
94ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 121 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
J. D. Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, 
De Boois, Borgman, Braams, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Couprie, 
Dales, G. C. van Dam, Dees, Van Dijk, 
Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Dolman, 
Ernsting, Van Es, Eshuis, Evenhuis-van 
Essen, Faber, Franssen, Frinking, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van der Heijden, 
Hennekam, Herfkens, Hermans, 
Hermes, Hermsen, Hummel, Van 
lersel, Jacobse, Janmaat, Joekes, 
Kamp, Keja, Van Kemenade, Knol, De 
Kok, Kombrink, Konings, Van der 
Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Van der Linden, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Meijer, Metz, Mik, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van 
Noord, Nypels, Van Ooijen, Den 
Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Salomons, Schartman, Schutte, Van 
der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Tazelaar, Terpstra, Tommei, Toussaint, 
Ubels-Veen, Ter Veld, Te Veldhuis, 
Vermeend, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vli jmen, Vos, K. G. de Vries, 
Waalkens, Wagenaar, Wallage, 
Weijers, Weisglas, Wessel-Tuinstra, 
Wiebenga, Willems, Wolters, Wölt-
gens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, Van 
Aardenne, ministervan Economische 
Zaken, Braks, ministervan Landbouw 
en Visserij, Brokx, staatssecretris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, Van Zeil, 
staatssecretaris van Economische 
Zaken, mevrouw Kappeyne van de 
Coppello, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en de 
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heer Van der Reijden, staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. 

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

Van den Bergh, wegens verblijf 
buitenslands, ook morgenochtend; 

Kosto, alleen voor de middagvergade-
ring; 

De Waart, Van Erp en Jorritsma-Leb-
bink, wegens bezigheden elders; 

Van den Toorn en Leerling, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Verlenging van de 
werkingsduur van de Wet universitaire 
bestuurshervormmg 1970 (18388). 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Verlenging van de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten (Stb. 1975, 407) (18430). 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PSP wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden, tegen dit wetsvoor-
stel te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wet op de Open 
Universiteit (18227). 

Ingekomen stukken 
WUB 
Hoger onderwijs 
Open Universiteit 

Woensdag 27 juni 1984 

Aanvang 10.15 uur 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Eindelijk is het zo ver; 
80.000 belangstellenden wachten 
volgens de laatste berichten met 
spanning de start van de Open 
Universiteit af. Al zo lang beloofd, al 
zoveel verwachtingen gewekt. Zullen 
deze verwachtingen worden ingelost? 

In principe staat de fractie van de 
PSP positief tegenover het aan de 
orde zijnde wetsontwerp. De enorme 
toeloop naar de verschillende vormen 
van volwasseneneducatie in de 
afgelopen tien jaar heeft aangetoond, 
welk een gigantische behoefte 
bestaat om gemiste onderwijskansen 
in te halen. Inmiddels is de ontwikke-
ling rond de andere vormen van 
volwasseneneducatie niet bepaald 
rooskleurig te noemen. 

De meer elementaire vormen, zoals 
de open school en alfabetiseringscur-
sussen dreigen het slachtoffer te 
worden van de nieuwe rijksregeling 
basiseducatie. Een wederkerend stelsel 
van permanente educatie bestaat niet 
en is er ook nooit gekomen. Ook over 
het betaalde educatief verlof hangt nog 
niet veel meer dan veel dikke mist. 

De Open Universiteit die het 
sluitstuk van een dergelijk stelsel van 
educatieve voorzieningen had moeten 
zijn, heeft van meet af aan een totaal 
ander gewicht en politiek prestige 
gekend dan haar zusjes onder de 
volwasseneneducatie. Het is onzes 
inziens inmiddels een project met een 
prestigekwestie geworden. De 
concurrentie met de reguliere univer-
siteiten is in volle gang en deeltijdstu-
dies rijzen als paddestoelen uit de 
grond. 

Onze grote zorg is echter of de 
Open Universiteit nu ook werkelijk de 
voorwaarden biedt, die haar terecht 
de naam van een open onderwijsinstel-
ling zouden verlenen. Hoe open is deze 
toegang? Wij hebben in de schriftelijke 
voorbereiding al beklemtoond, dat wi j 
willen vasthouden aan de toelatings-
leeftijd van 18 jaar, zoals deze in de 
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Willems 
motie-Dees/Ginjaar-Maas destijds is 
verwoord. Wij zijn er niet van over-
tuigd, dat deze verruiming van de 
toelatingscriteria zal leiden tot het 
stimuleren van een voortijdig verlaten 
van het voortgezet onderwijs, zoals de 
minister zegt in zijn nota naar aanlei-
ding van het eindverslag. 

Uit onderzoek blijkt ook, dat er maar 
een zeer geringe groep in de categorie 
tot 21 jaar is, die de Open Universiteit 
wil bezoeken. Als deze wens bestaat, 
moet de mogelijkheid onzes inziens 
ook bestaan. Waarom zou deze groep 
dan nog drie jaar moeten wachten? 

De opnamecapaciteit van de Open 
Universiteit is zeer beperkt. In de 
volgroeide situatie wordt uitgegaan 
van een capaciteit van 30.000 studen-
ten. Wat betekent dat nu al voor de op 
dit moment reeds bestaande groep 
van 80.000 belangstellenden? Op 
grond van welke criteria zal de 
inschrijvingsbeperking plaatsvinden? 
Is de minister niet van mening, dat 
hierbij een quotaregeling, zoals deze 
wordt toegepast bij de Britse Open 
University, met een voorkeur voor 
groepen die traditioneel minder 
onderwijsmogelijkheden kennen, zou 
moeten worden overwogen? Hierbij 
wreekt zich het ontbreken van een 
doelgroepenanalyse, op basis waarvan 
een uitdrukkelijk doelgroepenbeleid 
had kunnen worden gevoerd, zodat 
specifiek bij bepaalde doelgroepen 
geworven zou worden en het aanbod 
daarbij aan zou kunnen sluiten. 

Een derde beperking van de open 
toegankelijkheid van de Open Univer-
siteit zien wij in het gehanteerde 
systeem van regeling van tegemoetko-
ming in de studiekosten. In de praktijk 
betekent dit, dat een groep niet-Neder-
landers geen toegang zal hebben 
tot de Open Universiteit. 

Is een heroverweging van deze 
regeling niet op haar plaats om ook in 
Nederland verblijvende migranten die 
buiten de genoemde categorieën 
vallen de mogelijkheid te bieden tot 
het volgen van hoger onderwijs? 

Afstandsonderwijs zoals dat nu bij 
de Open Universiteit wordt aangebo-
den, bergt grote gevaren in zich; met 
name het gevaar van individualisering 
van de student is levensgroot. Blijkt 
niet uit de ervaringen met deelnemers 
aan andere vormen van volwassenen-
educatie en vooral bij de vrouwen 
onder hen, dat ook de behoefte om uit 
een situatie van isolement te komen 
ten minste van even groot gewicht is 
bij de keuze tot het volgen van 
onderwijs? Studiebegeleiding is ook 
een van de voornaamste voorwaarden 

om met succes een studie te kunnen 
voltooien. 

De overstelpende hoeveelheid 
afvallers bij het LOI-onderwijs toont 
dit bij voorbeeld overtuigend aan. De 
Open Universiteit mag deze fout niet 
maken. Ze mag geen leerfabriek 
worden. Als dat het geval zou zijn, zie 
ik een kleine groep studenten met 
succes de Open Universiteit afronden, 
namelijk de deelnemers met een 
goede vooropleiding en studie-erva-
ring, bij wie de huiselijke omstandig-
heden een prettig studieklimaat 
garanderen en waar bovendien geen 
financiële drempels zijn. 

Ik denk dat het vaak om mannen zal 
gaan, met een betaalde baan en een 
gezin. Waar blijven dan de doelgroe-
pen, voor wie de Open Universiteit in 
de eerste plaats was bedoeld? Naar 
mijn mening moeten de rol en de taak 
van de studiecentra van veel zwaarder 
gewicht zijn dan nu wordt voorgesteld 
in de nota Dichtbij op Afstand. Ik denk 
namelijk dat deze centra een sleutelrol 
zullen spelen bij het welslagen van de 
Open Universiteit. Ervaringen met de 
Open Universiteit in Engeland en 
West-Duitsland tonen dit ook duidelijk 
aan. 

In de eerste plaats is het aantal 
begeleidingsuren in de Nederlandse 
opzet veel te beperkt. Nu wordt er 
gesproken over acht uur begeleiding 
in een moduul van honderd uur. Bij 
de Britse Open Universiteit is, op 
grond van de ervaringen opgedaan 
met studie-uitval door onvoldoende 
begeleiding, het aantal beschikbare 
begeleidingsuren veel groter en wordt 
deze begeleiding ook in groepsver-
band gegeven. 

In Engeland wordt ook het contact 
tussen studenten als een van de 
studievoorwaarden gestimuleerd. In 
Nederland komt het fungeren als 
ontmoetingsplaats in de nota Dichtbij 
op Afstand pas als zevende punt in de 
reeks van functies van de studiecentra. 
Zou deze functie niet veel meer 
centraal moeten staan? 

In de tweede plaats vraag ik 
aandacht voor de zomercursussen. 
Aan de Britse universiteit worden 
deze summerschools aan reguliere 
universiteiten gegeven met de daar 
aanwezige onderzoeksfaciliteiten. Ook 
het stimuleren van zelfhulpgroepen 
wordt in Engeland tot de taak van de 
begeleidingscentra gerekend. Waarom 
is op dit punt geen gebruik gemaakt 
van de opgedane ervaringen en zijn 
de centra daartoe niet beter toegerust? 

Het gevaar van de individualisering 
van de studenten komt ook aan de 
orde in het kader van de medezeggen-

schapsstructuur. Deze is tamelijk 
primitief en door de gebrekkige 
cohesie die er in de voorgestelde 
opzet tussen de studenten zal bestaan, 
zullen inbreng, inspraak en ook de 
beperkte adviesmogelijkheden van de 
studenten nauwelijks tot hun recht 
kunnen komen. Wij vinden dat, als 
men de medezeggenschap goed vorm 
wil geven, juist de cohesie tussen de 
studenten bevorderd moet worden. 

Een ander punt is dat wij ons 
blijven verzetten - wij hebben dit ook 
bij de schriftelijke voorbereiding 
gedaan - tegen het ontbreken van 
instapcursussen aan het begin van de 
studie. Ik zou graag nog eens van de 
minister vernemen waarom hij deze 
functie niet aan de studiecentra wil 
toekennen en welke voordelen het 
biedt om de voorbereiding op de 
Open Universiteit te verwijzen naar 
andere vormen van volwassenenedu-
catie. Ik heb daarvoor al gesteld dat 
deze niet bepaald floreren. 

De aandacht voor de positie van 
vrouwen als toekomstige deelneem-
sters aan de Open Universiteit 
waardeer ik positief. Er is beleidson-
derzoek verricht en er zijn twee 
emancipatiewerksters aangesteld. 
Toch ontbreekt er naar mijn mening 
nog het een en ander aan de voorwaar-
den, die aan de Open Universiteit 
worden gecreëerd. Ik herhaal met 
nadruk dat het loskomen van het 
huiselijke isolement een van de 
belangrijkste motieven is, naast 
uiteraard de behoefte aan onderwijs, 
waarom vrouwen deelnemen aan 
volwasseneneducatie en aan vormen 
van de Open Universiteit. 

Daarnaast betekent het gezin voor 
vrouwen de werkplek en is het vaak 
onmogelijk om thuis te studeren. Ik 
zou daarom nogmaals willen pleiten 
voor een uitbreiding van de functies 
van de regionale studiecentra. Ook 
voor het deelnemen door vrouwen is 
dit een noodzaak. De centra zouden 
plaats moeten bieden aan vrouwen in 
de vorm van studieruimten terwijl er 
mogelijkheden van kinderopvang 
gecreëerd zouden moeten worden. 

Ik heb kennis genomen van het 
Onderzoeks- en evaluatierapport, 
getiteld 'Vrouwen in de Open Univer-
siteit' van juni 1983, uitgebracht door 
de heer Van Enkevoort. Mede op 
grond daarvan hebben wij er behoefte 
aan, dat de mogelijkheden om 
kinderopvang te creëren bij de 
studiecentra nader worden onderzocht 
door de regering. Ik heb in dit verband 
een motie voorbereid. 
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Voorzitter 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Willems 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat te verwachten is 
dat veel vrouwen gebruik willen 
maken van de Open Universiteit; 

overwegende, dat één van de voor-
waarden voor deelname van vrouwen 
is het bestaan van de mogelijkheid 
van kinderopvang; 

voorts overwegende, dat in het 
rapport 'Vrouwen in de Open Univer-
siteit' de aanbeveling wordt gedaan 
om kinderopvang te creëren bij of via 
de studiecentra; 

verzoekt de regering, de mogelijkhe-
den hiertoe na te gaan en de Kamer 
hierover te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 20 (18 227). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Volgens het zojuist 
gememoreerde onderzoek kunnen 
ook financiële drempels een belemme-
ring voor vrouwen vormen. Wat is de 
reactie van de minister op de aanbe-
veling, gedaan in dit rapport, om een 
regeling voor gereduceerde cursusprij-
zen voor vrouwen te ontwikkelen? 

Samenvattend kan ik zeggen dat wij 
de instelling van de Open Universiteit 
als een goede stap beschouwen. 
Echter, het principe van afstandsonder-
wijs, uitgewerkt op de manier zoals 
nu is gebeurd, draagt duidelijk het 
gevaar in zich, een onderwijssysteem 
te creëren met een slaagkans voor 
alleen de taaiste studenten en een 
diepe teleurstelling voor vele anderen. 
Dat mag niet gebeuren, juist omdat 
het gaat om de mensen voor wie het 
onderwijs tot nu toe voornamelijk uit 
gemiste kansen heeft bestaan. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Om meer dan een reden 
moet worden betreurd dat de parle-
mentaire behandeling van dit wets-
ontwerp onder zo'n grote tijdsdruk 
moet plaatsvinden. Er is een ongebrui-
kelijke overgangssituatie voorzien en 
de vragen van juridische en constituti-
onele aard kunnen slechts globaal 
worden besproken. 

De behandelimg van de verslagen 
van de Kamer dragen duidelijk de 
sporen van haastwerk. De beantwoor-
ding van veel kritische vragen is 
weinig inhoudelijk. Een en ander leidt 
ertoe dat de terughoudendheid 
waarmee ik dit wetsontwerp in de 
schriftelijke voorbereiding ben 
tegemoet getreden niet is verminderd. 
Misschien kan de minister in de loop 
van dit debat een aantal van mijn 
reserves wegnemen. 

Opvallend is de nadruk waarmee dit 
wetsontwerp is gesteld in het kader 
van de volwasseneneducatie. De 
Open Universiteit zal vooral van 
belang zijn als tweede kansonderwijs. 
Nu kan het een goede zaak zijn om 
burgers die hun eerste kans hebben 
gemist, alsnog de mogelijkheid te 
bieden een vorm van hoger onderwijs 
te volgen. 

De vraag is hoeveel prioriteit het 
bieden van zo'n tweede kans moet 
hebben als er veel grotere groepen 
burgers zijn die nog niet eens een 
eerste kans hebben gehad. Dat zijn 
veelal degenen die op de arbeidsmarkt 
de zwakste positie innemen. 

De financiën voor de realisering van 
meer volwasseneneducatie op veel 
lager dan het tertiaire niveau ontbre-
ken. Maar hier is toch sprake van een 
politieke keuze voor de aanwending 
van financiële middelen. Ik hoor 
daarom graag een verantwoording 
van deze keuze. 

Ik vind het heel wel denkbaar dat 
het aanbod van deze vrijblijvende 
soort van onderwijs veelal gebruikt 
zal worden door diegenen die vrijblij-
vend hun kennis willen verfrissen of 
uitbreiden. Het zullen dan vooral 
mensen zijn die daarvoor de tijd en 
het geld hebben en die zich weinig 
zorgen hoeven te maken over hun 
investeringen bij een eventuele 
mislukking. Dreigt de Open Universiteit 
dan geen elitaire instelling te worden? 

Wijzen de ervaringen van de 
omringende landen niet uit dat een 
niette verwaarlozen aantal studenten 
zich slechts voor enkele modulen 
inschrijft? Is bij de financiële planning 
voldoende rekening gehouden met 
deze mogelijkheid? Hoe zal in de 
aanvullende financiering worden 
voorzien als de inkomsten uit cursus-
gelden achterblijven bij de verwachtin-
gen? 

De Open Universiteit en de positie 
daarvan in het geheel van het hoger 
onderwijs roepen vragen op. Ik heb 
de indruk dat de regering in dezen 
een wat ambivalente houding inneemt. 
In de schriftelijke voorbereiding heb ik 
erop gewezen dat het open afstandon-

derwijs een eigen plaats inneemt 
naast het hoger beroepsonderwijs en 
het wetenschappelijk onderwijs. De 
wettelijke structuur is als zodanig 
opgezet. De drie wetten komen alle 
drie onder de paraplu van de kaderwet 
hoger onderwijs. Het nu voorliggende 
ontwerp kent een eigen definitie van 
hoger onderwijs in afwijking van de 
definitie van het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepsonder-
wijs. 

Toch staat in de memorie van 
antwoord dat dit wetsontwerp geen 
onderwijssoort regelt, maar een 
onderwijsinstelling en als zodanig te 
vergelijken is met de wet voor 
oprichting van bijvoorbeeld de 
universiteit van Limburg. 

Als dat waar zou zijn, heb ik er geen 
moeite mee, maar ik wil dan wel 
graag een echte rijksuniversiteit 
hebben, zonder de doorbraakconstruc-
tie in de vorm van een bestuursraad 
die rekening moet houden met de 
verscheidenheid van de in de Neder-
landse samenleving voorkomende 
levensbeschouwelijke en maatschap-
pelijke stromingen. Ik twijfel er sterk 
aan of deze vergelijking kan worden 
gemaakt. Een blik op de wetstekst 
moet ons al doen twijfelen. 

De memorie van antwoord stelt 
daarenboven met zoveel woorden dat 
de Open Universiteit geen universiteit 
is in de zin van de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs. Om het beeld 
volledig te doen zijn, zullen wij moeten 
zeggen dat het wetsontwerp de 
oprichting regelt van een instelling 
voor hoger onderwijs in een nieuwe 
verschijningsvorm Dat laatste - die 
nieuwe vorm van hoger onderwijs - is 
voor mij doorslaggevend. Ook voor 
deze vorm van hoger onderwijs zal de 
stichtingsvrijheid handen en voeten 
moeten krijgen. Is het in overeenstem-
ming met deze stichtingsvrijheid om 
bij voorbaat te verklaren dat de 
geldmiddelen voor open hoger 
afstandsonderwijs bij exclusiviteit 
voor deze rijksinstelling gereserveerd 
zal worden? 

Wat zou er moeten gebeuren, 
indien een bestaande bijzondere 
instelling van hoger onderwijs zich wil 
transformeren in een instelling voor 
open hoger onderwijs? Een van de 
doelstellingen van de Open Universi-
teit is, te komen tot vernieuwing van 
het hoger onderwijs. Ik heb daarbij 
zelf steeds gedacht aan vernieuwing 
van onderwijsmethoden en aan het 
vormen van een weg tussen weten-
schappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. Ik zou echter graag 
zien dat de minister onomwonden 
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Schutte 

verklaarde dat het beslist niet de 
bedoeling is dat die vernieuwing zich 
ook zal uitstrekken tot de richting van 
het onderwijs. 

De voorgestelde structuur doet 
vermoeden dat de Open Universiteit 
ook bedoeld is of althans gebruikt kan 
worden als tussenweg tussen het 
bijzonder en openbaar onderwijs. De 
Open Universiteit wordt dan als het 
ware een breekijzer, dat op termijn het 
gehele onderwijsbestel kan ondermij-
nen. De minister zal begrijpen dat 
mijn fractie er geen enkele behoefte 
aan heeft, daaraan op enigerlei wijze 
mee te werken. 

Als de minister deze vraag op 
bevredigende wijze kan beantwoor-
den, ben ik bereid, met behoud van 
mijn bedenkingen, mee te denken 
binnen de voorgestelde structuur. Dat 
neemt niet weg dat ik die structuur 
nog wel voor verbetering vatbaar 
acht. Met name de samenwerking met 
bestaande instellingen voor hoger 
onderwijs komt mijns inziens nog 
onvoldoende uit de verf. 

Van verschillende zijden is een 
pleidooi gehouden voor levensbe-
schouwelijke differentiatie van de 
regionale studiecentra. Dit werd 
afgewezen, maar in de memorie van 
antwoord staat dat bij het functioneren 
van deze studiecentra aspecten van 
pluriformiteit een rol kunnen gaan 
spelen. De beantwoording van de 
nadere vragen daarover in het 
eindverslag heeft voor mij niet zoveel 
extra duidelijkheid opgeleverd. Wil de 
minister hierop nog eens ingaan? 

Veel van onze bezwaren tegen de 
voorgestelde structuur zouden 
kunnen worden weggenomen, indien 
de mogelijkheid werd geopend dat 
ook studiecentra op privaatrechtelijke 
basis kunnen participeren binnen de 
open universiteit. Dat werd afgewezen 
omdat de open universiteit nu 
eenmaal een publiekrechtelijke 
instelling zou zijn. Welke inhoudelijke 
bezwaren zijn er echter tegen dit 
voorstel in te brengen? 

Voor de totstandkoming van 
pluriformiteit in het onderwijsaanbod 
zijn mijns inziens meer garanties 
nodig dan de voorgestelde maatschap-
pelijke en levensbeschouwelijke 
verscheidenheid in de bestuursraad. 
Andere, bijzondere instellingen voor 
hoger onderwijs zullen maximale 
mogelijkheden moeten krijgen om de 
pluriformiteit in het onderwijsaanbod 
te vergroten door het aanbieden van 
door de open universiteit verder te 
verzorgen, complete studieprogram-
ma's. Daar zal dan ook een adequate 

vergoeding tegenover moeten staan, 
want het ontwikkelen van nieuwe 
studieprogramma's is zeer kostbaar. 

Wil de beoogde onderwijsvernieu-
wing door de Open Universiteit 
werkelijk tot stand komen, dan zal een 
toereikende vergoedingsregeling voor 
andere instellingen van hoger onder-
wijs een onmisbare voorwaarde zijn. 
In hoeverre is de minister bereid, deze 
voorwaarde te vervullen? 

In de commentaren is er onder 
andere op gewezen dat het gevaar 
bestaat dat de open universiteit een 
alternatief wordt voor HBO-studenten 
voor wie de normale weg via het HBO 
open zou staan. Zowel de kortere 
studieduur als de mogelijke verkrijging 
van een titel zou de open universiteit 
een voorsprong geven op het reguliere 
HBO. Dit bezwaar wordt redelijk 
ondervangen door de voorgestelde 
toelatingsleeftijd van 21 jaar. Zou 
deze leeftijdsgrens dalen, dan werd 
dit bezwaar weer actueel naast de in 
de schriftelijke stukken reeds genoem-
de bezwaren. Bestaat dan ook niet de 
kans dat de druk om ook aan reguliere 
HBO-abituriënten het recht op een 
titel te verlenen weer toeneemt? 

Een samenvoeging van belangenbe-
hartiging en beleidsbepaling in een 
bestuursraad blijf ik een ongelukkige 
constructie vinden. Juist vanwege de 
gewenste pluriformiteit zullen elemen-
ten van belangenbehartiging geen rol 
moeten spelen in de bestuursraad. 
Deze raad zal zelf zijn beleid moeten 
bepalen, waarbij de pluriformiteit 
zoveel mogelijk tot haar recht kan 
komen. De medezeggenschapsraad 
kan daarover adviseren. In overleg 
met deze raad kan worden gezocht 
naar optimale mogelijkheden om het 
beleid uitte voeren. 

Bij mij is de vraag gerezen, of een 
centrale, rechtstreeks gekozen 
medezeggenschapsraad voor dit 
afstandsonderwijs wel de meest 
aangewezen vorm is. Voor het 
personeel dat in Heerlen werkzaam 
zal zijn, zal een medezeggenschaps-
raad nodig zijn. Dit geldt ook voor 
personeel en studenten aan de 
regionale studiecentra. Die zullen 
daaraan toch hun eerste oriëntatie 
ontlenen? De centrale raad zou 
kunnen bestaan uit vertegenwoordi-
gers van al deze kleinere medezeggen-
schapsraden. Ik vrees dat de gewenste 
democratisering bij de thans voorge-
stelde structuur op een ontgoocheling 
kan uitlopen. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de Open Universiteit 
lijkt te gaan gelden wat alle leerlingen 

van meester Pennewip, die uit het 
geslacht De Wilde afkomstig waren, 
eens in beperkte variatie als dichtoe-
feningen inleverden: de Open Univer-
siteit is een goede zaak en geeft het 
mensdom groot vermaak. De verras-
send grote belangstelling voor de 
Open Universiteit brengt mij tot dit 
bijna-citaat uit één van de vele 
treffende passages, die Multatuli in 
zijn ideeën wijdde aan Woutertje 
Pieterse. 

Daarmee wil niet gesuggereerd zijn 
dat Multatuli één van de geestelijke 
voorvaderen van het CDA zou zijn. 
Wel is Multatuli in het licht van het 
onderhavige wetsontwerp vermel-
denswaardig, niet alleen als iemand 
die op zijn wijze en binnen zijn 
beperkingen bijdroeg aan de ontwik-
keling van hen die in dit opzicht een 
achterstand hadden, maar zeker ook 
als iemand die een diepergaande en 
meer evenwichtige bijdrage aan onze 
cultuur had kunnen leveren indien hij 
tweedekansonderwijs op wetenschap-
pelijk niveau had kunnen volgen. In zijn 
tijd bestond dat niet, in onze tijd gaat 
dat verwezenlijkt worden. 

Mijn fractie beschouwt de Open 
Universiteit veel meer als tweede-kans-
onderwijs dan als tweede-wegonder-
wijs. Naar ik begrijp, deelt de regering 
die opvatting. Consequentie daarvan 
is voor ons, dat een Open Universiteit 
niet in een oneigenlijke concurrentie-
positie ten opzichte van de reguliere 
instellingen van WO en HBO gebracht 
mag worden. Dat geldt des te meer 
ten opzichte van het VWO. 

Daarom stemmen wij niet in met de 
door andere fracties beoogde verla-
ging van de leeftijdsgrens voor 
toelating. De door de regering 
ingestelde grens van 21 jaar lijkt ons 
eerder te laag dan te hoog. Uit 
recente informatie, door de Open 
Universiteit verstrekt, blijkt dat 
verreweg het grootste deel van de 
belangstellenden gerangschikt kan 
worden in de leeftijdscategorie van 26 
tot 40 jaar. Men reageert dus op de 
Open Universiteit als instelling van 
tweedekansonderwijs. En wij moeten 
dat karakter niet laten verworden. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Het is juist dat de Open Universiteit in 
verband wordt gebracht met het 
tweede-kansonderwijs. Op pagina 4 
van de memorie van toelichting staat 
echter ook heel duidelijk, dat de Open 
Universiteit daarnaast tevens mensen, 
die om wat voor reden dan ook geen 
gebruik willen maken van het reguliere 
hoger onderwijs, de mogelijkheid 
moeten bieden toch hoger onderwijs 
te volgen. 
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Daaruit concludeer ik dat de Open 
Universiteit in het kader van het hoger 
onderwijs toch duidelijk een tweede-
wegfunctie heeft. Ik denk dat het niet 
helemaal correct is de Open Universi-
teit uitsluitend te bespreken in het 
kader van het tweede-kansonderwijs. 

De heer Beinema (CDA): Ik heb het 
geformuleerd als 'veel meer tweede-
kansonderwijs'. Daar leg ik het accent. 
Dat is in overeenstemming met de 
keus voor de toelatingsgrens. Kortom: 
ik trek dezelfde consequentie als de 
regering. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Die consequentie heeft dan betrekking 
op de leeftijdsgrens van 21 jaar, maar 
niet op het karakter van tweede-weg-
onderwijs van de Open Universiteit. 

De heer Beinema (CDA): Als nevenas-
pect is dat zeker aanwezig. Ik heb ook 
geen formulering gebruikt die dat 
uitsluit. 

De Open Universiteit heeft, zoals de 
regering het zelf eens typeerde, 
ambitieuze doelstellingen. De inzet 
die nu gekozen wordt om die doelstel-
lingen te bereiken, kan slechts 
verminderd worden op straffe van het 
missen van het doel. Een minder 
breed cursussenpakket zou vele 
gegadigden tekort doen. Een minder 
ruime spreiding van regionale 
studiecentra zou het begeleiden 
onmogelijk maken van vele studeren-
den, bij voorbeeld van velen die in de 
gelukkige omstandigheid verkeren 
hun studie met hun baan te kunnen 
combineren. 

In dat licht bezien, lijkt de neerwaart-
se bijstelling van de meerjarencijfers 
in de afgelopen jaren niet geheel 
verantwoord. Ik sluit mij op dit punt 
bij voorbaat aan bij de nadere vragen 
die collega Niessen hierover naar ik 
verwacht zal stellen. Ik sluit mij zeker 
aan bij de inhoud daarvan en waar-
schijnlijk bij de toonzetting. 

Zowel in de boezem van de Open 
Universiteit als in het hart van het 
Vlaamstalige Belgische hoger onder-
wijs wordt de gedachte gekoesterd 
van samenwerking op het terrein van 
de volwasseneneducatie op weten-
schappelijk niveau. Uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag blijkt 
dat de verwezenlijking van die 
gedachte nog steeds stuit op bestuur-
lijke barrières in België. 

Ik verzoek de minister even vriende-
lijk als dringend, al het mogelijke te 
doen om zijn Belgische ambtgenoot 
toch tot die samenwerking te bewegen. 
Hij zou bij voorbeeld kunnen wijzen 
op de morele verplichtingen die het 

juist door België zo fel begeerde 
Taalunieverdrag met zich brengt. 

De Open Universiteit zal in ons land 
wel enig in haar soort blijven. Dat 
betekent dat de pluriformiteit die ons 
onderwijsstelsel gelukkig als wezenlijk 
kenmerk heeft binnen deze instelling 
zelf tot haar recht moet komen. De 
regering beaamt deze stelling in 
algemene zin. Op blz. 5 van de 
memorie van toelichting wijst zij erop 
dat zowel op bestuurlijk niveau als in 
het onderwijsaanbod onze pluriforme 
samenleving zich in de Open Univer-
siteit moet kunnen herkennen. Zo is 
dat. 

Deze globale waardering van de 
pluriformiteit wordt echter in de 
uitwerking nietten volle gehonoreerd. 
In de eerste plaats ontbreekt, ook na 
verschijning van de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag, de nodige 
duidelijkheid over de betekenis van de 
studiecentra voor die pluriformiteit. 
Een voorganger van deze minister 
was daar zeer suggestief over. Wij 
benaderen de zaak iets nuchterder en 
menen dat de bedoelde mogelijkhe-
den, met name door de beperkte 
personele bezetting van de centra zelf 
ook beperkt zijn. Men mag immers 
niet de ene levensbeschouwelijke 
stroming tot haar recht laten komen 
door een andere tekort te doen. 
Gaarne verneem ik de visie van de 
bewindsman op dit punt. 

Onzes inziens zijn er op bestuurlijk 
niveau betere mogelijkheden om de 
pluriformiteit kansen en garanties te 
bieden. Die mogelijkheden mag de 
minister niet voorbij laten gaan. Hij 
heeft zich verplicht, die mogelijkheden 
aan te grijpen door, terecht, de 
stelling in te nemen dat de pluriforme 
samenleving zich ook in bestuurlijk 
opzicht moet kunnen terugvinden in 
de Open Universiteit. 

Zowel in het voorlopig verslag als 
in het eindverslag hebben wij ge-
vraagd, een aantal leden van de 
bestuursraad te doen voordragen 
door de koepelorganisaties. Tot nog 
toe is die vraag op ondeugdelijke 
gronden afgewezen. De bezwaren die 
ertegen werden uitgesproken in de 
memorie van antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
vervallen immers op het moment dat 
men zich realiseert dat 'voordragen 
door' niet hetzelfde is als 'voordragen 
uit'. Bij het eerste kan immers rekening 
worden gehouden met alle andere 
gewenste criteria dan de levensbe-
schouwelijke representativiteit. Wij 
vragen de minister dan ook, ten derden 
en ten laatsten male, een aantal leden 
van de bestuursraad te doen voordra-
gen door de koepelorganisaties. 

Het zwaarst weegt voor ons toch 
wel de pluriformiteit in het onderwijs-
aanbod. Dat is de kern van zaak. 
Vooral daarin voltrekt zich de commu-
nicatie met de studenten. Daardoor 
worden zij verder geschoold en 
gevormd. Ik herhaal: 'De pluriformiteit 
van ons onderwijsstelsel zal bij de 
Open Universiteit binnen de instelling 
zelf tot uiting moeten komen'. 

Dat kan enigermate worden gereali-
seerd door samenwerking met 
derden, niet alleen met individuele 
deskundigen maar vooral ook met 
instellingen. Daarom is het goed om 
binnen de in het algemeen gewenste 
samenwerking met instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs de plaats van de 
bijzondere instellingen te benadruk-
ken. Ik heb daartoe een amendement 
ingediend. 

De pluriformiteit in het onderwijs-
aanbod is per definitie bovenal 
gelegen in de aangeboden cursussen. 

Daartoe kunnen zogenaamde 
bijzondere cursussen, te vergelijken 
met de bijzondere leerstoelen in het 
reguliere wetenschappelijk onderwijs, 
een bijdrage leveren, maar dat is niet 
afdoende. Dat zal slechts onderliggen-
de filosofieën betreffen maar niet de 
uitwerking daarvan binnen de vakken 
zelf. Wij vragen daarbij dat de bij-
zondere instellingen van wetenschap-
pelijk onderwijs en hoger beroeps-
onderwijs in de gelegenheid worden 
gesteld, zowel aanvullende als 
alternatieve cursussen te leveren. Ik 
ga er met anderen van uit, dat in de 
'gewone cursussen' van de Open 
Universiteit levensbeschouwelijke 
aspecten en inzichten in alle objectivi-
teit worden vermeld. 

Zo staat het ook in de nota van de 
stichtingsraad en het college van 
bestuur over de Open Universiteit als 
pluriforme onderwijsinstelling. Ik 
citeer daaruit het volgende. 'Alle 
relevante opvattingen moeten aan de 
orde komen'. Natuurlijk, dat brengt 
het wetenschappelijk niveau van de 
cursussen vanzelfsprekend met zich 
mee. Dat is niets bijzonders. Dat geldt 
voor elke instelling van wetenschappe-
lijk onderwijs. Het wezenlijk verschil 
met de andere instellingen is echter 
toch, dat de Open Universiteit enig in 
haar soort is. Dat heeft aparte conse-
quenties. Dat betekent dat de studenten, 
indien zij dit wensen, bepaalde onder-
werpen en aspecten ook behandeld 
moeten kunnen krijgen niet alleen in 
algemene objectiviteit maar ook bezien 
vanuit de levensbeschouwing van hun 
keuze. Dan is het niet voldoende, die 
levensbeschouwelijke aspecten van 
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buitenaf te bespreken, dan moeten ze 
van binnenuit benaderd kunnen 
worden. 

