
gekomen, dan kan best wel eens bli j-
ken dat de territoriale kant in het Zuid-
hollandse vrij snel aan de orde komt. 

Het antwoord op de vraag wanneer 
dit wordt gerealiseerd hangt niet al-
leen van mij af, maar dat hangt van de 
Tweede en de Eerste Kamer af en ver-
volgens van de vraag of de wetsvoor-
stellen de eindstreep halen. Stel dat dit 
gebeurt, dan komt ook nog het vraag-
stuk van de invoering aan de orde. Ik 
denk niet dat dit morgen zal zijn gere-
aliseerd. 

De heer Kolthoff (PvdA): l khadookhe-
lemaal niet gevraagd om een inhoude-
lijke toetsing. Ik heb er juist bezwaar 
tegen die nu al te ondernemen. Ik was 
gewoon benieuwd wat de Minister 
denkt. Stel, dat over twee jaar de parle-
mentaire behandeling achter de rug is, 
duurt het dan nog vijf of 10 jaar voor-
dat daadwerkelijk op de nieuwe basis 
kan worden gewerkt? 

Minister Wiegel: Nu, 10 jaar lijkt mij 
wat veel. Stel, dat de wetsvoorstellen, 
hoe ze dan ook zullen luiden, in het 
Staatsblad komen: dan is toch wel eni-
ge invoeringstermijn vereist. Ik denk 
aan organisatorische, financiële en 
niet te vergeten personele aspecten. 

Dan heeft de heer Kolthoff ge-
vraagd, of het aantal leden van de Rijn-
mondraad (nu 81) niet teruggebracht 
zou kunnen worden tot 63. Ik zeg nu 
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niet dat het tussentijds gebeuren 
moet. Als mocht blijken dat aanpas-
sing van de wet op dat stuk wenselijk 
en nodig is dan zal ik bevorderen dat 
een zodanige tussentijdse wijziging zo 
tijdig wordt ingediend dat zij nog kan 
functioneren bij de verkiezingen in 
1982. 

De heer Van Kleef heeft geweldig 
enthousiast gesproken over de voort-
gang in de reorganisatie van het bin-
nenlands bestuur. Hij heeft dit op het 
conto van deze Minister geschreven. 
Het leek erop alsof ik een beetje het 
graf in werd geprezen. Ik wil zijn en-
thousiasme dan ook wat matigen. Hij 
heeft gevraagd waarom behalve de 
autonomie en de eigen huishouding 
niet meteen de toezichthoudende taak 
aan Rijnmond wordt gegeven. Als wi j 
dat hadden gedaan, zouden wij be-
paald vooruit hebben gelopen op de 
reorganisatie van het binnenlands be-
stuur; de meerderheid van de Kamer 
en ik zijn het erover eens dat wij dit be-
paald niet moeten doen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Feij heeft gezegd dat het wetsontwerp 
op zich zelf moet worden beoordeeld. 
Hij vond dat Rijnmond thans te weinig 
bevoegdheden en bestuursmogelijk-
heden heeft, met een te beperkt f inan-
cieel kader. Het huidige wetsontwerp 
biedt zijns inziens op een aantal con-
crete punten een duidelijke verbete-
ring. Ik proef uit zijn woorden dat zijn 
fractie bereid is dit wetsontwerp te 
steunen. 

Volgens de heer Elfferich is een weg 
terug niet aanwezig en zullen wij dus 
verder moeten gaan. Hoewel hij het 
ontwerp een verbetering vond, heeft 
hij kritische kanttekeningen geplaatst 
(en hiervoor heb ik begrip) bij het hui-
dig functioneren van Rijnmond. Hij 
doelde hierbij speciaal op het bestuur-
lijk kader. Ik vind het wetsontwerp ook 
hiervoor een verbetering. Het is zeker 
niet de panacee voor alle kwalen, maar 
ik wijs erop dat deze oplossing, dit 
compromis in deze tijd is tot stand ge-
komen in samenwerking en in over-
eenstemming met alle betrokkenen. Ik 
hoop dat als dit wetsvoorstel het 
Staatsblad haalt. Rijnmond zich verder 
kan ontwikkelen dat het bestuurlijk wat 
meer slagkracht krijgt en dat ook de 
belangstelling van de bevolking voor 
het werk van Rijnmond zal toenemen. 

De heer Kolthoff vroeg zich af of het 
nog wel zin heeft de patiënt (zo noem-
de hij Rijnmond; ik zal het aan de heer 
Oele doorgeven) een medicijn te ge-
ven. De geachte afgevaardigde wil aan 
de medicijnman (dat ben ik dan) een 
nader oordeel geven. Ik heb al gezegd 

dat dit wetsontwerp niet de panacee 
voor alle kwalen is. Als het wordt aan-
genomen, is het echter een krachtige 
injectie. Het woord 'pepmiddel ' behoef 
ik niet te gebruiken, gezien het oordeel 
hierover in de medische wereld. Het is 
bepaald een impuls, geen amputatie, 
zeker geen dodelijke amputatie. Rijn-
mond wordt wat ons betreft, niet naar 
de eeuwige jachtvelden verwezen. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is duidelijk dat in finan-
cieel opzicht tijdens de behandeling 
van dit wetsvoorstel de positie van 
Rijnmond is verbeterd en dat is tege-
moet gekomen aan de kritiek die met 
name in de Kamer aan de overzijde, en 
niet alleen daar, maar ook in de Rijn-
mondgemeenten, bij Rijnmond zelf en 
bij het provinciaal bestuur aanwezig 
was. 

Toch klinken ook vandaag in deze 
Kamer geluiden van zorg door over de 
financiële positie van Rijnmond zoals 
die zal zijn wanneer dit wetsontwerp 
tot wet zal worden verheven. De kriti-
sche kanttekeningen vallen in twee de-
len uiteen: Is wat van rijkszijde aan 
Rijnmond wordt toegevoerd voldoen-
de? Is het belastinggebied dat aan 
Rijnmond wordt gegeven van vol-
doende inhoud? Is het kwalitatief de 
toets der kritiek waardig? 

Er zijn een aantal opmerkingen ge-
maakt - ik denk in dit verband aan de 
geachte afgevaardigden de heren Kolt-
hoff, Feij en Elfferich, terwijl de heer 
Van Kleef zich, zoals hij zo treffend op-
merkte, in het kielzog van de heer Kolt-
hoff bevond - over de gehele positie 
van Rijnmond en de uitkeringen die 
van rijkszijde aan Rijnmond worden 
gegeven. Daarbij heeft de heer Elff-
rich opgemerkt dat hij zich in beginsel 
kon vinden in de brief die ik aan Rijn-
mond heb geschreven, maar daarbij 
de kanttekening plaatst dat, als de situ-
atie dat nodig zou maken, hij hoopt dat 
bij Binnenlandse Zaken een open oor 
aanwezig zal zijn. Het is duidelijk dat 
bij Binnenlandse Zaken evenals bij het 
provinciaal bestuur in het normale ka-
der van het financiële toezicht een re-
eel en open overleg, zoals dat tegen-
woordig op Binnenlandse Zaken een 
begrip is, mogelijk is met Binnenland-
se Zaken en met het provinciaal be-
stuur. 

In dit kader heeft de heer Feij ge-
vraagd of er op dit ogenblik een begro-
tingstekort voor 1979 aanwezig is. Ik 
moet daarop bevestigend antwoor-
den. Dat begrotingstekort zal ongetwij-
feld worden bekeken door eerst het 
provinciaal bestuur in het toezicht en 
naderhand door ons. 

Mag ik, ondanks het feit dat de heer 
Feij zich akkoord verklaarde met de uit-
eenzettingen die ik in de Tweede Ka-
mer heb gegeven over het normni-
veau, waarover de heer Kolthoff nog 
een aantal opmerkingen heeft ge-
maakt, daarover nog wat zeggen? Het 
normniveau is gesteld op het niveau 
van 18 miljoen in 1977. Mijn ambts-
voorganger dacht dat dit een goede 
benadering kon zijn voor de omvang 
van de werkelijke algemene kosten, 
die in dat jaar ten laste van de Rijn-
mond-begroting zouden komen. 

Ik weet dat Rijnmond het nogal 
moeilijk heeft met de vaststelling van 
het normniveau van 18 miljoen en met 
name met de vaststelling van het jaar 
1977. Overigens wil ik daaraan toe-
voegen dat het bedrag door de groei 
van het gemeentefondsaccres in 1979 
zal toenemen tot 20,89 mil joen. 

Hoewel het provinciaal bestuur de 
begroting van Rijnmond nog niet heeft 
kunnen-goedkeuren, omdat er nog een 
aantal slotwijzigingen binnen moeten 
komen, lijkt het erop - ik wil mij voor-
zichtig uitdrukken omdat het begro-
tingstoezicht op dat punt nog werk-
zaam is - dat het bedrag aan algemene 
kosten toch wel onder het niveau van 
de 18 miljoen zal blijven. Er zit dus een 
zekere mate van rek in dat bedrag. Het 
niveau van de algemene kosten lijkt 
naar onze mening dan ook wat aan de 
hoge kantte zijn, althans eerder te 
hoog dan te laag te zijn vastgesteld, 
als wij althans naar het jaar 1977 kij-
ken. 

Rijnmond signaleert een tekort als 
het genormeerde niveau van algeme-
ne kosten voor 1979 zal doorwerken. Ik 
heb al gezegd dat het begrotingstoe-
zicht werkt en dat wi j open zijn voor 
een open en reëel overleg. Ik kan over 
de begroting voor 1979, die door de 
Rijnmondraad is vastgesteld, nog 
geen oordeel uitspreken. Die begro-
ting heb ik inmiddels om advies aan 
het provinciaal bestuur toegezonden. 
De provincie heeft in het kader van dat 
overleg duidelijk oog voor de financië-
le problematiek van Rijnmond vanuit 
haar toezichtfunctie maar zeker ook uit 
een oogpunt van gemeentelijke bijdra-
gen aan Rijnmond. Het provinciaal be-
stuur streeft er dan ook naar de 
gemeentelijke bijdragen met niet meer 
dan ongeveer het gemeentefondsac-
cres te doen toenemen. Dat komt met 
het systeem zoals wi j ons dat voorstel-
len overeen. 