Ik verzoek daarom de minister met 
nadruk, in het statuut voor de Open 
Universiteit expliciet op te nemen dat 
de bijzondere instellingen en stichtin-
gen van wetenschappelijk onderwijs 
en hoger beroepsonderwijs in de 
gelegenheid worden gesteld om 
zowel bijzondere als aanvullende als 
alternatieve currussen voor de Open 
Universiteit samen te stellen en erop 
toe te zien dat deze mogelijkheden 
ook in het bestuursreglement worden 
verwoord. Dan brengt de minister, 
naar mijn stellige overtuiging, zijn 
stelling in praktijk dat onze pluriforme 
samenleving zich behoort te herken-
nen in het onderwijsaanbod van de 
open universiteit. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu over amper tien weken 
de open universiteit ook in Nederland 
haar poorten opent, of beter gezegd: 
de brievenbussen van haar studenten, 
is het goed er even aan te herinneren 
dat het allemaal begon met de nota 
Open Universiteit in Nederland die in 
1977 onder de verantwoordelijkheid 
van minister Van Kemenade ver-
scheen. Opvallend daarin is het 
pleidooi voor de open universiteit als 
'een alternatieve vorm van hoger 
onderwijs voor nieuwe categorieën 
onderwijsvragenden'. Anderen 
hebben, vooral over dit laatste, wel 
eens hun twijfels geuit. 

Zo werd in mei 1979 tijdens een 
onderwijsconferentie in Den Bosch de 
open universiteit omschreven als 'een 
rijkspostorderbedrijf voor bestaande 
categorieën van studenten' en als 
'een bezemwagen voor de kansrijken'. 
Omdat dit oordeel, dat overigens - ik 
zeg dit er maar nadrukkelijk bij - niet 
door mijn fractie wordt gedeeld, ook 
de laatste tijd, zij het wat minder 
plastisch verwoord, een enkele keer is 
opgedoken, nodig ik de minister 
graag uit om bij deze gelegenheid 
nog eens uiteen te zetten op welke 
doelgroepen de open universiteit zich 
volgens hem heeft te richten en wat 
bij voorbeeld bij de ontwikkeling van 
het cursusaanbod, de prioriteitstelling 
in dezen is. 

Misschien kan hij zelfs op basis van 
de reeds ingeschrevenen of van de 
vele tienduizenden vragers om 
informatie nu al een beeld schetsen 
van de aard en omvang van de 
diverse reële en potentiële groepen 
studenten. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
buitengewoon plezierig dat het gelukt 
is, dit wetsontwerp nog voor het reces 
op de kameragenda te krijgen. Dat dit 
mogelijk werd, is overigens vooral 
aan de Kamer te danken die bereid 
bleek om in zeer korte tijd de schrifte-
lijke voorbereiding ervan af te ronden. 
Omdat de regering zo nodig een 
omslachtige en tijdrovende deregule-
ringsexercitie op dit wetsontwerp 
moest loslaten - de spreekwoordelijke 
olifant die prompt de minuscule muis 
baarde - kwam niet alleen de Kamer 
in tijdnood maar zullen ook diverse 
algemene maatregelen van bestuur, 
regelingen en reglementen eigenlijk 
te laat verschijnen. De regering moet 
zich nu van de noodgreep van 
ministeriële beschikkingen bedienen 
om allerlei deraillementen te voorko-
men. Over deze gang van zaken heeft 
mijn fractie, evenals trouwens die van 
de VVD, zich in de schriftelijke 
voorbereiding kritisch uitgelaten. Ik 
wil ook hier nog wel eens zeggen dat 
ik dit een slordige gang van zaken 
vind. 

Het belangrijkste blijft echter, dat de 
Open Universiteit niettemin in 
september van start kan gaan èn dat 
er een gigantische belangstelling voor 
blijkt te bestaan. Alles wijst erop, dat 
het voor de bewoners van villa 
Zomerweelde in Heerlen een warme 
herfst gaat worden! 

Uit het NOS-journaal van vorige 
week donderdag viel zelfs te vernemen 
dat maar liefst 80.000 belangstellenden 
zich om informatie tot de Open 
Universiteit hebben gewend. Uit het 
buitenland weten wij dat één op de 
drie of vier mensen die om informatie 
vragen zich ook daadwerkelijk laten 
inschrijven. Wij moeten er daarom 
serieus rekening mee houden dat zich 
meer studenten zullen aanmelden dan 
de 13.000 waarop is gerekend. 

Kan de minister aangeven wat de 
werkelijke capaciteit van de Open 
Universiteit op dit moment is, gelet 
ook op het nog zeer beperkte cursus-
aanbod? Ik neem aan dat wij op dit 
terrein geen numerus fixus te verwach-
ten hebben, want artikel 18, lid 7 van 
deze wet geeft slechts de mogelijkheid 
om inschrijvingen op te schorten 
'voor zover en voor zolang de organi-
satorische en technische capaciteit 
van de Open Universiteit voor het 
verzorgen van deze cursus dat 
noodzakelijk maakt'. Hoe stelt de 
minister zich dat in de praktijk precies 
voor? 

Opmerkelijk is dat in deze tekst wel 
gesproken wordt over de organisato-
rische en technische capaciteit van de 

Open Universiteit maar niet over de 
financiële. Toch is het van belang 
hierop wat nader in te gaan, omdat 
tijdens de schriftelijke behandeling 
van het wetsontwerp over de financiën 
de nodige mist is blijven hangen. En 
juist nu alles erop wijst, dat de Open 
Universiteit een succes kan worden, is 
helderheid op dit punt geboden. 

In de loop der jaren is er nogal 
geschoven met de bedragen die voor 
de Open Universiteit beschikbaar 
waren. Met het feit dat wij momenteel 
op ongeveer de helft zitten van de 
bedragen die in 1979 door de commis-
sie Voorbereiding Open Universiteit 
nodig werden geacht, heeft mijn 
fractie op zich geen moeite. Alleen al 
op het terrein van de volwassenen-
educatie zijn immers nog tal van 
andere voorzieningen noodzakelijk. 

Voor de Open Universiteit zelf is 
ook van meer belang dat de huidige 
ontwikkeling en planning van het 
cursusaanbod is gebaseerd op de 
financiën die in maart 1983 door déze 
minister in het vooruitzicht werden 
gesteld. Op basis daarvan werden 
namelijk 18 regionale studiecentra 
ingericht en werd gestart met de 
ontwikkeling van ongeveer dertig 
cursussen per jaar op maar liefst 
zeven leerstofgebieden. Tussen nu en 
1993 moet dat uitmonden in ongeveer 
200 cursussen en 27 diplomaprogram-
ma's nog steeds op diezelfde zeven 
leerstofgebieden, want er is immers 
bewust een brede start gemaakt. 

Daarna - dat gebeurde in de 
onderwijsbegroting van 1984-werd 
alsnog een korting toegepast op de 
meerjarenramingen voor de Open 
Universiteit: f5 min. voor 1985 en f 10 
min. voor de daaropvolgende jaren. 
Erg gevaarlijk zag dat er aanvankelijk 
niet uit, want in de toelichting op deze 
post werd nadrukkelijk aangegeven 
dat hiermee slechts een voorschot 
werd genomen op de meeropbrengst 
uit cursusgelden, die immers gekop-
peld was aan de verwachte verhoging 
der collegegelden. Als toelichting op 
die vijf en tien miljoen staat er 
letterlijk op blz. 92 van de Onderwijs-
begroting: 'Aangezien inmiddels voor 
het overig hoger onderwijs collegeld-
verhogingen zijn vastgesteld, zullen 
ook de cursusgelden voor de Open 
Universiteit worden verhoogd.' 

Toen vervolgens die collegegeldver-
hoging door de Kamer werd geblok-
keerd, had in alle redelijkheid verwacht 
mogen worden, dat de verlaging van 
de meerjarenramingen ongedaan zou 
worden gemaakt. Maar nee, de minis-
ter probeerde meteen daaronderuit 
te kruipen. Aanvankelijk gebeurde dat 
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nog heel subtiel. In zijn begrotingsbrief 
voor 1984 motiveert hij het handhaven 
van de korting met de voorzichtige 
mededeling 'de uitsluitende koppeling 
van de bedoelde kortingen aan de in 
rekening te brengen prijzen voor 
cursusmodulen is losgelaten door 
mij.' In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag wordt de zaak echter 
compleet op haar kop gezet. Daarin 
wordt namelijk laconiek medegedeeld: 

'Het ongedaan maken van de 
voorgestelde verhoging van de 
collegegelden bij de begroting 1984 is 
niet van invloed geweest op de 
begroting en de meerjarencijfers 
omdat de voorgestelde verhoging 
nog niet was ingebracht. Wel werd 
verondersteld dat kortingen gecom-
penseerd zouden worden door de 
verhoging der cursusgelden.' Een 
buitengewoon raar verhaal, waarmee 
wellicht gespeculeerd wordt op het 
slechte geheugen van kamerleden! 
Op zich zou dat zelfs nog complimen-
teus kunnen zijn voor wie zich althans 
de uitspraak van de Franse cultuurfilo-
soof Montaigne herinnert, namelijk 
dat een sterk geheugen meestal 
samengaat met een zwak oordeel. 

Maar zolang wij de 'Oriëntatiecursus 
Cultuurwetenschappen' bij de Open 
Universiteit nog niet hebben kunnen 
volgen, evenmin trouwens als de 
basiscursus 'Economie en Geld', lijkt 
het dienstig dat de minister maar 
eens nauwkeurig uiteenzet waarop de 
Open Universiteit de komende jaren 
exact te rekenen heeft. 

Of om het nog wat concreter te 
formuleren: mag de Open Universiteit 
ervan uitgaan dat zij, wanneer het 
aantal cursisten dit noodzakelijk 
maakt, volgend jaar en de komende 
jaren minstens de bedragen ter 
beschikking krijgt die in 1983 in het 
vooruitzicht werden gesteld? Mijn 
fractie vertrouwt erop dat de minister 
hierop nu eindelijk eens een ondubbel-
zinnig antwoord zal geven, al was het 
maar om de belofte gestand te doen 
die hij zelf op 20 augustus 1982 in 
Heerlen deed bij de officiële start van 
de nieuwbouw van de Open Universi-
teit. 

Voorzitter! Ik denk er goed aan te 
doen dit pikante citaat even voor te 
lezen. De heer Deetman zei toen: 'De 
belangrijke vernieuwende functie van 
de Open Universiteit, maar zeker ook 
de vestiging van de Open Universiteit 
in Heerlen en de daarmee verbonden 
kans op het scheppen van arbeids-
plaatsen in deze regio, hebben mij 
ertoe doen besluiten op de Open 
Universiteit niet verder te bezuinigen.' 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Terecht word ik geciteerd. 
Om het oordeel te versterken merk ik 
op dat wij het, daar waar gesproken 
wordt over eigen bijdragen, niet te 
zelfder tijd hebben over de beperkin-
gen in het budget, dat wil zeggen de 
middelen die ter beschikking worden 
gesteld. 

De heer Niessen (PvdA): Voorzitter! 
Dit is een buitengewoon boeiend 
verhaal. De minister heeft het toen 
niet zo gezegd. Hij heeft toen de 
verwachting gewekt dat de Open 
Universiteit bij het plannen van 
voorzieningen uit kon gaan van de 
gelden die op dat moment reëel ter 
beschikking werden gesteld. 

Minister Deetman: De heer Niessen 
heeft dit zoeven al uitvoerig uiteen-
gezet. De financiële beperking bij de 
Open Universiteit is niet, zoals in het 
verleden wel eens is gebeurd, gevon-
den door het verlagen van de betref-
fende begrotingspost. Wij hebben 
deze op peil gelaten. Bij de beperking 
is echter gekeken naar de inkomsten. 
De inkomsten zijn verhoogd in de 
ramingen. 

De heer Niessen (PvdA): Voorzitter! 
Als dit betekent dat de Open Universi-
teit volgend jaar en de komende jaren 
kan rekenen op de bedragen die 
anderhalf jaar geleden reëel in het 
vooruitzicht zijn gesteld, inclusief de 
inkomsten, dan denk ik dat wij op dit 
gebied uit de problemen zijn. Ik hoor 
dit straks echter graag nog wat 
uitvoeriger. 

Minister Deetman: Ik had het idee dat 
het citaat dat de heer Niessen net 
voorlas, in een verkeerde context 
werd gesitueerd. Ik kom hier echter 
straks nog wel op terug. 

De heer Niessen (PvdA): Het werd 
geplaatst in de context van de Open 
Universiteit. Daarom heb ik het nu ter 
sprake gebracht. 

Voorzitter! Nu wij het toch over 
geld hebben, wil ik nog een enkele 
opmerking maken over het cursusgeld. 
Het is op zichzelf een goed besluit de 
prijs van een cursus niet te binden 
aan de kostprijs ervan, maar in relatie 
te brengen tot het college- en inschrij-
vingsgeld in het WO en het HBO. 
Daarbij is echter een wat vreemd 
uitgangspunt gekozen, namelijk dat 
de gemiddelde student aan de Open 
Universiteit zijn studie naast een 
volledige dagtaak zou verrichten, 
waardoor hij niet meer dan zes 
modulen per jaar zal kunnen afnemen. 

Dat kost hem dan f828 per jaar, het 
gemiddelde van wat een student WO 

of HBO heeft te betalen. De vraag is 
alleen of het in een land met een 
gigantisch aantal werklozen, een sterk 
groeiend aantal part-timebanen en 
een toenemende arbeidstijdverkorting 
realistisch is uit te gaan van een studie 
naast een volledige dagtaak. 

Bovendien kunnen studenten aan 
universiteiten en in mindere mate in 
het HBO van alle mogelijke faciliteiten 
gebruik maken die de student aan de 
Open Universiteit zijn onthouden. Als 
de laatste een hoog studietempo 
heeft en een breed studieterrein kiest, 
zal hij al heel gauw aanmerkelijk meer 
moeten betalen dan zijn reguliere 
collega. Ik wil daarom de suggestie 
herhalen die ik al eerder schriftelijk 
deed en waarop de minister toen niet 
reageerde. 

Is het niet mogelijk voor een 
diplomastudie een kostenplafond in te 
bouwen, waardoor de student aan de 
Open Universiteit niet meer behoeft te 
betalen dan voor een vergelijkbare 
studie in het WO en HBO? Zo kan ook 
worden voorkomen dat studenten om 
financiële redenen tot een laag 
studietempo worden gedwongen of 
veel meer gaan betalen dan een 
collega in het reguliere onderwijs. 

Net als in het buitenland zal ook in 
ons land al spoedig blijken dat 
studeren aan de Open Universiteit 
voor velen bepaald geen sinecure is. 
Daarom zijn juist de regionale studie-
centra van zo'n grote betekenis. Deze 
zullen onder andere voor studiebege-
leiding zorgen. 

Een aantal studenten dat weliswaar 
voldoende intellectuele capaciteiten 
voor de studie heeft, zal door het 
ontbreken van de geschikte vooroplei-
ding toch in ernstige moeilijkheden 
kunnen komen. Zij moeten daarom, 
liefst vooraf, bijgespijkerd worden. 

Het vervelende is nu dat uit de 
schriftelijke voorbereiding van het 
wetsontwerp is gebleken dat de 
voorzieningen voor dit bijspijkeren 
- het 'schakelaanbod' heet dit in het 
jargon - nog vrijwel ontbreken. De 
minister erkent dat de Open Universi-
teit verantwoordelijk is voor de 
organisatie van het schakelaanbod, 
maar een eigen rol voor de ontwikke-
ling daarvan ziet hij voor de Open 
Universiteit niet weggelegd. 

Dat laatste betreuren wij, maar het 
belangrijkste is dat deze 'bijspijker-
voorzieningen' hoe dan ook getroffen 
worden. Wij zijn er voorstander van 
dat dit op zeer korte termijn gebeurt, 
want het zou voor het prestige van de 
Open Universiteit buitengewoon 
slecht zijn, wanneer door het ontbreken 
ervan zich al op korte termijn vele 
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drop-outs zullen manifesteren. Kan de 
minister heel concreet aangeven hoe 
hij de op dit punt opgelopen achter-
standen efficiënt denkt in te halen? 

Ik had het er net over dat het van 
belang is dat het prestige van de 
Open Universiteit in de aanvangsfase 
geen onnodige deuken krijgt. De 
Open Universiteit zal namelijk niet 
alleen van betekenis kunnen zijn voor 
degenen die om welke redenen dan 
ook niet in het gewone wetenschap-
pelijke onderwijs of hoger beroeps-
onderwijs terecht kunnen, maar ook 
voor het WO en HBO zelf. 

Het is goed dat de Open Universiteit 
weliswaar een autonome instelling is 
geworden, maar dat zij tevens grote 
waarde hecht aan samenwerking met 
het overige hoger onderwijs. Daardoor 
kan zijzelf op voortreffelijke wijze 
putten uit de daar aanwezige kennisar-
senalen en de uitgeleende docenten 
die hun medewerking verlenen aan de 
cursusopbouw van de Open Universi-
teit kunnen op hun beurt daarvan veel 
profijt hebben voor hun werk aan de 
eigen universiteiten en HBO-school. 

Ik noem de interdisciplinaire 
aanpak, de nieuwe didactische opzet 
met zijn afgeronde, inpasbare cursus-
sen, die uiteindelijk via een puntensys-
teem tot diploma's kunnen leiden en 
bovenal - iets wat al jaren pijnlijk 
heeft ontbroken - namelijk het feit dat 
de Open Universiteit de integratie van 
WO en HBO daadwerkelijk in de in 
praktijk gaat brengen. 

Behalve van samenwerking tussen 
de diverse vormen van hoger onder-
wijs, zal er ook sprake moeten zijn van 
bepaalde vormen van taakverdeling. 
In dit verband is de brandbrief van 
belang die het college van bestuur 
van de Open Universiteit op 23 
februari 1983 naar de minister 
schreef. 

Daarin wordt geklaagd over de 
wildgroei in de deeltijdsopleidingen in 
het hoger onderwijs met daaraan 
verbonden het klemmende verzoek er 
iets aan te doen. 

Inmiddels heeft een speciale 
commissie zich over deze zaak 
gebogen, die ruwweg gezegd onder 
meer heeft aangetoond dat op een 
aantal vitale raakvlakken tussen Open 
Universiteit en het overige hoger 
onderwijs - ik noem vakken als 
economie, rechten, sociologie en 
psychologie - inmiddels met enige 
ruimhartigheid deeltijdse opleidingen 
aan het WO en HBO zijn toegestaan, 
zodat beleid op deze terreinen pas 
gevoerd kan worden, wanneer de 
toekenningsperiode is afgelopen. 

Ook al lijkt een zekere overlapping 
op dit gebied acceptabel, toch kan 
men de vraag stellen of in de afgelopen 
jaren dan op geen enkele wijze is 
geanticipeerd op de naderende 
geboorte van de Open Universiteit. 
Eerlijkheidshalve voeg ik daar wel 
meteen aan toe, dat de minister 
inmiddels hiervoor een nieuwe 
procedure heeft vastgesteld, die ertoe 
zal leiden dat de zogenaamde 'vette 
knipoog naar de deeltijdstudenten' 
onder controle wordt gebracht. 

Ongetwijfeld zal iemand vandaag 
de vraag aan de orde stellen of de 
naam 'Open Universiteit' eigenlijk wel 
zo gelukkig gekozen is. De heer 
Schutte heeft hierop zojuist al terloops 
gezinspeeld. Ik zal daarop niet ingaan, 
want het lijkt mij een schoolvoorbeeld 
van een academische vraag. Van 
meer belang lijkt het mij dat het 
instituut werkelijk open is. Tegen 
degenen die in de schriftelijke voorbe-
reiding van de wet naar onze opvatting 
onevenredig veel aandacht hebben 
besteed aan het pluriforme karakter 
van het instituut en 'pluriform' daarbij 
bovendien nog verengden tot 'levens-
beschouwelijk', zeg ik dat mijn fractie 
de overtuiging heeft dat voor dit 
laatste voldoende waarborgen zijn 
geschapen. 

Wij voelen dus niets voor bij 
voorbeeld een levensbeschouwelijke 
inkleuring van de studiecentra. Ik 
voeg daaraan nog toe dat wij trouwens 
pluriformiteit in nog twee andere 
opzichten, namelijk de wetenschappe-
lijke en de maatschappelijke verschei-
denheid, van minstens zoveel belang 
achten. 

Ik wil enkele woorden wijden aan 
de samenwerking met België. Mijn 
fractie betreurt het dat een uitgelezen 
kans is gemist om tot een geïntegreer-
de opzet van de Open Universiteit 
voor Nederland en België te komen. 
Dat zou wonderwel hebben gepast in 
het streven naar culturele integratie, 
zoals dat verwoord is in het Taalunie-
verdrag. De oorzaak dat het niet 
gelukt is, ligt overigens grotendeels in 
het zuiden en met 'zuiden' wordt door 
mij bepaald niet Heerlen bedoeld. Nu 
er van Vlaamse zijde, op initiatief van 
de Vlaamse Interuniversitaire Raad, 
toch weer enig perspectief lijkt te 
komen, vertrouw ik erop dat deze 
bewindsman daarop alert zal reageren. 

Tijdens de uitgebreide commissie-
vergadering die in juni 1980 werd 
gehouden over de oprichting van de 
Open Universiteit in Nederland is door 
de VVD een motie ingediend om de 
toegangsleeftijd van 21 naar 18 jaar te 
verlagen. Mijn fractie, die daar aanvan-

kelijk wat sceptisch tegenover stond, 
heeft zich tijdens deze discussie door 
VVD-woordvoerder Dees laten overtui-
gen van de juistheid van zijn groten-
deels principiële argumentatie. Naar 
ons gevoel zijn er sindsdien geen 
nieuwe tegenargumenten aangevoerd. 

Bovendien blijkt dat slechts een 
zeer laag percentage van degenen die 
in Heerlen om informatie verzoeken 
uit de leeftijdscategorie van 18 tot 20 
jaar afkomstig is. Dat zou erop kunnen 
wijzen, dat de angst van de minister, 
dat de leeftijdsverlaging leerlingen 
zou stimuleren het voortgezet onder-
wijs vroegtijdig te verlaten ietwat 
overtrokken is. 

Dat alles was voor mij voldoende 
reden op de uitnodiging van mevrouw 
Den Ouden-Dekkers in te gaan om 
haar amendement over de leeftijdsver-
laging mede te ondertekenen. Vanzelf-
sprekend vertrouwen wij erop dat de 
minister, als het amendement wordt 
aangenomen de leeftijdsgrens van de 
studiefinanciering voor studenten aan 
de Open Universiteit, die onlangs van 
23 op 21 jaar is gebracht, tot 18 jaar 
zal verlagen. 

In de voorbereidende periode is op 
allerlei manieren aandacht gegeven 
aan de emancipatiegedachte in de 
Open Universiteit. Verwonderlijk is 
dat niet, wanneer men zich wil richten 
op minder kansrijke groepen. In 
diverse adviezen wordt terecht 
gesteld, dat de Open Universiteit een 
voortrekkersrol kan gaan spelen, met 
name ten aanzien van de vrouwen-
emancipatie. 

Het is daarom verheugend dat 
ongeveer de helft van de 80.000 
geïnteresseerden uit vrouwen bestaat 
en dat zij relatief veel belangstelling 
hebben voor vakken waarin traditio-
neel weinig vrouwen studeren. Het 
merkwaardige is echter, dat nergens 
in de tekst van de wet deze speciale 
emancipatoire rol is belicht. Daarom 
heb ik met collega's van CDA en VVD 
op dit punt een amendement inge-
diend. 

Voorzitter! Graag spreek ik daarom 
de verwachting uit dat na een eeuwen-
oude universitaire traditie in dit land 
de Open Universiteit voor het eerst, 
en wel om een dubbele reden, de 
aloude Latijnse benaming Alma Mater 
gestalte zal geven. 

De heer Beinema begon met 
Multatuli. Van Multatuli kunnen wij 
tevens leren, dat wij van het onderwijs 
ook weer niet alles mogen verwachten. 
Van diezelfde Multatuli stamt immers 
de opmerking: 'Ik leg mij toe op het 
schrijven van levend Hollands. Maar 
ik heb schoolgegaan.' 
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Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de officiële 
start van de nieuwbouw van de Open 
Universiteit zei de bewindsman, dat 
deze instelling, gelet op de korte 
geschiedenis, eerder een blik op de 
toekomst verdient dan op het verleden. 
De VVD is het daarmee eens, niet 
alleen vanwege die korte geschiedenis 
- het verleden is waardevol als je er 
voor de toekomst iets van kan leren -
maar vooral omdat bij het uitzetten 
van een beleid een politicus behoort 
uit te gaan van zijn beginselen en 
tegelijkertijd recht zal moeten doen 
aan de eisen van de tijd. 

De snelle maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen, de 
ingrijpende veranderingen in de 
economische en sociale omstandighe-
den veroorzaken fricties en spannin-
gen, waarmee de burger in heel veel 
gevallen geen raad weet. De politieke 
gevolgen daarvan kunnen zijn, dat 
men zijn toevlucht zoekt in een 
destructief radicalisme, wat een 
rechtstreekse bedreiging is voor het 
stelsel van de parlementaire democra-
tie. Alle behartigenswaardige woorden 
die Multatuli in het verleden heeft 
gesproken ten spijt, voor de fractie 
van de VVD zijn de hiervoor geschetste 
ontwikkelingen een aanwijzing van de 
noodzaak dat volwasseneneducatie 
een volwaardig onderwijsspoor in het 
onderwijsbeleid zal moeten zijn. De 
tijd is voorgoed voorbij dat leren 
vooral met jeugd en de jonge-volwas-
senheid in verband kan worden 
gebracht. 

Voor de maatschappelijke ontwikke-
lingen en het persoonlijk welzijn is de 
volwasseneneducatie even onmisbaar 
als het onderwijs aan kinderen en 
jongeren. De Open Universiteit biedt 
open, hoger afstandsonderwijs aan 
volwassen mensen die om welke 
reden dan ook geen gebruik maken of 
hebben gemaakt van de totnogtoe 
gangbare vormenvan hoger onderwijs 
maar die toch een duidelijke behoefte 
op dit gebied bevredigd willen zien. 

De Open Universiteit kent vier 
graden van openheid: openheid van 
toegang, niet gebonden aan diplo-
ma's; openheid van programmering; 
studenten moeten zelfs hun studie 
kunnen onderbreken om haar daarna 
zonder veel problemen te hervatten; 
het reeds gevolgde onderwijs moet 
kunnen meetellen voor de vervolgstu-
die. 

Op grond van overwegingen van de 
Raad van State heeft de regering 
besloten tentamens onbeperkte 
geldigheidsduur te geven. Bij onder-

breking van de studie, bij voorbeeld 
om gedurende lange tijd uitsluitend 
een beroep uit te oefenen, is de vraag 
gewettigd of tentamens binnen 
diplomaprogramma's altijd hun 
waarde behouden, zeker op terreinen 
waar kennis en kunde in snel tempo 
verouderen. 

Vooralsnog onderschrijft de 
regering deze gedachtengang niet. De 
fractie van de VVD kan zich echter 
voorstellen, dat dit punt wordt 
betrokken bij de evaluatie van het 
functioneren van de open universiteit, 
opdat na een periode van tien jaar op 
dit punt meer concrete gegevens ter 
beschikking zullen staan. Graag hoor 
ik de mening van de bewindsman 
hierover. 

De openheid heeft ook betrekking 
op het studietempo, passend bij de 
omstandigheden van de individuele 
student, wat voor volwassenen met 
vaak ook nog andere bezigheden van 
belang is. 

Ten slotte wordt de openheid in 
verband gebracht met onderwijsvor-
men en onderwijsmiddelen. Door de 
opbouw van het aanbod van de Open 
Universiteit is de student niet gebon-
den aan plaats en tijd voor het volgen 
van onderwijs en ook niet voor 
begeleiding, want die kan op afstand 
gebeuren via de moderne communi-
catiemiddelen. Het aanbod van de 
Open Universiteit kan gekarakteriseerd 
worden als onderwijs berustend op 
zelfstudie met hulpmiddelen als 
schriftelijk cursusmateriaal, boeken, 
geluids- en beeldbanden, radio- en 
televisieuitzendingen, teletekst, viditel 
en wat de technologie ons verder 
biedt. 

Deze vier graden van openheid 
bepalen tevens de profielschets van 
de student aan de Open Universiteit. 
Die zal moeten beschikken over een 
grote motivatie, studiezin en studiedis-
cipline. Uit het feit, dat na de eerste 
voorlichting over de Open Universiteit 
zich al 80.000 belangstellenden 
hebben gemeld, mogen we niet 
afleiden, dat deze gegadigden ook alle 
geschikt zijn om een studie aan de 
Open Universiteit te voltooien. Met 
name de open toegang, niet gebonden 
aan diploma's, wekt de verwachting, 
dat alles mogelijk is. De Open Univer-
siteit wordt echter mede geplaatst in 
het beleidskader van het hoger 
onderwijs. 

Aan dat hoger onderwijs mogen en 
moeten hoge kwalitatieve eisen 
worden gesteld. Het is van vitaal 
belang voor de plaats van de Open 
Universiteit in het geheel van het 
hoger onderwijs, dat de instroom van 

studenten gebaseerd is op de verwach-
ting, dat men naar redelijkheid de 
gekozen studies kan voltooien. Er 
moet dan ook een zeer zwaar accent 
liggen op voorlichting, advisering en 
begeleiding. De regionale studiecentra 
vormen de ruggegraat van de Open 
Universiteit, want daar vinden die 
activiteiten plaats. 

Het succes van de Open Universiteit 
is echter ook afhankelijk van de 
mogelijkheden voor de student om 
snel en efficiënt leemten in kennis of 
vaardigheden op te vullen. In de 
regionale studiecentra kan per 
student worden vastgesteld, wat 
eventueel de witte plekken zijn. Het 
dag- en avondonderwijs voor volwas-
senen alsook de erkende instellingen 
voor niet-bekostigd onderwijs moeten 
de mogelijkheden geven om deze 
voorbereidende studies te volgen. Het 
zal daarbij vaak gaan om korte, 
doelgerichte cursussen, modulenpak-
ketten, om deficiënties op te heffen. 

Het gangbare dag- en avondonder-
wijs en de erkende instellingen 
kunnen op die manier een paspoort-
functie vervullen in de richting van 
het open hoger afstandsonderwijs. 
Die mogelijkheid heeft het dag- en 
avondonderwijs bij mijn weten nog 
niet. Hoever zijn de ontwikkelingen op 
dit gebied? 

De regering hecht eraan, de toe-
gangsleeftijd op 21 jaar te bepalen. De 
fractie van de VVD blijft de mening 
toegedaan, dat de eigen verantwoorde-
lijkheid en de beslissingsbevoegdheid 
tot inschrijving principieel moeten 
liggen bij de potentiële deelnemers. 
Open toelating is het kenmerk van het 
open hoger afstandsonderwijs. In 
onze maatschappij worden achtienja-
rigen beschouwd mensen te zijn die 
zelfstandig keuzen kunnen maken. Op 
die gronden heeft de fractie van de 
VVD in 1980 reeds een motie aan de 
Kamer voorgelegd om zich uit te 
spreken voor een toelatingsleeftijd 
van 18 jaar. Dat gebeurde in het 
besef, dat er argumenten voor en 
tegen die leeftijdsgrens zijn. Als 
centraal punt geldt voor de VVD de 
principiële mogelijkheid in het kader 
van de vier graden van vrijheid die de 
Open Universiteit biedt. 

Een leerling van het VWO kan er om 
wat voor reden dan ook vanaf zien, 
het eindexamen te halen en te gaan 
werken. Hij kan dan, als hij 18 jaar is, 
een aantal cursussen van de Open 
Universiteit volgen. Zijn vooropgezette 
doel hoeft niet te zijn om langs deze 
weg een doctoraalexamen te halen. 
Zijn wensen kunnen beperkt blijven 
tot cursussen die in relatie staan tot 
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Den Ouden-Dekkers 
de baan die hij heeft. Zowel vanuit het 
oogpunt van ontplooiingsfilosofie, 
geschoeid op individuele leest - voor 
liberalen altijd belangrijk - maar ook 
op grond van overwegingen die 
samenhangen met gedachten over 
een betere integratie van onderwijs 
en arbeidsmarkt, beschouwen we dit 
als een aantrekkelijke mogelijkheid. 

In het voorlopig verslag heeft de 
fractie van de VVD al gewezen op de 
zich wijzigende verhouding tussen 
arbeid en vrije tijd als gevolg van 
automatisering en herverdeling van 
arbeid. Kortere werktijden en bevorde-
ring van deeltijdarbeid bieden grotere 
mogelijkheden voor deeltijdstudies. 
Jongeren van achttien jaar die het 
verkiezen de arbeidsmarkt op te gaan 
als zich daartoe mogelijkheden 
voordoen, mogen niet belemmerd 
worden cursussen te volgen aan de 
Open Universiteit. Onze maatschappij 
kent daarnaast ook nog steeds 
hoogbegaafden. Als zij hun studie in 
het reguliere hoger onderwijs volgen, 
kunnen zij best aanvullende cursussen 
via de Open Universiteit wensen te 
volgen. Ook dan mag leeftijd geen 
belemmering zijn. 

Voorts ligt er nog steeds een 
voorstel van wet ter behandeling om 
de meerderjarigheidsgrens op 18 jaar 
te brengen. Dit voorstel is niet 
ingetrokken, dus ik mag ervan uitgaan 
dat dit streven nog steeds bestaat. Als 
dat niet zo is, hoor ik het graag. Ik kan 
mij dat overigens niet goed voorstel-
len, als wij net hebben mogen 
vernemen dat een stelsel van studiefi-
nanciering ook als vertrekpunt de 
leeftijd van 18 jaar kiest. 

Als dit stelsel uitgroeit tot een 
studiefinanciering, waarbij de student 
financieel onafhankelijk van zijn 
ouders wordt, is niet goed te beargu-
menteren, waarom hij voor zijn 
onderwijsloopbaan niet voor de Open 
Universiteit zou mogen kiezen op die 
leeftijd. De leeftijd van 18 jaar kan 
worden gezien als het punt waarop de 
eigen beslissingsbevoegdheid van het 
individu wordt gemarkeerd. De fractie 
van de VVD vindt, dat deze leeftijd 
dan ook zoveel mogelijk in allerlei 
soorten wetgeving moet worden 
opgenomen. 

In 1979 heeft de voorzitter van de 
Academische Raad, de heer Brennink-
meyer, aangegeven dat het van 
misplaatst paternalisme zou getuigen, 
als men voor studenten van 18 jaar de 
Open Universiteit als tweede weg 
blokkeerde. Er zijn immers 18-jarigen 
die hun einddiploma HAVO of VWO 
hebben gehaald en die om wat voor 

reden dan ook - ik citeer de memorie 
van toelichting -'de voorkeur geven 
aan de Open Universiteit boven de 
reguliere dagopleidingen op HBO- en 
WO-niveau'. 

De heer Brenninkmeyer was de 
mening toegedaan, dat dit niet moet 
worden gestimuleerd, maar dat men 
het ook niet onmogelijk moet maken. 
Laat hierbij de keuzevrijheid van de 
student bepalend zijn. Voordat hij zijn 
studie begint, wordt hij zodanig 
geadviseerd, dat hij de adviezen niet 
zo maar naast zich neer zal leggen. 
Als argument tegen de leeftijd van 18 
jaar wordt aangevoerd, dat een zo 
jonge student niet de maatschappelijke 
ervaring heeft opgedaan die een 
tekort in vooropleiding moet onder-
vangen. 

Is dat echter zo essentieel, dat dit 
een leeftijdsgrens van 21 jaar recht-
vaardigt? In dit kader is het verschil 
tussen een 18-jarige en een 21-jarige 
niet fundamenteel. Ook mijn fractiege-
noot Dees heeft in 1980 al de stelling 
betrokken, dat het zeer wel denkbaar 
is dat een 18-jarige in bepaalde 
omstandigheden rijper is voor de 
Open Universiteit dan een 21-jarige. 

Als argument tegen de leeftijd van 
18 jaar wordt genoemd het voortijdig 
verlaten van het secundaire onderwijs. 
De kwaliteit en de wijze van functiona-
ren van de Open Universiteit moeten 
echter waarborgen, dat deze aantrek-
kingskracht niet ontstaat. De uitholling 
van het eindniveau van het secundaire 
onderwijs kan dan niet worden 
bedreigd door de Open Universiteit. 

Er wordt veel geschreven en 
gesproken over de dropouts in het 
voortgezet onderwijs. Hervormd 
Nederland van 16 juni jongstleden 
meldt een aantal van 40.000 uitvallers 
per jaar. Blijkens recente gegevens, 
verstrekt door de Open Universiteit, is 
het aantal belangstellenden beneden 
de 20 jaar echter zeer gering. Men 
heeft dus kennelijk niet reikhalzend 
uitgekeken naar de Open Universiteit. 

De oorzaken voor de uitval in het 
reguliere secundaire onderwijs zijn 
kennelijk van geheel andere aard en 
gelegen in het voortgezet onderwijs 
zelf. Dat mag echter nooit inhouden 
dat 18-jarigen die het willen en 
kunnen, niet zouden kunnen worden 
toegelaten tot de Open Universiteit. 
Ook dat is een vorm van demotivatie. 

Als mogelijk tegenargument kan 
nog worden aangevoerd, de concur-
rentie ten opzichte van het reguliere 
hoger onderwijs. Dan is echter niet 
meer de ontplooiingsfilosofie of de 
keuzevrijheid van de student in het 
geding, integendeel, de leeftijdsgrens 

fungeert dan als inzet in de slag om 
de student, waarbij de Open Universi-
teit per definitie in het nadeel is. 

De kans is groot dat de Open 
Universiteit zich dan noodgedwongen 
moet ontwikkelen tot opvangcentrum 
voor drop-outs uit het reguliere hoger 
onderwijs. Dat is schadelijk voor de 
maatschappelijke waardering van de 
Open Universiteit als gelijkwaardige 
instelling voor open hoger afstandson-
derwijs naast de reeds bestaande 
reguliere instellingen. 

Beter zou het misschien zijn, de 
leeftijd voor het colloquium doctum te 
verlagen. 

De fractie van de VVD heeft zich 
zeer kritisch uitgelaten over de 
uitzonderingspositie die wat betreft 
de leeftijd wordt toegekend aan 
gehandicapten. Indien zij in het bezit 
zijn van een diploma, dat toegang 
geeft tot het reguliere hoger onderwijs, 
mogen zij wèl op achttienjarige 
leeftijd naar de Open Universiteit. Met 
alle goede bedoelingen, die aan deze 
opvattingen ten grondslag liggen, kan 
de VVD niet instemmen met dit 
voorstel. Ons streven is er altijd op 
gericht geweest, zo enigszins mogelijk 
gehandicapten in het maatschappelijke 
proces normaal op te nemen en 
belemmeringen weg te nemen. 

Een uitzonderingspositie met 
betrekking tot de toelating tot de 
Open Universiteit vestigt onnodig de 
nadruk op liefhebben van een 
handicap. De VVD ziet ook op deze 
gronden geen reden om onderscheid 
te maken tussen achttienjarigen mèt 
en zónder handicap, ledere uitzonde-
ringspositie roept bovendien steeds 
nieuwe regelgeving op en dat veroor-
zaakt weer spanning met de door 
deze regering aangehangen principes 
van deregulering. 

In 1980 heeft de Kamer de motie-
Dees/Ginjaar-Maas aangenomen. 
Daarmee kwam de toegangsleeftijd 
op achttien jaar. De argumenten van 
de regering om deze motie niet uit te 
voeren, hebben de VVD niet overtuigd. 
Het zal de bewindsman duidelijk zijn 
dat wij nu een amendement op de 
voorgestelde wetstekst hebben 
ingediend, dat de steun heeft verkre-
gen van de heer Niessen van de 
PvdA. 

In het voorontwerp van wet was de 
emancipatie met nadruk opgenomen 
als doelstelling van de Open Universi-
teit. In veel maatschappelijke kringen 
wordt de Open Universiteit een 
belangrijke taak toegedacht in het 
streven naar emancipatie van de 
vrouw. 
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Den Ouden-Dekkers 
Mijnheer de Voorzitter! Dat streven 

mag niet verloren gaan. De specifieke 
taak van de Open Universiteit voor de 
emancipatie van de vrouw, die vaak 
op grond van eerder gemaakte keuzen 
aan huis gebonden is en dus vaak is 
aangewezen op afstandsonderwijs, 
behoort ook in de tekst van de wet tot 
uitdrukking te komen. 

De fractie van de VVD onderschrijft 
de opvatting dat de Open Universiteit 
bestuurlijk anders moet zijn ingericht 
dan de overige instellingen voor open 
hoger afstandsonderwijs, waarin HBO 
en WO zijn geïntegreerd. Het centrale 
zenuwstelsel zit in Heerlen. Van daar 
uit stromen de vertakkingen naar de 
regio's, voorlopig achttien, in een 
evenwichtige geografische spreiding 
over het land. Die achttien studiecentra 
zijn geen autonome instelling. Ze 
moeten doelmatig functioneren en 
passen binnen een slagvaardig en 
efficiënt bestuur vanuit de centrale 
vestigingsplaats. Als enige instelling 
voor openbaar hoger afstandsonder-
wijs van rijkswege bekostigd, moet in 
de samenstelling van het bestuur en 
het onderwijsaanbod de pluriformiteit 
van onze samenleving tot haar recht 
komen. 

De fractie van de VVD gaat ervan uit 
dat in de verschillende levensbeschou-
welijke richtingen ook het humanisme 
is begrepen. Van onschatbare waarde 
voor de ontwikkeling van deze vorm 
van onderwijs is voorts de bestuurlijke 
inbreng van mensen van het bedrijfs-
leven, de vakbeweging en de wereld 
van de erkende onderwijsinstellingen. 
De aanvankelijke twijfels van de VVD 
over de medezeggenschapsraad zijn 
weggenomen door de antwoorden, 
die de regering bij de schriftelijke 
voorbereiding heeft gegeven. 

Wat betreft de ontwikkeling van het 
onderwijsaanbod is onze fractie van 
oordeel dat de minister wèl de 
bevoegdheid kan hebben, diplomapro-
gramma's uit het pakket te halen 
maar het verwijderen van cursussen 
op gezag van de minister gaat haar te 
ver omdat daarmee ook het vrije 
diplomaprogramma in gevaar komt. 
Bovendien kunnen bij het verwijderen 
van afzonderlijke cursussen naast 
onderwijskundige ook politieke of 
andere inhoudelijke overwegingen 
een rol spelen, hetgeen wij ongewenst 
achten. 

Bij het opnemen van cursussen, 
ontwikkeld door derden, moet ervoor 
gewaakt worden dat de Open Univer-
siteit niet een uitventer wordt van wat 
elders tot stand is gekomen. 

Tweede Kamer 
27 juni 1984 

De belangstelling voor de Open 
Universiteit is groot. Er hebben 
zich ook deeltijdopleidingen ontwik-
keld aan reguliere instellingen. Ook 
hier mag geen strijd om de macht en 
om de markt ontstaan. Er moet 
gekozen worden voor een taakverde-
ling, waarbij de sterke kanten van elk 
type hoger onderwijs ontwikkeld 
kunnen worden. 

De Open Universiteit dient zich 
daarbij te richten op een flexibel en 
multidisciplinair aanbod waarbinnen 
de voordelen van afstandsonderwijs 
moeten worden uitgebuit. De opgeda-
ne ervaringen kunnen leiden tot 
vernieuwingen in het reguliere 
onderwijs. Werken met studenten die 
al enige werk- en levenservaring 
hebben en vaak in directe relatie 
staan met de arbeidsmarkt betekent 
ook dat de Open Universiteit door 
haar algemene aanbod en haar 
specifieke cursussen kan bijdragen 
aan industriële vernieuwing. Cursus-
aanbod op het gebied van de 
informatietechnologie is dan ook 
essentieel. Om haar taken te kunnen 
uitvoeren moet de Open Universiteit 
beschikken over voldoende middelen. 
Essentieel is het goed functioneren 
van studiecentra. 

In de onderwijsbegroting van 1984 
verwoordde de minister het voorne-
men om het budget voor de open 
universiteit voor 1985 met f 5 miljoen 
te verminderen en voor 1986 en 
daarop volgende jaren met f 10 
miljoen. Met de kortingen zou echter 
slechts een voorschot worden 
genomen op de meeropbrengst van 
cursusgelden waarin begrepen was 
de in de begroting van 1984 voorge-
stelde verhoging van collegegelden. 
Mij staat zeer wel bij dat die verhoging 
ongedaan is gemaakt. 

Uit de memorie van toelichting op 
de begroting van 1984 bleek dat 
vanwege het voorschotkarakter het 
budget van de Open Universiteit gelijk 
zou blijven in de praktijk. Hoe is nu de 
werkelijke financiële situatie? Betekent 
de bijstelling van de meerjarencijfers 
in de memorie van antwoord een 
negatieve invloed op de ontwikkeling 
van het onderwijsaanbod? In dit 
verband herinner ik aan de situatie in 
Engeland waarop de heer Leibrandt 
wees in zijn rede in 1982. 

De Engelse minister van financiën 
lan McLood noemde de Britse Open 
Universiteit 'blithering nonsense', 
maar zijn opvolgster mevrouw 
Margareth Thatcher voerde verder 
wel de Open Universiteit in. Op dat 
punt is er overeenkomst tussen deze 
bewindsman en mevrouw Thatcher. Ik 

Open Universiteit 

moet constateren dat waar het om de 
bijdragen gaat er ook sprake is van 
enige overeenkomst. Of ik die conclu-
sie moet trekken, zal ik laten afhangen 
van het antwoord dat de minister mij 
straks geeft. 

Betekent de bijstelling van de 
meerjarencijfers in de memorie van 
antwoord een negatieve invloed op 
de ontwikkeling van het onderwijsaan-
bod en wat betekent de bijstelling 
voor de studievoortgang van de 
diplomastudenten? Wat kunnen de 
consequenties zijn voor de zo belang-
rijke advisering en studiebegeleiding? 

De Open Universiteit gaat uit de 
steigers. De sleutel wordt overhandigd 
en het huis kan worden ingericht en 
bewoond. Een nieuw stukje infrastruc-
tuur voor tweede kansonderwijs en 
tweede wegonderwijs voor volwasse-
nen. Daarvoor is een solide financieel 
fundament nodig. De fractie van de 
VVD wil graag de zekerheid dat dat er 
is. 

De Open Universiteit heeft een 
functie te vervullen in een maatschap-
pij van morgen, waarin de burger zich 
steeds opnieuw moet vormen en 
ontwikkelen om zicht en greep te 
krijgen op de economische, sociale en 
politieke veranderingen. Technologie 
en herverdeling van arbeid vraagt 
meer dan ooit om wederkerende 
educatie, tweede kans en tweede weg 
van basiseducatie tot Open Universi-
teit. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Uiteraard doet het de 
fractie van D'66 genoegen dat ook 
Nederland zijn partijtje zal meeblazen 
op het gebied van de Open Universiteit. 
Het open hoger afstandsonderwijs is 
het sluitstuk in de rij van vormen van 
volwassenenonderwijs. D'66 heeft 
altijd gepleit voor wederkerende 
educatie en het bieden van mogelijk-
heden om ook op latere leeftijd 
kennis, inzicht en vaardigheden te 
verwerven, aan te vullen ofte vernieu-
wen. Een open toegankelijke vorm 
van hoger onderwijs zal bijdragen aan 
een meer democratische samenleving. 

De verwachtingen ten aanzien van 
de Open Universiteit zijn hooggespan-
nen. Er zijn nu al 80.000 potentiële 
belangstellenden. In september zijn 
dat wellicht 100.000 van wie naar 
schatting een derde deel zal meedoen. 
Kan de Open Universiteit dit zeer 
binnenkort allemaal verwerken? 
Voorziet de wet die wij nu behandelen 
voldoende in een aantal te verwachten 
problemen? 
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Groenman 
Dit brengt mij op een aantal nadere 

vragen en opmerkingen. In de haast 
waarmee deze wet behandeld wordt 
is het helaas onvermijdelijk gebleken 
dat veel nog nader geregeld en 
ingevuld moet worden. Dat is jammer. 
Sommigen zeggen dat het slordig is, 
maar het alternatief zou zijn geen start 
in september. Dat alternatief vindt 
mijn fractie niet aantrekkelijk. Wel dus 
graag die vliegende start. 

Het is niet fraai dat gewerkt moet 
worden met overbruggingsregelingen 
tussen de inwerkingtreding van de 
wet en een aantal algemene maatre-
gelen van bestuur. Mijn fractie hecht 
er zeer aan als de algemene maatregel 
van bestuur met betrekking tot de 
totstandkoming van het onderwijsaan-
bod met de vaste Kamercommissie 
wordt besproken. Wij hechten erg aan 
het matrixmodel en willen daaraan de 
komende algemene maatregel van 
bestuur toetsen. 

Kan de minister toezeggen dat in 
ieder geval deze algemene maatregel 
van bestuur aan de Kamer wordt 
voorgelegd? Ook vragen wij ons af, of 
de minister voldoende heeft voorzien 
dat een veel groter aantal studenten 
dan de 13.000 die aanvankelijk 
werden voorzien, extra begeleiding 
zal vragen en hoe hij dit rijmt met de 
geringer geworden financiële midde-
len die de Open Universiteit zijn 
toegewezen. Ik kom hierop nog terug. 
Ik doel bij voorbeeld ook op de voor 
de cursist gratis adviesgesprekken, 
voorafgaand aan de feitelijke deelna-
me. Men zal bij voorbeeld informatie 
willen hebben over het al dan niet 
voldoende zijn van de vooropleiding. 
Extra kosten dus vooraf, maar ook 
tijdens het volgen van de cursus voor 
de begeleiding. 

Een volgend probleem is het 
schakelaanbod. De minister deelt 
mee, dat probleem nog niette kunnen 
overzien. Avondonderwijs en instellin-
gen voor schriftelijk onderwijs kunnen 
het ook nog niet overzien, laat staan 
dat zij tijdig kunnen inspelen op het 
aanbieden van schakelcursussen. Hoe 
moet dit straks als mensen niet 
voldoende achtergrond hebben gehad 
op het gebied van Engelse leesvaar-
digheid of wiskunde? Een cursus bij 
een instelling voor schriftelijk onder-
wijs duurt op dit moment te lang en is 
relatief duur, ongeveer f 500 per 
cursus, een behoorlijke drempel dus 
als men twee inhaalcursussen zou 
willen volgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar ons 
gevoel zouden er middelen moeten 
worden vrijgemaakt om de Open 

Universiteit zogenaamd instapcursus-
sen te laten verzorgen, zonder 
studiepunten of doctoraal examen 
uiteraard. Hoe denkt de minister 
daarover en hoe denkt hij de proble-
men straks de baas te kunnen? 

Een ander punt wordt gevormd 
door de kosten van de cursussen zelf. 
Bij afname van twee cursussen met 3 
modulen kost dat de student f 828. Ik 
was aanvankelijk uitgegaan van 
f 1028, in de war gebracht door het 
bedrag van f514 dat in de memorie 
van antwoord stond aangegeven voor 
3 modulen. Het lijkt mij goed dat dit 
bedrag wordt gecorrigeerd in die 
tekst, want 3 maal f 138 is inderdaad 
f414. 

Een snelle cursist die meer dan 
twee cursussen per jaar volgt, zal dan 
relatief duur uit zijn, want die komt 
altijd hoger dan f828. Wij zouden 
liever een vast jaarlijks bedrag zien 
voor het volgen van een diploma-pro-
gramma, eventueel te voldoen in vier 
termijnen, zodat meer recht wordt 
gedaan het beginsel van vrijheid van 
studietempo. Hoe denkt de minister 
daarover? 

Verder willen wij graag absolute 
duidelijkheid over het opschorten van 
de inschrijvingsmogelijkheid voor een 
bepaalde cursus als de organisatori-
sche en technische capaciteit van de 
Open Universiteit daartoe zou nopen. 
Wij willen dit in geen geval zo verstaan 
dat dit een verkapte numerus fixus 
zou betekenen. Kan de minister dit 
toezeggen? 

Ik kom te spreken over de meerja-
renramingen voor de Open Universi-
teit. Het slagen van de Open Universi-
teit hangt sterk af van de beschikbare 
middelen. De bedragen welke beschik-
baar zijn gesteld op 28 april 1983, na 
toepassing van de kaskorting, vormen 
het financiële fundament waarop 
steeds in nauw overleg met het 
departement de ontwikkeling en 
planning van het onderwijsaanbod en 
de regionale organisatie gestalte 
hebben gekregen. Op grond van deze 
meerjarencijfers van 28 april i983 zijn 
dan ook een aantal besluiten genomen. 

Er is een spreidingsplan voor 18 
studiecentra ontwikkeld, dat na 
overleg met de vaste kamercommissie 
door de minister is goedgekeurd. In 
het najaar van 1983 werd met de 
minister overeenstemming bereikt 
over het ontwikkelen van 27 diploma-
programma's, opgebouwd uit 326 
modulen. Hiervoor is een produktie-
planning gemaakt door de Open 
Universiteit. De genoemde meerjaren-
cijfers vormen dan ook, samen met de 
opbrengsten uit de cursusgelden, het 

financiële kader, waarbinnen de Open 
Universiteit zijn activiteiten verricht en 
plant. 

In de onderwijsbegroting voor 1984 
werd het budget van de Open Univer-
siteit voor 1985 met 5 miljoen en voor 
1986 en daarop volgende jaren met 10 
miljoen verminderd. In de praktijk zou 
echter het budget gelijk blijven, 
omdat met de kortingen een voorschot 
werd genomen op mééropbrengsten 
uit de cursusgelden, zo staat te lezen 
in de memorie van toelichting. De 
Kamer is toen niet akkoord gegaan 
met de verhoging van het collegegeld. 
Wèl bleven echter de kortingen van 
respectievelijk 5 en 10 miljoen 
gehandhaafd, waarbij de minister in 
zijn begrotingsbrief van 3 mei schrijft: 

'De uitsluitende koppeling van de 
bedoelde kortingen aan de in rekening 
te brengen prijzen voor cursusmodu-
len is losgelaten door mij'. 

Groot was dan ook de verbazing 
van mijn fractie dat er volgens de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag nooit van enige relatie met de 
voorgenomen verhoging van de 
collegegeld sprake was. Kan de 
minister dit eens toelichten? Ik sluit 
aan bij de vragen van de heer Niessen 
op dit punt. 

Mijnheer de Voorzitter! Indien de 
kortingen op de meerjarenramingen 
gehandhaafd blijven, zal dit grote 
problemen voor de Open Universiteit 
met zich brengen. Leerstofgebieden 
kunnen niet zo maar geschrapt 
worden in verband met de multifunc-
tionaliteit van een groot deel van de 
cursussen. Kwaliteitsbewaking van de 
in opbouw verkerende cursussen zal 
in het gedrang komen. De begeleiding 
in de regionale studiecentra kan niet 
verder teruggebracht worden, daar 
deze ondertussen al op het absolute 
minimum zitten van één formatieplaats 
per studiecentrum in plaats van de 
aanvankelijk geplande twee formatie-
plaatsen. 

De commissie voorbereiding Open 
Universiteit ging indertijd uit van een 
bedrag van f35,5 miljoen voor de 
personeelskosten in de studiecentra, 
ofwel 55% van het totaal aan perso-
neelskosten. Dit percentage is nu nog 
slechts 20, ofwel f5,5 miljoen. 

De meerjarencijfers zijn gebaseerd 
op ongeveer 13.000 cursisten. Op dit 
moment hebben echter al 80.000 
personen belangstelling getoond. Het 
is dan ook volgens mij reëel, te 
veronderstellen dat het daadwerkelijke 
aantal cursisten ruim boven de 13.000 
zal uitkomen. Dit betekent een extra 
belasting op de regionale studiecentra. 
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Groenman 

Bovendien is op dit moment 
onduidelijk of de meeropbrengsten 
van de cursusgelden ter beschikking 
komen van de open universiteit of 
moeten terugvloeien naar het ministe-
rie van O&W. Kan de minister hierover 
duidelijkheid verschaffen? 

Onze fractie kan dan ook niet 
anders dan tot de conclusie komen 
dat de kortingen van respectievelijk f 5 
miljoen en f 10 miljoen niet mogen 
doorgaan. Wellicht vindt mevrouw 
Den Ouden dit ook, gezien haar 
ongerustheid, die zij zoeven ten toon 
spreidde. Wij vragen de minister in 
ieder geval de voorgestelde meerjaren-
ramingen in opwaartse zin aan te 
passen. Is de minister hiertoe bereid? 
Dit is een argeloze vraag. 

Wij staan geheel achter het amen-
dement van de VVD en de PvdA met 
betrekking tot de leeftijdsgrens. Die 
zou bij 18 jaar moeten liggen! De 
redenering van de minister op dit 
punt achten wij ondeugdelijk. De 
vrees dat bij een leeftijdsverlaging 
naar 18 jaar het voortijdig verlaten 
van het voortgezet onderwijs wordt 
gestimuleerd, gaat voorbij aan het feit 
dat de Open Universiteit zowel 
tweede-kans- als tweede-wegonder-
wijs is. 

Ik wil ook nog iets zeggen over de 
problemen inzake de verhouding 
tussen België en Nederland. Heb ik 
goed begrepen dat er een grens is 
gelegd bij het aantal van 1.000 
Vlaamse studenten dat ingeschreven 
zou kunnen worden bij de Open 
Universiteit? Hoe denkt de minister de 
druk op de Belgische regering te 
vergroten? Zou het niet beter zijn, als 
hij geen maximum aantal aanhield, 
maar bij voorbeeld zou besluiten dat 
Belgische studenten geen recht 
hebben op studiebegeleiding vanuit 
Nederland en dat hun examens door 
België zelf moesten worden afgeno-
men? Ik denk dat dit de Belgische 
universitaire instellingen ertoe zou 
brengen, grotere druk op hun eigen 
regering uit te oefenen. Het gaat er 
tenslotte toch om dat de Belgische 
regering zelf iets doet. 

Mijn belangrijkste punt gaat 
vergezeld van een amendement en 
betreft de samenstelling van de 
bestuursraad. In de schriftelijke 
stukken heeft mijn fractie aangedron-
gen op het ombouwen van de 
bestuursraad op een zodanige wijze 
dat de medezeggenschapsraad 
overbodig wordt. Wij blijven die 
mening toegedaan, maar zien ons 
voorlopig slechts gesteund door 
wellicht de VVD en de PPR. Op dat 

punt heb ik dus afgezien van enig 
amendement. 

Wat ons echter wèl zorgen baart, is 
de samenstelling van de bestuursraad. 
De minister kiest voor een bestuurs-
raad van 21 leden, van wie 1 voorzitter, 
4 studentleden en 4 personeelsleden. 
Er blijven dan 12 leden over die de 
minister zal benoemen. Hij zal daarin 
de drie elementen van pluriformiteit 
meewegen, namelijk de afspiegeling 
van maatschappelijke en levensbe-
schouwelijke opvattingen, de relaties 
met WO, HBO en volwasseneneducatie 
en de kant van de wetenschappelijke 
deskundigheid. Dit is een moeilijke en 
niet erg overzichtelijke taak voor de 
minister. Daarbij worden als het ware 
mensen uit de lucht geplukt. Zij 
kunnen geen last of ruggespraak 
houden over hun pluriforme inbreng. 
Tevens is de continuïteit in het 
geding. 

De CDA-fractie heeft in haar 
schriftelijke bijdrage gesuggereerd 
dat de vier koepelorganisaties een 
voordracht moeten kunnen doen om 
de levensbeschouwelijke pluriformiteit 
te garanderen. Ook sluit ik aan bij het 
minderheidsstandpunt dat wordt 
ingenomen in de Nota pluriformiteit 
van de Open Universiteit zelf. Mijn 
fractie wil echter bovendien benadruk-
ken, dat het bedrijfsleven een eigen 
stem moet hebben in de bestuursraad 
om op die manier betrokken te zijn bij 
het onderwijsaanbod, en wel vanwege 
het maatschappelijke aspect van de 
genoemde pluriformiteit. 

Weliswaar verwijst de minister de 
belangrijke functie die de Open 
Universiteit kan hebben voor her- en 
bijscholing van cursisten in verband 
met hun werksituatie en de arbeids-
markt als zodanig naar de komende 
kaderwet hoger onderwijs, maar hij 
erkent dat het onderwijsaanbod van 
de Open Universiteit zich door de 
cursusgewijze opbouw uitstekend 
leent voor inpassing in georganiseerde 
bij- en nascholingsactiviteiten. 

Ook anderszins kan het bedrijfsleven 
het best overzien welke scholingsbe-
hoeften relevant zijn voor een goede 
verhouding op de arbeidsmarkt en 
een goede concurrentiepositie. Hierbij 
denk ik ook aan ontwikkelingen op het 
gebied van het informatiebeleid. 
Tevens krijgt het bedrijfsleven te 
maken met allerlei vormen van 
arbeidsduurverkorting, waaronder 
met name betaald dan wel onbetaald 
educatief verlof. 

Ik heb het bedrijfsleven dan ook 
naast de representatieve organisaties 
voor levensbeschouwelijke opvattin-
gen een plaats toegekend in de 

bestuursraad door per amendement 
vast te stellen dat voordrachten ter 
benoeming van leden van de bestuurs-
raad door enerzijds de representatieve 
organisates en anderzijds de werkne-
mers en werkgevers gedaan kunnen 
worden. De minister heeft dan nog 
alleen 4 bestuursraadsleden te zoeken 
die de relatie met het WO, het HBO en 
de volwasseneneducatie bewaken. 

De bestuursraad zal in de optiek van 
D'66 dan bestaan uit één voorzitter, 
vier student-leden, vier leden uit het 
vaste personeel, vier leden op 
voordracht van door de minister aan 
te wijzen representatieve levensbe-
schouwelijke organisaties, twee leden 
op voordracht van werkgevers, twee 
leden op voordracht van werknemers 
en vier leden uit de kringen van WO, 
HBO en volwasseneneducatie. 

Wat vindt de minister van dit 
amendement? Naar mijn overtuiging 
wordt hierdoor de gewenste plurifor-
miteit optimaal recht gedaan. Ook wij 
zijn immers gelukkig met één rijksin-
stelling zonder verzuiling, zoals de 
Open Universiteit zal zijn. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De doelstellingen van 
de Open Universiteit zijn bepaald niet 
geformuleerd vanuit de optiek van het 
minst haalbare. Het gaat om niet 
minder dan het aanbieden van een 
mogelijkheid voor hoger onderwijs 
voor hen, die daar in het verleden om 
welke reden dan ook niet aan toekwa-
men. Het gaat om het verminderen 
van de druk op bestaande instellingen 
van hoger onderwijs, door een 
duidelijke en reële mogelijkheid te 
bieden in een latere levensfase te 
studeren. Het gaat om het creëren van 
een relatief goedkope vorm van hoger 
onderwijs. 

En het gaat om het stimuleren van 
vernieuwing in zowel het dagonderwijs 
als het part-time onderwijs met 
betrekking tot de onderwijs en de 
vorm waarin de stof wordt gedo-
ceerd. Naderhand zijn deze 
doelstellingen nog aangevuld en hier 
en daar geherformuleerd. Ontwikkelin-
gen in het hoger onderwijs en 
ontwikkelingen op het terrein van de 
volwasseneneducatie dwongen 
daartoe, evenals ontwikkelingen op 
sociaal-economisch en demografisch 
gebied. 

De bewindslieden onderkennen zelf 
het ambitieuze karakter van deze 
doelstellingen. Het is echter aan de 
Open Universiteit zelf om in de vormge-
ving en de inrichting van het onder-
wijsaanbod dit verder te realiseren. Is 
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Van der Vlies 
het overigens niet wat te vroeg om 
reeds nu te oordelen, dat de Open 
Universiteit, uitgaande van de in het 
voorstel van wet opgenomen regeling, 
de mogelijkheden heeft om die 
doelstellingen te bereiken? 

Kan nader worden ingegaan op de 
aanzetten, die daartoe momenteel in 
de voorbereidende fase door de 
stichting Opbouw Open Universiteit 
worden gegeven en waarbij verwezen 
wordt naar de nota 'Met de cursus als 
bouwsteen: Structuur en inrichting 
van het onderwijs aanbod van de 
Open Universiteit', die in januari 1984 
onder verantwoordelijk van deze 
genoemde stichting is uitgebracht? 

Onduidelijk is voor mijn fractie nog 
steeds op welke wijze het introduceren 
van het open hoger afstandsonderwijs 
een stimulans zal kunnen zijn voor de 
overige vormen van hoger onderwijs, 
om op een meer aangepaste wijze 
hun doelstellingen te verwezenlijken. 
Kan dit nog eens nader worden 
uitgelegd? Dit klemt te meer als 
vervolgens wordt opgemerkt, dat dit 
zal resulteren - gegeven ook het feit 
dat het open hoger afstandsonderwijs 
goedkoper zal kunnen zijn dan het 
reguliere onderwijs - in een efficiënte 
besteding van de schaarse financiële 
middelen. 

Uitgangspunt is dat de Open 
Universiteit met ingang van 1 septenv 
ber aanstaande feitelijk aanvangt met 
het aanbieden van onderwijs. Relevant 
in dit verband was en is de vraag, of 
na de start van de cursussen op 1 
september aanstaande, de continuïteit 
van het aanbod van cursusmateriaal 
is gegarandeerd, zodat toekomstige 
studenten niet worden geconfronteerd 
met een gedwongen onderbreking 
van hun studie door een onvoldoende 
snelle ontwikkeling van cursusaanbod. 

Geeft het antwoord op de vraag dat 
de planning met betrekking tot de 
fasering van vervaardiging van 
cursussen tot uiting komt in de nota 
'Met de cursus als bouwsteen' wel 
voldoende zekerheid, ondanks de 
toevoeging dat voor de studenten 
deze planning zichtbaar wordt in de 
studiegids en dat het College van 
Bestuur van de Open Universiteit 
toezicht houdt op de voortgang van 
de cursusproduktie? 

Het pluriforme karakter van de 
Open Universiteit is in de stukken 
uitvoerig aan de orde gesteld. Het zal 
de bewindsman niet verbazen als ik 
opmerk, dat ook wij daar een bijzon-
dere belangstelling voor hebben. Ik 
heb daarvan ook voluit doen blijken in 
het mondeling overleg over de 
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vestigingsplaatsen van de studiecentra 
voor de Open Universiteit op de 
laatste vergaderdag voor het zomerre-
ces van 1983. 

Het betreft hier een gevoelige 
materie die niet direct onder één 
noemer valt te brengen. Zo is mij de 
zinsnede in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag niet geheel 
duidelijk dat 'tegen de achtergrond 
van het pluriformiteitsbegrip als 
leidend beginsel een, andere mogelijk-
heden uitsluitende, keuze voor één 
systeem waarbij een thema in één 
cursus vanuit verschillende invalshoe-
ken wordt benaderd, niet gewenst is'. 
Kan de regering dit nader toelichten? 

Hetzelfde geldt voor de toevoeging 
dat het 'overigens zeer wel mogelijk is 
voor derden om aparte cursussen te 
produceren'. Is dat veilig gesteld via 
bij voorbeeld het statuut? Ik verwijs 
naar de duidelijke vragen hierover die 
de heer Beinema daarstraks stelde. 

In hoeverre kunnen aspecten van 
pluriformiteit een rol spelen bij het 
functioneren van de studiecentra? 
Waarom worden in deze context 
private centra uitgesloten en dan 
gaarne niet een formeel maar inhou-
delijk antwoord? Hoe moet het 
praktisch worden waargemaakt dat de 
studiebegeleiding in de verschillende 
regio's zal geschieden door studiebe-
geleiders die per definitie een afspie-
geling vormen van een pluriforme 
maatschappij? Het amendement op 
stuk nr. 17 ter zake van de heer 
Beinema heeft onze sympathie. Het is 
op zichzelf een stap in de goede 
richting. 

Onze fractie heeft goede nota 
genomen van de mededeling dat 
slechts één instelling van open hoger 
afstandsonderwijs voor bekostiging in 
aanmerking zal worden gebracht, en 
dat de bestuursstructuur, mede 
vanwege het voor de Open Universiteit 
specifieke pluriformiteitsaspect, een 
andere zal moeten zijn dan die van de 
genoemde instellingen van weten-
schappelijk onderwijs. 

Tegen deze achtergrond is een 
wetsvoorstel ingediend dat uitsluitend 
de oprichting, inrichting en bekostiging 
van één rijksinstelling van open hoger 
afstandsonderwijs regelt. De centrale 
vraag hierbij is natuurlijk wat dit nu 
ten principale betekent voor de 
stichtingsvrijheid in ons onderwijsbe-
stel, een terecht en gelukkig sterke 
traditie? 