Het zal ook betekenen dat een tekort 
op de Rijnmondbegroting niet zal kun-
nen ontstaan. Rijnmond zal in zijn uit-
gaven met de trendmatige groei van 
de algemene kosten rekening moeten 
houden en Rijnmond zal zich ook moe-
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ten aanpassen aan de financiële reali-
teiten. De provincie zal daarop toezien. 
In 1979 - ik heb al het bedrag van 
f 20,89 mil joen genoemd - zal het ni-
veau van de algemene kosten daarop 
uitkomen. Ik zal mijn uiterste best 
doen om de aanpassing van de 
gemeentelijke bijdrage naar 40% van 
het normniveau zo spoedig mogelijk te 
doen plaatsvinden. Ik stel mij voor dit 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 
1979 te doen, zodat de gemeenten 
reeds dit jaar met een lagere bijdrage 
in de algemene kosten rekening kun-
nen houden. In dit verband heeft de 
heer Kolthoff nog gewezen op de posi-
tie van de NV Afvalbedrijf van Rijn-
mond. Wie er op het ogenblik ook last 
van heeft, het is niet het Openbaar Li-
chaam Rijnmond omdat de gemeen-
ten in de algemene kosten moeten bij-
dragen en het openbaar lichaam al-
leen heeft te maken met de rente en a f 
lossing die in de begroting zijn opge-
nomen voor de eigen bijdrage in de 
kapitaalvoorziening. Zelfs als Rijn-
mond er wel voor zou opdraaien, dan 
is het nog de vraag, of het zou moeten 
worden meegenomen in de rijkskos-
ten. Ik behoef de in deze Kamer aan-
wezige leden van de Raad voor de Ge-
meentefinanciën er niet op te wijzen, 
dat bij een artikel-12-positie van een 
gemeente zaken als deze niet met een 
al te welwil lend oog door de Raad 
voor de Gemeentefinanciën worden 
bezien, omdat zij in beginsel kosten-
dekkend moeten zijn door hun tarief-
stelling. 

Een aantal opmerkingen betrof het 
belastingstelsel, dat aan Rijnmond 
wordt toegedacht in de vorm van een 
opslagheffing bij de onroerend goed-
belasting van de deelnemende ge-
meenten. Ik wi l daarover in het alge-
meen wat zeggen. 

De Kamer kent mijn opvatting. Die is 
de tegenhanger van de stellingname 
dat geen belastingheffing mag plaats-
vinden zonder vertegenwoordiging. Ik 
ben ook van mening dat van een goe-
de vertegenwoordiging geen sprake 
kan zijn als die vertegenwoordiging 
niet kan meepraten over belastinghef-
f ing, die door de kiezers moet worden 
gedragen. Daarom vind ik het zo'n 
goede zaak dat een gemeentelijk be-
lastinggebied een redelijke omvang 
heeft. Ik schrijf èn aan de verbeterin-
gen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden èn aan het gemeente-
lijk belastinggebied toe dat het aantal 
artikel-12-gemeenten ook in 1979 weer 
is afgenomen. Ik streef ernaar in deze 
kabinetsperiode te komen tot de in-

voering van een redelijk belastingge-
bied voor de provincies. 

Zo vind ik het een juiste zaak, dat 
ook Rijnmond een eigen belastingge-
bied krijgt, vanuit de filosofie, dat ge-
kozen vertegenwoordigers mede ook 
het nut en het offer afwegen. Volgens 
het oorspronkelijk ontwerp zou Rijn-
mond alleen de leges en retributies 
van artikel 277 van de Gemeentewet 
kunnen heffen. Bij nota van wijziging, 
ingediend door de voorganger van de 
Minister van Binnenlandse Zaken, is 
de gelegenheid tot het geven van een 
opslag op de onroerend goedbelasting 
toegevoegd en tevens de mogelijkheid 
van het heffen van koppengeld. Dat is 
gebeurd, omdat op dat ogenblik in het 
Rijnmondgebied nog niet alle ge-
meenten de onroerend goedbelasting 
hadden ingevoerd. 

Met ingang van 1 januari 1979 is dat 
wel het geval. Daardoor is het juist en 
terecht - ook al vanwege de grote be-
zwaren, die aan koppengeld zijn ver-
bonden - d a t de mogelijkheid van het 
koppengeld uit het wetsontwerp is 
verwijderd. Ik heb de vorige keer, toen 
ik in deze Kamer het woord mocht voe-
ren, al gezegd, dat men een belasting-
wet niet op haar socialiteit of a-sociali-
teit alleen mag beoordelen. Niet alleen 
het gehele belastingstelsel moet mede 
in ogenschouw worden genomen, 
maar ook het gehele maatschappelijk 
kader. Een koppengeld werkt een juis-
te verdeling van de lasten over de bur-
gers tegen. Daarom is het een goede 
zaak dat dit eruit is gegaan. 

De heer Kolthoff heeft erop gewe-
zen, hoe bij een gelijke maatstaf van 
heffing - Krimpen en Maassluis - op-
centen buitengewoon onbill i jk zouden 
uitwerken. Ik ben dat met de geachte 
afgevaardigde eens. Daarom staat in 
het wetsontwerp ook niet het woord 
'opcenten', maar 'opslag'. De bedoe-
ling is, dat per eenheid een gelijk be-
drag in centen wordt gevraagd. Het 
gaat om een opslag in centen - g e e n 
procenten en opcenten - per eenheid 
van heffing. Een en ander houdt in, 
voor de gemeenten met de waarde-
maatstaf: per f 3000 waarde, voor de 
gemeenten met de oppervlaktemaat-
staf: per tien vierkante meter. Het door 
elkaar lopen van de diverse maatsta-
ven kan tot problemen aanleiding ge-
ven. Wij hebben ter zake van de belas-
tingheffing moeten kiezen uit bepaal-
de vormen. Ik heb al gezegd, dat ik 
hecht aan belastingheffing door Rijn-
mond. Wij hebben ook niet vooruit wil-
len lopen op de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. Wij hebben der-
halve gekozen voor de oplossing, die 

ook in de agglomeratie Eindhoven in 
de wet is neergelegd, namelijk een 
opslag op de onroerend goedbelas-
ting. De provincies hebben op dit mo-
ment nog geen ruim eigen belasting-
gebied. De wet van 1970 inzake de op-
centen op de motorrijtuigenbelasting 
is nog niet ingevoerd. De Regering 
denkt eraan, in een of andere vorm 
toch tot opcenten op de motorri jtui-
genbelasting te komen. Een definitieve 
beslissing moet hierover nog worden 
genomen. Het kiezen van een dergelij-
ke maatstaf voor Rijnmond zou een 
vooruitlopen op de provinciale status 
van Rijnmond zijn geweest. Dat is niet 
juist. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik erken dat 
er problemen zijn. Wij moeten — dit is 
ook een antwoord aan de geachte af-
gevaardigde de heer Feij - erop be-
dachtzi jn, dat hiertoch sprake is van 
een gematigde heffing. De wet beperkt 
de heffing tot anderhalf procent van de 
algemene uitkering uit het Gemeente-
fonds aan de gemeenten. De Kamer 
heeft een overzicht gekregen van het-
geen dit inhoudt, namelijk een maxi-
male heffing op dit ogenblik in dit ge-
bied van ongeveerf 15 miljoen. Ik 
houd er rekening mee — ik weet dat het 
Rijnmondbestuur een verstandig be-
stuur is, dat niet direct het maximum 
heft - dat men begint met een beschei-
den opslag. 

Ik herhaal, dat de oplossing niet in 
alle opzichten even fraai is. Omdat het 
echter om bescheiden bedragen gaat 
en omdat een zekere mate van gelijk-
heid van Eindhoven verkregen kan 
worden ten einde tot een doelmatige 
uitvoering te komen, is het dacht ik ge-
rechtvaardigd, het op deze wijze te 
doen. Ik wil afsluiten met hetgeen een 
Engelse schrijver in ongeveer 1840 -
McCulloch heette hij - heeft opge-
merktover belastingen, namelijk: 
Who ever expects faultless tax to see, 
Expects a thing that never is nor was 
nor ever shall be. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beide bewindslieden 
graag danken voor hun antwoord. Ik 
wil een enkele opmerking nog maken, 
in de eerste plaats aan het adres van 
de Minister. Hij heeft naar aanleiding 
van mijn vraag of de Raad van State 
niet ingeschakeld had moeten worden, 
gezegd dat een analoog geval zich niet 
zal voordoen. Hij heeft eraan toege-
voegd: ik heb geen behoefte aan een 
kritische noot aan het adres van mijn 
ambtsvoorganger. Dat was ook niet 
mijn bedoeling. Het ging mij om een 

Eerste Kamer 
27 maart 1979 Rijnmond 584 



Kolthoff 

principiële benadering. In de Grond-
wet staat dat over wetsvoorstellen de 
Raad van State moet worden geraad-
pleegd. Het lijkt mij dan in de rede te 
liggen dat, wanneer er als het ware 
een nieuw wetsontwerp komt, men de 
Raad van State weer raadpleegt, ook al 
zou het volgens de letter van de wet 
niet nodig zijn. Ik had gehoopt dat de 
Minister daarover een uitspraak zou 
doen. Ik heb dus niet gedacht aan kri-
tiek op de Minister of zijn voorganger. 
Ik dacht aan een gebruiksregel bij het 
voorbereiden van wetten. 

De Minister is ingegaan op artikel 30 
ca . Wij hebben gewezen op het be-
heer en de inrichting van de haven. Hij 
heeft gezegd dat in de wet staat dat 
richtlijnen gegeven kunnen worden 
voor zaken, genoemd onder de letters a 
tot en met n, en dat de discussie ter za-
ke ook bij die andere punten aan de or-
de is. Ten principale heeft hij daarin ge-
lijk. Wij hebben die haven genoemd, 
omdat wij denken dat er sprake is van 
een uitzonderlijke positie en dat het 
wenselijk was ten aanzien daarvan ver-
duidelijking te krijgen. Ik ben blij dat de 
Minister heeft aangegeven in welke 
richting de wet zou moeten worden 
geïnterpreteerd. Met die aanduiding 
hebben wi j voorlopig wel vrede. Het 
kan trouwens ook moeilijk anders, want 
de Minister moet toch enigermate we-
ten wat hij ermee bedoelt. In het begin 
deed hij alsof het moeilijk is in te vullen. 
In de procedure zit een Kroonberoep en 
de adviseur van de Kroon moet op zijn 
minst enig idee hebben omtrent de be-
doeling van de wet. 

Wat het aantal leden betreft, heeft 
de Minister gezegd: als tussentijdse 
verandering wenselijk is, kom ik wel 
met een wetsontwerp. In de Tweede 
Kamer is hierover ook gesproken. Ik 
was benieuwd of de Minister de wense-
lijkheid van een tussentijdse wijziging 
zag. Het enige argument, dat men hier-
bij kan hanteren, is naar mijn gevoel 
dat het parlement van Rijnmond op dit 
moment in vergelijking met de parle-
menten van andere organisaties aan 
de grote kant is. Daarop sloeg mijn 
vraag. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik blijf wat 
problemen hebben met de financiën. 
De Staatssecretaris heeft gezegd dat 
1977 meevalt. Ik geloof dat graag. Het 
gaat er echter om, dat Rijnmond nu in 
feite opnieuw moet starten, terwijl er 
taken bijkomen; de situatie verschilt 
dus duidelijk van die van 1977. De ont-
werp-begroting 1979 geeft een tekort 
van ruim f 2 miljoen aan. 

Ik heb gevraagd, of de Staatssecre-
taris aanduidingen kent, waaruit blijkt 
dat men het tekort kan terugdringen. 

Hij kan daarover geen oordeel uitspre-
ken maar hij heeft tot nu toe star en 
strak volgehouden dat het normniveau 
van f 18 miljoen voldoende is. Ik kan 
het dan ook niet meer volgen. Of hij 
heeft de overtuiging dat op basis van 
het normniveau ook de begroting voor 
1979 op reële wijze sluitend te maken 
is, óf hij geeft de ruimte om in te spe-
len op de veranderde omstandigheden 
waartoe hij enigermate de beurs moet 
openstellen. Overigens heb ik nog niet 
alle hoop verloren want de Staats-
secretaris heeft gesteld, dat reëel en 
open overleg altijd mogelijk is. Ik 
neem aan, dat reëel overleg niet uit-
sluit, dat het normniveau met ingang 
van 1979 enigermate wordt aange-
past, anders heeft het overleg niet zo-
veel zin meer. 