Juist daarom hecht mijn fractie 
onder andere zo sterk aan een 
herkenbare invulling van een pluriform 
samengestelde bestuursraad. De 
leden van de CDA-fractie werpen in 
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het eindverslag tegen dat zij niet 
vermogen in te zien dat de argumen-
tatie tegen hun voorstel om een 
aantal leden van de bestuursraad te 
doen voordragen door de koepelorga-
nisaties steekhoudend is omdat zij 
menen dat 'voordragen door' niet 
hetzelfde is als 'voordragen uit', en 
dat derhalve de mogelijkheid blijft 
bestaan dat bij deze voordrachten ook 
met andere criteria rekening wordt 
gehouden. 

Het antwoord daarop in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
vind ik wel erg schamel. Zo menen de 
bewindslieden dat ongetwijfeld 
andere groeperingen van levensbe-
schouwelijke of maatschappelijke 
stromingen om dezelfde voorkeursbe-
handeling zouden vragen wanneer 
aan de koepelorganisaties een recht 
werd verleend, bij voorbeeld vier 
leden van de bestuursraad te mogen 
voordragen. Nou, en? 

Natuurlijk valt dan - tot op zekere 
hoogte - niet in te zien op welke 
gronden dit zou kunnen worden 
geweigerd. Wij menen dat een modus 
vivendi best kan worden gevonden 
wanneer daarvoor maar enige moeite 
zou worden gedaan. Een vingerwijzing 
naar de CCOO zou hierbij wellicht als 
een voorbeeld kunnen dienen. Mis-
schien zou de Stichting Orthodox 
Protestants Hoger Onderwijs dan ook 
nog enig perspectief kunnen worden 
geboden. 

Eerlijk gezegd, vind ik de opmerking 
in de memorie van antwoord dat de 
veelheid en diversiteit van deze 
stromingen een dergelijke ontwikke-
ling in de weg staat wel wat aan de 
magere kant. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
De heer Van der Vlies meent dat er 
een modus vivendi kan worden 
gevonden. Betekent dit dat hij meent 
dat er een afweging kan worden 
gemaakt van de organisaties die al 
dan niet mensen zouden kunnen 
leveren voor de bestuursraad? Zo ja, 
welke criteria zou hij daarbij willen 
aanleggen? 

De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Op zich zelf erken ik dat 
er grenzen gesteld moeten worden 
om te willen komen tot werkbare 
colleges. Je kunt niet elke groepering 
zonder meer toelaten omdat je in dat 
geval inderdaad onwerkbare situaties 
krijgt. Maar op andere terreinen in het 
onderwijs is men tot bepaalde 
bundelingen gekomen. Een dergelijke 
gang van zaken staat mij hierbij ook 
voor ogen. 
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Van der Vlies 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Dat is een heel plausibel antwoord, 
gegeven de maatschappelijke omstan-
digheden waarin wij vandaag leven. 
Maatschappelijke organisaties rijzen 
echter als paddestoelen uit de grond 
op willekeurig welk onderwerp, 
verbonden met welke inzichten in de 
maatschappij en op welke levensbe-
schouwing dan ook. Hoe ziet de heer 
Van der Vlies dit voor de toekomst? 

De heer Van der Vlies (SGP): Vooreerst 
zou ik mij willen beperken tot de 
huidige situatie. Ik constateer dan dat 
er inderdaad richtingen zijn in het 
onderwijs die steunen op de verhou-
dingen in de samenleving. In het 
verleden is vaak genoeg in de Kamer 
gediscussieerd over het feit dat tot 
voor kort - daarin is overigens enige 
verbetering ontstaan waarvoor mijn 
fractie zeer erkentelijk is - niet al die 
richtingen gelijke toegang hadden tot 
de diverse overleg- en adviesorganen. 
Dat is een probleem. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Ik moet dan toch constateren dat het 
voorstel van de heer Van der Vlies 
een karakter draagt dat toch enigszins 
conserverend genoemd kan worden. 
De open universiteit moet toch een 
flexibel aanbod bieden, inspelend op 
veranderende maatschappelijke 
verhoudingen, hetgeen naar mijn 
mening in de toekomst een spannings-
veld oplevert voor de ontwikkeling 
van de Open Universiteit. 

De heer Van der Vlies (SGP): Die 
ontwikkeling moet zeker in de gaten 
worden gehouden. De doelstelling is 
echter, de pluriformiteit die zich op dit 
ogenblik in de samenleving aftekent 
voldoende verantwoord in te kaderen 
in de bestuurs-, beheersvormen van 
de open universiteit, c.q. het onderwijs-
aanbod. Ik pleit er dan voor, alle 
richtingen zoveel mogelijk - ik breng 
overigens mijn opmerking over de 
werkzaamheid in herinnering - een 
voldoende kans op aanwezigheid te 
geven die operationeel en functioneel 
is. Ik zal dit pleidooi ook zeker vanaf 
deze plaats blijven houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat één 
persoon meerdere, in artikel 22 vierde 
lid bedoelde achtergronden in zich 
moet verenigen, komt mijn fractie in 
dit verband niet onlogisch voor, zeker 
niet als bij voorbeeld wordt genoemd 
een persoon van een bepaalde op dat 
moment in de bestuursraad ontbreken-
de confessionele signatuur, met zowel 
bestuurlijke als didactische ervaring in 
het onderwijs. Dat iemand met een 

bepaalde levensbeschouwelijke 
achtergrond ook dient te beschikken 
over functionele capaciteiten, is hier 
toch volstrekt niet aan de orde. Een 
dergelijke versimpeling zouden wij 
ook allerminst op prijs stellen. 

Met betrekking tot de leeftijdsgrens 
van 21 voor toelating tot de Open 
Universiteit hecht mijn fractie, evenals 
de bewindslieden, sterk aan het 
argument dat bij een leeftijdsverlaging 
naar 18 jaar het voortijdig verlaten 
van het voortgezet onderwijs zonder 
deze te voltooien, wordt gestimuleerd. 
Ik denk dan niet alleen aan over de 
gehele linie gedemotiveerde potentiële 
studenten, drop outs en dergelijke, 
maar ook aan VWO-leerlingen met 
meer doorzetting dan abstraherend 
vermogen met in de eindfase van de 
VWO-opleiding steeds duidelijker een 
geconcentreerd tekort, waardoor dat 
onderwijs niet is af te ronden. 

Juist deze categorie gun ik een 
goede kans maar het gaat dan wel om 
de waardering van algemeen als 
nuttig aanvaarde eindtermen. Welke 
effecten kan dit oproepen? Bovendien 
komt daar inderdaad nog bij, dat 
personen van deze leeftijdsgroep een 
eventueel tekort aan formele theoreti-
sche kennis onvoldoende kunnen 
compenseren door opgedane maat-
schappelijke ervaring. Voor ons is op 
dit punt artikel 18 lid 1 in combinatie 
met lid 6 voldoende. 

Lid 6 geeft overigens een zeer 
waardevolle afwijkingsmogelijkheid. 
Over de criteria die worden betrokken 
bij de oordeelsvorming over het 
meerjarenplan, in het bijzonder 
omtrent de uitbreiding of inkrimping 
van het cursusbestand, verwijzen de 
bewindslieden naar hun standpuntbe-
paling met betrekking tot het eindrap-
port van de adviescommissie deeltijd 
hoger onderwijs, dat begin juni aan 
de Tweede Kamer werd aangeboden. 

De daarin genoemde criteria zullen 
bij de evaluatie en bij een eventuele 
uitbreiding van het cursusaanbod 
worden betrokken. Kan in dit verband 
nader worden toegelicht op welke 
wijze de bewindslieden onderscheid 
willen maken tussen de maatschappe-
lijke behoeften in termen van belang-
stelling van studenten en de behoefte 
op de arbeidsmarkt? 

Met andere woorden: worden de 
beoogde effecten van de machtigings-
wet inschrijving studenten niet 
verdrongen door het open functione-
ren van de Open Universiteit, mede 
gelet op de expansieve belangstelling? 
Geen verkeerde conclusie: ik wil dat 
open karakter niet aantasten maar wel 
kritisch kijken naar de effecten van de 

machtigingswet inschrijving studenten 
in deze context. 

Kortheidshalve, mijnheer de 
Voorzitter, sluit ik mij aan bij de al 
gestelde vragen naar het financiële 
plaatje op meerjarenbasis voor de 
Open Universiteit. 

Ten slotte wil ik namens mijn fractie 
de Open Universiteit een goede start 
en voorspoedige tijd toewensen. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp op de 
Open Universiteit dat vandaag aan de 
orde is, biedt vele volwassenen in 
onze samenleving een in beginsel 
drempelloos uitzicht op een beter 
gekwalificeerde educatie in de 
toekomst. 

Mijn fractie acht het uiteraard een 
goede zaak dat wij, in navolging van 
het buitenland, er in Nederland 
eveneens toegekomen zijn om een 
dergelijke innovatie in onze onderwijs-
structuur tot stand te brengen. Dat wil 
echter geenszins zeggen dat wij met 
de thans voorgestane opzet onver-
deeld gelukkig zouden zijn. Ofschoon 
wij niet in de gelegenheid waren aan 
de schriftelijke voorbereiding deel te 
nemen, hebben wij toch met name in 
het mondeling overleg vorig jaar 
inzake de vestigingsplaatsen van de 
regionale studiecentra een aantal 
bedenkingen en zorgen geuit over de 
richting die de regering met betrekking 
tot de opzet van de Open Universiteit 
meende te moeten inslaan. 

Ik kan niet constateren dat die 
bezwaren weggenomen zijn en 
daarom zal ik mij in dit debat in het 
kort concentreren op die punten in de 
voorgestelde wetgeving die wel in het 
bijzonder onze bezorgdheid omtrent 
het pluriforme karakter van de Open 
Universiteit raken. Daarbij wil ik mij 
overigens graag aansluiten bij de 
vragen inzake de grondwettelijke 
verankering van de eigen richting van 
het onderwijs met betrekking tot de 
Open Universiteit zoals die onder 
ander door de collega's Van der Vlies 
en Schutte zijn gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals de 
regering zelf ook aangeeft, moet de 
kern van de pluriformiteit gevonden 
worden in het onderwijsaanbod van 
de Open Universiteit. Nu wordt in 
artikel 10 van dat ontwerp aangekon-
digd dat er nadere voorschriften 
komen die onder meer betrekking 
hebben op dit beoogde pluriforme 
karakter van het aanbod. Dit komt in 
het bewuste artikel ook tot uitdrukking 
waar de mogelijkheid voor derden 
- dus voor andere instellingen dan de 
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Open Universiteit - geopend wordt 
om cursussen van een bijzonder 
karakter in te brengen. 

Een en ander mag er naar het 
oordeel van mijn fractie evenwel niet 
toe leiden dat daarmee de pluriformi-
teitsvraag in de richting van bijzondere 
cursussen verschoven wordt. De 
pluriformiteit van het totale aanbod 
zal immers bewaakt moeten worden. 
Ik neem aan dat de minister dat ook 
met ons eens is. 

Mijn fractie pleit dan ook voor een 
zodanige formulering in de algemene 
maatregel van bestuur dat de volwaar-
dige plaats van deze cursussen 
gegarandeerd zal zijn. Wij leggen 
hierop zo de nadruk omdat in de nota 
de Open Universiteit als pluriforme 
onderwijsinstelling op de pagina's vijf 
en acht een argumentatie met 
betrekking tot complementaire en 
bijzondere cursussen wordt gevolg 
die onzes inziens toch wel enige 
tegenstrijdigheid vertoont. Kan de 
minister hierover zijn oordeel geven 
en met name die samenhang tussen 
beide types nog wat verduidelijken? 

Bij voortduring wordt in de stukken 
het grote goed van de pluriformiteit 
benadrukt, op grond waarvan toch 
mag worden verwacht straks, dat het 
representatieve onderwijsveld zich in 
de gekozen opzet zal kunnen herken-
nen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ons is 
evenwel niet gebleken dat dit ook 
onverdeeld is gebeurd, gelet op de 
reacties. Zou het overigens geen zaak 
van billijkheid zijn indien ook vanuit 
die kring medewerkers worden 
aangezocht om het pluriforme aanbod 
gestalte te geven, zoals dat bij 
voorbeeld ook gebeurt in het geval 
van emancipatoire onderwijsactivitei-
ten. Wat is het oordeel van de minister 
hierover? 

Mijnheer de Voorzitter! Een essen-
tiële voorwaarde bij de bewaking van 
de pluriformiteit in het onderwijsaan-
bod is ook een op herkenbare wijze 
samengestelde bestuursraad. Mijn 
fractie is niet zo gelukkig met de wijze 
waarop de kroonleden voor deze raad 
zullen worden benoemd, zoals dat in 
artikel 22 van het ontwerp wordt 
geregeld. 

Het vierde lid van dit artikel geeft 
onzes inziens onvoldoende garanties 
dat het benoemen van kroonleden zal 
resulteren in een voldoende herkenba-
re en voor de samenleving inzichtelijke 
samenstelling van dit college. Om 
deze herkenbaarheid te bevorderen 
en in alle geledingen de pluriformiteit 
van onze samenleving zoveel mogelijk 

tot uiting te laten komen, hebben wij 
gemeend ter zake een amendement te 
moeten indienen. 

Er is nog een reden waarom wij een 
wijziging in het vierde lid van artikel 
22 voorstaan. Volgens mijn fractie is 
het, zeker gelet op de groep die 
beroepsonderwijs wil ontvangen, van 
groot belang dat die afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt ook 
in de bestuursstructuur tot uitdrukking 
komt. Gelet ook op de aanbevelingen 
vanuit het open overleg Wagner, 
willen wij er dan ook voor pleiten 
representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties te betrekken 
bij de samenstelling van de bestuurs-
raad. 

Hoewel in de memorie van toelich-
ting uitdrukkelijk gesteld wordt dat er 
ook wat de regionale studiecentra 
betreft een levensbeschouwelijke 
inkleuring mogelijk moet zijn, is 
hierover evenwel in de wetstekst zelf 
niets terug te vinden. Het moet toch 
mogelijk zijn om ook als studiecentra 
in te spelen op levensbeschouwelijke 
behoeften, zeker in bepaalde regio's 
van ons land. Is de minister niet met 
ons van mening dat alleen op die 
basis in de begeleiding van studenten 
de pluriformiteit die beoogd wordt 
gestalte kan krijgen? 

Wij willen dan ook een pleidooi 
voeren voor garanties op dit punt. Wij 
hebben ook daarover een amende-
ment ingediend dat ertoe strekt een 
wettelijke basis te scheppen voor het 
stichten van regionale studiecentra 
vanuit de levensbeschouwelijke 
behoefte die in de betreffende regio 
tot uitdrukking wordt gebracht. 

Ik kom tot een afronding. Met recht 
is dit wetsontwerp in het kader van 
het tweede-kansonderwijs geplaatst. 
Wij zouden ook de regering op dit 
punt een tweede kans willen geven 
om de tekortkomingen met betrekking 
tot het realiseren van een pluriforme 
universiteit weg te nemen. Onzerzijds 
hebben wij althans gepoogd daartoe 
een bijdrage te leveren. 

De Voorzitter: De minister zal na de 
lunchpauze antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over stimulering van het 
emancipatie-onderzoek (18100-XV, 
nr. 76). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Op 30 mei 
jongstleden hadden wij een mondeling 
overleg met de staatssecretaris voor 
emancipatiebeleid over de toen nog 
voorlopige begeleidingsgroep voor 
emancipatie-onderzoek, inmiddels 
stimuleringsbeleid emancipatie-on-
derzoek geheten. Wij hebben waarde-
ring voor het beleid van de staatsse-
cretaris en wensen dan ook vanuit de 
Kamer ons steentje bij te dragen, heel 
duidelijk ter ondersteuning van haar 
beleid in dezen. 

Voorzitter! De woordvoerders bij 
het mondeling overleg hadden 
aanleiding te denken dat de stimule-
ring van het emancipatie-onderzoek 
nog niet in alle departementen even 
goed wordt opgepakt. Ik heb de eer, 
mede namens de andere woordvoer-
ders, een motie voor te stellen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
Nieuwenhoven, Kraaijeveld-Wouters, 
Dijkstal, Van Es, Groenman, Beckers-de 
Bruijn en Eshuis wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering een 
stimuleringsbeleid wil voeren met 
betrekking tot emancipatie-onderzoek 
door middel van het instellen van een 
Stimuleringsgroep Emancipatie 
Onderzoek (STEO) en een Stimule-
ringsfonds; 

van mening, dat ook andere dan de 
thans in de STEO en het Stimulerings-
fonds participerende departementen 
bij het werk van de STEO betrokken 
behoren te worden o.a. vanwege de 
positie van vrouwelijke zelfstandigen 
en de vrouw in het midden- en 
kleinbedrijf en de landbouw; 

verzoekt de regering, te bevorderen, 
dat in ieder geval de departementen 
van Economische Zaken en van 
Landbouw en Visserij en zo mogelijk 
ook andere departementen een 
jaarlijkse financiële bijdrage leveren 
ter verhoging van het budget voor de 
STEO en het Stimuleringsfonds, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 80 (18100-XV). 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! In 
het regeringsstandpunt omtrent de 
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Kappeyne van de Coppello 

STEO is een opgave gedaan van de 
middelen die geraamd zijn om 
emancipatieonderzoek te bevorderen. 
De ministeries die mevrouw Van 
Nieuwenhoven heeft genoemd, zijn 
niet in dat lijstje opgenomen. 

Dat betekent dus dat de regering op 
het ogenblik niet meer middelen ter 
beschikking kan stellen. In zoverre 
moet ik de aanvaarding van de motie 
dus ontraden. Als de Kamer de motie 
aanneemt, zal ik met de motie naar de 
ministerraad toegaan. In dat geval zal 
de ministerraad zich hierover hebben 
te beraden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, morgen 
aan het einde van de vergadering 
over de ingediende motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 12.06 uur 
tot 12.45 uur geschorst. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Keja, die het heeft gevraagd. 

De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het mondeling overleg van 
de vaste commissie voor Welzijn en 
Cultuur met de minister van WVC 
heeft gisteravond plaatsgevonden. 
Achteraf is gebleken dat niet alleen 
ikzelf maar ook collega's er sterke 
behoefte aan hebben, het verslag van 
dit mondeling overleg in de plenaire 
vergadering aan de orde te stellen. Ik 
verzoek u beleefd, daarvoor ruimte te 
maken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen en het verslag van 
het mondeling overleg toe te voegen 
aan de agenda van deze week met 
spreektijden van 1 minuut. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Terpstra, die het heeft 
gevraagd. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wilde u en mijn andere 
medeleden al vast aankondigen dat ik 
mogelijk morgen bij de regeling van 
werkzaamheden toestemming zal 
vragen voor het houden van een korte 
interpellatie. Zoals u wellicht weet, zal 
hedenmiddag de plenaire vergadering 
van de NCO besluiten nemen over 
subsidie-aanvragen in verband met 
een viertal projecten, waartegen de 
minister voor Ontwikkelingssamen-

werking bezwaren heeft ingebracht, 
gezien het feit dat subsidieverlening 
ernstige gevolgen zal kunnen hebben 
voor het buitenlands beleid van de 
regering. Op grond van het huidige 
mandaat van de NCO kan de minister 
dit niet verhinderen. Mocht de 
besluitvorming in de plenaire vergade-
ring van heden daartoe aanleiding 
geven, dan heeft de VVD-fractie er 
behoefte aan, de minister te interpel-
leren, ten einde te bereiken dat reeds 
tijdens ons zomerreces de minister 
een beleidsnotitie voorbereidt over de 
toekomst van de NCO, opdat de 
Kamer bij de eerstkomende gelegen-
heid na het zomerreces in een 
mondeling overleg over de NCO kan 
discussiëren aan de hand van een op 
schrift gestelde beleidsvisie. De 
interpellatie zou ertoe dienen, niet 
alleen dat dit mondeling overleg zal 
worden gehouden, waartoe de 
kamercommissie gisteren al in haar 
procedurevergadering heeft besloten, 
maar ook dat dan de gevraagde 
beleidsnotitie voorhanden is. 

De Voorzitter: Vindt dat mondeling 
overleg vandaag plaats? 

Mevrouw Terpstra (VVD): Neen, dat 
mondeling overleg zal plaatsvinden 
de eerstkomende gelegenheid na het 
zomerreces. 

De Voorzitter: Wat brengt u ertoe te 
denken dat de minister onwillig zou 
zijn, die beleidsnotitie uit te brengen? 

Mevrouw Terpstra (VVD): Er is geen 
andere mogelijkheid om die beleidsno-
titie te vragen. 

De Voorzitter: Als u nu eens een 
telefoontje pleegt met de minister: 
waarom zou zij dit niet willen? 

Mevrouw Terpstra (VVD): Wij hebben, 
gezien het verblijf van de minister in 
het buitenland, geen gelegenheid op 
dit moment de garantie te vragen, dat 
die beleidsnotitie er is. De minister 
komt morgenavond om 18.00 uur op 
Schiphol aan. De VVD-fractie heeft er 
behoefte aan, door middel van een 
korte interpellatie van de minister die 
garantie te verkrijgen. 

De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Ik zou mevrouw Terpstra voor de 
duidelijkheid het volgende willen 
vragen. Indien de plenaire vergadering 
van de NCO, die vandaag plaatsvindt, 
de minister geheel of gedeeltelijk zou 
ondersteunen, dan hebt u geen 
behoefte aan een beleidsnotitie? Als 
het omgekeerde het geval is, hebt u 
daaraan wel behoefte? Daarop is, 
naar ik aanneem, uw interpellatie 
gericht. 

Mevrouw Terpstra (VVD): De interpel-
latie zou alléén noodzakelijk zijn, 
indien de plenaire vergadering van de 
NCO hedenmiddag een besluit neemt, 
naar aanleiding waarvan de VVD-frac-
tie vindt dat er over de toekomst van 
de NCO moet worden gediscussieerd 
aan de hand van een beleidsnotitie 
van de minister. 

De Voorzitter: Dan nóg blijf ik 
sceptisch. Er is ook een minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking ad 
interim. Ik denk dat hij op het ogenblik 
weer in het land is, teruggekeerd uit 
Fontainebleau. Hij kan ook telefonisch 
toezeggen dat natuurlijk zo'n beleids-
notitie zal worden uitgebracht. 
Waarom zou de regering weigerachtig 
zijn om een beleidsnotitie aan de 
Kamer te sturen als daarvoor acht 
weken tijd bestaat? 

Mevrouw Terpstra (VVD): Maar, 
mijnheer de Voorzitter, wat is ertegen 
om dit via een korte interpellatie te 
vragen? 

De Voorzitter: Omdat een interpellatie 
belangrijk hoort te zijn. 

Mevrouw Terpstra (VVD): De VVD-f rac-
tie vindt dit ook zo'n belangrijke zaak 
dat 

De Voorzitter: Neen, het is belangrijk 
dat die notite er komt, maar daarvoor 
moet niet het wapen van de interpel-
latie worden gebruikt, want het is 
vanzelfsprekend dat, wanneer de 
Kamer of de commissie aan de 
regering een notitie vraagt en er is 
enige tijd voor, die notitie er komt. 
Daar gaan wij toch vanzelfsprekend 
van uit? Daarvoor gebruiken wij toch 
geen interpellatie? 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Gelet op het feit dat de 
vaste commissie voor Ontwikkelings-
samenwerking gisteren unaniem 
heeft besloten om datgene wat zich 
wellicht zal voordoen tussen de NCO 
en regering zo spoedig mogelijk na 
het reces in een mondeling overleg 
aan de orde te stellen, begrijp ik 
werkelijk niet waarom mevrouw 
Terpstra nu komt met een interpella-
tie-aanvrage. Misschien kan zij daarop 
nog een toelichting geven. 

De Voorzitter: Gezegd is, wat gezegd 
is. Mevrouw Terpstra kan er nog even 
over nadenken. Morgen zal zij eventu-
eel pas haar verzoek doen. 

Ik geef het woord aan mevrouw 
Eshuis, die het heeft gevraagd. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Voorzitter! Ik 
wil u vragen bij de planning van de 
werkzaamheden voor morgen ermee 
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Voorzitter 

Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen verdedigt zijn wetsvoorstel 'Wet op de 
Open Universiteit' 

rekening te houden dat ikzal verzoeken 
om het verslag van het mondeling 
overleg van vanmiddag over de 
spreiding van de PTT op de agenda te 
zetten. 

De Voorzitter: Daarvan is kennis 
genomen. 

De ingekomen stukken staan op een 
lijst, die op de tafel van de griffier ter 
inzage ligt. Op die lijst heb ik ook 
voorstellen gedaan over de wijze van 
behandeling. Als aan het einde van de 
vergadering daartegen geen bezwaren 
zijn ingekomen, neem ik aan, dat de 
Kamer zich met de voorstellen heeft 
verenigd. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen morgen, direct na het 
vragenuur, de wetsvoorstellen: 
- Naturalisatie van Brateanu, Tiberin 
Loan en 27 anderen (18407); 
- Naturalisatie van Bendt, Merlyn 
Cynthia en 30 anderen (18417); 
- Naturalisatie van Abdul Hamed en 
27 anderen (18440). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wet op de Open Universiteit (18227) 
en van: 
- de motie-Willems over kinderop-
vang bij of via de studiecentra (18 227, 
nr. 20). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de Kamer erkentelijk 
voor de steun die zij heeft gegeven 
aan het wetsontwerp en voor het feit, 
dat zij dit wetsontwerp met spoed 
heeft willen behandelen. Zou hiervoor 
meer tijd zijn geweest, dan zou het 
nog de vraag zijn geweest, of alle 
uitvoeringsregelingen voor de start 
van de Open Universiteit op tafel 
hadden gelegen. Een dezer dagen heb 
ik het advies ontvangen van een 
commissie met betrekking tot het 
statuut van de Open Universiteit en 
de uitvoeringsregeling. Daarmee 
wordt duidelijk dat, hoewel de 
commissie in de afgelopen jaren zeer 
hard heeft gewerkt, voor een aantal 
zaken nu eenmaal tijd nodig is. 

Ik heb er begrip voor, dat men het 
jammer vindt, dat spoedige behande-
ling noodzakelijk was. Op een gegeven 
ogenblik zat ik echter met de afweging 

of ik het wetsontwerp zou toetsen aan 
uitgangspunten van deregulering of 
niet. Toen dat eenmaal was geschied, 
was ik van mening dat het concept-
wetsontwerp dusdanig was gewijzigd, 
dat nadere advisering van de Raad 
van State geboden was. Dat zijn nu 
eenmaal zaken die tijd vergen. Aan de 
andere kant is daarmee wat betreft de 
Open Universiteit en de wetgeving 
het aspect van de deregulering 
afgewerkt. Dat punt behoeft nu in de 
komende jaren niet op de rol te 
worden gezet. Het in één keer meene-
men van dingen kan op den duur tijd 
besparen. 

De heer Willems heeft erop gewezen, 
dat de verwachtingen zullen worden 
ingelost als in september de Open 
Universiteit start. Dat is juist. In dit 
verband is de vraag gesteld, of de 
capaciteit bij de Open Universiteit 
voldoende is om het aantal verwachte 
inschrijvingen goed te verwerken. 

Ook gelet op de ervaringen elders 
gaan wij er vooralsnog van uit, dat de 
totale capaciteit van de Open Univer-
siteit om en nabij de 30.000 deelnemers 
zal liggen. Wij zijn ervan uitgegaan 
dat er bij de start ongeveer 13.000 
deelnemers zullen zijn. 

Degenen die zich nu hebben 
gemeld hebben dat als geïnteresseer-
de gedaan, terwijl er nog geen 
absolute duidelijkheid is over het 
cursusaanbod. Van de mensen die 
zich nu hebben gemeld zullen er 
afvallen. Er zijn mensen die zich 
hebben gemeld omdat zij geïnteres-
seerd zijn maar nog niet de nodige 
informatie hebben gekregen over de 
mogelijkheid met succes aan de Open 
Universiteit te studeren. Zij kunnen 
straks ook besluiten, zich toch niet in 
te schrijven. Ik verheug mij over de 
grote belangstelling. Ik denk echter 
dat de belangstelling bij de inschrijving 
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Deetman 

in september beperkter zal zijn. De 
Kamer mag ervan uitgaan dat 13.000 
inschrijvingen in ieder geval behoorlijk 
zullen worden opgevangen. 

Gevraagd is of men, indien men 
voor een bepaald programma kiest, 
dat programma ook in de tijd kan 
afwerken. Die vraag, zo is mij gebleken, 
kan ik bevestigend beantwoorden. Het 
betekent wel, dat je er bij latere 
aanmeldingen steeds op moet letten 
dat degenen die reeds zijn ingeschre-
ven en een cursus volgen deze 
moeten kunnen afmaken. Zij hebben 
voorrang boven degenen die zich 
later aanmelden. 

In dit Verband ga ik in op het punt 
van de selectie. De heer Niessen heeft 
gevraagd welke methodiek wordt 
gehanteerd als blijkt dat de capaciteit 
van de Open Universiteit niet toerei-
kend is en een grens moet worden 
gesteld. 

De methodiek komen we ook bij 
open universiteiten elders tegen. Die 
methodiek houdt in, met inachtneming 
van het feit dat degenen die zijn 
ingeschreven, het programma 
moeten kunnen doorlopen, dat wie 
het eerst komt, het eerst maalt. Het is 
niet juist te gaan selecteren naar 
specifieke doelgroepen. Het is ook 
niet juist andere criteria te hanteren. 
Men zou bij voorbeeld als criterium 
kunnen hanteren, dat men een 
bepaald diploma moet hebben. Neen, 
de aanvragen zullen in volgorde van 
binnenkomst worden afgewerkt. 

We gaan er op grond van de 
ramingen vanuit, dat met die totale 
capaciteit van 30.000 we uit de voeten 
kunnen. Het zal moeten blijken, of dat 
ook zo zal zijn. Daarover kunnen we 
wel speculaties naar voren brengen, 
maar eerst moet de Open Universiteit 
starten om te kunnen vaststellen, hoe 
de belangstelling er ook werkelijk uit 
zal zien. 

De heren Willems en Schutte 
hebben gevraagd naar de relatie 
tussen de Open Universiteit en het 
totale beleid ter zake van de volwas-
seneneducatie. De heer Willems was 
met name wat kritisch over de 
rijksregeling basiseducatie. Wat nu ter 
zake van de rijksregeling wordt 
overwogen is aan de ene kant het 
gevolg van de Kaderwet volwassenen-
educatie, zoals die bij wijze van 
initiatiefvoorstel is aanvaard door de 
Eerste Kamer. Dat voorstel van wet 
ligt nu bij de adviesorganen. Wij 
hebben ook een uitgebreide commis-
sievergadering gehad over de hoofd-
lijnennotitie volwasseneneducatie. 

De daar gemaakte opmerkingen 
worden eveneens in de beschouwin-
gen betrokken. Ik kan volstrekt niet 
instemmen met het oordeel, dat de 
basiseducatie en alles wat ermee 
samenhangt het slachtoffer wordt van 
het totale beleid ter zake van de 
volwasseneneducatie. Ik wil er 
overigens op wijzen, dat afgezien van 
die Open Universiteit, wij tussen de 
f600 en f700 miljoen per jaar uitgeven 
voor de volwasseneneducatie. Op dit 
terrein gebeurt er dus zeer veel. De 
vraag is ook zeer relevant, of er wat 
het hoger onderwijs betreft een 
voorziening moet komen voor 
volwassenen ter afronding van de 
voorzieningen die op het terrrein van 
volwasseneneducatie worden getrof-
fen. 

De heer Schutte vroeg ook naar de 
prioriteitstelling en de keuzes. Wij 
realiseren ons misschien niet zo goed, 
dat er thans tussen de f 600 en f700 
miljoen, oplopend naar de f700 
miljoen, door de onderscheiden 
departementen wordt uitgegeven aan 
activiteiten voor volwasseneneducatie. 

De heer Willems en anderen 
hebben gesproken over het open 
karakter van de toelating. Mevrouw 
Den Ouden heeft in haar inbreng de 
overwegingen genoemd, zoals die 
destijds door de commissie voorberei-
ding Open Universiteit naar voren zijn 
gebracht: Een open programmering 
wat de samenstelling betreft, een 
open karakter als het om het studie-
programma gaat, flexibiliteit, geen 
eisen, afgezien van het leeftijdspunt, 
voor de toelating, de kwestie van het 
meetellen van genoten onderwijs, de 
geldigheidsduur van in het verleden 
afgelegde examens en tentamens. 
Aan die uitgangspunten wordt niet 
getornd. Wij denken, dat daarmee het 
open karakter is verzekerd. In hoeverre 
dat ook feitelijk het geval is, zal 
moeten blijken als de Open Universiteit 
gaat draaien. Ik kan nu alleen maar 
zeggen, dat ik aan de bedoelingen, 
zoals die destijds zijn geformuleerd, 
geen afbreuk wil doen en dat naar 
mijn oordeel ook in het wetsvoorstel 
met die bedoelingen rekening is 
gehouden. 

Ik heb er kennis van genomen, dat 
de VVD-fractie, die wat het punt van 
de geldigheid van de diploma's 
betreft enige aarzelingen heeft, wil 
afwachten, hoe te zijner tijd de 
evaluatie uitpakt. 

Het wetsvoorstel voorziet in een 
evaluatie en het lijkt mij aanvaardbaar, 
ook dit punt in de beschouwingen te 
betrekken. 

Bij het spreken over de toelating tot 
de Open Universiteit zijn opmerkingen 
over de doelgroepen gemaakt. Vanuit 
de Open Universiteit is en wordt een 
doelgroepenonderzoek verricht. In 
feite was de instelling er nog niet, 
zodat op de open markt enig inzicht 
moest worden verkregen in de 
behoefte. Dat is op zichzelf een heel 
moeilijke zaak. Als een instelling 
functioneert en algemene bekendheid 
heeft - in het afgelopen jaar hebben 
wij er heel hard aan gewerkt om de 
algemene bekendheid op peil te 
brengen - melden burgers zich en 
laten hun belangstelling en voorkeuren 
blijken. Op deze belangstelling en 
voorkeuren kan men inspelen; men 
kan er rekening mee houden. 

Lettend op datgene wat aan 
behoeftebepalingen heeft plaatsge-
vonden, zal voor de start een cursus-
aanbod worden gedaan dat daarmee 
zo goed mogelijk rekening houdt. Het 
doelgroepenonderzoek en het behoef-
te-onderzoek gaan door. Dat zal een 
activiteit zijn die van groot belang zal 
zijn in de komende jaren om te 
bewerkstelligen dat aan de behoeften 
aan de programma's bij de Open 
Universiteit kan worden voldaan door 
die stelling, zodat wij geen cursus-
en onderwijsaanbod krijgen waar 
niemand om zit te springen en dat 
eenvoudig wordt aangeboden omdat 
men dit ergens in Heerlen zou hebben 
besloten. Het doelgroepenonderzoek 
zal, gecombineerd met het behoefte-
onderzoek, worden doorgezet. Het zal, 
naar ik moet aannemen, bij de 
verdere planning, ook van de kant van 
het bestuur van de Open Universiteit, 
een rol blijven spelen. 