Wat betreft het eigen belastingge-
bied ben ik blij met de mededeling dat 
het woord 'opslag' niet vertaald moet 
worden in de zin van opcenten. Men 
zou bezwaar kunnen hebben tegen de 
gedachte van een bedrag in centen, 
maar die gedachte is in ieder geval be-
ter dan die van de opcenten. Het pro-
bleem blijft dat de normen f 3000 aan 
waarde en 10 vierkante meter opper-
vlakte op zich zelf onderling moeilijk 
zijn te vergelijken. De praktijk moet 
hierbij de oplossing bieden. In mijn be-
toog heb ik het principe van het eigen 
belastinggebied niet aangevallen. Het 
gaat mij er slechts om, of het voorstel 
dat door de Regering wordt gedaan in 
de praktijk te hanteren is. Ik heb daar-
omtrent nog wel wat twijfels, maar het 
antwoord van de Staatssecretaris 
heeft mij in die zin op weg geholpen 
dat ik hiervan nu geen zaak zal maken. 

Ik heb gevraagd, of er aanwijzingen 
zijn, waaruit kan blijken dat men in 
Rijnmond denkt aan het invoeren van 
een onroerend-goedbelasting. De 
Staatssecretaris heeft daarop geant-
woord, dat hij ervan overtuigd is, dat 
Rijnmond een zeer verstandig beleid 
voert en dat men zal beginnen met een 
zeer bescheiden opslag. Ik vroeg mij 
af, in hoeverre hierbij de wens de va-
der van de gedachte was. In zijn func-
tie van adviseur van de Kroon zal hij de 
belastingverordening ter goedkeuring 
moeten voordragen. Ik denk dat hij 
daarbij wel zal eisen, dat er een be-
scheiden begin zal worden gemaakt. 
Misschien ben ik wat dit betreft echter 
wat te voorbarig. 

In het begin hebben wi j blijk gege-
ven van twijfels. Wij kunnen constate-
ren dat het wetsontwerp enkele verbe-
teringen bevat en dat er sprake is van 
een verduidelijking ten aanzien van ar-
tikel 30. Daarnaast zijn de procedures 
ingevolge de artikelen 30 en 37 zeer 
zorgvuldig aangegeven. Dit maakt, dat 

wi j het wetsvoorstel zullen kunnen 
steunen. Ik blijf echter van oordeel, dat 
artikel 37b voor ons geen enkele aan-
wijzing inhoudt met betrekking tot de 
komende wet op de reorganisatie van 
het binnenlandse bestuur. Wij aan-
vaarden deze zaak hier en nu, gelet op 
de huidige omstandigheden. 

D 
De heer Elfferich (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. Vanmiddag is 
weer eens duidelijk geworden aan de 
hand van de discussie over de havens 
in Rijnmond, hoe noodzakelijk het is, 
dat er zo snel mogelijk een eindoplos-
sing voor de bestuurlijke problemen 
wordt geboden, voor zover dit in dit le-
ven mogelijk is. Ik doel hierbij op de in-
stelling van een provincie. 

Ik heb van de bewindsman begre-
pen dat wi j in april heel wat stukken 
krijgen, maar nog niet een mooi plaat-
je. Dat plaatje zal vrij kort daarop vol-
gen. De Minister zal daarbij denken 
aan de Drechtsteden. Daarop had ik 
gedoeld. Ik hoop dat de Minister ze 
niet zal vergeten. 

De Minister heeft zich bijzonder di-
plomatiek en voorzichtig opgesteld. 
Hij gebruikte woorden als 'stel dat er te 
gelegener tijd een gefaseerde invoe-
ring zou komen' en 'het zou best eens 
zo kunnen zijn'. Ik waardeer deze voor-
zichtige opstelling van de bewinds-
man. Ik wi l er echter op wijzen dat wi j 
in ons dualistisch bestel de verant-
woordelijkheid van het kabinet en die 
van het parlement kennen. Het be-
hoort mee tot de verantwoordelijkheid 
van het kabinet en van de betrokken 
bewindsman in het bijzonder, ten aan-
zien van de weg die men ziet een zo 
scherp mogelijk geformuleerde lijn 
aan het parlement voor te leggen. Te-
gen die achtergrond pleit ik voor een 
zodanige opstelling, dat heel duidelijk 
blijkt wat er met Rijnmond plus even-
tuele aanhang zal gebeuren. Het kan 
dan wel eens tot het beleid van het ka-
binet behoren, dat in dat opzicht de 
nodige prioriteiten moeten worden 
aangelegd. 

Ik heb met belangstelling de discus-
sie over het aantal leden van de Rijn-
mondraad gevolgd. Ik wil daarop nu 
niet ingaan. Het lijkt mij verstandig, te 
wachten totdat de nieuwe provincie er 
is. Ik neem aan dat de nieuwe periode 
betrekkelijk kort zal duren. Ik heb be-
grepen dat de nieuwe provincie er niet 
morgen zal zijn, maar dat het ook geen 
tien jaar meer zal duren. Ik neem dan 
aan dat het vier of vijf jaar zal duren, 
want dat is zo'n beetje het gemiddelde 
waarop je uitkomt. Het lijkt mij weinig 
zinvol, gedurende die periode het aan-
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tal leden weer te veranderen. Ik herin-
ner mij levendig, dat de bepaling van 
het aantal leden destijds in de psycho-
logische sfeer plaatsvond. Wij moeten 
dit onderwerp voor die laatste paar ja-
ren maar even laten rusten. 

D 
De heer Feij (VVD): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik dank beide bewindslieden 
voor hun uitvoerige uiteenzetting en 
toelichting. Ik ben de Minister met na-
me dankbaar voor zijn uiteenzetting 
over het havenbeleid. Ik meen dat nu 
ieder misverstand uit de weg is ge-
ruimd. Er zullen geen geschillen tus-
sen het gemeentebestuur van Rotter-
dam en het dagelijks bestuur van Rijn-
mond ontstaan. 

Ik onderschrijf ten volle de filosofie 
van de Staatssecretaris over het eigen 
belastinggebied. Ik heb gevraagd waar 
ik kan vinden dat het hier een relatief 
laag belastingbedrag betreft. Ik heb 
van de Staatssecretaris begrepen dat 
wi j niet moeten denken in procenten, 
maar in opcenten of met name - 'op' 
gaat er dan af - in centen. Op de hef-
fingsgrondslag komt een verhoging in 
centen. Nog is mij niet duidelijk waar-
om Rijnmond niet zou kunnen beslui-
ten die te veranderen in dubbeltjes of 
guldens. Wij praten over een bedrag 
van f 15 min. Deelt men dat op het 
aantal inwoners dan komt men op een 
vrij laag belastingbedrag. Denkt men 
in percentages, dan is een gemiddeld 
percentage nietszeggend. Een percen-
tage op een bedrag van f 1,85 in de ge-
meente Brielle leidt tot een veel lagere 
belastingheffing dan eenzelfde per-
centage op een bedrag van f 13,60 per 
heffingseenheid in de gemeente 
Maassluis. Dat is nu opgelost, want er 
komt een vast bedrag in centen. Mij is 
echter niet duidelijk waarom niet, zo-
als in de agglomeratie Eindhoven, is 
gekozen voor een agglomeratiebelas-
ting in de vorm van een vast bedrag 
per inwoner, maar waarom het via 
centen op - niet via opcenten - de on-
roerend-goedbelasting gaat. 

Komen wij ook niet in de problemen 
wanneer de provincies straks ook weer 
opcenten op de onroerend goedbelas-
t ing kunnen gaan heffen? Wij hebben 
dan opcenten op en centen op. Dat is 
nu al bijna niet meer te volgen. Mis-
schien ware het daarom beter geweest 
als zou zijn gekomen tot een eigen be-
lastinggebied, zoals naar ik meen de 
agglomeratie Eindhoven ook heeft. 

De Minister heeft nog gevraagd, of 
mijn fractie ook haar medewerking 
aan dit wetsvoorstel wilde geven. Ik zal 
hem niet langer in ongerustheid laten; 

mijn fractie zal graag medewerking 
verlenen aan de totstandkoming van 
deze wet. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Mede namens de Staatssecretaris 
dank ik de geachte afgevaardigden 
Kolthoff, Elfferich en Feij voor hun in-
terventies in tweede termi jn. De heer 
Van Kleef heeft niet in tweede termijn 
gesproken en blijkbaar heeft mijn be-
antwoording hem volkomen perplex 
doen staan en daar verheug ik mij 
over. 

De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat kan de Minister toch 
niet denken! Hij heeft een van mijn 
vragen nog niet beantwoord; over per-
plex gesproken. 

Minister Wiegel: Had ik nu maar niets 
gezegd! 

De heer Van Kleef (PPR): Ik heb ge-
vraagd of de Rijnmondraad, nu de ka-
derwet specifiek welzijn is ingevoerd, 
op dit punt bevoegdheden gaat krijgen. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kan toch niet een oordeel geven 
over een wetsvoorstel dat niet eens 
aanvaard is, laat staan zeggen wat er, 
mocht dat voorstel aanvaard worden, 
dan moet gebeuren op dat punt voor 
Rijnmond. Ik ben een progressief man, 
maar wi l toch niet al te zeer op de reali-
teit van het leven vooruit lopen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Kolt-
hoff heeft nog gesproken over het 
raadplegen, het advies vragen aan de 
Raad van State bij dit soort wijzigingen 
in deze wetsvoorstellen. Als ik zie naar 
het wetsvoorstel Rijnmond en de ver-
anderingen die het heeft ondergaan, 
denk ik dat een analoge situatie zich 
niet zal voordoen. 

Ik wil wel graag de principiële stel-
ling van de heer Kolthoff ondersteu-
nen, nl. dat wanneer zich een zodani-
ge wijziging in een wetsvoorstel zou 
voordoen dat men in alle redelijkheid 
kan spreken van een volledig nieuw 
voorstel, daarover dan de Raad van 
State moet worden gehoord. Men kan 
met mijn ambtsvoorganger van me-
ning verschillen of door de aange-
brachte wijzigingen thans sprake is 
van een volledig nieuw voorstel of dat 
er sprake is van een versterking van 
het eerdere voorstel. Ik dacht dat de 
gevolgde procedure van mijn kant 
geen nadere annotatie meer behoeft. 

Ik ben de geachte afgevaardigden 
Kolthoff en Feij zeer erkentelijk voor 
hun reactie op mijn betoog over artikel 
30. Ik geloof dat de uitwerking van dat 
artikel niet alleen zorgvuldig kan ge-
schieden vanwege de voorzichtigheid 

die ingebouwd is in de wetgeving. Ik 
ben er ook van overtuigd dat de uit-
werking voorzichtig zal geschieden, 
gezien de opstelling van Rijnmond en 
gezien de gedachtenwisseling hier. Ik 
ben ervan overtuigd dat voorzichtig 
en wijs zal worden geopereerd. 

De heer Kolthoff heeft nog gezegd 
dat de Minister als adviseur van de 
Kroon toch wel enig idee moet hebben 
hoe hij gaat opereren in situaties die 
zich zouden kunnen voordoen. Uiter-
aard moet de Minister dat idee heb-
ben, maar juist omdat ik mij niet wi l 
begeven in theoretische beschouwin-
gen over situaties die zich in de prak-
tijk wellicht helemaal niet zullen voor-
doen, of stel dat die vraagstukken zich 
wel in de praktijk zouden voordoen, ik 
toch wel eerst de casuspositie wi l ken-
nen, voordat ik een inhoudelijk oor-
deel daarover kan geven. Daarom wil 
ik het laten bij hetgeen ik daarover in 
eerste termijn heb gezegd. Ik ben de 
heer Feij ook erkentelijk voor het feit 
dat hij mijn uiteenzetting in eerste ter-
mijn duidelijk vond. 

De heer Kolthoff vindt 81 raadsleden 
voor Rijnmond aan de hoge kant. De 
heer Elfferich vond het verstandiger 
om te wachten tot de nieuwe provincie 
er is. Morgen zal die er nog niet zijn en 
misschien over tien jaar ook niet. Tus-
sen morgen en tien jaar ligt inder-
daad, op een halve dag na, vijf jaar. Ik 
wil uitgaan van de wijze raad van de 
heer Elfferich en nu zeggen dat ik 
thans geen tussentijdse wetswijziging 
overweeg, maar dat ook een Minister 
van gedachten kan veranderen. Als het 
erg lang duurt voordat de kaart ten 
aanzien van het Zuid-Hollandse zicht-
baar en geëffectueerd wordt , kan door 
mij of mijn ambtsopvolger altijd nog 
een wetswijziging op dit punt worden 
bevorderd, maar voorlopig wordt er 
op mijn departement niet aan gewerkt. 

De heer Elfferich heeft terecht ge-
constateerd dat ik zijn uitlatingen over 
de kaart in het Zuid-Hollandse en de 
plaats van de Drechtsteden daarin in 
mijn memorie heb opgetekend. Hij 
hoopt dat ik het niet vergeet. Ik zal die 
opmerking van de geachte afgevaar-
digde niet vergeten en wellicht zal die 
opmerking ertoe kunnen bijdragen -
los van het dualisme, op welk punt wi j 
het volstrekt eens zijn - dat er op een 
gegeven moment een kaart tevoor-
schijn wordt getoverd, waarin zijn 
wensen verwerkt zouden blijken te 
zijn. Dan loop ik echter vooruit op een 
nog niet genomen beslissing. Ik ben 
het uiteraard met hem eens dat de li j-
nen van het beleid ten aanzien van de 
bestuurlijke reorganisatie scherp en 
duidelijk moeten worden getrokken. 
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Wiegel 

zodat er ook klaarheid moet komen 
over hetgeen er met Rijnmond gaat 
gebeuren. Ik hoop dit in mijn toekom-
stig beleid door te laten klinken. 

Ik ben erkentelijk voor de steun die 
de geachte afgevaardigden die heb-
ben gesproken - ik neem aan met hun 
fracties - zullen geven aan het wets-
voorstel. De heer Kolthoff en de zijnen 
aarzelden nog, maar na ons antwoord 
is hun twijfel weggenomen en daar 
ben ik ze zeer erkentelijk voor. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kolthoff is op beide 
hoofdzaken teruggekomen. Hij vroeg 
zich af of het niet beter zou zijn om tot 
het niveau van 1979 terug te gaan. In 
de Tweede Kamer heb ik hierover ge-
zegd dat, ondanks het feit dat de reke-
ningen voor 1977 nog niet volledig zijn 
vastgesteld, dit naar mijn mening een 
betere basis is om op dit moment van 
uit te gaan. Op zichzelf stel ik vrij snel-
Ie vaststelling van rekeningen op prijs 
en een begroting die nog niet geënt is 
op vastgestelde rekeningen lijkt mij 
een wat minder goede basis. De heer 
Kolthoff merkte op dat de ruimte in het 
reëel en open overleg mogelijkheden 
moet kunnen bieden. Men begint niet 
aan een dergelijk overleg, zonder be-
reid te zijn, van het eigen standpunt af 
te stappen en het ter discussie te stel-
len. Die bereidheid heb ik ook, maar 
van de zijde van het Rijk is er natuurlijk 
een prioriteitstelling ten aanzien van 
de beschikbare middelen. Tot afwe-
ging daarvan ben ik echter natuurlijk 
gaarne bereid. 

De heer Kolthoff heeft ten aanzien 
van de belastingen een opmerking ge-
maakt, waarbij ik dacht, dat ik verwij-
tend werd aangekeken. Ik heb gere-
ageerd op opmerkingen, die hij niet 
heeft gemaakt, ten aanzien van het ei-
gen belastinggebied. De Kamer en de 
pers weten, dat ik mij zo nu en dan 
zoölogisch uitdruk. Als dit soort onder-
werpen aan de orde zijn, laat ik dan 
ook niet na, een stokpaard te beklinv 
men, dat ik naar mijn mening niet vaak 
genoeg kan berijden. Het verheugt mij, 
dat in ieder geval de heer Feij op dit 
ogenblik vrolijk met mij meehuppelt. 

De heer Kolthoff (PvdA): Worden er 
ook wereldkampioenschappen stok-
paardrijden gehouden? 

Staatssecretaris Koning: Als dat ge-
beurt, dan zal ik de heer Kolthoff uitno-
digen om aan de finish te gaan staan 
om te zien, wie wint. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Feij 
is nog eens teruggekomen op het 're-

delijke bedrag'. Ik geloof dat het maxi-
mum per eenheid op dit ogenblik een 
kleine rijksdaalder is. De aanslag van 
de onroerend-goedbelasting die een 
zekere inwoner van Rotterdam wordt 
opgelegd, bedraagt om en nabij de 
f 300. Dat zou betekenen dat die ver-
hoogd zou worden met nog geen 
f 20, als het maximum werd geheven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Huur-
wet, van de Wet van 26 maart 1975, 
Stb. 128, van de Wet jaarlijkse huur-
verhogingen, van de Woningwet en 
van de Huurprijzenwet woonruimte 
(15 418). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Maaskant (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het voorliggende wets-
ontwerp heeft aan de overzijde een 
woelige en zeer uitvoerige behande-

Overleg tussen v.l.n.r. de heer van der Werft, de heer Wiebenga en mevrouw van Someren-Downer 
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ling gehad. Zo uitvoerig, dat van onze 
zijde slechts enkele vragen in het eind-
verslag zijn gesteld en deze zijn door 
de bewindsman enigszins bevredi-
gend beantwoord. Wel zal bij de be-
grotingsbehandeling hierop worden 
teruggekomen. 

Ik wil nog één vraag aan de Staats-
secretaris voorleggen. De huurverho-
ging vindt dit jaar plaats met ingang 
van 1 juli. De Staatssecretaris heeft 
meerdere malen verklaard dat voor zo-
ver het van hem afhangt, de Huurprij-
zenwet Woonruimte vóór 1 juli van 
kracht dient te worden. Daarnaast sug-
gereert hij dat de huurverhoging dit 
jaar nog kan plaatsvinden op grond 
van de Huurprijzenwet Woonruimte. 
Waar huurverhogingen één maand 
van tevoren dienen te worden aange-
zegd, zou de Staatssecretaris onzes in-
ziens nu niet naar de datum van 1 juli 
maar naar 1 juni moeten streven. Of 
heeft invoering per 1 juli toch nog ef-
fecten die wi j in het zoeven gestelde 
over het hoofd hebben gezien? 

Verder kan ik namens mijn fractie 
volstaan met een korte verklaring. De 
politieke tegestellingen tussen de 
regeringspartijen zijn tijdens het debat 
in de Tweede Kamer duidelijk naar 
buiten gekomen. Dank zij deze tegen-
stellingen kon de huurverhoging van 
6% tot 5% worden teruggebracht en 
werd voldaan aan de door de fractie 
van de PvdA gestelde eis. Onze in-
stemming hiermede zal u duidelijk 
zijn. 

Wel wordt het betreurd dat het 
amendement van de heer Van Dam 
dat verder reikte dan dat van de heer 
De Beer, werd verworpen. Immers, de 
aanvaarding van het amendement-De 
Beer waarbij de huurverhoging van 
5% slechts voor één jaar geldt, bete-
kent dat de 6% voor de komende 
huurdebatten weer op tafel ligt. 

Jaarlijks voor 31 december moet de 
Minister volgens de Huurprijzenwet 
Woonruimte - artikel 39 - a a n de 
Tweede Kamer een nota doen toeko-
men inzake het in het komende jaar 
door de Regering te voeren beleid ten 
aanzien van de huurprijzen woonruim-
te. 

Wij spreken de verwachting uit dat 
in deze nota de les van de behandeling 
van dit wetsontwerp aan de overzijde 
duidelijk tot uitdrukking zal komen en 
hopelijk het door het amendement van 
de heer Van Dam beoogde doel wordt 
bereikt. 

Wij menen, mijnheer de Voorzitter, 
na kennis te hebben genomen van de 
stukken en de gevoerde debatten dat 
de 5% huurverhoging een harmonieu-
ze huuropbouw bevordert. 

D 
De heer Van Kuik (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het nu aan de orde zijnde 
wetsontwerp bevat naast een wijzi-
ging van de Huurwet, ook een wijzi-
ging van de kort geleden in deze Ka-
mer aanvaarde Huurprijzenwet Woon-
ruimte. Deze laatste wet, ofschoon niet 
nog van kracht zijnde, heeft alleen 
geschiedenis. Door de vorige regering 
ingediend op 20 oktober 1976, ging de-
ze onder meer uit van een trendmatig 
huurstijgingspercentage van 8, met als 
ingangsdatum 1 april van het betrok-
ken jaar. Bij behandeling van het wets-
ontwerp 14 230, werd dit 7% en als ge-
volg van Bestek '81 besloot de Rege-
ring ter wille van een gewenst sociaal-
economisch beleid, het percentage tot 
6 te verlagen. 

Bij behandeling van de Huurprijzen-
wet Woonruimte in deze Kamer op 16 
januari 1979 heb ik erop gewezen, dat 
gezien het verwerpen door de Tweede 
Kamer op 12 oktober 1978 van een 
motie, waarin werd gesteld, dat de 
huurverhoging in 1979 ten hoogste 
5% zou zijn, wij toen feitelijk met een 
trend van 6% bezig waren. Kennelijk 
heb ik de vastheid van beleid van de 
Tweede Kamer op dit stuk te hoog in-
geschat, daar bij amendement-De 
Beer c.s., no. 15, het 5% is geworden, 
zij het voor het tijdvak 1 juli 1979-30 
juni 1980. 