Ik wil in dit verband ingaan op de 
leeftijdsgrens. Toen ik in het wetsvoor-
stel uiteindelijk het voorstel deed, de 
leeftijdsgrens van 18 jaar, een wens 
van de Kamer, niet te honoreren in 
het wetsvoorstel weliswaar, heb ik 
beseft dat het om een zaak ging die in 
deze Kamer al voluit ter discussie was 
geweest. Als ik de discussie van 
destijds op mij laat inwerken en het 
verslag daarvan in de Handelingen 
herlees, leidt dit tot de conclusie dat 
het misschien toch verstandig is, de 
leeftijdsgrens van 18 jaar te herover-
wegen. Ik wil daarvoor een aantal 
argumenten noemen, als het ware 
voor de laatste keer. Het oordeel is 
dan uiteraard aan de Kamer. Eerst wil 
ik een paar kleine punten vooraf aan 
de orde stellen. 

Er is bij voorbeeld gewezen op het 
aantal belangstellenden en op de 
leeftijd van de belangstellenden. Ik 
weet niet of daaraan voldoende 
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Deetman 
bewijsvoering kan worden ontleend, 
omdat in de 'propaganda naar buiten' 
de hogere leeftijdsgrens is vermeld. 
De uitkomst zou een andere kunnen 
zijn dan die, waarbij wij zouden 
moeten uitgaan van de leeftijd van 18 
jaar. 

Mevrouw Den Ouden-Oekkers (VVD): 
Ik ga ervan uit dat de minister het 
voorlichtingsmateriaal van de Open 
Universiteit heeft gezien. Daarin staat 
inderdaad vermeld dat in het voorstel 
van wet de leeftijd van 21 jaar als 
toegangsleeftijd wordt gehanteerd. 
Daarbij staat ook dat van de zijde van 
de Kamer mogelijkerwijs wijzigings-
voorstellen komen, die ertoe zullen 
leiden dat de toegangsleeftijd 18 jaar 
zal zijn. 

Minister Deetman: Ik moet zeqgen dat 
ik op deze wijze - ik ben verantwoor-
delijk voor deze tekst - uiterst prudent 
ben geweest. Het leek mij niet 
verstandig om te zeggen: het is 21 
jaar, punt uit, klaar! Dat vond ik niet 
correct, wetend welke discussie er op 
dit punt zou komen. Ik wil nog iets 
over de bewijsvoering zeggen, 
voordat vele leden van de Kamer naar 
de interruptiemicrofoon gaan. 

Mevrouw Den Ouden zegt natuurlijk 
dat allen, die dit materiaal hebben 
gelezen, hebben bedacht dat de 
Kamer op dit punt wel voet bij stuk zal 
houden. Misschien is dat ook het 
geval, Voorzitter, maar het is ook 
mogelijk dat er andere overwegingen 
gelden, ervan uitgaande dat de 
verhoging van de leeftijdsgrens niet 
helemaal uit de lucht is komen vallen. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Ik denk dat de mensen in het land 
voldoende weten van welk kaliber 
deze bewindsman is als het gaat om 
de standpunten, die hij verdedigt. Ik 
ga ervan uit dat ook de mensen, die 
inschrijven voor de Open Universiteit, 
verstandig zijn en lezen waar zij aan 
beginnen. Zij zullen de zaken hebben 
afgewogen vóór zij zich als belangstel-
lenden melden. 

Minister Deetman: Daar ga ik óók van 
uit maar u komt bij een andere 
conclusie uit als ik. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
voorlichtingsmateriaal is een zekere 
beperking aangegeven en ik geloof 
dat dit ook in de presentatie via de 
media het geval is geweest. Ik erken 
overigens, dat er in deze Kamer over 
dit punt telkenmale wordt gediscussie-
erd. 

Mevrouw Den Ouden heeft, een 
aantal argumenten bestrijdend, erop 

gewezen dat de kwaliteit en het 
funtioneren van de Open Universiteit 
voorkomen dat het een en ander fout 
kan gaan. Misschien kan zij dit in 
tweede termijn nader toelichten. Bij 
het functioneren van de Open Univer-
siteit kan ik mij nog wat voorstellen 
maar waar het gaat om de kwaliteit -
op het moment dat men een leeftijds-
grens stelt wordt er boven die grens 
niet meer geselecteerd - rijst de 
vraag, in welke richting men denkt. 
Ook op dit punt moet er helderheid 
worden geboden. 

Ik wil nog eens aangeven waarom 
ik wederom de gedachte heb opgevat 
om de leeftijdsgrens van 18 jaar los te 
laten. Ik wijs erop dat zowel in het 
huidige als in het toekomstige 
voortgezet onderwijs sprake is van 
niveauverschillen, van verschijnselen 
van uitval en van inhaalbewegingen. 
Het openstellen van de Open Univer-
siteit voor achttienjarigen zou een 
belangrijke prikkel inhouden tot 
vergroting van uitval in het voortgezet 
onderwijs en tot vermindering van 
inhaalbewegingen. Als een leerling in 
VWO-5 de overgang niet haalt, welke 
stimulans is er dan nog als men weet 
dat men zich kan laten inschrijven bij 
de Open Universiteit en dat men via 
die Open Universiteit kan uitkomen 
op hetzelfde punt als mogelijk is, 
wellicht met veel pijn en moeite, via 
het afronden van de VWO-opleiding 
en het volgen van een studie aan HBO 
of WO. 

Bij de Open Universiteit moeten wij 
scherp in het oog houden dat de 
reguliere weg - dagonderwijs-voort-
gezet onderwijs-HBO/WO - mèt alle 
voorzieningen een geweldige beteke-
nis heeft, onder meer wat betreft 
onderzoek en financiering. Die 
instellingen moeten wij intact laten. 
Dat is in feite de hoofdweg. Ik vraag 
mij af, of het verstandig is om te 
zeggen: met achttien jaar kan men 
kiezen en een diploma doet er niet 
toe. Als men zich wil laten inschrijven 
bij een instelling voor HBO of WO 
worden er immers eisen gesteld. 

Daar komt nog bij dat wij moeten 
afwachten hoe die Open Universiteit 
zal gaan functioneren . Wij hebben 
daar weliswaar veel rapporten over 
en er zijn ook veel verwachtingen 
over uitgesproken maar wij moeten 
toch ook de praktijk afwachten. 

Wanneer zou blijken op enig 
moment dat die leeftijdsgrens er veel 
minder toe doet, kan altijd de wet nog 
gewijzigd worden. Wanneer wij nu 
van 21 naar 18 gaan, is het uitermate 
moeilijk om - wanneer blijkt dat hier 
en daar de zaak fout loopt - van 18 

naar 21 te gaan. Bij de Engelse open 
universiteit geldt de grens van 23 jaar. 
De Belgen denken hoe dan ook aan 21 
jaar. De open universiteit in West-
Duitsland gaat zelfs uit van het in 
bezit hebben van een aantal basisdi-
ploma's. Wanneer wij naar de omlig-
gende open universiteiten kijken, 
nemen wij op dit punt een uitzonde-
ringspositie in. Dit is onder omstandig-
heden aanvaardbaar, maar dan 
moeten wij de consequenties goed 
kennen. 

Ik meen dat wij daarop op dit 
moment onvoldoende zicht hebben. 
Dat is de reden waarom ik een wat 
voorzichtiger lijn heb willen volgen en 
dit heb voorgelegd aan de Kamer. Ik 
zei zoeven dat in dezen uiteraard het 
laatste oordeel aan de Kamer is, maar 
het is van belang in verband met 
mogelijke ontwikkelingen later, de 
problemen en de gevaren goed onder 
ogen te zien. 

Ik wijs nog op een specifiek punt. 
Toen de gedachten omtrent een Open 
Universiteit op tafel zijn gelegd, is 
gedacht aan programma's, organisatie 
en de structuur. Er zijn ook punten 
niet volledig behandeld. Ik wijs op de 
studiefinanciering, die niet voor de 
Open Universiteit geldt. Voor sommi-
gen kan daardoor een barrière worden 
opgeworpen. Dat betekent dat ik 
- uitgaande van die 21 - de studiefinan-
cieringsregeling, zoals die bij voorbeeld 
voor deeltijdstudenten geldt, ook van 
toepassing wil verklaren op de Open 
Universiteit. Daar zijn miljoenen mee 
gemoeid, maar die heb ik niet in 
rekening gebracht bij de Open Univer-
siteit. 

Het gaat minimaal om f5 miljoen. 
Wanneer de leeftijdsgrens verlaagd 
wordt naar 18, betekent dit in de 
grond van de zaak dat op dat fonds 
ongetwijfeld een nog groter beroep 
moet worden gedaan. Ik vraag dan: 
ten koste waarvan? Van het huidige 
budget van de Open Universiteit of 
ten koste van de middelen voor de 
studiefinanciering? Dient omslag over 
iedereen plaats te vinden? Ik vind dat, 
nu er wat onzekerheden zijn, dit punt 
in de beschouwingen moet worden 
betrokken. 

Nog eens kijkend naar die leeftijds-
grenzen, houd ik de Kamer dringend 
mijn overwegingen voor. Laten wij 
voor mijn part een moment van 
evaluatie inbouwen om te bezien of 
de grens verlaagd kan worden. Wij 
moeten echter eerst bezien hoe de 
zaak uitwerkt. Wanneer wij nu de 
grens op 18 stellen, is het bijna niet 
te doen om op een later moment die 
grens op te trekken tot 21 jaar. Je 
perkt dan als het ware rechten in. 
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Mevrouw Den Ouden noemde, 

sprekend over de studiefinanciering, 
nog een specifiek punt. Zij merkte op 
dat die studiefinancieringsregeling 
ook voor de boven 18-jarigen geldt. Ik 
meen echter dat die relatie niet mag 
worden gelegd. Er wordt al jaren lang 
in Nederland over een studiefinancie-
ringsregeling gesproken. Voor degenen 
beneden de 18 jaar zijn er overigens 
ook voorzieningen. Wij zeggen ook niet 
daarbij dat, wanneer de overheid in de 
kosten tegemoetkomt dat dan op dat 
moment die regels ook voor de Open 
Universiteit moeten gelden. Het gaat 
om de nota zoals die gisteren aan de 
Kamer is aangeboden. Er deed zich een 
knelpunt voor ten aanzien van mensen 
van boven de 18 jaar. 

Ook die mensen vallen onder de 
Wet op het voortgezet onderwijs. Dat 
wil zeggen dat schooltypen worden 
bezocht die bekostigd worden op 
basis van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, afgezien van het HBO. Ik 
wijs wel op het MBO. Die relatie kan 
men naar mijn oordeel niet leggen. Er 
moest voor die studiefinanciering een 
regeling worden getroffen. Dat 
voorstel ligt bij de Kamer. Je kunt dan 
niet zeggen dat dit alles ook voor de 
Open Universiteit zal gelden. Dat is 
geen logische relatie. 

Dat geldt te meer omdat de regeling 
voor de studiekosten, zoals die 
gisteren aan de Kamer is aangeboden, 
afgezien van de regeling voor de part-
time studie, in totaliteit niet geldt voor 
de Open Universiteit. 

Een aantal woordvoer(st)(d)ers is 
ingegaan op de verhouding tot de 
deeltijdopleidingen bij het weten-
schappelijk onderwijs. Cursussen en 
programma's voor volwassenen op 
het terrein van het hoger onderwijs 
vormen, zolang ik op het departement 
van Onderwijs en Wetenschappen zit 
en daarvoor verantwoordelijkheid 
draag, een onderwerp van zorg. Ik 
denk bij voorbeeld aan de algemeen 
maatschappelijke variant bij MO-oplei-
dingen, waarover wij verleden week 
van gedachten hebben gewisseld, en 
aan de dag-/avondopleidingen met 
certificaten bij het HBO. 

Het risico bestaat dat er op dat 
terrein een enorm grote concurrentie-
slag komt, in die zin dat dezelfde typen 
of nagenoeg gelijke programma's van 
meer kanten worden aangeboden. Dit 
betekent verspilling van leerplanont-
wikkeling en van de financiële 
middelen. Om dat probleem in de 
hand te krijgen, is verleden jaar door 
mij een commissie ingesteld om 
daarover te adviseren. Er is een 

rapport uitgebracht. Dat kent de 
Kamer. Mijn reactie op dat rapport 
heb ik inmiddels kenbaar gemaakt en 
aan de Kamer toegezonden. 

In verband met deze problematiek 
heb ik op 28 juli 1983 de colleges van 
bestuur van instellingen voor WO er 
al op gewezen dat een ruimhartig 
beleid bij het toekennen van deeltijd-
studie in de huidige situatie niet 
gewenst is. Toch heb ik een aantal 
deeltijdsopleidingen moeten toewij-
zen. Dat heeft echter meer te maken 
met toezeggingen die ooit zijn gedaan 
aan instellingen dan wel het beginsel 
van gelijke rechtsbedeling. 

Als sommige instellingen bepaalde 
deeltijdsopleidingen wèl krijgen en 
andere niet, moet je daarvoor een 
zekere titel zien te vinden. Als die titel 
er niet is, moet je de consequentie 
trekken. Anders zou je een ongelijke 
behandeling van instellingen in het 
WO bewerkstelligen. Voor zover er 
toewijzingen hebben plaatsgevonden, 
is dat gebeurd tegen de achtergrond 
van wat ik zoeven heb gezegd. Ik ben 
het ermee eens, dat in dezen een 
ordelijk beleid geboden is om te 
verhinderen dat een en ander dubbel-
op wordt. Dat is verspilling en het is 
niet goed voor een hoogwaardig 
programma-aanbod. Zoveel deskun-
digheid is er nu ook weer niet in 
Nederland. Het zal ook leiden tot een 
verspilling van middelen. 

De middelen hebben alle sprekers 
beziggehouden. Er is om een verdui-
delijking gevraagd. Ofschoon dit 
onderdeel expliciet is vermeld in de 
onderwijsbegroting voor 1984 stel ik 
formeel vast dat dit bij de behandeling 
daarvan niet aan de orde is geweest. 
Ik wijs erop dat de inkomsten van f5 
miljoen en f 10 miljoen niet voor dit 
jaar zijn geboekt. Dat heb ik bewust 
niet gedaan, omdat er nog een aantal 
onzekerheden zijn, waardoor ik 
verantwoording of invulling in dit jaar 
niet wenselijk achtte. 

Vanmorgen heb ik bij interruptie al 
gezegd dat het niveau van de uitgaven 
van de Open Universiteit niet wordt 
verlaagd. Daaronder zet ik nog eens 
een streep. Immers, indien dat 
gebeurt, moet je de kritische vraag 
stellen, of met een verlaagd uitgaven-
niveau de Open Universiteit de taak 
inderdaad volledig kan vervullen. Het 
heeft mij deugd gedaan dat men 
daarover bezorgd is. Ik herinner mij 
zeer wel dat er in deze Kamer meer 
dan eens, ook nog niet zo lang 
geleden, discussies zijn gevoerd over 
de noodzaak van dat in deze begroting 
opgenomen bedrag voor de Open 
Universiteit en over de vraag, of bij 

voorbeeld er geen andere prioriteiten-
stelling moet komen, bij voorbeeld ten 
gunste van andere voorzieningen op 
het terrein van de volwasseneneducatie. 
Ik wil echter niet aan het uitgavenniveau 
komen. Ik heb al duidelijk gemaakt, dat 
het om de inkomsten gaat. 

Daarbij spelen twee elementen een 
rol. Het eerste element is de verhoging 
van de collegegelden. Uitgangspunt is 
dat, wat wij hoe dan ook aan 
eigen bijdrage vragen, niet meer zal 
zijn dan wat wij bij het HBO en WO 
gemiddeld vragen aan inschrijvings-
gelden, collegegelden en dergelijke. 
Indien de Kamer heeft besloten tot 
verlaging van de collegegelden, zal dit 
dus automatisch doorwerken. De 
rekensommen die nu gelden voor de 
inschrijvingsgelden bij de Open 
Universiteit, getuigen daar ook van. 
Ofschoon de Kamer op dit punt geen 
opmerkingen heeft gemaakt, heb ik 
die lijn automatisch doorgetrokken. 
Dat leek mij redelijk. Er zit echter nog 
wel een verhoging in dat totaal. Dat 
mag je erbij betrekken. 

Er is echter nog een tweede element. 
En dan komen wij op het retributiebe-
leid, op het beleid ten aanzien van de 
eigen bijdrage op het terrein van 
onderwijs en wetenschappen. Voor of 
na het zomerreces krijgt de Kamer 
een nota over deze problematiek. In 
verband met die Open Universiteit 
- en het bedrag geldt pas voor 
volgend jaar - wil ik zeggen, dat er 
natuurlijk sprake is van een tweede 
kans of een tweede weg. Inmiddels is 
echter ook wel duidelijk geworden, 
dat er elementen in kunnen zitten van 
herscholing, van bijscholing. Het 
Instituut voor Onderzoek van de 
Overheidsuitgaven heeft er wel eens 
op gewezen, dat er ook wel cursussen 
en programma's zullen zijn, waarvan 
je moet zeggen dat ze puur consump-
tief zijn. 

De hoofdvraag is dan of je dat 
allemaal moet betalen. Of moetje op 
dat moment zeggen, dat een hogere 
bijdrage van de betrokkene zeer wel 
gevraagd mag worden. Ik geloof dat 
het goed is daarmee van meet af aan 
rekening te houden, gelet ook op de 
enorme financiële problemen bij 
onderwijs en wetenschappen. Dat 
betekent dat dief 5 miljoen a f 10 
miljoen nog een nadere invulling 
moeten krijgen. Wij zullen dus ook op 
deze zaak terugkomen. Ik neem aan 
dat de Kamer dit automatisch zal 
doen, hetzij bij de behandeling van de 
begroting voor 1985 hetzij in het 
kader van de behandeling van de nota 
Eigen bijdrage. 
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De heer Niessen (PvdA): Zegt de 
minister nu eigenlijk dat de desbetref-
fende f5 miljoen of f 10 miljoen nog 
geen invloed hebben op de uitgavemo-
gelijkheden van de Open Universiteit? 
Begrijp ik goed dat dit wel het geval 
zal zijn, als hij bij de begroting voor 
volgend jaar en de komende jaren 
daarvoor geen regeling treft? 

Minister Deetman: Ik heb gezegd dat 
wij ongetwijfeld op deze zaak zullen 
terugkomen, of bij de behandeling 
van de begroting voor 1985 of eerder, 
als wij over de nota Eigen bijdrage 
spreken. Die nota wordt binnenkort 
aangeboden. Ik neem aan dat wij in 
het najaar daarover een discussie 
zullen voeren. 

De heer Niessen (PvdA): Jawel, maar 
u bevestigt mijn conclusie? 

Minister Deetman: Ik ben daar heel 
duidelijk in geweest. Ik heb het ook in 
Heerlen gezegd. De simpele medede-
ling dat niet werd bezuinigd, leidde 
tot een geweldig applaus. Aan dat 
uitgavenniveau, aan dat bedrag dat 
daarvoor is voorzien, zal ik niet 
komen. 

De heer Niessen (PvdA): Maar op dat 
moment was al bekend - u had dat al 
bepaald - dat de inkomsten uit de 
cursusgelden naar de Open Universi-
teit zouden stromen. Dat betekent 
impliciet, wanneer u daar een voor-
schot op neemt, hoewel u formeel 
misschien dat applaus terecht kreeg, 
dat u zich in werkelijkheid niet aan 
deze belofte heeft gehouden. 

Minister Deetman: De heer Niessen 
haalt nu de volgorde der zaken en de 
feiten door elkaar. Ik blijf bij de 
uitspraak, dat ik niet aan dat uitgaven-
niveau kom, en bij alles wat ik heb 
toegezegd. Ik heb die uitspraak eind 
augustus/begin september 1982 
gedaan. Die maatregel van die f5 
miljoen of f 10 miljoen is aan de 
Kamer voorgesteld bij de begrotings-
behandeling 1984, namelijk op de 
derde dinsdag van het vorige jaar. In 
dat kader moeten worden gesitueerd 
die f5 miljoen a f 10 miljoen, een 
verdere verhoging van de collegegel-
den met inachtneming van wat de 
Kamer daarover zegt, en mijn verhaal 
van zojuist over de eigen bijdrage. Dat 
betekent dat ik niet aan eerdere 
toezeggingen kom. 

De heer Niessen (PvdA): Ik doe een 
laatste poging. Voor mij heb ik 
bladzijde 90 van de onderwijsbegro-
ting. Die bevat de financiële aspecten, 
de hoofdlijnen van beleid, alsmede 

een rijtje met verhogingen en een 
rijtje met verlagingen. Punt 5, Bijdrage 
Open Universiteit, wordt in 1985 
verlaagd met f 5 miljoen en in de 
daarop volgende jaren met f 10 
miljoen. 

Minister Deetman: Dat is een verreke-
ningszaak om dat bedrag te innen op 
de wijze die ik zojuist heb aangegeven. 
Dat tast dus niet het uitgavenniveau 
aan, maar het eindresultaat is natuur-
lijk duidelijk. 

De heer Niessen (PvdA): Ja, het 
eindresultaat is dus dat het uitgaven-
niveau wel wordt aangetast wanneer 
u hier niets aan doet in komende 
begrotingen. 

Minister Deetman: Dit is de begroting 
van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. U moet daar te zijner 
tijd de begroting van de Open Univer-
siteit naast leggen. Dan zult u het 
eindresultaat zien. De bedoeling van 
dat bedrag van f 10 miljoen heb ik 
zoeven uiteengezet. Ik meen dat het 
glashelder is. 

De heer Niessen (PvdA): Voor mij in 
elk geval niet! U hebt een begroting 
opgesteld op basis van een verwacht 
studentental van 13.000, oplopend tot 
30.000. Daarin zijn verwachtingen 
omtrent inkomsten uit cursusgelden 
verdisconteerd. Door toedoen van de 
Kamer komen die verwachtingen niet 
uit. Anticipeert u daar niet op in de 
begrotingen voor 1985 en voor de 
daaropvolgende jaren, dan zal het 
bedrag dat dan beschikbaar is voor 
het geplande aantal studenten 
ontoereikend zijn. 

Minister Deetman: Dat betekent dus 
dat de bedragen van f5 en f 10 
miljoen moeten worden gewijzigd 
wanneer de Kamer met een bepaald 
niveau van eigen bijdragen niet 
akkoord gaat. Vandaar mijn opmerking 
van zoeven. Wij zullen naar ik meen 
op deze zaak terugkomen bij én de 
behandeling van de nota inzake de 
eigen bijdrag en/of bij de behandeling 
van de begroting voor 1985. Hierover 
moet nog besluitvorming in formele 
zin plaatsvinden. Ik merk nogmaals op 
dat ik dit punt al wel heb vermeld in 
de meerjarenramingen bij de begro-
ting voor 1984. 

Vervolgens ga ik nog even in op de 
kwestie van de collegegelden, om 
ieder misverstand kort te sluiten. Een 
verhoging van collegegelden werd 
door deze Kamer niet geapprecieerd 
omdat er ter zake van de studiefinan-
ciering nog geen voorstellen waren 
en, mogelijkerwijs, omdat men meer 
zicht wilde hebben op de nota inzake 

de eigen bijdragen. Voor de goede 
orde wijs ik erop dat langzamerhand 
aan die situatie een einde komt. De 
Nota studiefinanciering is aan de 
Kamer aangeboden, terwijl de nota 
inzake de eigen bijdragen binnenkort 
diezelfde weg zal gaan. Het totale 
pakket van eigen bijdragen kan 
binnenkort dan ook opnieuw worden 
bezien. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Betekent dit dat het collegegeld in de 
begroting voor 1985 zal worden 
verhoogd? 

Minister Deetman: Ik spreek op dit 
punt nu niets uit. Ik heb eerder gepoogd, 
de collegegelden te verhogen. Toen de 
verhogingen in het geding waren, 
heeft de Kamer uitgesproken dat zij 
eerst de beschikking wilde hebben 
over de voorstellen voor de studiefinan-
ciering voordat zij verder zou willen 
praten. Die voorstellen zijn er nu. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Voor de discussie bij de begrotingsbe-
handeling wil ik dit heel precies 
vastleggen. Bij de behandeling van de 
begroting voor 1984 hebben wij 
gezegd dat er geen collegegeldverho-
ging moest komen zonder een goed 
stelsel van studiefinanciering. Dat is 
iets anders dan 'voorstellen voor de 
studiefinanciering'. De minister kan 
niet voorbijgaan aan het fei# dat de 
Kamer de studiefinancieringsvoorstel-
len die haar hebben bereikt op hun 
merites zal beoordelen en dat zij 
daarover met hem in discussie zal 
treden. 

Minister Deetman: Ik heb zelfs aan de 
commissie gevraagd of een snelle 
behandeling van de nota mogelijk is, 
ook al omdat men dat vanuit de 
Kamer op prijs stelde. Ik heb tot op dit 
moment de illusie dat wij gisteren een 
op dit punt goede nota op tafel 
hebben gelegd. 

Allen hebben gesproken over de 
instapcursussen. Het is de vraag of 
dergelijke cursussen moeten worden 
verzorgd door de Open Universiteit. 
Naar mijn oordeel moet dat niet 
gebeuren. Het budget dat destijds is 
uitgetrokken, was bedoeld voor het 
verzorgen van programma's van de 
Open Universiteit. Wanneer ook nog 
instapcursussen worden georgani-
seerd, moeten zij ook worden betaald. 
Dat betekent dat het cursusaanbod 
kleiner zou worden. De hoofdvraag in 
dezen is of - indien er deficiënties zijn 
- niet op een andere wijze aanpassingen 
kunnen plaatsvinden. 

Ik ben geen voorstander van 
afzonderlijke cursussen om de intrede 
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Deetman 
in de Open Universiteit te vergemak-
keiijken. Daarmee zou men allicht, 
niet formeel maar informeel, uitkomen 
bij het stellen van toelatingseisen. 
Men kan op een bepaald moment 
vaststellen dat iemand niet aan alle 
vereisten zou kunnen voldoen om de 
studie redelijkerwijze te voltooien. Ik 
wijs in dit verband op de voorzieningen 
die bestaan bij het dag- en avondonder-
wijs, met het certificatensysteem. 

Ik meen dat men daarvan gebruik 
moet maken. Wanneer men echter 
nog afzonderlijke cursussen wil 
organiseren, wordt er een geheel 
eigen weg gecreëerd met voorbijgaan 
aan de voorzieningen die wij elders 
hebben op het terrein van het dag-
avondonderwijs. Ik meen dat dit niet 
juist is. Nu er voorzieningen zijn en 
men als het ware de vereiste kennis 
kan krijgen - ik heb het dagavondon-
derwijs genoemd omdat daar bekosti-
ging vanwege de overheid in het 
geding is maar wij hebben ook nog 
het particulier onderwijs, alsmede een 
aantal regelingen op dit punt in de 
sfeer van de studiefinanciering -
meen ik dat wij op dit punt geen extra 
middelen moeten gaan reserveren 
voor het realiseren van opstapcursus-
sen. Ik geef er de voorkeur aan, de 
beschikbare middelen aan te wenden 
voor het programma-aanbod zonder 
meer van de Open Universiteit en 
alles wat daarmee verband houdt in 
de sfeer van de begeleiding. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb 
juist betoogd dat het dag-avondonder-
wijs op dit moment geen adequate 
voorzieningen heeft. Die duren te 
lang; ze zijn te duur en uit dien 
hoofde ontstaat er toch een drempel. 
Het probleem ligt er nu en men heeft 
er niet in kunnen voorzien. 

Minister Deetman: Waarom te lang? 
Eén van beide, óf het gaat om geringe 
deficiënties en dan kan men zich 
inschrijven bij het dag-avondonder-
wijs zodat het zeer wel in het reguliere 
programma van het dag-avondonder-
wijs kan worden weggewerkt of men 
gaat naar een instelling voor particulier 
onderwijs óf het gaat om forse 
deficiënties. In het laatste geval is er 
iets fout in de toeleidende weg. Men 
moet er dan eerst voor zorgen dat 
men de toeleidende weg op een 
behoorlijke wijze doorloopt. Tot nu 
toe hadden wij geen toelatingseisen 
bij de Open Universiteit en dat willen 
wij zo houden. Dat betekent dat er een 
verantwoordelijkheid ligt bij de 
betrokkene zelf. 

Die betrokkene kan een advies 
krijgen; er kan een begeleidingsge-
sprek plaatsvinden. Maar op een 
bepaald moment zal de betrokkene 
moeten zeggen dat hij in staat is een 
bepaald programma of een bepaalde 
cursus te volgen. Wanneer die 
betrokkene van mening is dat hij dat 
niet kan, dan geldt automatisch dat hij 
van andere voorzieningen gebruik kan 

. maken. Op het moment waarop je 
echter allerlei cursussen moet gaan 
organiseren, kom je in de sfeer van de 
toelatingseisen. Dat betekent, dat je 
beter kunt zeggen - ook uit een 
oogpunt van doelmatigheid - dat er 
een bepaald minimumniveau vereist 
is om toegelaten te worden tot de 
Open Universiteit. Via de reguliere 
voorzieningen kan men dan aan het 
minimumniveau voldoen. Dat punt 
hebben wij losgelaten. Daar zit dan 
misschien een zeker risico in - dat 
zien wij ook in het buitenland - maar 
dat moet je aanvaarden ter wille van 
het open karakter van die toelating. Ik 
wil dan ook het idee van afstandcur-
sussen niet omhelzen. 

Er zijn door de heer Willems, 
mevrouw Den Ouden en bovenal door 
de heer Schutte opmerkingen gemaakt 
over de medezeggenschap. De heer 
Schutte heeft een verstrekkend 
voorstel op tafel gelegd. Hij stelde 
voor dit per studiecentrum te doen en 
de zaak verder naar boven op te 
bouwen. Daarbij zou rekening moeten 
worden gehouden met de doelgroe-
pen, die bij voorbeeld in Heerlen weer 
anders zijn dan elders. Ik wil hierover 
het volgende opmerken. Het lijkt mij 
niet een juiste benadering. Immers, 
de Open Universiteit is niet een 
federatie van studiecentra maar de 
Open Universiteit is één instelling 
waarvan de studiecentra een onder-
deel zijn. 

Ik wil dit aan de hand van een 
voorbeeld toelichten. Studiecentra 
hebben wij nodig - wij hebben 
daarover al eerder in deze Kamer 
gesproken en daarover bestaat geen 
meningsverschil - maar je moet niet 
voor alle programma's en cursussen 
terugvallen op zo'n studiecentrum. 
Het is een onderdeel in het totale 
functioneren van de Open Universiteit. 
Je hebt het nodig maar het is geen 
opbouw van onderaf naar boven toe. 
Daarom zal de constructie die de heer 
Schutte voorstelt, niet werken. 

Er zullen deelnemers zijn die, naar 
mijn mening, nimmer en nooit bij zo'n 
studiecentrum terechtkomen en die 
daar ook niet terecht behoeven te 
komen; die schrijven zich gewoon in 
en werken de zaak verder af. Daarom 

werkt die opbouw niet; dat gaat 
voorbij aan het eigen karakter van het 
studiecentrum. Ik wil hieraan nog 
toevoegen dat wij ook op het terrein 
van de medezeggenschap zaken van 
doelmatigheid in het oog moeten 
houden. Welnu, ik meen dat er in de 
voorstellen die er nu liggen - als ik 
het goed zie kan men zich daarmee 
met meer of met minder vreugde 
verenigen - een evenwicht is tussen 
de behoefte aan inspraak aan de ene 
kant en aan het recht doen aan de 
doelmatigheid bij instellingen voor 
volwasseneneducatie aan de andere 
kant. Ik voel dan ook niet zo bar veel 
voor de gedachte van de heer Schutte. 
Het past niet bij het karakter van de 
Open Universiteit. 

De heer Schutte (GPV): Ik begrijp dit 
bezwaar. Aan de andere kant zal de 
minister begrijpen waaruit mijn 
bezwaar, juist bij de Open Universiteit, 
voortkwam voor die centrale medezeg-
genschapsraad, namelijk uit de vrees 
dat de betrokkenheid bij het werk van 
de Open Universiteit op het centrale 
niveau door de cursisten wellicht zo 
weinig zou zijn, vergeleken met een 
universiteit in de gebruikelijke zin van 
het woord, dat daarmee het goed 
functioneren van de medezeggen-
schapsraad op de tocht kan komen te 
staan. Vreest de minister dat niet? 

Minister Deetman: Er is natuurlijk een 
probleem. Er zullen heel wat cursisten 
zijn die nimmer iemand van de Open 
Universiteit ontmoeten, die zich 
inschrijven en het programma netjes 
doorwerken. Dat betekent een zekere 
afstand. Dat feit moet men incalcule-
ren. Het is nu eenmaal geen onderwijs-
instelling waar je dagelijks naar toe 
gaat. Dat betekent datje doelmatigheid 
en waarborgen van inspraak met 
elkaar moet afwegen in dezen, want 
voordat je het weet heb je een hele 
structuur op poten gezet waaraan een 
heleboel mensen geen behoefte 
hebben en wat het goed, doelmatig 
en efficiënt functioneren van de Open 
Universiteit geweld aan kan doen. De 
gedachte van de heer Schutte kan ik 
dus wel begrijpen, de studiecentra 
hebben echter een wat andere taak 
dan u in uw betoog als vooronderstel-
ling hebt aangenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan kom ik 
nu in feite bij het punt van de positie 
van de Open Universiteit, de plurifor-
miteit, de positie van de studiecentra. 
Daarover is door verschillende 
geachte afgevaardigden gesproken. 

Het is goed, nog eens de gedachte 
uiteen te zetten. De heer Schutte 
begon zijn betoog met de vraag: gaat 

Tweede Kamer 
27 juni 1984 Open Universiteit 5503 



Deetman 

het hier nu om een schoolsoort bij 
wet te regelen dan wel om een 
instelling. Het gaat niet om een 
schoolsoort in de zin van dat wij naast 
het hoger onderwijs nog weer een 
ander type onderwijs krijgen. Het is 
onderdeel van dat hoger onderwijs. In 
het geheel van dat hoger onderwijs is 
het echter wel iets speciaals. Het heeft 
een eigen positie. De organisatie is 
anders. De wijze waarop de leerplan-
nen tot stand komen is anders, de 
wijze van presentatie is anders. Er zijn 
enorm veel verschillen. Om die reden 
zou je kunnen zeggen dat deze variant 
in het hoger onderwijs een eigen 
wettelijke regeling behoeft. 