Van 8% zijn wij via 7 en 6 op 5% ge-
komen en de daarmede verband hou-
dende maximale huurverhoging via 
woningwaarderingstabel van 12 op 
9% en de datum is van 1 april naar 1 
juli verschoven. Zowel bij de behande-
ling van de Huurprijzenwet Woon-
ruimte no. 14 175, als bij het huidige 
wetsontwerp is aan de overzijde uit-
voerig gedebatteerd over de noodzake-
lijke jaarlijkse huurstijging waarbij met 
veel cijfermateriaal getracht werd aan 
te tonen, dat het voorgestelde percen-
tage te hoog, te laag, of juist was. Be-
palende factoren zijn hierbij de ontwik-
kelingen van de bouwkosten, van de 
exploitatielasten, van de prijzen en lo-
nen, alsmede de financiële gevolgen 
voor huurders en eigenaren, en de 
rijksbegroting. 

In de uitvoerige memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer, stuk nr. 
7, heeft de Staatssecretaris op grond 
van een aantal overwegingen trachten 
aan te tonen, dat de voorgestelde ver-
hoging met 6% onder de gegeven om-
standigheden de juiste was. Ook in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag aan onze Kamer, zijn behalve de 
motieven die pleiten voor verlaging, 
een aantal argumenten gegeven voor 
handhaving van de voorgestelde 6%. 

Het is onnodig, om alle argumenten 
pro en contra de 6 of 5% te verdedigen 
of te bestrijden, naar gelang het ligt; 
dit is uitvoerig zowel in de stukken als 
in het debat aan de overzijde gedaan. 
Mede gezien de mogelijkheden van 
onze Kamer, heeft het nu geen zin. 

Toch een enkele opmerking. Op de 
vragen van PvdA, VVD en CDA, betref-
fende de bereidheid van de instituti-
onele beleggers onder meer de pensi-
oenfondsen, om bij 5% in de woning-
bouw te beleggen, antwoordt de 
Staatssecretaris dat exploitanten van 
woningen onder regime van het dyna-
mische-kostprijsstelsel, vanwege de 
daarin opgenomen nacalculatie, geen 
nadelen zullen ondervinden. Voor wat 
betreft de niet of niet meer gesubsidi-
eerde particuliere huurwoningen is het 
duidelijk, dat het rendement bij 5% 
minder is dan bij 6%. Bij nieuwbouw 
zal door het achterblijven van de huur-
stijging een disharmonieus huurpa-
troon ontstaan, wat kan leiden tot 
leegstand in de nieuwbouw en stagna-
tie in de woningbouw, aldus het eind-
verslag. 

Wij hebben de indruk, dat de werke-
lijkheid wel eens minder gunstig zal 
zijn dan het antwoord doet geloven, en 
verwijzen daarvoor naar een artikel 
van Cobouw C U . van 16 maart 1979, 
met als titel 'Beleggers: Brokx moet 
met hoger rendement over de brug ko-
men', waarin onder meer wordt 
gesteld, dat als het aanvangsrende-
ment in de dynamische-kostprijsbere-
kening niet omhoog gaat, de beleg-
gers hun aandeel buiten de woning-
bouw zullen zoeken. 

De heer Bakker van het bedrijfspen-
sioenfonds voor de Bouwnijverheid, 
een fonds met 300.000 deelnemers, 
zegt: 'Ook voor ons pensioenfonds 
geldt dat wi j graag wil len, dat het aan-
vangsrendement hoger vastgesteld zal 
worden, zodat wij onze plaats in de 
verhuurmarkt weer volledig kunnen 
innemen'. 

Lezenswaardig is ook de mening 
van de heer mr. dr. Wiarda, hoofddi-
recteur van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds omtrent belegging in 
de bouw en het systeem van dynami-
sche-kostprijsberekening. Voor dit 
laatste heeft hij geen goed woord 
over. Het tekent de sfeer bij de grote 
beleggers, en het is duidelijk, dat de 
voorgestelde huurverhoging van 5% 
geen bijdrage aan de verbetering daar-
van is. 

Wij zijn als CDA-fractie evenals onze 
fractie in de Tweede Kamer van me-
ning dat een stijging van 6% meer in 
het belang van de Volkshuisvesting 
was geweest en verwijzen hierbij be-
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halve naar de schriftelijke stukken on-
der meer het eindverslag aan onze Ka-
mer, ook naar de stemverklaring die 
door de CDA-fractie in de Tweede Ka-
mer is afgelegd (zie blz. 3814 van de 
Handelingen). Wij zijn ook van oordeel 
dat de Staatssecretaris terecht de 6% 
tot het einde heeft verdedigd. 

De Regering heeft zich bij de beslis-
sing neergelegd en niet gedreigd met 
het 'onaanvaardbaar', zoals wi j wel 
eens meteen minder belangrijk wets-
ontwerp in deze sector als onaange-
naam hebben moeten ervaren. 

Het is te begrijpen dat de jaarlijks te-
rugkerende discussie omtrent de huur-
stijging en de wijze waarop dit aan de 
overzijde als regel wordt gevoerd, het 
verlangen doen ontstaan, om een for-
mule te ontwikkelen, waarbij aan de 
hand van objectieve normen, de 
huuraanpassing jaarlijks wordt be-
paald. Met de Staatssecretaris zijn wi j 
van mening (zie zijn antwoord in het 
eindverslag op een vraag van de PPR-
fractie) dat dit een zeer gevoelige 
kwestie is. Het is niet alleen een kwes-
tie van cijferreeksen doch mede of uit-
sluitend van politieke beoordelingen 
en beslissingen. Wij wensen de Raad 
voor de Volkshuisvesting, welke om 
advies wordt gevraagd, veel wijsheid 
toe. 

Het zal de Kamer duidelijk zijn dat 
onze fractie weinig waardering kan op-
brengen voor het voorliggende wets-
ontwerp en de consequentie zou kun-
nen zijn dat wij onze stem er niet aan 
zouden geven. Echter, de overlapping 
in tijd van elkaar wijzigende wetsont-
werpen (de wijziging op wetsontwerp 
14175, Huurprijzenwet Woonruimte, 
was al ingediend voordat wij het eerst-
genoemde wetsontwerp aanvaardden) 
en de amendering daarna in de Tweede 
Kamer van de voorgestelde wijziging 
hebben een situatie veroorzaakt die niet 
alleen ongebruikelijk is, doch hoogst 
ongewenst is. Door verwerping van het 
nu aan de orde zijnde wetsontwerp -
stel dat deze Kamer daartoe bereid zou 
zijn - wordt de thans voorgestelde 5% 
geen 6%, doch ingevolge de door ons 
aanvaarde Huurprijzenwet, 7% en inge-
volge de Wet jaarlijks huurverhogingen 
gaat dit dan op 1 april a.s. in. Een situ-
atie die wij ook ongewenst achten. Er 
rest ons niets anders dan te kiezen tus-
sen twee kwaden en daar wij van oor-
deel zijn dat aannemen van het onder-
havige wetsontwerp het minst kwade 
is, en ons niet aan onze verantwoorde-
lijkheid willen onttrekken door de be-
slissing aan anderen over te laten, zul-
len wij onze stem er niet aan onthou-
den. 

D 
De heer Kremer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Vóór vier weken is in de 
Tweede Kamer de huurverhoging an-
dermaal uitvoerig ter sprake gekomen. 
Of er toen altijd aan de huurders is ge-
dacht? Dat laat zich raden. Bij ons gaat 
het in ieder geval om een zaak, die vele 
honderdduizenden gezinnen direct in 
hun portemonnee raakt, ook wanneer 
het gaat om 5% huurverhoging. Het 
akkoord gaan met dit wetsontwerp 
wordt niet ingegeven omdat wij op 
zich voor 5% huurverhoging zouden 
zijn, maar omdat het alternatief veel 
slechter is. 

Uiteraard betalen een groot aantal 
huurders veel meer dan 5% vanwege 
het zogenaamde puntensysteem. De 
vraag die daarbij voor ons rijst is, of 
het puntenwaarderingssysteem on-
veranderd blijft, zodat niet langs een 
achterdeur toch nog de geleden scha-
de - omdat er dus geen 6% huurver-
hoging komt zoals aanvankelijk de be-
doeling was - ietwat wordt ingehaald. 

De Staatssecretaris zal dat wel ont-
kennen, maar het puntensysteem is 
vrij willekeurig en het maakt ook wel 
verschil uit door wie het wordt gehan-
teerd. Wij hebben ons steeds opnieuw 
weer uitgesproken tegen het automa-
tisme van de jaarlijkse huurverhogin-
gen. Aanvankelijk werd door de diver-
se kabinetten gesteld, dat het erom 
ging oude en nieuwe huren dichter bij 
elkaar te brengen en om met de extra 
huurverhogingen de woningnood te 
ku'nnen bestrijden. 

Maken wij de balans op, dan liggen 
de huren nog even ver uit elkaar. Daar-
door krijg je ook zogenaamde goedko-
pere en duurdere woonwijken, het-
geen menige gemeente en woning-
bouwvereniging voor problemen stelt. 

En hoe staat het met de woning-
nood? Ik zal nu niet op de diverse fa-
cetten ingaan. Vast staat wel , dat de 
overheid de ontwikkeling niet heeft bij-
gehouden en daar er grote spannin-
gen op de verhuurmarkt zijn ingetre-
den. Cijfers over de behoefte aan huur-
woningen lopen nogal uiteen. Een on-
derzoek van de Landelijke Actie Wo-
ningnood komt op een getal van 
350.000, terwijl naar ik meen de 
Staatssecretaris het tekort schat op 
zo'n 70.000. Ik weet niet of hier de 
waarheid in het midden ligt. Wat ik wel 
weet is, dat de laatste maanden het 
aantal woningzoekenden drastisch op-
loopt en dat de wachtlijsten voor meer 
dan 10% uit bejaarden bestaan. On-
danks alle mooie berekeningen en nor-
men bewijst de praktijk dat oudere 
mensen soms zo lang op huurwonin-
gen moeten wachten, dat hun tijd 
voorbij is. 

Hoe je het ook wendt of keert, de ve-
le huurverhogingen hebben de wo-
ningnood niet uitgebannen. Zij hebben 
het leven wel aanmerkelijk duurder ge-
maakt. Als er gemiddeld zo'n 11 % van 
het inkomen aan huur wordt besteed, 
dan houdt dat in dat er ook vele bewo-
ners zijn die 20% van hun salaris aan 
de huisbaas betalen en dat niet alleen 
bij de particuliere verhuurders, maar 
ook bij woningbouwcorporaties of 
•verenigingen, wat dan nog altijd soci-
ale-woningbouwpolit iek wordt ge-
noemd. 

Het argument van huursubsidie is 
niet doorslaggevend. En hoe vast is 
die huursubsidie? Sedert het kabinet 
Bestek '81 hanteert, staat toch in feite 
niets meer vast. 

De Regering maakt zich er kennelijk 
veel zorgen over dat zij de woningen 
met hoge huren niet meer kwijt kan. Zij 
bouwt dan ook mondjesmaat. Dat de 
behoefte in het westen van het land 
zeer groot is, is algemeen bekend, 
maar dat tekort kan niet worden opge-
vuld door minder huurwoningen in an-
dere streken te bouwen. Huurverho-
gingen kan men niet loszien van de 
woningbouwpolit iek. 

Is het dan juist dat in een aantal pro-
vincies in 1979 de helft minder zal wor-
den gebouwd dan oorspronkelijk was 
gedacht? Is het ook juist dat de bouw 
van vervangende woningwetwonin-
gen van het normale contingent zal 
worden afgetrokken, zulks in tegen-
spraak met de vorige Staatssecretaris? 
Daarmee zou de behoefte aan huurwo-
ningen drastisch toenemen en het zou 
huurverhogingen in de hand werken 
en bevorderen dat in plattelandsstre-
ken woningwetwoningen met een 
maandhuur van f 450 toch nog kunnen 
worden verhuurd. Waartoe dit leidt is 
duidelijk. Het is in ieder geval geen so-
ciale-woningbouwpolitiek. Ook in deze 
gebieden moet immers de algemene 
huurverhoging betaald worden. 

Door ons is meermalen geopperd, 
de volkswoningbouw uit de specula 
tiesfeer te halen. De overheid zou zelf 
met woningbouwverenigingen en vak-
organisaties in de sociale sector moe-
ten gaan bouwen. Al eerder hebben 
wi j gesteld, dat rentes en belastingen 
omlaag moeten. De enige conclusie, 
die wi j nu kunnen trekken, is dat de 
jaarlijkse huurverhogingen de winsten 
van de bouwondernemers hebben 
doen toenemen. Er waren vele specu-
lanten op het pad, maar risico's waren 
er nauwelijks. Immers, de huren gin-
gen toch wel weer omhoog. Onze ver-
wachtingen zijn dan ook niet hoog ge-
spannen nu ook in de volkswoning-
bouw met Bestek '81 wordt gewerkt. 
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Het is wel Indroevig dat bejaarden 
en jonge mensen extra de dupe zullen 
worden. Daarbij - dat weet ook de 
Staatssecretaris - komen naast de ho-
ge huren ook nog fikse bijkomende 
lasten, die bij zelfstandig wonen beho-
ren. De huurverhoging van 6%, die 
aanvankelijk aan de Tweede Kamer 
werd voorgesteld, mag dan geen wet 
zijn geworden, ook de 5% op zich is 
veel en naar onze mening onrecht-
vaardig en niet nodig. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Het lezen van de Hande-
lingen van de Tweede Kamer betref-
fende de behandeling van dit wets-
voorstel was geen onverdeeld genoe-
gen. Bij het lezen van de Handelingen 
krijgt men de indruk dat vaak op de 
man gespeeld wordt in plaats van op 
de bal. Dat is niet erg verheffend. Ik 
doel hier niet op het aandeel dat de 
Staatssecretaris in dit debat had maar 
meer op het gekissebis van de zijde 
der Tweede Kamer. 

Terecht werd gesteld dat de ham-
vraag in deze kwestie is wat nu de fei-
telijke verhoging was van de bouwkos-
ten der woningen, na aftrek van de ex-
tra voorzieningen, zoals isolatie, extra 
sanitair en, om het dwaze gebruikte 
woord te citeren, de neo-truttigheid. 
Wat overblijft moet immers vergelijk-
baar zijn met het oude woningbe-
stand. Appels moeten immers met ap-
pels kunnen worden vergeleken. Wel-
nu, omstandig heeft de Staatssecre-
taris aangetoond dat de nettostijging 
een huurprijsverhoging van 7 a 8% 
rechtvaardigt. 

Volgens het regeerakkoord zou ei-
genlijk dit percentage moeten worden 
aangehouden. In dit regeerakkoord is 
immers de juiste afspraak gemaakt dat 
de huurprijsverhogingen gerelateerd 
moeten worden aan de stijging van de 
bouwkosten. De 7 a 8% verhoging is 
evenwel niet toegepast omdat de Re-
gering voor haar deel een positieve 
bijdrage wil leveren om de macro-eco-
nomische situatie in ons land gezond 
te maken, hetgeen wel betekent dat de 
verlaging van het percentage tot 6 een 
offer betekent voor de volkshuisves-
t ing. 

Nu heeft de VVD aan de overzijde de 
kant van de oppositie gekozen om dit 
percentage nog verder te verlagen, 
omdat zij aan de cijfers van het Bureau 
Documentatie Bouwwezen meer ge-
loof hecht dan aan die van dit kabinet. 
Ik acht dit een betreurenswaardige 
zaak, te meer omdat men niet heeft 
kunnen aantonen, dat de berekening 
van de Staatssecretaris onjuist is. 

De heer De Beer heeft de minimale 
BDB-cijfer-uitkomsten aangehouden, 
welke een huurstijging van 5,3% zou-
den rechtvaardigen. Toen was de beer 
los en Staatssecretaris Brokx zat met 
de brokken. Nu is het altijd een riskan-
te zaak, als men bij verschillende bere-
keningen, zonder nadere vergelijking 
van de berekeningsmethodieken, het 
laagste cijfer aanhoudt. Doch als men 
dan nog bovendien 0,3% naar bene-
den gaat afronden, dan weet men dat 
men zelfs nog beneden de laagste uit-
komst gaat zitten. Dit is naar mijn ge-
voelen niet in het belang van onze 
volkshuisvesting. 

Duidelijk is aangetoond dat de laat-
ste ti jd de trendmatige huurstijgingen 
belangrijk gebleven zijn beneden de 
kostenontwikkeling. In zo'n situatie is 
een afronding naar beneden onverant-
woord, vooral als bedacht wordt dat 
de hogere cijfers van het CBS niet on-
juist zijn bevonden. Als de heer De 
Beer aan de overzijde opmerkt, dat hij 
niet bereid is om op te draaien voor de 
gevolgen van de te lage huurverhogin-
gen welke onder het kabinet-Den Uyl 
nebben plaatsgevonden dan is dit naar 
mijn gevoelen een uitspraak welke niet 
is in het belang van onze volkshuisves-
ting. 

Erkend is met deze uitspraak dat er 
iets is scheefgegroeid in de verhou-
ding van de trendmatige bouwkosten 
en huren. Als dat geconstateerd wordt, 
dan ga je niet nog eens de laagste be-
rekening, stel dat die juist is, naar be-
neden afronden. Dan probeer je wat 
scheefgegroeid is wat bij te stellen, 
want het gaat er niet om of je als partij 
bij de kiezers een goede beurt kunt 
maken, doch het gaat er om of het 
voorgestelde wetsontwerp in het be-
lang is van een goede volkshuisves-
ting. 

Ik meen, mijnheer de Voorzitter, dat 
de Staatssecretaris erin geslaagd is 
om dit aan te tonen. Hij staat hier nu in 
de betreurenswaardige positie om een 
geamendeerd wetsvoorstel te verdedi-
gen waarvan hij weet dat de aanne-
ming daarvan een zwaarder offer voor 
de volkshuisvesting betekent. Noch-
tans acht ik het begrijpelijk dat het ka-
binet voor deze zaak niet het onaan-
vaardbaar heeft laten horen. Dat één 
en ander evenwel niet bevorderlijk is 
voor een verbetering van het klimaat 
tussen de partijen die dit kabinet steu-
nen, is een duidelijke zaak. 

De vraag is nu of dit wetsontwerp 
aangenomen dan wel verworpen moet 
worden. Op dezelfde gronden, die de 
heer Van Kuik noemde, zal ik mijn 
stem, zij het node, aan dit wets-
ontwerp geven. 

D 
De heer Van Hemert tot Dingshof 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Er be-
staat mijns inziens waarlijk geen vol-
doening over het wetsontwerp dat 
ons, na een verwoede en dikwijls ver-
warde strijd aan de overzijde, is voor-
gelegd. Het is te kwalificieren als een 
stukje gelegenheidswetgeving, waar-
aan - ik constateer het met leedwezen 
- geen grootse conceptie ten grond-
slag is gelegd. Waaraan dit is toe te 
schrijven, heeft de D'66-vertegen-
woordiger, de heer Nypels op wat 
overtrokken wijze onder woorden ge-
bracht in de door hem ingediende mo-
tie, waarin hij constateerde, dat de 
Tweede Kamer opn ieuw- het was de 
elfde maal in successie - 'in opperste 
verwarring bijeen was om het percen-
tage voor de jaarlijkse huurverhoging 
vast te stellen'. Hij nodigde de Rege-
ring aan het slot van zijn motie uit een 
wettelijke regeling te ontwerpen, 
krachtens welke de jaarlijkse huuraan-
passing door een ieder volgens een 
bepaalde formule zou kunnen worden 
berekend. 

Deze motie, mijnheer de Voorzitter, 
is de indiener niet in dank afgenomen. 
Hij zou, door zich te hebben laten f i l-
men, er een stunt van hebben willen 
maken. Zie dienaangaande de op dit 
punt zo boeiende Handelingen van de 
Tweede Kamer blz. 3726, 3e kolom. 

Ik ga hier niet verder op in, maar ik 
heb met dankbaarheid geconstateerd, 
dat de Staatssecretaris de hem toege-
worpen handschoen heeft opgeraapt 
en dat hij heeft toegezegd zich te zul-
len beraden op een proeve van een 
formule in de geest als in de motie van 
de heer Nypels werd aanbevolen. 

Mijnheer de Voorzitter! Met span-
ning heb ik uitgekeken naar de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
betreffende een mededeling omtrent 
het resultaat van diens eerste beraad. 
Welnu, aan het slot van bedoelde nota 
geeft de Staatssecretaris met grote be-
dachtzaamheid te kennen, dat het ont-
wikkelen van normen voor een derge-
lijke formule even gevoelig ligt als de 
bepaling telkenjare van het huurstij-
gingspercentage. De moeilijkheid, al-
dus de Staatssecretaris, ligt niet alleen 
in het vinden van een formule, maar 
ook van de formule, waarin de ver-
schillende politieke denkrichtingen 
zich (duurzaam) - het laatste woord 
staat ook tussen haakjes - kunnen ver-
enigen. Voor een tweede Einstein is 
hier een grootse taak weggelegd! 

Intussen, mijnheer de Voorzitter, 
heeft onze toch wel vindingrijke Staats-
secretaris gelukkig nog een medicijn-
man ontdekt. Hij zal ten aanzien van 
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deze zo gevoelige en tevens zo uiterst 
weerbarstige mater ie -zo komt deze 
althans op mij over - het advies inwin-
nen van de Raad voor de Volkshuis-
vesting en kondigde aan, dat dit een 
open karakter zal hebben. W a n t - al-
dus zijn slotwoorden in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag - 'het is 
immers wel gebleken dat een ver-
scheidenheid van feiten en relaties 
met de keuze van het huurverhogings-
percentage in verband kan worden 
gebracht'. 

Vergis ik mij, wanneer ik concludeer, 
dat de Staatssecretaris - en wie zal dit 
verbazen - niet meer goed raad weet 
met deze problematiek? Nog eens een 
nieuw advies? Ik ben in dit verband ge-
neigd hier één zin aan te halen uit de 
toespraak, waarmee een andere 
Staatssecretaris, mevrouw Veder-
Smit, op 24 januari j l . een nieuw ge-
zondheidscentrum te Leiderdorp voor 
geopend verklaarde. In die toespraak 
ritselde het als het ware van aange-
kondigde onderzoeken en studieplan-
nen. Mevrouw Veder-Smit bleek daar-
van zelf het gevaar te zien, toen zij op-
merkte: 'Daarbij is het van belang dat 
de hiermede samenhangende vragen 
voldoende aandacht krijgen en niet -
wat soms gebeurt - als het ware ver-
drinken in het complex van andere 
problemen'. 