Omdat wij ervan zijn uitgegaan dat 
er een instelling is, ligt het in de rede 
dat de wet op de Open Universiteit 
niet aileen dat eigene regelt van die 
Open Universiteit maar meteen het 
een en ander zegt over die instelling 
die dat moet gaan verzorgen. Dat 
loopt als het ware door elkaar heen. 
Men kan nu wel zeggen dat die zaak 
uit elkaar moet worden getrokken, 
maar dat lijkt mij nodeloos ingewik-
keld. Dat is ook in de hele aanloopfase 
niet geadviseerd. Ik geloof dat wij met 
onderscheid soort/instelling in dezen 
niet zoveel verder komen. Ik wil 
benadrukken dat de Open Universiteit 
een onderdeel is van het hoger 
onderwijs. 

Dan de pluriformiteit, want ik denk 
dat dat de aanleiding is geweest voor 
de vraag van de heer Schutte: hoe zit 
dat nu met die stichtingsvrijheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Misschien 
dat in de komende tien jaren zal 
kunnen blijken dat er met betrekking 
tot die stichtingsvrijheid ruimte moet 
worden geboden. Er is echter niet 
voor niets een punt van evaluatie 
ingebouwd. Ik wil er echter op wijzen 
dat bij de hele aanloop van de Open 
Universiteit gezegd is: wat is nu die 
Open Universiteit, wat is dat afstands-
onderwijs? Het betekent dat volwas-
senen thuis studeren, dat de leerstof, 
het materiaal wordt verzonden via de 
post, dat men gebruik kan maken van 
audiovisuele media en dat niet 
essentieel is wie dat verzendt, maar 
dat essentieel is dat de pluriformiteit, 
vanuit verschillende invalshoeken 
bezien, tot uitdrukking komt in het 
programma-aanbod. Daarom zijn er 
aparte voorzieningen get roffen in de 
wet. 

Wanneer dan gevraagd wordt, wat 
dat betekent in concreto, of het dan 
mogelijk is dat instellingen voor het 
bijzonder onderwijs aanvullingen 
kunnen geven op dat aanbod, eventu-

eel bepaalde cursussen met onderde-
len kunnen verrijken, kunnen aanvul-
len, dan is het antwoord 'ja'. Ja, dat 
kan, dat is mogelijk. Maar als men 
zegt: dat moet in alle gevallen is dat 
natuurlijk ook dwaas, want dat kan in 
een aantal gevallen niet. Er zullen 
momenten zijn waarop je zegt: de 
verschillende levensbeschouwelijke 
invalshoeken zijn niet in een cursus te 
verenigen, dat leidt tot iets vreemds, 
dat leidt tot verschillende cursussen. 
Die variatie zit erin, maar dat is een 
verantwoordelijkheid van de Open 
Universiteit zelve. 

Om nu te waarborgen dat de pluri-
formiteit niet onder de tafel verdwijnt, 
is voorzien in de bestuursraad 
waarin mensen van diverse groeperin-
gen kunnen zitten. Die bestuursraad 
houdt er als het ware toezicht op dat 
de pluriformiteit ook in de dagelijkse 
gang van zaken bij het ontwikkelen 
van het cursusaanbod een rol kan 
spelen. 

De heer Beinema heeft mij gevraagd 
of ik dit nog eens wil benadrukken in 
het bestuursreglement en in het 
statuut van de Open Universiteit. Ik 
ben daar zeer wel toe bereid. Ik ben 
echter niet bereid om te zeggen dat 
wij als het ware naast het programma-
aanbod van de Open Universiteit een 
geheel eigen aanbod krijgen. Dan 
komen wij in spanning te verkeren 
met de aanpak. De heer Beinema 
heeft gezegd dat het toch mogelijk 
moet zijn dat zaken die aangeboden 
of ingebracht worden, meegenomen 
worden. Hij heeft gevraagd of ik dit 
wil waarborgen in de uitvoeringsrege-
ling. Dit is nu juist het punt. Dit is ook 
altijd de bedoeling geweest. Ik heb 
daar als zodanig geen problemen 
mee. 

Ook ten aanzien van de studiecentra 
doet zich een misverstand voor. Men 
zou kunnen denken dat je de studie-
centra levensbeschouwelijk kunt 
differentiëren. Bij het overleg over de 
spreiding van studiecentra heeft dit 
punt vorig jaar al gespeeld. Ook hier 
geldt echter dat dan naar mijn gevoel 
voorbijgegaan wordt aan het karakter 
van de Open Universiteit, aan de 
opzet. 

De studiecentra zijn steunpunten 
voor de individuele deelnemer. Niet 
voor alle individuele deelnemers en 
niet voor alle cursussen zijn die 
studiecentra nodig. Om die reden is 
voor de bemensing van de studiecem 
tra dan ook gedacht aan kort lopende 
contracten met aanwezige instellingen 
in zo'n regio. Dat zal van cursus tot 
cursus en van programma tot pro-
gramma kunnen verschillen. 

Als je deze levensbeschouwelijk 
gaat differentiëren, levert dit naar 
mijn gevoel spanning op in het 
functioneren van de Open Universiteit. 
Indien bij bepaalde programma's en 
cursussen blijkt dat er specifieke 
begeleiding nodig is vanuit bepaalde 
levensbeschouwelijke optieken 
bezien, dan lijkt het mij veel zinniger 
om te zeggen dat wi j bij de invull ing 
met het kunnen functioneren van de 
studiecentra rekening moeten houden. 
Ik ga er ook van uit - je behoeft niet 
alles in de wet te regelen - dat dit zal 
gebeuren, als de Open Universiteit 
voluit functioneert. 

Er is gevraagd of privaatrechtelijke 
studiecentra in dat geheel meegeno-
men kunnen worden. Ik hoop dat ik 
duidelijk heb gemaakt dat dit niet zo 
is. Dan kom je namelijk aan het 
karakter van de Open Universiteit, aan 
het functioneren. Dan kom je als het 
ware ook aan de betekenis van de 
studiecentra. Ik heb het gevoel dat het 
dan wordt overtrokken. Dan krijgt het 
bijna meer het karakter van contacton-
derwijs, terwij l het kernmerk van de 
Open Universiteit juist het afstand-
onderwijs is. Studiecentra vormen 
niet meer dan een ondersteuning, 
soms een heel beperkte. Er zijn 
bibliotheken waar men gebruik van 
kan maken. Dat wil echter niet zeggen 
dat men op dat moment contact heeft 
met de medewerkers van zo'n 
studiecentrum. Als men dit zo wi l 
differentiëren, dan geloof ik dat men 
in feite aan de opzet voorbijgaat. 

Ik ga even terug naar het begin. Ik 
begrijp de vragen die ter zake van de 
pluriformiteit gesteld zijn, zeer wel. Ik 
meen echter dat deze opzet, die ik op 
dit punt van alle kanten zorgvuldig 
heb bezien, de pluriformiteit waar-
borgt. Welnu, dan vind ik dat wi j ook 
eens op deze wijze aan de slag 
moeten gaan. Als blijkt dat er proble-
men zijn - hiervoor dient ook de 
evaluatie; je zou kunnen zeggen dat 
dit de stok achter de deur is - dan 
zullen wi j daar naar moeten kijken. 

Er is gesproken over de samenstel-
ling van de bestuursraad. De heer 
Beinema, mevrouw Groenman en de 
heer Wagenaar hebben in dit verband 
enige suggesties gedaan. Ik wil 
hierover het volgende zeggen. 
Natuurlijk is het zo dat je in de 
wettelijke regelingen precies kunt 
vastleggen uit welke maatschappelijke 
groeperingen mensen moeten 
worden afgevaardigd. Het is echter 
duidelijk - ik zie het niet anders; dit 
bleek van morgen uit de interrupties 
ook wel onderling - dat dit leidt tot 
een heel groot gezelschap. Dat 
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functioneert niet meer. Dit betekent 
dat je moet zeggen dat wij naar een 
representatieve samenstelling 
moeten, naar een samenstelling van 
mensen die oog hebben voor dat 
punt, die als er bepaalde wensen zijn 
die niet in hun straatje te pas komen, 
deze niet wegschuiven, maar die 
erkennen dat de pluriformiteit een 
heel belangrijk punt is. 

Ik vind dat de samenstelling, de 
opsplitsing, die door mevrouw 
Groenman is gemaakt een stuk 
flexibiliteit wegneemt. Afgezien van 
de pluriformiteit is het ook van belang 
dat er een aantal mensen inzitten die 
iets weten van leerplanontwikkeling 
en dat er een aantal mensen inzitten 
die iets weten over het functioneren 
van HBO en WO. Daarnaast moeten er 
mensen inzitten die relaties hebben 
met het bedrijfsleven. Het gebeurt bij 
zo'n samenstelling wel vaker dat 
verschillende van deze kwaliteiten in 
één persoon verenigd zijn. 

Daarom moet er met zorg gekozen 
worden. Wanneer wij de indeling van 
mevrouw Groenman volgen, valt naar 
mijn gevoel de flexibiliteit weg. Dat 
zou ertoe kunnen leiden dat wij een 
gezelschap bijeen krijgen dat de taak 
niet volledig kan vervullen. Dat risico 
zit er in bij een aanwijzing volgens het 
voorstel van mevrouw Groenman. De 
suggestie van de heer Wagenaar op 
dit punt gaat naar mijn gevoel nog 
verder. Ik voel dus niet zo veel voor 
deze suggesties die per amendement 
zijn ingediend. 

De heer Wagenaar (RPF): De minister 
zegt dat mijn voorstel nog verder 
gaat. Ik ben benieuwd wat de minister 
daarmee bedoelt. 

Minister Deetman: Ik heb uw amende-
ment toch gelezen. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik heb het 
ook gelezen en ik zie niet in waarom 
mijn voorstel zo veel verder gaat. 

Minister Deetman: Uw amendement 
omsluit hetgeen mevrouw Groenman 
heeft bepleit en daarnaast voegt het 
er nog wat aan toe. Dat wordt vrij 
ingewikkeld. 

De heer Wagenaar (RPF): Daar is geen 
sprake van. In mijn amendement is 
allereerst geen enkel criterium 
opgenomen voor het aantal leden dat 
uit deze of gene kring moet komen. 
Dat is in het amendement van 
mevrouw Groenman wel het geval. 
Wij hebben gezegd dat bij de benoe-
ming van alle overige leden tegelijker-
tijd drie aspecten meegewogen 

moeten worden, namelijk de verschei-
denheid in levensbeschouwelijk 
opzicht, de vertegenwoordiging 
vanuit de onderwijswereld en vanuit 
het bedrijfsleven en de vertegenwoor-
diging van mannen en vrouwen. Er is 
dus geen sprake van een nog veel 
verdergaande beperking, integendeel 
zelfs. 

Minister Deetman: Dat staat niet in 
het amendement. In het amendement 
staat dat er rekening gehouden moet 
worden met de verscheidenheid van 
de in de Nederlandse samenleving 
voorkomende levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke stromingen. Dat 
is één. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met de herkomst 
van de leden. Er volgt dan een hele 
opsomming, namelijk het wetenschap-
pelijk onderwijs, het hoger beroeps-
onderwijs, de volwassenen-educatie 
en de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties. 

Zij moeten volgens het amendement 
aangewezen worden door de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Wij zijn met al deze leden al een 
heel eind door de samenstelling heen. 
Ten slotte is er dan nog een nadere 
eis, die waarschijnlijk niet tot een 
extra aantal leden leidt, maar waarmee 
wel rekening gehouden moet worden 
door degenen die aanwijzen. Ik vind 
dit een nogal straffe inkadering. Het 
heeft dus niet mijn voorkeur om dit 
amendement in de wet op te nemen. 

De heer Wagenaar (RPF): Dit staat 
toch ook al in de wettekst. Er is alleen 
een toevoeging van het bedrijfsleven. 
Ik kan mij voorstellen dat dit spoort 
met de doelstelling van de Open 
Universiteit. Ik vind het essentieel dat 
op deze wijze, evenals in het voorstel 
van mevrouw Groenman, een reële 
inbreng vanuit de maatschappij 
genoemd wordt. Het gaat toch om 
een voordracht voordat men tot 
benoeming overgaat. 

Minister Deetman: Ik vind dat wij 
voldoende uit de voeten kunnen met 
hetgeen nu in de wet staat. Dat heeft 
de heer Wagenaar zojuist ook zelf 
gezegd. Ik vraag mij dan af waarom 
deze nadere aanvulling nog nodig is. 
Als wij met de huidige tekst voldoende 
uit de voeten kunnen, moeten wij het 
naar mijn mening zo laten, want het is 
afgewogen geformuleerd. Ik zie dan 
geen enkele reden om er wat aan toe 
te voegen. 

De heer Wagenaar (RPF): In de 
wettekst staat niet dat de werkgevers-
en werknemersorganisaties hierbij 
zullen worden betrokken. De minister 

is op de hoogte van de reactie van het 
georganiseerde bedrijfsleven op dit 
artikel. Ik vind dat in ons amendement 
beter tot uitdrukking komt dat op 
voordracht al deze aspecten tegelijker-
tijd mee worden gewogen bij de 
benoeming van de bestuursraad. Wil 
de minister hierop nog ingaan? 

Minister Deetman: Ik zal door middel 
van een voorbeeld aangeven waarom 
ik die tekst niet afgewogen vind en 
hetgeen in de wet staat wel. In de 
eerste plaats is sprake van enorme 
inperking. Een tweede bezwaar is, dat 
de heer Wagenaar een zeer zwaar 
accent legt op werkgevers- en werkne-
mersorganisaties. Wij hebben echter 
nog andere maatschappelijke verban-
den in de samenleving. Waarom 
worden in dit verband bij voorbeeld 
de kerken niet genoemd? Gestreefd 
moet worden naar een samenstelling 
die representatief is. 

Op het moment, dat je specifieke 
organisaties noemt, loop je het risico 
dat je die een beschermde positie 
geeft. Daarmee zeg je tegen de 
anderen: wij zullen er nog wel eens 
rekening mee houden, maar dat gaat 
in ieder geval voor. De huidige tekst 
biedt de minister de mogelijkheid met 
allerlei aspecten rekening te houden 
en tot een zorgvuldige aanwijzing te 
komen. Nu zijn er twee mogelijkheden. 
De eerste is dat de samenstelling 
kwantitatief enorm wordt uitgebreid. 
Dat is echter niet werkbaar. De 
tweede is dat je uitgaat van de 
afgewogen tekst. Daarmee kun je uit 
de voeten. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik heb in 
mijn bijdrage aangegeven, dat in de 
aanbevelingen van het open overleg 
van de commissie- Wagner ervoor is 
gepleit, bij onderwijsvernieuwingen 
als deze in het kader van het tweede-
kansonderwijs het bedrijfsleven de 
mogelijkheid te bieden te participeren, 
gezien het feit dat een bestuursraad 
een belangrijke rol speelt in het 
onderwijsaanbod. 

Minister Deetman: Waar het gaat om 
het beleid terzake van de volwassenen-
educatie, met name beroepsopleidin-
gen, zullen de afspraken die zijn 
gemaakt in het open overleg van de 
commissie-Wagner worden gehono-
reerd. Dat beweegt zich echter op 
beleidsniveau. Dat betekent dat, als 
het gaat om de goedkeuring van het 
cursusaanbod en het programma, 
zeer wel een procedure denkbaar is, 
waarbij de organisaties van werkge-
vers en werknemers een rol kunnen 
spelen. Ik sluit absoluut niet uit, dat in 
de raad mensen afkomstig uit werkge-
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vers- en werknemersorganisaties 
zitting zullen krijgen. 

Mijn bezwaar is dat de heer Wage-
naar de zaak in zijn voorstel te zeer 
toespitst. De wet is op dit punt 
flexibeler. Wat de heer Wagenaar zegt 
wordt niet uitgesloten. Hij maakt er 
echter iets specifieks van. Dat is niet 
juist; er zijn ook nog andere maat-
schappelijke groeperingen, die je dan 
met evenveel reden zou kunnen 
noemen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden, de 
klok in de gaten te houden. 

De heer Wagenaar (RPF): Dat zal ik 
doen, Voorzitter. 

In artikel 22 is vastgelegd welke 
geledingen in het onderwijsveld in de 
raad zullen zijn vertegenwoordigd. Ik 
begrijp volstrekt niet, waarom de 
minister er bezwaar tegen heeft, als 
het toch de bedoeling is de genoemde 
organisaties erbij te betrekken, dat in 
de wettekst vast te leggen. 

Minister Deetman: Hoe vreemd zou 
de heer Wagenaar opkijken als ik zou 
voorstellen werkgevers- en werkne-
mersorganisaties een plaats te geven 
in alle schoolbesturen! Wij gooien de 
dingen nu door elkaar. Als wij spreken 
over medezeggenschap van de direct 
betrokkenen spreken wij over iets 
anders dan maatschappelijke organi-
saties. De vergelijking gaat naar mijn 
gevoel niet op. 

Mevrouw Den Ouden heeft gevraagd 
of, waar gesproken wordt van plurifor-
miteit, het humanisme ook in de 
beschouwingen wordt betrokken. Dat 
spreekt voor zich. Het is niet beperkt 
tot bepaalde groeperingen. De 
dimensie die de heer Niessen eraan 
heeft gegeven, maatschappelijk maar 
ook wetenschappelijk, spreekt 
evenzeer voor zich. Dat maakt de 
aanwijzing natuurlijk wat ingewikkel-
der. Er is dan ook een afgewogen 
tekst gekozen om aan alle aspecten 
rechtte doen. Dat is niet altijd eenvou-
dig. 

De heer Beinema heeft gevraagd of 
de Open Universiteit nu tweede kans 
dan wel tweede weg is. Ik ben het met 
zijn benadering wel eens maar wij 
moeten erkennen dat het op sommige 
momenten moeilijk is onderscheid te 
maken. Het is echter duidelijk dat wij 
hetgeen de heer Beinema heeft 
gezegd - het ligt in lijn met de 
stukken - in gedachten houden. 

Ik ben ingegaan op de kwestie van 
de leeftijdsgrens van 21 jaar; de 
financiële kant daarop ben ik ook reeds 
uitvoerig ingegaan; de samenwerking 
met België. 

Ik heb zowel verleden jaar als dit 
jaar met mijn ambtgenoot in België 
over deze zaak contact gehad. Daarin 
is mij gebleken, dat er bereidheid 
bestaat te komen tot samenwerking 
met de Open Universiteit. Duidelijk is, 
dat het op een bepaalde wijze vorm 
moet krijgen. Dat kost nu eenmaal 
tijd. De besprekingen zijn gaande. 

Een punt hierbij betreft de grens 
van 1000. Voor de aanmeldingen 
vanuit Nederland geldt: die het eerst 
komt, het eerst maalt. Het is dan niet 
onredelijk dat wanneer een specifieke 
overeenkomst met een naburig land 
wordt aangegaan, in die aanloopfase 
een aantal wordt genoemd. Dat 
gebeurt in de aanloopfase, want we 
moeten ook nog afwachten, welke 
aantallen zich werkelijk zullen inschrij-
ven. 

De gedachte om de studiebegelei-
ding in België door Belgische instellin-
gen te laten plaatsvinden, had ook 
reeds bij ons postgevat. Ik zeg er ook 
bij, dat het niet wil zeggen: je zoekt 
het maar uit. De kwaliteit van de Open 
Universiteit als instelling is natuurlijk 
ook in het geding. Als met anderen 
wordt samengewerkt, moeten wij wel 
weten, dat de samenwerking op een 
kwalitatief goede wijze is verzekerd, 
want de goede naam van de Open 
Universiteit is in het geding. 

De besprekingen zijn gaande, ik 
hoop dat we eruit komen. Wat mij 
betreft zal ik er hard aan werken. Ik 
heb al aangegeven, dat ik zowel 
verleden jaar als dit jaar deze zaak bij 
mijn collega heb aangesneden. 

Toegelaten kan worden tot de Open 
Universiteit iedere buitenlander die in 
Nederland woonachtig is. Als het gaat 
om toelating van buiten de Nederland-
se grenzen, dan zal daar nog een 
regeling voor moeten komen, maar in 
de aanloopfase geldt, dat niet wordt 
toegelaten, tenzij er een nadere 
regeling is. Zie bij voorbeeld België, 
waarmee we doende zijn. 

Men moet wel onderscheid maken 
tussen toelating en het recht kunnen 
laten gelden op studiefinanciering op 
de wijze, zoals ik die aan het begin 
heb geschetst. Op dat punt gelden 
andere regels. Niet iedere buitenlander 
in Nederland kan op dat stelsel een 
beroep doen. De regelingen die in het 
kader van de studiefinanciering 
gelden, zullen ook worden gehanteerd 
als het gaat om een bijdrage in 
studiekosten voor de open universiteit. 

Ik wil nog iets over de collegegelden 
zeggen. Als iemand meer wil afwerken 
dan de zes modulen per jaar, dan kan 
dat. Dan moet hij wel meer betalen. Ik 
begrijp, dat de heer Niessen daar een 
zeker probleem zag. Voor deeltijdoplei-
dingen in het hoger onderwijs moet 
men volledig collegegeld betalen. 

Mensen die zich hebben ingeschreven 
bij het wetenschappelijk onderwijs en 
instellingen voor HBO moeten ook 
gewoon hun collegegelden betalen. Er 
is een minimum cursusduur en een 
maximum inschrijvingsduur. Om een 
bepaalde opleiding te kunnen voltooien, 
moet men zoveel jaar zijn ingeschreven, 
omdat het anders niet lukt. Men legt 
daarvoor dan wel een bedrag X aan 
eigen bijdragen op tafel. Wij hebben 
gepoogd voor de Open Universiteit 
dezelfde lijn te volgen. 

Als nu flexibiliteit in de tijd mogelijk 
wordt, dan heb je niet die automatische 
barrière die we nu bij het WO en straks 
bij het HBO kennen met die cursusduur 
en inschrijvingsduur, want dan houdt 
het op een bepaald moment op. Om de 
inschrijvers bij de Open Universiteit 
niet onevenredig zwaar te treffen en ze 
maar het volle bedrag te laten betalen 
net als bij de deeltijdse opleidingen, 
hebben we gesteld, dat als ze een 
volledig programma afwerken, leidend 
tot een titel, ze aan eigen bijdragen 
datgene op tafel moeten leggen, wat 
ook elders op tafel gelegd zou moeten 
worden. Dat hebben we geschat en 
daar zijn die zes modulen uit gekomen. 
Als iemand nu meer modulen dan zes 
per jaar gaat afwerken, moet hij wel 
meer betalen, maar wordt hij in 
vergelijking met zijn collega's bij 
andere instellingen niet zwaarder 
belast. Dat is het punt. 

De benadering van de zes modulen 
was, dat ik het niet redelijk vond de 
regeling die wij voor de deeltijdoplei-
ding hebben hier zonder meer over te 
zetten. Dat zou een drempel kunnen 
betekenen; vandaar de zorgvuldigere 
benadering. Ik hoop dat ik hiermee dit 
probleem uit de wereld heb geholpen. 

Ik ben het met de heer Niessen 
een»:, dat wel eens zou, kunnen blijken 
dat de Open Universiteit zonder 
allerlei institutionele toestanden in de 
praktijk betekent integratie van WO en 
HBO. Bij de regionale studiecentra 
kijken wij niet alleen naar het aanwe-
zige WO maar ook naar het aanwezige 
HBO. Op de vette knipoog ben ik 
reeds ingegaan. Ik vermoed dat de 
heer Niessen en ik op dit punt niet 
van mening verschillen. De vraag van 
mevrouw Groenman over de kosten 
per moduul heb ik inmiddels ook 
beantwoord. 

De heer Van der Vlies heeft een 
aantal opmerkingen gemaakt, waar-
over ik nog iets wil zeggen. Of de 
doelstellingen die wij in het verleden 
hebben geformuleerd, worden 
gehaald, weet ik niet. Wij doen het 
naar beste vermogen. De voorwaarden 
zijn gecreëerd. Nu moet de Open 
Universiteit starten. 
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Deetman 
De heer Van der Vlies heeft ge-

vraagd, waarom de Open Universiteit 
een stimulans kan zijn voor vernieu-
wingen. Dat is heel simpel. De hele 
onderwijskundige aanpak met 
modulen komen wij in het WO niet of 
nauwelijks tegen. Men neemt waar 
dat de methodiek die aldaar wordt 
gehanteerd ook elders wordt bekeken. 
Men kan aldaar zeggen: misschien 
moeten wij dat wel overnemen. Er zit 
een element van vernieuwing in. Hoe 
dat zal doorwerken, moeten wij 
afwachten. 

De continuïteit zal, als men zich 
heeft ingeschreven voor een cursus, 
worden verzekerd. De machtigingswet-
ten die bij de Kamer in behandeling 
zijn en waarbij een beperking op 
grond van maatschappelijke behoefte 
kan plaatsvinden, zullen voor de Open 
Universiteit niet gelden. Dat zijn wij 
althans nu niet van plan. Wij moeten 
eerst de Open Universiteit van de 
grond hebben. Het zou vreemd zijn 
als wij daarvoor met een machtigings-
wet moesten werken. 

Mevrouw Groenman heeft gevraagd 
of ik het concept van de algemene 
maatregel van bestuur aan de Kamer 
wil sturen. Met dit verzoek heb ik 
geen probleem. Het matrix-model 
luistert nauw. Het is een goed model, 
maar ook moeilijk om het in de 
praktijk te realiseren. Wij zijn op dit 
punt alert. 

De heer Van der Vlies heeft nog 
gevraagd, waarom cursussen afzon-
derlijk moeten worden gegeven en 
niet kunnen worden opgenomen in 
het totale aanbod vanwege de 
pluriformiteit. Dit hangt af van het in 
het geding zijnde programma. Men 
kan nu eenmaal niet altijd alle punten 
die met pluriformiteit samenhangen 
in een cursus onderbrengen. Mis-
schien moet er wel eens worden 
gesplitst. Het is echter niet aan de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen daarover in concreto 
uitspraken te doen. 

Ik wil nu ingaan op de amendemen-
ten en de moties. De heer Wagenaar 
heeft een motie ingediend over de 
studiecentra. In algemene zin heb ik 
hierover al een en ander gezegd. 
Studiecentra op specifiek levensbe-
schouwelijke grondslag zouden naar 
mijn gevoel niet passen in de aanpak 
van de Open Universiteit. Ik wil 
aanneming ontraden. 

De heer Niessen heeft een amende-
ment ingediend met betrekking tot het 
niet kunnen schrappen van cursussen. 
Ik begrijp de achtergrond, lettend op 
de heftige discussie die nu in Engeland 

plaatsvindt. Wil de heer Niessen dit 
punt nog eens overwegen? De 
discussie in Engeland zou naar mijn 
gevoel in de Nederlandse situatie niet 
kunnen plaatsvinden. Wij zouden dan 
in strijd komen met alle grondslagen 
van vrijheid van onderwijs en het 
onderwijsbestel. 

Als wij zouden doen datgene wat in 
Engeland gebeurt, deden wij dingen 
die in strijd zouden zijn met het 
onderwijsbeleid dat wij thans voeren. 
Ik vraag mij af of wij dit dan ook in 
gedachten moeten nemen. Met de 
cursussen is heel simpel bedoeld, dat 
cursussen misschien niet moeten 
worden gegeven omdat wij moeten 
vaststellen dat er helemaal geen 
behoefte aan is. 

Het is denkbaar dat de Open 
Universiteit persisteert en dat wij 
moeten zeggen: het spijt ons, de 
behoefte is zo gering terwijl wij op 
andere punten zwaardere prioriteiten 
willen stellen; het budget is vastge-
steld. Misschien moet er dan een 
mogelijkheid zijn om te schrappen. Ik 
laat het oordeel in dezen aan de 
Kamer, maar misschien wil men deze 
overweging in zijn gedachtengang 
betrekken. 

Over de motie ter zake van de 
medezeggenschapsraad in relatie tot 
de emancipatie kan ik kort zijn. Ik zou 
bijna zeggen: deze tekst heb ik in 
andere wetten meer gezien. De 
discussie van destijds moeten wij 
maar niet herhalen. 

Het amendement van mevrouw Den 
Ouden om in de begripsbepaling het 
begrip Stichting Opbouw Open 
Universiteit te laten vervallen, moet ik 
afwijzen. Ik verzoek de Kamer met 
klem, dit amendement niet aan te 
nemen. Het betreft hier overgangs-
recht. Het gaat erom dat wat die 
stichting in opbouw doet, meeloopt in 
de definitieve opzet; er mag geen 
bestuurlijk of juridisch gat ontstaan. 
Wij zouden in juridische zin in grote 
problemen komen wanneer dit 
amendement zou worden aangeno-
men. 

Het amendement van mevrouw Den 
Ouden betreffende artikel 16, derde 
lid, onderdeel b, brengt mij tot de 
opmerking dat een nota van verbete-
ring bij de Kamer moet zijn gearriveerd 
die spoort met wat in dit amendement 
is vermeld. Die nota van verbetering 
heeft ons departement gisteravond 
om zes uur verlaten. Daarmee is wel 
aangegeven dat het signaal, dat er 
hier iets fout zat, terecht werd gegeven. 

Aan wat ik al heb gezegd over het 
amendement van mevrouw Den 
Ouden en de heer Niessen over de 

leeftijdsgrens behoef ik niets meer toe 
te voegen. De standpunten zijn 
duidelijk. 

De heer Beinema heeft een amen-
dement ingediend betreffende artikel 
4. Gelet op wat hij naar voren heeft 
gebracht en op mijn reactie daarop 
moet ik zeggen dat ik met dit amende-
ment geen problemen heb. Indien de 
Kamer dit amendement aanneemt, 
vind ik dat een versterking van het 
betoog dat met betrekking tot de 
pluriformiteit is gehouden. 

Het amendement van mevrouw 
Groenman inzake de samenstelling 
van de bestuursraad heb ik al behan-
deld. Ten slotte is er de motie van de 
heer Willems over de kinderopvang. 
Ik geloof niet dat deze zaak in het 
kader van de Open Universiteit aan de 
orde zou moeten worden gesteld. In 
bredere zin is het kabinet met deze 
kwestie doende. Mevrouw Kappeyne 
en de heer Brinkman houden zich 
ermee bezig. 

Waar voorzieningen in het kader 
van de kinderopvang moeten worden 
getroffen, moeten wij kiezen voor een 
benadering op grond van die discussie 
en de probleemstellingen, door deze 
collega's aangereikt. Ik geef er dan 
ook de voorkeur aan, dat deze motie 
thans buiten beschouwing blijft, ik 
vind dat wij hier met een bijzondere 
toespitsing van deze zaak te maken 
hebben terwijl de kwestie ten princi-
pale in ander verband aan de orde is. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn uitvoerige en heldere toelichting 
van het wetsontwerp. In eerste 
termijn gaf ik aan dat de schriftelijke 
behandeling, wellicht ook door de 
betrachte spoed, nogal wat vragen 
had opengelaten; ik kan nu zeggen 
dat de poging, die de minister heeft 
gedaan om verduidelijking te geven, 
niet geheel zonder succes is geweest 
wat betreft de vragen, die bij mij 
leefden. 

In eerste termijn heb ik al kenbaar 
gemaakt dat ik de leeftijd van 21 jaar 
graag gehandhaafd zag. De antwoor-
den van de minister ter zake hebben 
mij nog eens in dit standpunt beves-
tigd. 

De discussie, gevoerd over de 
medezeggenschapsraad, geeft aan 
dat een en ander per studiecentrum 
moeilijk te verwezenlijken is. Ik wil 
toch niet nalaten, nog eens de vrees 
te uiten dat het in de praktijk zeer 
moeilijk zal blijken te zijn om bij dit 
afstandsonderwijs te komen tot een 
evenwichtige samenstelling van een 
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Schutte 
centrale medezeggenschapsraad. De 
minister signaleert zelf al dat het feit 
dat men op afstand studeert ertoe kan 
leiden dat men zich niet zo sterk 
betrokken voelt bij het wel en wee van 
de Open Universiteit. 

Dit kan een extra belemmering 
vormen voor een goede samenstelling 
van de centrale medezeggenschaps-
raad. Ik heb echter vrede met de 
poging, die nu aan de orde is. Dit is 
een van de zaken, die wij in het kader 
van de evaluatie in de gaten moeten 
houden; dat behoeft overigens geen 
tien jaar te duren. Wij zijn er met zijn 
allen bij gebaat dat de Open Universi-
teit ook op het terrein van de mede-
zeggenschap goed zal functioneren. 

Ik ben erkentelijk voor de uitvoerige 
aandacht die de minister heeft willen 
besteden aan de beschouwingen van 
de zijde van de Kamer over de zaak 
van de pluriformiteit. Ik realiseer mij 
dat heel wat vragen die op dat punt 
zijn gesteld, direct samenhangen met 
het feit dat in overleg met de Kamer 
in een eerder stadium gekozen is voor 
één instelling. Dat heeft beperkingen 
met zich gebracht. De vrees die ik in 
eerste instantie onder woorden heb 
willen brengen was dat deze meer 
pragmatische keuze voor een instelling 
in dit stadium consequenties kan 
hebben die een meer dan pragmati-
sche betekenis hebben. Daar heeft de 
minister duidelijk afstand van geno-
men. Ik heb genoteerd dat hij het punt 
van de stichtingsvrijheid niet buiten 
de orde heeft verklaard als het gaat 
om de vraag ter zake van de Open 
Universiteit. 

Hij heeft erop gewezen dat is 
gekozen voor een instelling en dat 
uiterlijk binnen 10 jaar een evaluatie 
over het geheel zal worden gegeven. 
Hij acht het juist dat deze oplossing is 
gezocht. Dat houdt het principe 
overeind. Het is goed bij discussies in 
de toekomst hieraan opnieuw aan-
dacht te schenken. 

De minister heeft ook opgemerkt 
dat bijzondere instellingen voor hoger 
onderwijs de mogelijkheid hebben 
om aanvullende cursussen te geven. 
Hoe zit het dan met de bekostiging? 
Kan de minister hierop nog reageren? 

Ter zake van de regionale studiecen-
tra is gesteld dat het gaat om onder-
steuning in het afstandsonderwijs. De 
functie naast de Open Universiteit is 
relatief gering. Dat betekent ook dat 
de mogelijkheden om iets in de sfeer 
van een levensbeschouwelijke 
differentiatie te brengen beperkt 
worden. Ik had het prettig gevonden 
als deze mogelijkheden waren 

geopend, maar nu het niet zo is, 
zullen wij daarmee moeten leven. Ik 
denk ook niet dat wij de weg moeten 
opgaan van de heer Wagenaar. 