Behartigenswaardige woorden zijn 
dit waarbij ik de hoop uitspreek, dat 
ook bij het niet vinden van de alle pro-
blemen oplossende toverformule, de 
wil tot samenwerking tussen - om de 
woorden van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning aan te halen - 'de verschillende 
politieke denkrichtingen' ons de weg 
za.1 wijzen naar een toch acceptabele 
oplossing, waarbij te constateren valt, 
dat zowel voor als tegen het percenta-
ge van 6 evenals dat van 5 argumen-
ten zijn aan te voeren en dat iedere 
keuze uiteindelijk een betrekkelijke is. 

Reeds Tacitus vermeldde als een po-
sitieve eigenschap van de Germanen, 
dat onder hen goede zeden en ge-
woonten een hogere gelding hadden 
dan bij andere volkeren goede wetten. 
Mogen wi j , wat deze uitspraak betreft, 
ons aan onze voorouders spiegelen. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, 
deel ik u mede dat mijn fractie de voor-
keur geeft aan het voorgestelde huur-
stijgingspercentage van 5 en derhalve 
geen bezwaar heeft tegen het nu voor 
ons liggende wetsontwerp. 

D 
De heer Fischer (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de plenaire behandeling 

van dit wetsontwerp wil mijn fractie, 
overeenkomstig haar inbreng tijdens 
de vergadering van de vaste Commis-
sie voor Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, zich beperken tot het 
aanroeren van slechts één punt. Dit 
punt is ook door andere sprekers be-
handeld. Het betreft het ontwikkelen 
van een mogelijke formule om te gera-
ken tot een objectieve norm, aan de 
hand waarvan de huuraanpassing be-
rekend kan worden. 

De Staatssecretaris heeft in zijn nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
hieraan aandacht besteed, waarvoor ik 
hem erkentelijk ben. Hij verwijst naar 
zijn reeds in de Tweede Kamer geuite 
opvatting, dat deze materie - ik citeer 
nu ook de heer Van Hemert èn de 
Staatssecretaris - even gevoelig ligt 
als de bepaling van het huurstijgings-
percentage, die telkenjare moet 
plaatsvinden. Het gaat volgens de 
Staatssecretaris niet alleen om het vin-
den van één formule, maar ook om het 
vinden van dé formule, waarop de ver-
schillende politieke denkrichtingen 
zich (duurzaam) kunnen verenigen. Mijn 
fractie kan zich met deze opvatting van 
de Staatssecretaris zeer wel vereni-
gen. De jaarlijkse huurverhogingen 
zijn wel degelijk een politieke zaak en 
vormen het resultaat van een politieke 
keuze, gedaan door het kabinet en de 
volksvertegenwoordiging. 

Uit het feit, dat mijn fractie aan deze 
formule toch nog aandacht heeft be-
steed, mag niet worden afgeleid, dat 
zij deze zaak technocratisch benadert 
en zich zou scharen achter de motie 
van D'66, ingediend aan de overzijde. 

Deze motie wordt door mijn politieke 
vrienden en mij gekwalificeerd als een 
'computer-motie'. 

Pogingen, maatschappelijke keuzen 
te technocratiseren wijzen wij af. Het 
feit, dat mijn fractie toch een onder-
zoek naar een norm, die overigens niet 
omschreven zou moeten worden als 
een 'objectieve' maar als een 'geobjec-
tiveerde norm', verlangt, vindt zijn 
grond in de zorg dat de vele huurders 
in onze samenleving niet het gevoel 
mogen krijgen, dat de verhoogde 
huurprijs het resultaat zou zijn van een 
jaarlijks partijpolitiek toernooi, waar-
van de uitkomst bepaald wordt door 
de krachtsverhoudingen van het mo-
ment. De huurders moeten er zeker 
van kunnen zijn, dat er een min of 
meer overeengekomen pakket aan 
richtlijnen voorhanden is, waarbinnen 
de jaarlijkse vaststelling van de huur-
prijzen plaatsvindt. Zij behoeven zich 
dan niet het kind van de rekening te 
voelen. Ik ben dan ook tevreden met 
de toezegging van de Staatssecretaris 
ter zake. Mijn fractie zal aan het wets-
ontwerp, zoals dit deze Kamer heeft 
bereikt, haar steun geven. 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Maaskant over de inwerking-
treding van de Huurprijzenwet Woon-
ruimte, wellicht op 1 juni in plaats van 
op 1 jul i , kan ikzeggen, dat er altijd ge-
vallen zijn, waarin de aanzegging vóór 
het ti jdstip van ingang van de huurver-
hoging plaatsvindt. Particulieren zijn 

Staatssecretaris Brokx voert het woord. Achter de interruptiemicrofoon staat de heer Van Hemert 
tot Dingshof (VVD) 
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immers niet gebonden aan de datum 
van 1 jul i . Zij kunnen de huurverho 
ging tegen ieder ti jdstip voorstellen en 
veel particulieren doen dit dan ook. 
Sommigen kiezen de datum 1 januari 
of houden de datum 1 april aan, zoals 
deze algemeen tot voor kort gold. 

Wanneer de Huurprijzenwet op 1 juli 
in werking treedt, wordt het bedrag 
van de verhoging beheerst door de 
Huurprijzenwet, maar dit geldt niet 
voor de aanzegging, die aan de datum 
van 1 juli vooraf is gegaan. Zoals ik al 
stelde, is een en ander niet te vermij-
den. Wij hebben hierbij te maken met 
een overgangsprobleem. Ik hoop dat 
ik wat dit betreft de geachte afgevaar-
digde enigszins bevredigend heb be-
antwoord, om zijn eigen kwalificatie te 
gebruiken. 

De geachte afgevaardigden Van 
Kuik, Fischer en Van Hemert tot Dings-
hof hebben in hun betogen aandacht 
besteed aan de betekenis van een for-
mule voor het vaststellen van de trend 
van de jaarlijkse huurverhoging. De 
heer Van Hemert heeft zelfs al over 
een taak voor een tweede Einstein ge-
sproken. Het lijkt mij beter ernaar te 
streven om de zaken eenvoudig te 
houden. Aan de overzijde van het Bin-
nenhof en in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag van deze Kamer is 
anderzijds betoogd, dat het niet een-
voudig zal zijn een zodanige formule te 
ontwikkelen. Vele aspecten van ver-
schillende aard vragen immers aan-
dacht. Op grond daarvan heb ik ge-
meend er goed aan te doen, hierover 
advies te vragen aan een instituut dat 
daarvoor in het leven is geroepen en 
dat weinig met de medicijnman te ma-
ken heeft. Het betreft de Raad voor de 
volkshuisvesting. Het is gebruikelijk 
dat zoiets wordt gedaan. 

De heer Van He...ert tot Dingshof 
(VVD): De Staatssecretaris heeft het 
over Einstein. Diens genialiteit was 
het, dat hij zich wist uit te drukken in 
uitermate begrijpelijke formules. AI-
leen moet je daar wel op komen. Ik 
dacht dat er nog altijd kans was dat er 
op dit punt op Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening iets zou geschie-
den. 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb laatst een artikel ge-
lezen over Einstein. Iemand werd ge-
vraagd op een halve bladzijde op te 
schrijven wat Einstein met een formu-
le bedoelde. Einstein zelf heeft gezegd 
dat hij daartoe niet in staat was. Zo 
eenvoudig was het dus kennelijk niet. 

In mijn adviesaanvraag aan de Raad 
voor de volkshuisvesting zal ik er in ie-

der geval op wijzen, dat de inhoud van 
de formule zo moet worden ingevuld, 
dat er zorg voor wordt gedragen dat 
een harmonieus huurpatroon en een 
voldoende dekking van de exploitatie-
kosten, zoals onderhoudskosten, be-
heers- en administratiekosten, pre-
mies voor verzekeringen tegen storm-
en brandschade, kosten wegens reser-
vevorming voor onvoorziene kapitaals-
uitgaven en tegenvallende exploita-
tie, belastingen en huurderving daarin 
zijn opgenomen. Daarnaast stel ik mij 
voor, dat de Raad voor de volkshuis-
vesting zich buigt over de vraag in wel-
ke mate doelstellingen van sociaal-
economisch beleid van invloed kun-
nen zijn. 

Een van de afgevaardigden heeft ge-
wezen op de maatregelen, dat op basis 
van de parameters van het regeerak-
koord het percentage van de huurver-
hoging zeven zou moeten zijn, maar 
dat het kabinet om een bijdrage aan 
het anti-inflatiebeleid te geven bij de al-
gemene politieke beschouwingen aan 
de overkant van het Binnenhof heeft be 
sloten, het voorstel te doen de huren 
met niet meer dan zes procent te laten 
stijgen. 

In hoeverre zijn doelstellingen van 
sociaal-economisch beleid van in-
vloed? In hoeverre spelen budgettaire 
consequenties een rol? De uitkomst 
van de formule zou wellicht een rust-
punt kunnen vormen in de jaarlijkse, 
zoals is gezegd soms heftige, discus-
sies over de huurverhoging. Ik betwij-
fel of zulks het geval zal zijn. Er bestaat 
mijns inziens aanleiding tot de vrees, 
dat de discussie zich dan gaat richten 
op de formule en de daarbij behoren-
de randvoorwaarden. De tijd zal het le-
ren. 

De heer Van Kuik heeft verwezen 
naar een artikel in Cobouw Magazine 
van 16 maart met de titel 'Beleggers: 
Brokx moet met hoger rendement 
over de brug komen'. Op grond van de 
uitspraken die daarin zijn gedaan, on-
der anderen door de heer Bakker van 
het Bedrijfspensioenfonds voor de 
bouwnijverheid en de heer Wiarda van 
het ABP, is bij de geachte afgevaardig-
de de indruk ontstaan, dat het voorstel 
tot vijf procent huurverhoging geen 
stimulans is tot investeringen in huur-
woningen. 

De strekking van het bedoelde arti-
kel wi l ik als volgt in het kort samen-
vatten. De investeringsgeneigdheid 
van institutionele beleggers is in eer-
ste instantie afhankelijk van het rende-
ment dat ze kunnen maken. Volgens 
het dynamisch kostprijsstelsel dat van 
toepassing is op de te bouwen huur-
woningen wordt een rendement gega-

randeerd dat gelijk is aan het rende-
ment van staatsleningen zoals dat op 
de kapitaalmarkt tot stand komt. Dat 
gegarandeerde rendement wordt over 
een exploitatieperiode van 50 jaar ge-
maakt. 

Het netto cash-rendement is aan het 
begin van de exploitatieperiode nog 
laag, waardoor liquiditeitstekorten 
ontstaan, maar loopt in de loop der ex-
ploitatiejaren steeds hoger op. De be-
zwaren van de beleggers richten zich 
vooral tegen het relatief lage aan-
vangsrendement. Graag zouden zij 
zien, zo blijkt uit dat artikel, dat het ge-
garandeerde rendement waarvan 
wordt uitgegaan bij de berekening van 
de dynamische kostprijs gelijk is aan 
dat van staatsleningen, maar dan ver-
hoogd met 1 punt. 

De problematiek van de hoogte van 
het rendement staat vrijwel los van de 
keuze van het wettelijk huurverhogings-
percentage. Immers, indien het wet-
telijk percentage lager is dan aange-
houden voor de berekening van de dy-
namische kostprijs, wordt het nadelige 
verschil verrekend met de jaarlijkse 
bijdrage, of uitgekeerd in een bijdrage 
ineens. Beleggers in woningen die 
hebben belegd onder het regime van 
het dynamische kostprijsstelsel onder-
vinden derhalve geen nadelige gevol-
gen van het huurstijgingspercentage. 

Wel is het zo - wellicht doelde daar 
de geachte afgevaardigde op - dat zij 
in geval van beleggingen in conditi-
oneel gesubsidieerde woningen voor-
delige verschillen tussen wettelijke en 
aangehouden huurverhogingen mo-
gen behouden. Eventuele latere tegen-
vallers in de exploitatie worden even-
wel verrekend met deze voordelige 
verschillen alvorens tot verstrekking 
van conditionele subsidies wordt over-
gegaan. Samenvattend kom ik derhal-
ve tot de conclusie dat volgens de 
strekking van het artikel de investe-
ringsgeneigdheid of, misschien beter 
gezegd, de afname van de investe-
ringsgeneigdheid in eerste instantie 
afhankelijk is van de hoogte van het 
rendement en minder van de hoogte 
van het percentage waarmede de hu-
ren jaarlijks moeten stijgen. 

De heer Van Kuik (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De techniek van de verreke-
ningen via het dynamische kostprijs-
stelsel was mij uiteraard bekend. In 
mijn betoog heb ik gezegd dat de be-
zwaren die men heeft tegen het lage 
aanvangsrendement door verlaging 
van de huurstijgingspercentages niet 
minder worden en dat het artikel meer 
de sfeer tekende van de weinige bereid-
heid om nog verder te investeren. Ver-
laging van het huurstijgingspercentage 
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zal niet bijdragen tot een zo noodzake-
lijke verbetering van die sfeer. 

Staatssecretaris Brokx: Niettemin, 
mijnheer de Voorzitter, in het artikel is 
een problematiek aangeroerd waar-
over de komende tijd zeker nog wel zal 
worden gesproken. 

De heer Kremer heeft gevraagd of 
het puntenstelsel behorende bij de 
Huurprijzenwet Woonruimte wordt ge-
wijzigd. In aansluiting op hetgeen ik bij 
de behandeling van de Huurprijzenwet 
aan de overzijde heb gezegd, kan ik 
hier zeggen dat voorshands dat pun-
tensysteem niet zal worden gewijzigd. 
Het is naar onze mening een goed ge-
objectiveerd systeem om de hoogte 
van de huurprijs te laten bepalen door 
de kwaliteit van het gebodene. Ik wil 
daarbij zeggen dat het de bedoeling is 
om na een aantal jaren waarin het 
systeem heeft gewerkt aan de hand 
van onderzoek te bezien in hoeverre 
bijstelling noodzakelijk is. 

De heer Kremer heeft in zijn betoog 
ook over de woningbouwpolit iek als 
zodanig gesproken. Mij is bekend dat 
in deze Kamer met betrekking tot de 
beleidsvoornemens op het Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening over enige maanden 
nog zal worden gediscussieerd. Dan 
kan er wellicht op terug worden geko-
men. 

Ook in verband met het percentage 
huurverhoging hecht ik eraan om te 
zeggen dat, wanneer het huurniveau 
van de woningvoorraad achterblijft, 
dit stagnatie van de nieuwbouw tot 
gevolg kan hebben. Een nog lagere 
huurstijging maakt een gezonde ex-
ploitatie minder goed mogelijk. Toen 
de geachte afgevaardigde sprak over 
speculatie, bedoelde hij waarschijnlijk 
exploitatie. Zeker met de nu voorge-
stelde 5% worden op de exploitatie 
geen grote winsten gemaakt. Juist die 
gang van zaken werkt eerder specula-
tie of verkoop van huurwoningen in de 
hand, omdat men zodoende tot een 
ander rendement van investeringen 
denkt te komen, hetgeen bepaald niet 
in het belang van de volkshuisvesting 
is. 

De heer Kremer heeft gewezen op 
de woningnood en noemde het cijfer 
350.000 van de landelijke actie-wo-
ningnood. Daarbij gaat het om wo-
ningzoekenden, hetgeen niet inhoudt 
dat al deze mensen geen woning heb-
ben. Ik heb daarom een woningtekort 
genoemd van ongeveer 70.000. Een te 
lage huurverhoging leidt ertoe dat de 
huren van de voorraad achterblijven 
bij die van de nieuwbouw, waardoor 

mensen met hoge inkomens niet door-
stromen, omdat de woningen in de 
voorraad relatief goedkoop blijven. 
Deze goedkope woningen komen der-
halve niet ter beschikking voor de la-
ger betaalden. 

In tegenstelling tot de geachte afge-
vaardigde ben ik daarom van mening 
dat een te lage huurverhoging werkt 
ten nadele van de laagst betaalden. Hij 
wees op de individuele huursubsidie 
en noemde in dat verband de maatre-
gelen van Bestek '81. Voor een goed 
begrip wil ik nog wel eens herhalen 
dat in de meerjarenramingen van het 
vorig kabinet de uitgaven voor de indi-
viduele huursubsidie te laag waren ge-
raamd. In Bestek '81 is aan die post 
een bedrag van ruim 200 min. toege-
voegd. Ik weerspreek dat dit instru-
ment door Bestek '81 zou zijn aange-
tast. 

De heren Van Kuik en Van der Jagt 
hebben verwezen naar de behandeling 
van dit voorstel aan de overzijde. Ook 
mij ware het liever geweest - met het 
oog op de continue belangen van de 
volkshuisvesting - dat het huurverho-
gingspercentage meer had aangeslo-
ten bij de ontwikkeling van de bouw-
kosten en de exploitatielasten die in dit 
hele beleid zo bepalend zijn. 

Niettemin, beter een half ei dan een 
lege dop. Ook ik vind het alternatief, 
verwerping van het voorstel, zoals het 
nu is geamendeerd en aan uw Kamer 
voorgelegd is, beter dan dat per 1 april 
de huren conform geldend recht met 
7% zouden worden verhoogd. Dat zou 
immers strijdig zijn met opvattingen, 
die ook het kabinet in het kader van 
een anti-inflatiebeleid huldigt. 

De heer Van Hemert heeft Tacitus 
opgevoerd. Tacitus heeft als een posi-
tieve eigenschap van Germanen ver-
meld, dat bij hen goede zeden en ge-
woonten een hogere gelding hadden 
dan bij andere volkeren goede wetten. 
Het zal wel een beetje mijn afkomst uit 
het zuiden zijn, dat ik een wat meer 
Gallische dan Germaanse inslag heb. 
Ik hecht er althans aan, dat er in ieder 
geval goede wetten zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Sluiting 18.02 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 XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de aan-

wijzing en de raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1978 (15 430). 

Dit ontwerp van wet zal worden 
gesteld in handen van het College van 
Senioren. 

Wijziging van de Algemene burger-
lijke pensioenwet en andere over-
heidspensioenwetten en van een 
aantal bepalingen in sociale verzeke-
ringswetten die verband houden met 
bedoelde wetten (14 505); 

Uitvoering van de op 18 november 
1974 te Parijs tot stand gekomen Over-
eenkomst inzake een Internationaal 
Energieprogramma (Wet uitvoering 
Internationaal Energieprogramma) 
(14 627). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van de desbe-
treffende commissies; 

2° de volgende regeringsmissives: 
een, van de Staatssecretaris van Bin-

nenlandse Zaken, ten geleide van 110 
exemplaren van zijn circulaire over 
wijziging van het Financiële-Verhou-
dingsbesluit 1960; 

een, van de Minister van Financiën, 
betreffende wisselkoersarrangement; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
zijn Nota inzake het Europese Monetai-
re Stelsel; 

een, van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Haze-
kamp, ten geleide van zijn brieven 
over cassinospelen. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisneming aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

3° de volgende missives van het Euro-
pese Parlement: 

een, van de Secretaris-Generaal van 
het Europese Parlement, betreffende 
de verkiezing van de heer Colombo tot 
Voorzitter van dit Parlement; 

een, van de Voorzitter van het Euro-
pese Parlement, betreffende bezoldi-
ging van de leden van dit Parlement. 

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

4° de volgende missives: 
een, van de ambassadeur van Ma-

rokko, ten geleide van een toespraak 
van de Koning van Marokko over het 
vraagstuk van de Sahara; 

een, van de Griffier van de Tweede 
Kamer, houdende mededeling dat 
door 30 leden van de Tweede Kamer 
de wens te kennen is gegeven, dat de 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Koninkrijk Bel-
gië inzake het aanleggen van een Wal-
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radarketen langs de Westerschelde en 
haar mondingen (15 509) aan de uit-
drukkelijke goedkeuring van de Sta-
ten-Generaal zal worden onderwor-
pen; 

een, van de heer I. Lipschits, ten ge-
leide van het Jaarboek 1978 van het 
Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen; 

een, van de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Unilever N.V., hou-
dende uitnodiging tot een gedachten-
wisseling over een aantal nationale en 
internationale aangelegenheden en 
over Unilever. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisneming aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

5° de volgende lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om de 
openbare behandeling van het volgen-
de wetsontwerp te doen plaatsvinden 
op 15 mei a.s.: 

Goedkeuring van de op 2 februari 
1971 te Ramsar (Iran) tot stand geko-
men overeenkomst inzake watergebie-
den van internationale betekenis, in 
het bijzonder als verblijfplaats voor 
watervogels (14 135, R1046). 

6: de volgende geschriften: 
een, van het gemeentebestuur van 

Wierden, ten geleide van een motie 
aangenomen door de raad van die ge-
meente, inzake de vorming van een 
provincie Twente; 

een, van de burgemeester van Alme-
lo, ten geleide van een motie aangeno-
men door de raad van die gemeente, 
met betrekking tot alsvoren; 
een, van het gemeentebestuur van 

Weerselo, ten geleide van een motie 
aangenomen door de raad van die ge-
meente, betreffende alsvoren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat; 

een, van Enje Berghuis te Brunssum 
en negen anderen, ten geleide van een 
afschrift van een schrijven aan H.M. de 
Koningin, inzake het sluiten van het 
'Pension Egge' wegens exploitatie-te-
korten. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening, voor Maat-
schappelijk Werk en voor Jusititie; 

een, van het gemeentebestuur van 
Apeldoorn, ten geleide van een af-

schrift van een brief aan de Minister 
van Economische Zaken, betreffende 
de voorgenomen wijzigingen in de uit-
voering van de Wet SIR voor de Oost-
Veluwe. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Economische Za-
ken; 

een, van het Recreatieschap West-
Overijssel, zijnde een motie aangeno-
men door het Algemeen Bestuur van 
het recreatieschap, inzake het beper-
ken van de hengelsport langs de Us-
sel. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Cultuur en Recre-
atie en voor Landbouw en Visserij. 
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