Afgezien van de bezwaren die de 
minister daar tegen heeft, wijs ik erop 
dat daarin staat dat de Open Universi-
teit op levensbeschouwelijke behoefte 
gestoelde regionale studiecentra kent. 
Ik maak daaruit op dat alle regionale 
studiecentra op levensbeschouwelijke 
behoeften zouden moeten zijn 
gebaseerd. Dat lijkt mij ook niet in 
overeenstemming met ons onderwijs-
stelsel. Uit dien hoofde meen ik dat 
dit niet de weg is die wij moeten 
inslaan. 

Ten aanzien van de bestuursraad 
ben ik het eens met het standpunt van 
de minister dat wij in de wet geen 
gedetailleerde bepalingen moeten 
opnemen. Er dient zeker niet in een 
onderwijswet te worden opgenomen 
dat daarin een specifieke plaats is 
voor organisaties voor werkgevers en 
werknemers. In het algemeen wil ik er 
niet voor pleiten, deze organisaties 
een wettelijke positie te geven ten 
aanzien van zaken die niet direct de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfs-
leven raken. Dit sluit geenszins uit dat 
ze in de praktijk een rol kunnen 
spelen. Het is iets anders om ze een 
wettelijk gegarandeerde plaats te 
geven in de onderwijswetgeving. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in tweede termijn 
slechts nog een reactie geven op twee 
aspecten van de pluriformiteit. Hierbij 
mag weliswaar sprake zijn van een 
mate van eenzijdigheid die, naar ik 
begrijp, voor collega Niessen enigszins 
laakbaar is, maar ik constateer toch 
dat gelet op de verdeelde opvattingen 
en inzichten in deze Kamer, die 
eenzijdigheid uitermate functioneel is. 

Ter zake van het cursussenaanbod 
heeft de minister met zoveel woorden 
mijn veronderstellingen beaamd. Ik 
vond dat bijzonder plezierig en 
geruststellend tot het moment 
waarop hij zei 'dat is ook altijd de 
bedoeling geweest'. Als dat zo is, dan 
is die bedoeling in de memorie van 
antwoord en in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, goed verborgen 
gehouden. 

Vandaar dat ik zekerheidshalve 
even aangeef wat ik bedoel en wat, 
naar ik aanneem, ook de minister 
bedoelt. De bijzondere instellingen, 
kennis nemend van het cursuspakket, 
kunnen dit aanvullen in de vorm van 
bijzondere, aanvullende en alternatie-
ve cursussen. Natuurlijk is de Open 

Universiteit er niet aan gehouden, 
alles wat aangeboden wordt en 
binnenkomt alsnog in het pakket op te 
nemen. 

Dat is de verantwoordelijkheid van 
de Open Universiteit, zeker. Ik neem 
echter aan dat men uit het aanbod 
van dergelijke aanvullingen bij een 
redelijk evenwichtige samenstelling 
van de bestuursraad datgene haalt 
wat nodig is. Mocht die procedure 
niet goed werken, dan kan die altijd 
nog worden verbeterd. 

Het financiële aspect kan van 
tevoren niet precies worden afgespro-
ken. In sommige gevallen kunnen de 
ontwikkelingskosten passen in het 
financieringsschema en in de mogelijk-
heden van de Open Universiteit en 
wellicht in andere gevallen niet. In 
een enkel geval zal de desbetreffende 
bijzondere instelling vanuit haar 
specifieke verantwoordelijkheid in 
materieel opzicht daaraan dan ook 
iets mogen bijdragen. 

De minister heeft eigenlijk alle 
suggesties over de samenstelling van 
de bestuursraad, al dan niet in de 
vorm van amendementen en in ieder 
geval met argumenten, van de hand 
gewezen. Hij heeft gezegd: ik kan 
goed uit de voeten met de afgewogen 
tekst. De minister steekt de loftrompet 
boven zijn eigen werk. Dat klinkt mij 
toch niet geheel zuiver in de oren. 

Ik moet zeggen dat in de richting* 
die door mij en anderen is aangegeven 
waarachtig toch wel enige verbetering 
mogelijk is. Als de minister op deze 
wijze reageert, is er geen andere 
mogelijkheid dan met nog een 
amendement te komen. Dat zal ook 
gebeuren vóór de stemmingen. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Voorzitter! Ik 
bedank de minister voor zijn ter zake 
kundige beantwoording, al impliceert 
dit niet, zoals spoedig zal blijken, dat 
ik het in alle opzichten met hem eens 
ben geworden. 

De minister heeft gelijk als hij zegt 
dat de financiën slechts zijdelings 
verband houden met het wetsontwerp, 
maar in de schriftelijke voorbereiding 
hebben ze terecht een prominente rol 
gespeeld. De minister heeft vandaag 
in feite mondeling zijn schriftelijke 
pogingen, zoals ik vanmorgen via 
citaten aantoonde, voortgezet om met 
een toch wat formele argumentatie 
enigermate te ontsnappen aan zijn 
verantwoordelijkheid in dezen, 
althans zo zien wij het. 

Toen ik de minister citeerde uit zijn 
gulle feestrede bij de start van de 
nieuwbouw van de Open Universiteit 
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Niessen 

- ik doel op de belofte om niet verder 
op de Open Universiteit te bezuinigen -
heb ik onvermeld gelaten dat op dat 
moment, dus 20 augustus 1982, reeds 
was afgesproken dat de opbrengsten 
uit cursusgelden naar de Open 
Universiteit zouden vloeien. 

Hieruit vloeit weer logischerwijs 
voort dat, toen ten onrechte een 
voorschot is genomen op de verhoging 
van het cursusgeld, de ministeriële 
belofte in feite enigermate is geschon-
den. Volgens mijn fractie kan dit niet, 
omdat belofte schuld maakt. Het niet 
inlossen van beloften veroorzaakt 
schulden bij anderen. 

De huidige planning is gebaseerd 
op 13.000 studenten, oplopend naar 
30.000. Dit betekent heel simpel dat, 
wanneer die f 5 miljoen in 1985 en die 
f 10 miljoen in 1986 en de navolgende 
jaren niet beschikbaar komen, er zelfs 
onvoldoende middelen zijn voor die 
13.000 studenten. Ik praat nog niet 
eens over de zeer reële mogelijkheid 
dat er zich aanmerkelijk meer studen-
ten dan 13.000 zullen aanmelden. 

Formeel heeft de minister natuurlijk 
gelijk, dat deze zaak pas echt bij de 
behandeling van de onderwijsbegro-
ting voor 1985 aan de orde kan 
komen. Nu door zovelen in de Kamer 
is uitgesproken, dat de in 1983 in het 
vooruitzicht gestelde gelden er ook 
dienen te komen, lijkt het goed dat de 
Kamer nu ook een signaal voor die 
onderwijsbegroting geeft. Daarvoor 
lijkt mij de volgende motie van 
collega Groenman en mij dienstig. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Niessen 
en Groenman wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat op basis van de 
door de regering in april 1983 in het 
vooruitzicht gestelde bedragen een 
spreidingsplan voor studiecentra en 
een ontwikkelingsplan voor cursussen 
en diplomaprogramma's voor de 
Open Universiteit is ontwikkeld en ten 
uitvoer gebracht; 

voorts overwegende, dat bij de 
begroting voor 1984 een korting is 
toegepast op de meerjarenramingen 
van respectievelijk 5 en 10 miljoen, 
gerelateerd aan de meeropbrengst 
van cursusgelden; 

van mening, dat door het niet door-
gaan van de collegegeldverhoging de 
motivering voor de genoemde korting 
is komen te vervallen; 

nodigt de regering uit, in 1985 en de 
volgende jaren de in 1983 in het 
vooruitzicht gestelde bedragen aan de 
Open Universiteit toe te kennen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23(18227). 

De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het betoog van de minister 
over de methodieken die hij wil 
toepassen, wanneer zich meer 
gegadigden melden dan waarop de 
capaciteit van de Open Universiteit 
berekend is, wordt door ons als 
redelijk ervaren. Dat draaide om het 
principe 'wie het eerst komt, het eerst 
maalt'. De vraag is echter of dit in de 
praktijk ook zo zal werken. 

Stel bij voorbeeld dat onevenredig 
veel mensen op een bepaalde cursus 
intekenen, bij voorbeeld rechten 
- waarvoor aanwijzingen bestaan. 
Kan dan niet de situatie ontstaan dat 
daar een stop wordt afgekondigd, 
terwijl degenen die zich later aanmel-
den voor een andere cursus voorgaan? 
Moet niet deze variant op 'wie het 
eerst komt, het eerst maalt' worden 
toegepast? 

Ik heb vanmorgen al gezegd dat wij 
de angst van de minister, dat de 
leeftijdsverlaging een ongunstig effect 
zal hebben op de studie in het 
voortgezet onderwijs, niet delen. Ik 
wees al op het geringe aantal mensen 
uit deze leeftijdscategorie dat zich met 
een verzoek om informatie tot Heerlen 
heeft gewend. 

De minister zei daarop heel slim, 
dat de desbetreffende groep weet dat 
men pas op 21-jarige leeftijd kan 
worden toegelaten. Zij kunnen zich 
dus, met andere woorden, de postzegel 
besparen. Dat is echter helemaal niet 
waar. Mevrouw Den Ouden heeft al 
gewezen op de fraaie brochure met 
de in dit verband wat komische titel 
'Is studeren bij de Open Universiteit 
iets voor mij?'. 

Daarin staat dat de toelatingsleeftijd 
van 21 jaar op dit moment inderdaad 
in de Wet op de Open Universiteit 
staat, maar dat deze nog in de 
Tweede Kamer behandeld moet 
worden en dat het mogelijk is, dat de 
toelatingsleeftijd dan wordt verlaagd 
tot 18 jaar. Ik wil niet zover gaan om 
te zeggen dat de minister de 18-jarigen 
heeft uitgelokt. Ik constateer desalniet-
temin dat er maar zeer weinigen 
gekomen zijn. In wezen ligt deze zaak 
heel principieel. 18-jarigen worden in 
dit land als volwassenen beschouwd. 

Zij hebben kiesrecht en moeten hun 
dienstplicht vervullen. Kortom: zij 
hebben alle rechten en plichten van 
volwassenen. Bij een instituut dat zich 
nadrukkelijk ais open manifesteert, 
mogen zij naar onze mening dan ook 
niet ontbreken. 

Het doet toch wat merkwaardig aan 
dat de minister nu plotseling, voor het 
eerst, het kostenaspect van stal haalt 
in verband met de studiefinanciering. 
Hij had er al vier jaar rekening mee 
kunnen houden dat de Kamer deze 
weg op zou gaan. 

Minister Deetman: Niet vier jaar. 

De heer Niessen (PvdA): Nee, dat is 
waar. U was echter in deze omgeving 
ook niet geheel afwezig. Wanneer een 
deeltijdstudent aan de Open Universi-
teit van de wetgever het recht krijgt, 
op 18-jarige leeftijd te starten, dienen 
in het kielzog daarvan de voorzienin-
gen te worden aangepast. Het gaat 
daarbij niet aan de kosten hiervoor in 
rekening te brengen bij de Open 
Universiteit. Dat is volstrekt onaccep-
tabel en ook zeer ongewoon. Dat zou 
betekenen dat de minister, toen hij de 
vorige week een paar extra opleidings-
plaatsen voor leraren godsdienston-
derwijs creëerde bij de MO-opleidin-
gen, de kosten daarvan ook gaat 
korten op de subsidies voor de 
MO-instituten. Ik wijs er verder op dat 
ouders een onderhoudsplicht hebben 
voor kinderen van 18 tot 21 jaar. 
Daarmee wil ik zeggen dat van een 
extra korting op de Open Universiteit, 
in verband met deze studiefinanciering 
voor 18- tot 21-jarigen, volgens ons 
absoluut geen sprake kan zijn. 

Ik dank de minister voor zijn 
bereidheid, zich krachtig in te zetten 
voor de participatie van België in de 
Nederlandse Open Universiteit. De 
minister heeft mij een vraag gesteld 
in verband met het amendement, dat 
tot strekking heeft de bevoegdheid te 
schrappen die het de minister mogelijk 
maakt, cursussen te verwijderen. Voor 
het entameren van nieuwe cursussen 
en daaruit samen te stellen diploma-
programma's en het goedkeuren 
daarvan wanneer de cursussen 
eenmaal zijn ontworpen, willen wij 
hem die bevoegdheid laten houden. 
Dat geldt tevens voor het verwijderen 
van totale diplomaprogramma's 
omdat daaraan immers een civiel 
effect is verbonden. 

Wij vinden het echter niet juist, hem 
ook de bevoegdheid tot verwijdering 
te geven voor het kleinste onderwijse-
lement, de cursus. Er zijn voldoende 
interne procedures, waarop de 
minister via de inspectie indirect 
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Niessen 
invloed heeft, om verouderde cursus-
sen uit het aanbod verwijderd te 
krijgen, evenals cursussen waarvoor 
absoluut geen belangstelling bestaat. 
Net zo min als de minister de bevoegd-
heid heeft, een samenhangende reeks 
colleges bij het wetenschappelijk 
onderwijs of een reeks lessen bij het 
hoger beroepsonderwijs te verbieden, 
mag hij de bevoegdheid krijgen om 
een cursus afzonderlijk te schrappen. 

Wij moeten een bewindsman, van 
welke politieke kleur ook, niet in de 
verleiding brengen, een hem onwelge-
vallige, door een voorganger goedge-
keurde cursus te schrappen om 
andere redenen dan die van kwaliteit. 
De minister heeft in dit verband 
terecht melding gemaakt van Enge-
land, waar naar zijn zeggen een 
volstrekt andere situatie bestaat, een 
situatie die wij ons in Nederland niet 
zouden kunnen voorstellen. Ik meen 
dat men zich een paar jaar geleden 
ook in Engeland niet had kunnen 
voorstellen wat mevrouw Thatcher en 
de haren nu op dit terrein uithalen. 

Bij de zes modulen is het problema-
tische dat de modulenkosten zijn 
gerelateerd aan de hoogte van de 
collegegelden. De prijs per module is 
vastgesteld nadat was berekend dat 
een programma van zes modulen 
haalbaar is voor iemand met een 
volledige dagtaak. De minister is niet 
ingegaan op mijn vraag of dit een 
reëel uitgangspunt is, gelet op de 
grote werkloosheid, het aantal 
mensen met part-time werk en de 
toenemende werktijdverkorting. 
Mocht straks blijken dat aan een 
diplomastudie aan de Open Universi-
teit meer kosten zijn verbonden dan 
aan een soortgelijke studie in het 
wetenschappelijk of het hoger 
beroepsonderwijs, zal de minister de 
tarieven dan opnieuw bezien? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
heb ik er behoefte aan, de minister 
krachtdadig te ondersteunen in zijn 
uitspraken over de levensbeschouwe-
lijke pluriformiteit, zowel wat de 
studiecentra als wat de samenstelling 
van de bestuursraad betreft. Wanneer 
vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties in de bestuursraad 
worden opgenomen, dient zeker ook 
serieus te worden gedacht aan 
mensen uit de sfeer van de werkge-
vers- en werknemersorganisaties. Wij 
zijn er daarom voorstander van, de 
flexibiliteit van de huidige wettekst op 
dit puntte handhaven. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD) 

D 
Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor zijn zeer heldere 
antwoord. Het zal hem niet verbazen 
dat ik begin met de kwestie van de 
leeftijdsgrens van 18 jaar. Wanneer ik 
de minister goed heb begrepen, laat 
hij het oordeel over het amendement 
ter zake aan de Kamer over, evenals 
zijn voorganger minister Pais dat 
deed. 

De bezwaren van de minister tegen 
een leeftijdsgrens van 18 jaar, na een 
heroverweging van zijn kant, hebben 
mij opnieuw niet overtuigd. Deze 
heldere uitgangsstelling bij deze 
discussie in tweede termijn betrek ik 
graag. De minister heeft gewezen op 
de uitval in het voortgezet onderwijs. 
Er zijn mensen die het voortgezet 
onderwijs voortijdig verlaten om naar 
de Open Universiteit te gaan. 

Het lijkt mij niet juist, daarop het 
accent te leggen omdat die relatie 
tussen studenten en de Open Univer-
siteit niet bestaat. Tot de doelgroepen 
van de Open Universiteit behoren 
immers niet de mensen die uitvallen 
bij het voortgezet onderwijs. Derhalve 
zal ook het cursusaanbod niet leiden 
tot een aansporing van diegenen die 
als uitvallers kunnen worden gekwali-
ficeerd, naar de Open Universiteit te 
gaan. 

Een heel andere zaak is die van 
mensen die het voortgezet onderwijs 

met een diploma afsluiten, een 
loopbaan op de arbeidsmarkt kiezen 
en een aantal aanvullende cursussen 
willen doen. Ik vind dat de leeftijds-
grens daarbij in ieder geval niet als 
belemmering mag worden opgewor-
pen. 

De minister mag overigens uit deze 
twee elementen niet de conclusie 
trekken dat ik nu toelatingseisen zou 
stellen voor de Open Universiteit. 

Immers, refererend aan de eerste 
groep - alhoewel dit geen doelgroep 
van de Open Universiteit is - kan ik 
mij voorstellen dat er mensen zijn die 
na enige bezinning besluiten om aan 
de Open Universiteit cursussen te 
volgen, cursussen die zij met een 
goede studiezin en -motivatie zeer wel 
kunnen volbrengen. Met andere 
woorden, beide groepen afwegend, is 
de leeftijd op dit punt niet relevant en 
doorslaggevend. 

Ik kom nu bij de vergelijking met 
het buitenland. Het buitenland is 
eerder begonnen dan wij. Niet op alle 
punten moeten wij het buitenland 
volgen. Op andere terreinen van het 
Nederlandse beleid wordt er juist op 
aangedrongen dat Nederland een 
voortrekkersrol vervult. Op dit punt 
wil ik Nederland die rol niet toeschrij-
ven. Ik ben echter van mening dat je 
de open toegang op 18 jaar, voor 
mensen die in onze samenleving op 
achttienjarige leeftijd als volwassen 
worden beschouwd, als uitgangspunt 
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Den Ouden-Dekkers 
voor de wetgeving dient te nemen, 
ook op het terrein van de Open 
Universiteit. 

Wij hebben de discussie over de 
achttien jaar voortdurend gevoerd 
vanuit een principiële benadering 
over de ontplooiingsfilosofie eigen 
keuze mogelijkheden. In die discussie 
is nimmer naar voren gekomen, noch 
van de zijde van de regering noch van 
andere deelnemers aan de discussie 
over dit onderwerp, het aspect van de 
financiën terzake van de studiefinan-
ciering. Er kunnen zich problemen 
voordoen omdat de tegemoetko-
mingsregeling studiekosten voor 
volwassenen als ondergrens 21 jaar 
heeft. 

Ik denk dat het ook de bewindsman 
niet onbekend is dat het nu juist in de 
wereld van de volwasseneneducatie -
niet alleen bij degenen die volwasse-
neneducatie genieten maar ook bij 
degenen die volwasseneneducatie 
geven - een grief is dat hiervoor de 
21-jarige leeftijd wordt aangegeven. 
Men zou dit graag anders zien en dat 
zou ook passen in de invulling van het 
tweede-wegonderwijs. Immers de 
minister heeft dit niet bestreden. De 
Open Universiteit biedt tweede-kans-
onderwijs maar ook tweede-wegon-
derwijs. Ik heb al gewezen op de 
memorie van toelichting blz. 4. 

Op blz. 4. 5 staat echter onderaan: 
het zal, mede gelet op de noodzakelijke 
investeringen, vanaf het begin een 
volwaardige instelling moeten zijn. 
Welnu, volwaardig in het geheel van 
het hoger onderwijs houdt ook in dat 
er geen belemmering opgelegd moet 
worden op het punt van de leeftijd. 
Bovendien voert de minister de 
financiële kanten aan wanneer men 
naar achttien jaar zou gaan. 

Ik wil naar voren brengen dat de 
minister zelf op dit moment nog 
steeds in de wet een uitzondering 
maakt voor mensen van 18 jaar met 
een handicap. Daar zijn natuurlijk ook 
kosten aan verbonden op het gebied 
van de studiefinanciering, evenals 
niet geringe kosten op het terrein van 
administratieve voorzieningen. Er 
zullen immers allerlei andere procedu-
res gevolgd moeten worden. Ook op 
dat punt kan ik de minister niet 
volgen. Ik meen, dat wij de gehele 
problematiek rondom de studiefinan-
ciering moeten 

De heer Van der Vlies (SGP): Mag ik 
mevrouw Den Ouden even interrum-
peren, mijnheer de Voorzitter? 
Onderkent zij niet dat voor de categorie 
vanaf 18 jaar, voorkomend in artikel 

18 lid 6, er dikwijls geen alternatief is 
in de meer reguliere onderwijssfeer? 
Daarom acht ik het zo'n heel goede 
zaak dat dit lid in artikel 18 is inge-
bouwd. Mevrouw Den Ouden rede-
neert dit te veel weg. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Er zit een heel 
goede bedoeling achter lid 6. ik heb 
dit in de eerste termijn vanmorgen 
reeds gezegd. Het gaat er de VVD 
echter om dat daar waar je een 
uitzondering maakt voor mensen met 
een handicap op het punt van de 
toegang tot de Open Universiteit, je 
nog eens de nadruk legt op het feit 
dat ze een handicap hebben. Hen zou 
dan verweten kunnen worden dat zij 
wel naar de Open Universiteit kunnen 
en dat andere jongeren van 18 jaar 
thuis zitten. 

Wij kennen op andere terreinen in 
onze samenleving ook dergelijke 
verwijten en ik meen dat dit niet goed 
is als je streeft naar een samenleving 
waarin men harmonisch met elkaar 
leeft. Daarom zeggen wij dan ook 
tegen de minister dat hij die grens op 
18 jaar moet baseren, zodat dergelijke 
onderscheiden, hoe positief ze ook 
voor een bepaalde bevolkingsgroep 
zijn bedoeld, niet gemaakt behoeven 
te worden. 

Wij hebben gekozen voor een 
principiële benadering; definancie-
ringskwesties moeten besproken 
worden in het kader van studiefinan-
ciering in haar algemeenheid en als ik 
kijk naar de aanmeldingen die er op 
dit moment zijn - met de duidelijke 
voorlichting zoals die er is - dan zeg 
ik, dat de leeftijd voor ons geen 
onoverkomelijke grens lijkt. Houdt die 
op achttien jaar. De Kamer heeft zich 
daarvoor immers reeds uitgesproken. 
Wij hebben onlangs mogen horen, 
dat het gebruikelijk is dat aangenomen 
moties ook worden uitgevoerd. Bij de 
evaluatie kunnen wij dan altijd nog 
bezien of de leeftijd zo'n zwaar 
criterium is dat dat zou moeten 
woiden meegewogen. 

Een belangrijke taak van de Open 
Universiteit is de vernieuwende 
functie in het bestaande onderwijs. 
Het zou wel eens buitengewoon 
interessant kunnen zijn om uit de 
evaluatie na verloop van tijd te 
kunnen vaststellen waarom 18-jarigen 
kiezen voor de Open Universiteit en 
niet voor het reguliere hoger onder-
wijs. Daaruit zouden belangrijke 
vernieuwingstendensen kunnen 
voortkomen. In dit verband mag ik de 
minister het verslag onderde aandacht 
brengen dat te gelegener tijd zal 
verschijnen over de discussie over het 

convergent model in het hoger 
onderwijs. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de minister 
danken voor zijn antwoord waarbij 
heel positief de toezegging dat de 
algemene maatregel van bestuur over 
het onderwijsaanbod aan de Kamer 
zal worden voorgelegd. 

De minister zegt dat hij de leeftijds-
grens nu bij 21 jaar wil laten, maar dat 
hij dat eventueel later wil heroverwe-
gen. Welke criteria legt hij daarbij dan 
aan? 

Ik wil erop wijzen dat weliswaar het 
aanbod van onder 21-jarigen gering is 
volgens de cijfers van de Open 
Universiteit, maar dat de Open 
Universiteit ook een getal van 69% 
noemt van belangstellenden waarvan 
de leeftijd onbekend is. Dat zou erop 
kunnen wijzen dat straks bij de 
definitieve aanmeldingen toch heel 
veel mensen onder die 21 jaar zitten 
en dan niet mee mogen doen. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De verdeling over de 
leeftijdsgroepen is juist als bewijs 
aangevoerd voor het feit, dat ik mij 
geen zorgen hoefde te maken over die 
leeftijdsgrens van 18. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik vind 
dat op zichzelf ook niet het sterkste 
argument. Er kan echter een grote 
behoefte zijn en dan moet je in die 
behoefte voorzien. Om nu te zeggen: 
de behoefte is gering, dus er hoeft 
niets, dat vind ik een gelegenheidsar-
gument. 

Minister Deetman: U moet mij dat 
niet verwijten. Andere woordvoerders 
noemden dat als argument. Dat heb ik 
bestreden. Wij zijn het dus op dit punt 
eens. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik noem 
een principiëler argument omdat ook 
de heer Niessen een principieel 
verhaal gehouden heeft evenals 
mevrouw Den Ouden. 

Inzake het punt van de meerjarenra-
mingen en de kortingen heb ik de 
indruk dat de minister toch de 
verantwoordelijkheid nu bij de Kamer 
legt. De minister zegt: de Kamer kan 
daarop natuurlijk terugkomen bij de 
begroting en bij de behandeling van 
de nota Eigen bijdrage. Stel dat de 
Kamer straks helemaal niets wil, dan 
ontstaat er een gat wil de Open 
Universiteit gewoon prettig kunnen 
verder functioneren. Dan ligt de 
verantwoordelijkheid voor dat gat bij 
de Kamer. Nu, dat gaat mij iets te ver. 
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Mevrouw Groenman (D'66) 

Ik heb nog gevraagd of bij grotere 
deelname, bij voorbeeld bij 30.000 
studenten, de cursusgelden naar de 
Open Universiteit blijven gaan. 

Inzake de instapcursussen zegt de 
minister dat de Open Universiteit kan 
verwijzen naar het dag- en avondom 
derwijs. Die verwijzing moet dan wel 
reëel zijn als het om geconstateerde 
specifieke deficiëncies gaat. Een 
verwijzing door de Open Universiteit 
is natuurlijk altijd iets anders dan een 
minimumtoelatingseis hanteren. 

De minister zegt dat je de toelating 
van Belgen toch moet beperken. 

Minister Oeetman: Nu, op dit moment, 
bij de start. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb 
juist in eerste termijn gesteld, dat 
door het aantal onbeperkt te laten de 
druk op de Belgische regering iets 
vergroot zou kunnen worden. Ik wens 
de minister veel sterkte bij de onder-
handelingen. De minister zegt dat de 
goede naam van de Open Universiteit 
in het geding is. Ik denk echter dat 
onze Open Universiteit geen filantro-
pische instelling is. 

Ik kom op het punt van de kinderop-
vang en de motie van de heer Willems. 
De minister v.erwijst naar de kinderop-
vang in veel bredere zin en naar zijn 
collega's Brinkman en Kappeyne van 
de Coppello. Ik heb uitermate weinig 
vertrouwen in juist de aanpak van die 
bewindslieden die zich op dit moment 

erg weinig gelegen laten liggen aan 
de kinderopvang. Ik denk dat je het 
woord 'kinderopvang' met name bij 
dit soort dingen die voor vrouwen zo 
relevant zijn, niet vaak genoeg kunt 
noemen. 

Ik blijf zeer hechten aan mijn 
amendement. De minister blijft bij de 
samenstelling van de bestuursraad 
zelf zoeken naar 12 schapen met 
verschillende poten. Hij zegt dat in 
één persoon meer kwaliteiten verenigd 
kunnen zijn. Dat kan natuurlijk wel, 
maar het blijft dan toch een uitermate 
moeilijke zaak. De minister zal 
waarschijnlijk wel de mogelijkheden 
aftasten in levensbeschouwelijke 
kring. Dit is nog te doen bij het begin, 
als je 12 nieuwe mensen moet 
benoemen. 

Als er echter vacatures zijn, zul je 
moeten afstrepen welke elementen 
van pluriformiteit al wel vertegenwoor-
digd zijn en welke je nog moet gaan 
zoeken. Dan gaat het argument van 
de vereniging van kwaliteiten in één 
persoon niet meer op. Dan zul je het 
wel degelijk uiteen moeten rafelen. 

Ik heb de nadruk op het bedrijfsleven 
gelegd. De minister zegt dat wij 
natuurlijk een aparte procedure 
kunnen bedenken om het onderwijsaan-
bod voor te leggen aan werkgevers-
en werknemersorganisaties. Dit is in 
ieder geval een omweg. Je zou dit 
dan net zo goed rechtstreeks kunnen 

doen. Ik vind dat de heer Niessen in 
dit verband heel gemakkelijk de rol 
van het bedrijfsleven weggeeft, 
omdat hij niet wil dat mensen voorge-
dragen worden uit de levensbeschou-
welijke organisaties. In mijn amende-
ment gaat het heel nadrukkelijk om 
voordrachten door de representatieve 
organisaties. Dit is iets anders dan 
'voorgedragen, uit! ' 

Ik wil hem eraan herinneren dat ook 
op het terrein van de volwassenene-
ducatie wel degelijk de pluriformiteit 
min of meer gegarandeerd is bij 
bepaalde instellingen. Die zaak werkt 
weliswaar nog niet, maar ik denk dat 
ook daar plaatsen gewaarmerkt zullen 
zijn om de inbreng juist vanuit die 
pluriforme beschouwing te garande-
ren. 

De heer Beinema zal met een apart 
amendement komen om de koepelor-
ganisaties in de bestuursraad op te 
nemen. Wij zullen dit amendement 
niet steunen. Het gaat ons namelijk 
juist om de combinatie van de 
pluriformiteit, zowel naar levensbe-
schouwing als naar maatschappelijke 
opvattingen. De rol van het bedrijfsle-
ven is voor ons daarbij een heel 
nadrukkelijk gegeven. 

De strekking van het amendement 
van de heer Wagenaar ontgaat mij 
helemaal. Ik denk dat mijn amende-
ment beter is, omdat de zaak daarin 
wat beter in structuur geregeld is. Ik' 
vraag mij overigens af wie volgens 
het amendement van de heer Wage-
naar de voordracht doet. De minister 
zegt dat de heer Wagenaar het nog 
verder dichttimmert. 

Ik zie niet zoveel verschillen tussen 
hetgeen de minister zegt en hetgeen 
de heer Wagenaar beoogt. Het is 
namelijk niet duidelijk waar de 
voordracht vandaan komt. Met andere 
woorden, ik hecht erg aan mijn 
amendement. Ik wil met name het 
CDA en de PvdA dit amendement nog 
eens in overweging geven. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de minister graag 
danken voor zijn antwoorden. Zoals 
wij dit van hem gewend zijn, waren 
deze ook nu weer op diverse punten 
glashelder. Na wat inleidende opmer-
kingen heeft hij gesproken over de 
capaciteitsvragen, de start met 13.000 
en uiteindelijk in de volgroeide 
situatie 30.000. Er zijn op dit moment 
ruim 80.000 mensen die belangstelling 
hebben getoond. Vanmorgen is van 
diverse kanten gezegd dat statistisch 
in het buitenland een verhouding van 
1: 4 blijkt te bestaan tussen belangstel-
lenden en uiteindelijk inschrijvenden. 
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Van der Vlies 
Laten wij daar nu eens het effect van 
de eerste ronde afhalen en veronder-
stellen dat die verhouding hier nu 
uitkomt op 1: 5. Dan zit je toch nog op 
een niveau van 16.000. Nu gaan wij 
niet over getallen kissebissen. Dat is 
althans mijn bedoeling niet. Mijn 
vraag aan de minister is echter toch of 
er bij de start zoveel flexibiliteit in zit 
dat je kunt garanderen dat elke 
serieuze gegadigde ook inderdaad 
van start kan gaan. Misschien kan de 
minister zich toch uitspreken over de 
ruimte, de flexibiliteit die er per 1 
september aanstaande is. 

Ik wil hier een volgende vraag aan 
vastkoppelen. Er zijn zeven leerstofge-
bieden. Er is een onderzoek geweest 
naar doelgroepen, een onderzoek dus 
naar behoeften. Het cursusaanbod is 
daarop afgestemd. 

De minister heeft vervolgens 
gezegd dat wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Zo werkt dat nu eenmaal, 
ik heb daarvoor ook geen alternatief. 
Kan de minister iets zeggen over de 
wijze waarop de belangstelling zich 
spreidt over de zeven leerstofgebieden 
of zijn daarover nog geen gegevens? 
Uit deze gegevens valt een eerste 
indicatie af te leiden. 

De beschouwing van de minister 
over de door hem in de wet voorge-
stelde leeftijdsgrens is voor mijn 
fractie overtuigend. Dat is ook niet 
verwonderlijk, gelet op ons stemge-
drag in het verleden. Hij heeft een 
dringend beroep gedaan op de Kamer 
om toch vast te houden aan de leeftijd 
van 21 jaar. Eventueel kan er later een 
moment van evaluatie komen, aldus 
de minister. Dit lijkt mij een goede 
gang van zaken. Wij moeten vaststellen 
dat de omgekeerde weg welhaast 
onbegaanbaar is, want dan zouden 
rechten die bij wet ooit gegeven 
werden, weer ingeperkt moeten 
worden. Dat is een uitermate moei-
zaam proces. 

Ik heb bij interruptie mevrouw Den 
Ouden gevraagd of zij toch niet wat 
positievertegen artikel 18, lid 6 kan 
aankijken. Zij heeft in dit verband 
onder andere opgemerkt dat het toch 
wel erg stigmatiseert. Ik herinner er 
aan dat het juist deze troep van 
gegadigden is geweest die om een 
dergelijke voorziening verzocht heeft. 
In de wet staat het nogal expliciet, 
namelijk zij die als gevolg van li-
chaamsgebreken niet in staat zijn 
gebruik te maken van. Met andere 
woorden: er is geen alternatief. Ik 
vind dit een volstrekt heldere zaak. 
Daarom pleit ik er nogmaals voor om 
artikel 18, lid 1 in combinatie met lid 6 

vooreerst als voldoende te beschou-
wen. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Het zal de heer Van der Vlies toch niet 
ontgaan zijn dat als gehandicapten 
van 18 jaar toegang krijgen tot de 
Open Universiteit daarbij wel de voor-
waarde is gesteld dat zij beschikken 
over een getuigschrift dat recht doet 
aan het voltooid hebben van het 
voortgezet onderwijs. Daarmee is een 
stuk openheid voor deze categorie op 
dit punt weg. 

De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb 
dat niet over het hoofd gezien. Dit 
staat inderdaad in lid 6. Gehandicapten 
die eenmaal een getuigschrift verwor-
ven hebben, kunnen vastlopen wat 
het participeren in onderwijsvoorzie-
ningen op universitair niveau betreft. 
Dat geldt trouwens ook voor HBO-ni-
veau en dergelijke. Binnen deze 
context is voor deze categorie een 
oplossing te bieden in de vorm van 
het afstandsonderwijs. Ik vind dat een 
hele goede zaak. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Dat ben ik met de heer Van der Vlies 
niet oneens. Het verschilpunt ligt bij 
de 18 jaar. Wij zijn voorstander van 
een regeling voor iedere leeftijd. 

De heer Van der Vlies (SGP): Dat heb 
ik begrepen. Ik wil deze benadering 
niet los weken uit de context van uw 
gehele betoog. Ik verzoek u bij dezen 
om dat bij mij ook niet te doen. Ik 
onderschrijf het betoog van de 
minister op dit punt. 

Ik maak nog een opmerking over 
het pluriformiteitsvraagstuk. Ik heb 
hierop scherp gelet. De minister heeft 
opgemerkt dat wij deze instelling met 
het specifieke karakter ongeveer tien 
jaar de ruimte moeten geven. Dan is 
er een evaluatiemoment. Dat moment 
is niet voor niets ingebouwd. Als er 
dan behoefte bestaat aan en ruimte 
gemaakt moet worden voor andere 
opties, ook gelet op een draagvlak dat 
er eventueel is, is er ten principale de 
stichtingsvrijheid. Ik ben de minister 
erkentelijk dat hij dit beginsel niet 
heeft aan willen tasten. 

Mijn fractie is op dit ogenblik bereid 
om hiermee akkoord te gaan. De kleur 
van de verzender van het cursusmate-
riaal is minder van belang dan dat de 
pluriformiteit zou zijn ingebed in het 
programma-aanbod. Daaraan kunnen 
derden bijdragen. Wij hebben daarover 
vorig jaar uitvoerig gediscussieerd in 
het mondeling overleg over de 
vestigingspunten van de studiecentra. 
Ik ga deze discussie niet herhalen. 

Ik wil nog wel aansluiten bij een 
vraag die de heer Schutte ook heeft 
gesteld. Als derden bij gaan dragen 
aan het programma-aanbod, hoe zal 
dan de bekostiging daarvan zijn 
geregeld? Ik heb goed nota genomen 
van de bereidheid van de minister om 
het reglement en het statuut op deze 
punten nog wat te preciseren, op 
verzoek van onder anderen de heer 
Beinema. 

Wat betreft de samenstelling van de 
bestuursraad heeft mijn fractie geen 
behoefte aan de op dit ogenblik al 
ingediende amendementen. Ik heb 
begrepen, dat de heer Beinema nog 
een amendement zal indienen. Dat zal 
ik nog op zijn merites beoordelen. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn antwoorden. Ik zal mijn tweede 
kans benutten om de regering te 
vragen de achterstand in het beant-
woorden van een aantal vragen in te 
halen en anderzijds nogmaals te 
proberen, de regering tot andere 
gedachten te brengen over het 
realiseren van het pluriforme karakter 
van de Open Universiteit. 

De minister heeft bezwaar gemaakt 
tegen mijn amendement op art. 22, 
omdat dit de benoeming al te zeer zou 
inperken. Ik waag dit te betwijfelen. 
Gekozen is voor één openbare 
instelling. De pluriformiteit moest met 
name in de samenstelling van de 
bestuursraad tot uitdrukking komen. 
Wij hebben willen beklemtonen - ook 
mevrouw Groenman heeft het 
gedaan - dat het belangrijk is, dat 
men de gelegenheid krijgt leden voor 
te dragen. Daarin voorziet de wet niet. 

Ons voorstel geeft aan dat de 
pluriforme samenstelling op drie 
criteria moet worden getoetst. 
Mannelijke en vrouwelijke kandidaten 
moeten een verschillende levensbe-
schouwelijke achtergrond hebben. 
Dat verhaalt zich door naar de 
herkomst van de leden uit het repre-
sentatieve onderwijsveld en het 
georganiseerde bedrijfsleven, die dan 
ook de voordracht doen. Ik zie 
derhalve niet in waarom de benoe-
mingsprocedure bij aanvaarding van 
mijn amendement zou worden 
verzwaard, te meer niet waar wij de 
flexibiliteit in stand houden door de 
maximaal 12 kroonleden niet op te 
delen in groepjes van vier voor de 
verschillende categorieën. 

Mevrouw Groenman (D'66): Wie doen 
er nu eigenlijk precies voordrachten? 
Komt er een onbeperkt aantal voor-
drachten van wie maar iets wil 
voordragen? 
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Wagenaar 
De heer Wagenaar (RPF): De gedachte 
achter ons amendement is dat het 
moet gebeuren op grond van de 
herkomst van de leden, dat wil 
zeggen het georganiseerde bedrijfsle-
ven en het onderwijsveld. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dat is 
ook mijn voorstel. Het maakt dus 
geen verschil. 

De heer Wagenaar (RPF): Van de 
maximaal 12 kroonleden wilt u er vier 
uit het onderwijsveld laten komen en 
vier uit andere geledingen. Wij willen 
dat openlaten. Daarom noemen wij 
geen aantallen. 

Wat de regionale studiecentra 
betreft blijf ik van oordeel, dat de 
levensbeschouwelijke inkleuring c.q. 
differentiatie ook wettelijke basis 
behoeft. Wij vinden het beslist 
onvoldoende indien daarvan slechts 
in de memorie van toelichting gewag 
wordt gemaakt. Ik heb ook op reacties 
uit het onderwijsveld gewezen. 

De minister heeft betoogd dat 
bijzondere studiecentra in strijd zijn 
met het karakter van de Open Univer-
siteit. Wij hebben in elk geval willen 
pleiten voor het tot gelding brengen 
van levensbeschouwelijke behoeften 
bij de voorlichting, studieadvisering 
en "begeleiding. Hier doet zich iets 
voor wat analoog is met de taakstelling 
van de schoolbegeleidingsdiensten. 

Het lijkt mij te marginaal indien het 
slechts vanuit één punt, vanuit de top, 
door de bestuursraad wordt geregeld. 
Ik verzoek de minister - hij is op dat 
punt wat vaag gebleven - iets meer 
invulling te geven aan de pluriformiteit 
van de studiecentra. 

Een paar vragen van mij zijn niet 
beantwoord. Ik heb geïnformeerd 
naar de samenhang tussen de 
complementaire en de bijzondere 
cursussen. Ook heb ik gevraagd of het 
de bedoeling is wat betreft het 
aantrekken van personeel voor de 
regionale studiecentra... 

Minister Deetman: Wat bedoelt u met 
desamenhang tussen complementaire 
en bijzondere cursussen? 

De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gewezen op een 
nogal tegenstrijdige argumentatie in 
de nota Open Universiteit als plurifor-
me instelling op de pagina's 5 en 8 
met betrekking tot complementair en 
bijzonder. Wij hadden zelfs de indruk, 
dat het pluriforme karakter uitsluitend 
in de bijzondere cursussen tot stand 
zou moeten komen. 

Tot slot wil ik vragen, of het de 
bedoeling is bij het aantrekken van 

personeel voor de regionale studiecen-
tra ook personeel vanuit het represen-
tatief onderwijsveld te betrekken. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Er is inmiddels veel 
gezegd over de leeftijdsgrens, 18 of 
21 jaar. Ik heb mijn overwegingen in 
eerste termijn nog eens gegeven. Ik 
wil er niets aan toevoegen, want ik 
zou in herhaling van argumenten 
vervallen. 

Ik moet er nog wel een kanttekening 
bij maken. Mevrouw Den Ouden zei, 
dat zij een principiële redenering heeft 
gevolgd. Daarbij moet ik ten minste 
de aantekening maken, dat mijn 
invalshoek niet minder principieel is. 
Alleen de uitkomst is anders. 

Ik heb in eerste termijn al aangege-
ven, waarom ik het van belang vond, 
de Kamer nog eens expliciet met deze 
problematiek te confronteren en aan 
te geven, dat ik het niet verstandig 
vind naar die leeftijd van 18 jaar te 
gaan, althans het op dit moment 
niet verstandig vind. Dat betekent, dat 
de besluitvorming op dit punt een 
zeer expliciete zal zijn. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Ik denk, dat ik toch ook maar inschrijf 
voor een cursus op de Open Universi-
teit. Wat bedoelt de minister precies 
met expliciet? 

Minister Deetman: Er zijn heel wat 
bepalingen, waarover we niet met 
elkaar van gedachten wisselen. Later 
blijkt er wel eens een keer - dat heb je 
wel meer bij een wet - her en der een 
haak en een oog te zijn. In ieder geval, 
als hierbij problemen mochten 
ontstaan, dan hebben we alle proble-
men die eventueel mochten ontstaan 
en alle pro's en contra's een en ander 
maal van alle kanten bekeken. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
verbindt hieraan toch geen waardeoor-
deel in de zin van aanvaardbaar of 
onaanvaardbaar van het amende-
ment? 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is niet mogelijk. Dan 
zou moeten worden overwogen thans 
de behandeling te schorsen. Dat zij 
verre van mij, want wat moet ik tegen 
die 80.000 mensen zeggen? Door te 
zeggen, dat het oordeel aan de Kamer 
is, is aangegeven, dat de behandeling 
ongestoord kan doorgaan. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Die aanvaard-
baarheid van de minister waardeer ik 
zeer. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Schutte kan ik 
zeggen, dat de medezeggenschap 
uiteraard ook bij de evaluatie kan 
worden betrokken. 

Op het punt van de stichtingsvrijheid 
doet zich thans tussen ons geen 
meningsverschil voor. 

De heren Schutte, Beinema en Van 
der Vlies hebben gevraagd, of indien 
bijzondere instellingen in de program-
mering bijdragen, eventueel vergoe-
ding kan plaatsvinden. Ik zou de 
formulering van de heer Beinema in 
dezen willen onderstrepen. 

In het algemeen kan je niet op 
voorhand zeggen, dat er een vergoe-
ding zal plaatsvinden. Er zullen ook 
omstandigheden zijn, waarin dat 
alleszins redelijk is. Ik sluit het niet uit, 
maar ik zeg ook niet op voorhand, dat 
het gebeurt. Het hangt natuurlijk 
helemaal van de situatie af. We 
kunnen niet bepalen, dat tegenover 
alles wat wordt aangeboden maar een 
vergoeding moet staan. Het een en 
het ander is mogelijk. Aanbod is 
mogelijk zonder vergoeding, maar er 
zullen ook omstandigheden zijn, 
waarin een vergoeding gerechtvaar-
digd is. Het lijkt mij niet verstandig 
dat ik mij daarover verder in concreto 
uitlaat. 

De heer Beinema wilde nog een 
bevestiging krijgen van de bijdragen 
van buiten aan het programma-aanbod, 
omdat hij vond, dat in de memorie 
van antwoord en de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
hierover nog enige onduidelijkheid, 
bestond. 

Ik denk dat deze behandeling in 
ieder geval ertoe heeft geleid dat, 
voor zover er op dit punt onduidelijk-
heid was, er nu duidelijkheid is. De 
aanvulling kan plaatsvinden. Ik heb 
dat in eerste termijn uiteengezet en ik 
wil er een dikke streep onder zetten. Ik 
kom nog terug op de kwestie van de 
bestuursraad. 

De heer Niessen heeft over de 
financiële kant van de zaak gesproken. 
Ik wil hierop ingaan en zijn motie erbij 
betrekken. Ik vind dat de heer Niessen 
voorbijgaat aan een aantal feiten en 
omstandigheden. Er is uiteraard in het 
verleden met de Open Universiteit 
een afspraak gemaakt ter zake van de 
middelen, waarop men zou kunnen 
rekenen. De middelen voor 1983 zijn 
door de heer Niessen genoemd. Aan 
deze middelen wordt niet gekomen. 
Dit heb ik in eerste termijn uitvoerig 
uiteengezet. Er is nadien iets gebeurd, 
hetgeen niets heeft te maken met een 
afspraak. 
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Deetman 
In de overwegingen is betrokken 

dat ten aanzien van de eigen bijdrage, 
waaraan pas in de afgelopen jaren 
een invulling is gegeven, gegeven de 
afspraken voor de omvang van het 
budget, iets gebeurt zoals dat in 
andere takken van onderwijs ook 
gebeurt. Het lijkt mij niet redelijk om 
te zeggen op voorhand dat hetgeen er 
meer is automatisch ten goede moet 
komen aan de Open Universiteit, al 
was het alleen maar omdat vanuit de 
schatkist zeer veel middelen aan de 
Open Universiteit ter beschikking 
worden gesteld. 

Deze middelen zijn in het verleden 
onttrokken aan de universiteiten. Voor 
de rijksbegroting geldt ook hierbij: het 
moet uit de lengte of uit de breedte 
komen. Als via de eigen bijdrage voor 
een deel van de financiering van het 
onderwijs een verlichting van de 
problematiek zich kan voordoen, zal 
daarbij ook het functioneren van de 
Open Universieit moeten worden 
betrokken. Als ik in het verleden heb 
gezegd: er is een bepaald budget, dan 
kan men daarop rekenen. Daar kom ik 
niet aan. Het gaat om hetgeen er 
meer is. Als men op hetgeen er meer 
is recht wil laten gelden, zeg ik: dat is 
niet afgesproken. 

Het is zeer wel mogelijk - verder 
moeten wij niet gaan - om, als er 
besluiten worden genomen in de 
sfeer van verhoging van bijdragen, 
opnieuw te bezien of het iets is voor 
de Open Universiteit of voor welke 
instelling dan ook dan wel dat het in 
de schatkist blijft. Tegen deze achter-
grond moet men de dekking van de 5 
min. en 10 min. zien in de meerjaren-
raming. Waarom geldt dit niet voor 
1984? Omdat niemand wist hoe het 
met de aanmeldingen zou lopen en 
hoe het met de keuzes voor de 
diverse cursussen zou uitpakken. Dat 
betekent dat er een voorzichtige 
benadering is gekozen. 

Ik heb in eerste termijn uiteengezet 
dat de eigen bijdrage die wij in het 
HBO en WO ook hebben in dezelfde 
mate doorwerkt naar de Open 
Universiteit. Indien elders de eigen 
bijdrage wordt verlaagd, werkt dat 
ook door naar de Open Universiteit. 
Wat dit aangaat, behoeft men geen 
motie in te dienen. Voor de komende 
start is het op deze manier verdiscon-
teerd. Ik ben uitgegaan van de lagere 
collegegelden, dus van de ruim f800 
niet van het hogere bedrag dat 
aanvankelijk was voorgesteld. 

Wij zullen zeker in deze Kamer een 
discussie voeren - er is terecht om 
gevraagd - in verband met de vraag 

of met betrekking tot de eigen 
bijdrage elementen van het profijtbe-
ginsel en privatisering soms een rol 
moeten spelen. Dat geldt ook voor de 
Open Universiteit. Dit houdt in dat de 
opbrengsten die daaruit worden 
verkregen, niet richting Open Univer-
siteit gaan maar richting schatkist. 
Anders behoeft men niet aan privati-
sering en profijtbeginsel te denken. 

Ik had er behoefte aan, dit nadruk-
kelijk naar voren te brengen. Over een 
en ander zal besluitvorming plaatsvin-
den als de begroting voor 1985 in deze 
Kamer wordt behandeld. Als men op 
een bepaald moment van oordeel is, 
dat datgene wat de Kamer wil onvol-
doende in de begroting is verwerkt, 
komt er in ieder geval een moment 
van besluitvorming, met alle rechten 
van de Kamer. Nu is deze zaak niet 
aan de orde. Bij de begroting voor 
1984 is deze zaak ook niet aan de orde 
gesteld, ofschoon het wel in de 
memorie van toelichting is vermeld. 

Ik wil thans een opmerking maken 
over de eigen bijdrage. Als binnenkort 
de nota eigen bijdrage wordt aange-
boden, zal er dit jaar een discussie in 
de Kamer over plaatsvinden. Dat 
betekent dat er conclusies worden 
getrokken. Men heeft zich altijd ten 
aanzien van de hoogte van de eigen 
bijdrage in het HBO/WO op het 
standpunt gesteld, dat punt te willen 
situeren in de context van het nieuwe 
stelsel studiefinanciering. Nu ligt er 
een nota die wordt besproken. Dat 
leidt ertoe dat naar die eigen bijdragen 
in het WO kan worden gekeken. 

Dit zal dienen te geschieden tegen 
de achtergrond van de uit te brengen 
nota eigen bijdrage, zulks om een 
consistent beleid te verzekeren. Het 
geheel beziend, merk ik op dat ik de 
motie van de heer Niessen moet 
ontraden. Er zijn afspraken gemaakt 
over de uitgaven die niet mogen 
worden aangetast. Het verder gestelde 
in de motie dient in beschouwing te 
worden betrokken bij andere aspecten. 
De discussie kan op een later 
moment worden gevoerd. Indien de 
Kamer zich niet wenst uit te spreken, 
dan beveel ik haar aan, de motie niet 
aan te nemen. 

Er is over de aanmeldingen gespro-
ken. De heer Niessen wees op een 
probleem. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Hij vroeg naar de verdere 
gang van zaken. Als men voor 
meerdere cursussen tegelijk inschrijft, 
kan dan een verschuiving plaatsvinden 
als bij de ene cursus geen plaats is en 
men wil naar een ander? Op dit 
moment is dat technisch niet mogelijk. 

Ik wijs op de betekenis van de cursus 
en op wat in artikel 18 staat. Men kan 
zich inschrijven en dat betekent per 
cursus wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Er dient een beperking te 
worden aangebracht en wij zullen dat 
op een zo eenvoudig mogelijke 
manier doen. 

De heer Van der Vlies vroeg naar de 
mate van belangstelling. Ik heb 
zoeven een dik pak papier met cijfers 
gezien en ik zal de Kamer daarover 
informeren. Er is in ieder geval grote 
belangstelling voor de rechtenstudie. 

Ik heb al uitvoerig gesproken over 
de verlaging van de leeftijd. Dit geldt 
ook voor het kostenaspect. De heer 
Niessen merkte op dat het bespreek-
baar moet zijn indien blijkt dat de 
kosten van de Open Universiteit of 
cursussen hoger uitvallen. Wij komen 
dan al in de sfeer van het eigen 
bijdrage-beleid. Stel dat de Open 
Universiteit in de sfeer van nascholing 
of her- en bijscholing een cursus op 
touw zet. Dan kan worden gesteld dat 
het voor dat moment - als het in het 
totale programma past - gerechtvaar-
digd is, het element van de kostendek-
king in de beschouwing te betrekken. 
Ik vind dit een redelijke benadering. 
Afgezien van na 1983 te creëren 
collegegeldverhogingen, waarvan 
men in dat jaar nog niets wist, moeten 
wij ook het eigen-bijdragebeleid m.b.t. 
de bedragen van f 5 en f 10 miljoen in 
de zaak betrekken. Ik wil niet op 
voorhand zeggen dat deze bedragen 
automatisch naar de Open Universiteit 
vloeien. 

Er is ook gesproken over de samen-
werking met België. Wij hebben geen 
extra drukmiddel nodig. Ik heb mede 
in het kader van de Taalunie gemerkt 
dat er een grote belangstelling 
bestaat, maar ook daar zijn problemen. 
De Open Universiteit is geen filantro-
pische instelling en er moeten harde 
afspraken worden gemaakt. Die 
problemen moeten ook worden 
opgelost. De intentietotsamenwerking 
van Nederland en België is er. Daar is 
geen misverstand over mogelijk. 

Over het amendement in verband 
de cursussen laat ik, zoals gezegd, 
het oordeel aan de Kamer. 

Mevrouw Den Ouden is hoofzakelijk 
ingegaan op de kwestie van de 
leeftijdsgrens. Ik heb die zaak zoeven 
al de revue laten passeren. 

Wat betreft het convergente model 
dat door mevrouw Den Ouden is 
genoemd, moet ik aantekenen dat 
deze kwestie in het kader van de 
regelgeving voor het wetenschappelijk 
onderwijs aan de orde is. Ik geloof 
niet wij dit thans in de beschouwingen 
moeten betrekken. 
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Deetman 
Ook is nog even gesproken over de 

studiefinanciering in verband met de 
leeftijdsgrens. Ik was dit punt bijna 
vergeten; de heer Niessen heeft er 
een opmerking over gemaakt. Ik stel 
gewoon vast dat in de meerjarenramin-
gen geen rekening is gehouden met 
de studiefinancieringscomponent. 
Men kan dan twee kanten uit. Men 
kan zeggen: we doen het niet, punt 
uit. Men kan ook zeggen: we proberen 
een oplossing te vinden en dan moet 
er ook een dekking worden gevonden. 

Vandaar mijn opmerking in eerste 
termijn dat, als wij de leeftijdsgrens 
tot 18 jaar verlagen, dit inhoudt dat de 
meerkosten op een of andere manier 
verhaald moeten worden. Naar mijn 
idee zijn er twee bronnen: öf je doet 
het binnen het budget van de Open 
Universiteit zelf, of je zoekt het binnen 
de middelen voor de studiefinancie-
ring. Het laatste betekent echter dat 
het ten koste gaat van de doelgroep 
die nu binnen de studiefinanciering 
valt. 

Ik meen dat dit ongeveer de 
afweging is. Ik heb dit punt willen 
melden en ik stel vast dat er destijds 
geen rekening mee is gehouden. Wat 
betreft de 21-jarigen en ouder heb ik 
er wèl rekening mee gehouden: ik 
heb het namelijk opgelost in de 
begroting. Als er een leeftijdsverlaging 
komt, levert dit een budgettair 
probleem op. Wanneer dit probleem 
t.z.t. opgelost moet worden, moet de 
Kamer niet verrast zijn als ik daarvan 
gewag moet maken. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
De minister wijst erop dat, als mensen 
van 18 jaar naar de Open Universiteit 
gaan, dit tot budgettaire problemen 
op het gebied van de studiefinancie-
ring. Kan de bewindsman zich 
voorstellen dat die mensen van 18 
jaar naar reguliere instellingen voor 
hoger onderwijs gaan? En hoe zit het 
dan met de studiefinanciering? 

Minister Deetman: Dat is in financieel-
technische zin niet te bewijzen. Bij het 
WO kennen wij de budgetfinanciering. 
Bepleit u een verdere bezuiniging in 
het WO? Daarop komt het immers 
neer, terwijl wij nog in de komende 
jaar in het WO te doen zullen hebben 
met een stijging van het studentental. 

Wat het hoger beroepsonderwijs 
betreft hebben wij op dit moment de 
financiering gekoppeld aan de 
aantallen studenten, ofschoon 
daarvoor natuurlijk in verband met de 
bestedingsvrijheid voor de korte 
termijn andere financieringsmethodie-
ken worden overwogen. Ook daar zit 

trouwens nog een groei in het 
studentental. Het lijkt mij dus een wat 
onbewijsbare stelling. Uit een oogpunt 
van zorgvuldig beheer van de over-
heidsfinanciën zou ik dit soort niet 
nader te specificeren gegevens dan 
ook buiten beschouwing willen laten. 

Door Mevrouw Groenman is een 
aantal opmerkingen gemaakt waarop 
ik reeds ben ingegaan. Wat betreft de 
verwijzing naar het dag/avondonder-
wijs: de Open Universiteit verwijst 
niet naar het dag/avondonderwijs. Dit 
is een eigen verantwoordelijkheid 
voor de betrokkenen. Men kan in 
gesprekken bij de toelating tot de 
conclusie komen dat er nog een 
aanvulling nodig is in de kennis, maar 
de Open Universiteit kan niet zeggen: 
alvorens u hier kunt worden ingeschre-
ven, moet u eerst diploma X, Y of Z 
hebben gehaald. Bij de Open Univer-
siteit is er dus een open toelating. Dit 
betekent dat men zeer wel voorbij kan 
gaan aan het advies dat wordt 
gegeven; dan moet men toegelaten 
worden. 

Over de samenstelling van de 
bestuursraad zal ik aan het slot iets 
zeggen. 

De heer Van der Vlies heeft gevraagd 
hoe het zit met die 13.000. Als het 
aantal groter wordt, bij voorbeeld 
16.000, kan het dan nog worden 
opgevangen, zo vroeg hij. In de 
raming is uitgegaan van 13.000-
30.000. Als straks blijkt, dat het er 
meer dan 13.000 zullen worden, kan 
zich de situatie voordoen, die ik al 
eerder heb beschreven, namelijk dat 
een beperking moet worden aange-
bracht volgens het systeem zoals 
gemeld. Of het dan precies bij 12.000 
zal gebeuren dan wel bij 14.000 of bij 
13.500, kan ik niet overzien; dat hangt 
natuurlijk mede af van de cusussen 
waarvoor men zich heeft ingeschreven. 

Over de spreiding van de belangstel-
ling voor de leergebieden zal ik de 
Kamer apart nader informeren. 

De heer Wagenaar heeft nog een 
aantal vragen gesteld over het 
complementaire en bijzondere 
karakter. Ik herhaal dat het mogelijk is 
dat er afzonderlijke cursussen zijn of 
dat bestaande cursussen worden 
aangevuld. In eerste termijn heb ik 
uiteengezet dat dit de bedoeling is. 

Het is mij bekend dat bij de aanstel-
ling van het personeel van de zijde 
van de Open Universiteit zeer nauw-
gezet wordt gelet op de pluriforme 
samenstelling van het personeel. Dat 
hierop wordt gelet, betekent natuurlijk 
niet dat een en ander precies tot op 
de laatste milligram wordt afgewogen. 

Dat er bij de staf, de medewerkers, 
een evenwichtige samenstelling moet 
zijn, spreekt voor zichzelf. Het verloop 
van de benoemingsprocedures, met 
name van de kroondocenten, die op 
het ogenblik aan de orde zijn, is zeer 
zorgvuldig en zeer afgewogen. 
Hieromtrent behoeft men geen zorgen 
te hebben. 

Ik ben het niet eens met de heer 
Wagenaar dat de studiecentra een 
levensbeschouwelijk, dus specifiek 
karakter moeten kunnen krijgen. De 
verwijzing naar de SBD's gaat niet op, 
want juist daarbij is de hoofdregel dat 
zij niet verzuild zijn. In deze Kamer 
zijn daarover heel wat discussies 
gevoerd. De regeling bevat als het 
ware waarborgen. Ik waarschuw 
überhaupt voor een vergelijking met 
de SBD's. Dat betreft namelijk een 
eigenstandige problematiek. 

In eerste termijn heb ik uiteengezet 
dat de verscheidenheid in dezen is 
gevonden, doordat is gekeken naar 
het programma-aanbod, de cursussen. 
Dat moeten wij boven tafel houden. 
Bij vergelijkingen kom je in een 
vaarwater terecht, waarbij je je 
telkenmale de vraag moet stellen: 
raken wij niet in strijd met de gewenste 
pluriformiteit en moeten er geen 
afzonderlijke, confessionele of andere 
instellingen vooreen Open Universiteit 
zijn? Hierbij is de pluriformiteit 
evenwel gezocht in het programma-
aanbod. Gelet op de aard van het 
onderwijs behoort dat zeer wel tot de 
mogelijkheden. Ook heb ik op de 
evaluatie gewezen. 

Het desbetreffende amendement 
van de heer Wagenaar over de 
bestuursraad bevat een probleem. Als 
ik de tekst goed begrijp, moet ik 
vaststellen dat volgens hem in artikel 
22, lid 4, onder b, gesproken wordt 
over vertegenwoordigers van repre-
sentatieve werkgevers- en werknemers-
organisaties, aan te wijzen door de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Daarmee ontstaat 
namelijk een aanwijzingsproblematiek. 

Wanneer de systematiek die in dit 
amendement is aangegeven, wordt 
gevolgd, moet precies worden 
aangegeven wie door wie wordt 
aangewezen. Mevrouw Groenman 
heeft hierop al terecht gewezen. Juist 
in verband hiermee teken ik aan dat er 
heel veel groepen zijn met wie je van 
gedachten kunt wisselen. In dat kader 
kan men zich afvragen, of die geen 
speciale positie moeten krijgen. Ik heb 
evenwel liever de algemenere 
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Deetman 

benadering die in de wettekst is 
opgenomen. Daaraan wil ik vasthou-
den. 

Toch wil ik hierbij de volgende 
kanttekening plaatsen. De heer 
Beinema heeft opmerking ?n gemaakt 
over de koepels, alsook rr avrouw 
Groenman en de heer Wagenaar. Ik 
wil nu geen toezegging doen, in die 
zin dat ik aangeef hoe het gebeurt. In 
de loop van deze middag wil ik wel 
mijn gedachten laten gaan over de 
vraag, of ik de diverse wensen ter 
zake kan verenigen. Aangezien de 
Kamer morgen op reces gaat en dan 
stemt, zal ik ervoor zorgen dat er nog 
vandaag voldoende exemplaren van 
een eventuele nota van wijziging bij 
de Kamer zullen zijn. 

De heer Niessen (PvdA): In de 
gisteren gepubliceerde nota over het 
nieuwe systeem van de studiefinancie-
ring wordt over de part-time studeren-
den opgmerkt: zo stellen wij ons 
voor, aan part-time studerenden in 
het WO, het HBO, het MBO en de 
bovenbouw van HAVO en VWO 
allerlei mogelijkheden te bieden. Wijst 
dit er niet op dat de minister er ook 
hierbij aan denkt om te starten met de 
18-jarigen? 

Minister Deetman: Als u die nota 
verder bestudeert, zult u zien dat er 
ook financiële opmerkingen zijn 
gemaakt. In de afgelopen maanden 
hebben wij heel nauwgezet en 
zorgvuldig berekend op welke wijze 
de regeling, waarnaar u nu verwijst, 
ook financieel kan worden uitgevoerd. 
Die zaken sluiten aardig op elkaar aan. 

Overigens start de Open Universiteit 
in september, maar niet het nieuwe 
stelsel van studiefinanciering. Ik moet 
ook letten op de actuele situatie. 

De heer Niessen (PvdA): Jawel, maar 
het is altijd goed om te anticiperen op 
goede toekomstige ontwikkelingen. 

Minister Deetman: Ik doe niet anders. 

De heer Niessen (PvdA): Ik voeg er 
nog aan toe dat wij in elk geval 
vinden dat korting op een bepaalde 
instelling, in dit geval op de Open 
Universiteit, uit den boze zou moeten 
zijn. 

Minister Deetman: Ik heb het financiële 
probleem geschetst. Het is verder een 
zaak, die aan de orde zou moeten 
komen in het kader van de begroting 
voor 1985. Ik wacht nu eerst de 
stemming over de motie af. 
Een en ander houdt in, dat er op een 
bepaald moment een probleem kan 
ontstaan, dat ik zal moeten oplossen. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Beraadslaging over artikel 1. 
Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij 
af, of er in dit artikel niet een begrips-
omschrijving moet komen van 
'modulen', nu dit begrip is ingevoerd 
in artikel 6. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar mijn gevoelen 
behoeft dit niet te gebeuren. Ik denk 
dat het begrip als zodanig voldoende 
helder en duidelijk is. Het is nu 
eenmaal zo dat men ook ten aanzien 
van zo'n artikel met begripsbepalingen 
beperkingen in acht moet nemen. 
Zeker in het onderwijskundige jargon 
kennen wij nogal wat termen. Het niet 
opnemen van het begrip 'modulen' 
levert ook nog een zekere flexibiliteit 
op. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 2 t/m 15 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 16, waarop 
is voorgesteld een amendement-Den 
Ouden-Dekkers (stuk nr. 15). 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De bewinds-
man heeft meegedeeld dat er een 
nota van verbetering zal komen. Wij 
kunnen daarom dit amendement 
intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 15) 
is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 17,18, 18a, 19 t/m 
36, 38 t/m 69 en de amendementen, 
voor zover daarop voorgesteld, wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 70, waarop 
is voorgesteld een amendement-Den 
Ouden-Dekkers (stuk nr. 16). 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Dit amende-
ment wordt ingetrokken omdat de 
bewindsman gelijk heeft; het betreft 
hier inderdaad een overgangsbepa-
ling. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Den Ouden-Dekkers (stuk nr. 16) 
is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 71, 71a, 71b, 72 t/m 
82, 84 t/m 91 en over de beweegreden 
en het daarop voorgestelde amende-
ment wordt geen beraadslaging 
gevoerd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met dit wetsvoor-
stel morgen, aan het einde van de 
vergadering, te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over de TVC-geneeskunde 
(17649, nr. 46). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit mondeling overleg is 
op de agenda geplaatst, omdat er op 
twee punten met de minister op geen 
enkele manier overeenstemming kon 
worden bereikt en omdat de gevolgen 
van de bezuinigingen in de academi-
sche ziekenhuizen ongetwijfeld voor 
patiënten ernstige consequenties 
kunnen hebben. Die consequenties 
kunnen wij op dit moment niet 
overzien. Dat is het geschilpunt met 
de regering geweest, waarover ik een 
uitspraak van de Kamer wil vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wallage, 
Müller-van Ast en Mik wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat taakverdeling en 
concentratie consequenties kan 
hebben voor de patiëntenzorg; 

overwegende, dat taakafstoting door 
de academische ziekenhuizen nauwge-
zet overleg vergt met provinciale 
besturen, perifere ziekenhuizen en/of 
ziektekostenverzekeraars; 

stelt vast, dat op dit moment onvol-
doende inzicht bestaat in de gevolgen 
voor de patiëntenzorg van de voorge-
nomen bezuinigingen; 

nodigt de regering uit, eerst dan tot 
vaststelling van de bezuinigingstaak-
stelling van 21,3 miljoen (op het zo 
genaamde A.M.-deel) over te gaan 
nadat de Kamer per academisch 
ziekenhuis en per regio een inzicht is 
geboden in de gevolgen voor de 
volksgezondheid van deze maatregel, 
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Voorzitter 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Mag ik de heer Wallage vragen: wat is 
'A.M.'? 

De heer Wallage PvdA): Dat is correct. 

De Voorzitter: Ik zou het graag willen 
begrijpen. 

De heer Wallage (PvdA): Ik ook wel 
eens. Het wordt niet anders gebruikt. 
U mag dit het onderdeel van het 
financieringsschema noemen. 

De Voorzitter: De letters 'A.M.' 
moeten toch iets betekenen? 

Minister Deetman: Het A.M.-deel is de 
vergoeding die de universiteiten 
krijgen in verband met de maatschap-
pelijke dienstverlening. 

De heer Wallage (PvdA): Het probleem 
is dat dit dus niet de afkorting dekt. 
Daarom heb ik u de definitie bespaard. 
Ik zag dit probleem namelijk aanko-
men. 

De Voorzitter: De griffier suggereert 
daarom: het zogenaamde A.M.-deel. 

De heer Wallage (PvdA): Ik vind dat 
een verrijking. 

De Voorzitter: De minister sprak van 
maatschappelijke dienstverlening. Ik 
zou dan zeggen: het M.D.-deel. 

Minister Deetman: Ik ben niet verant-
woordelijk voor de afkortingen. 

De Voorzitter: Dat bent u wel. Er is 
zelfs een motie aangenomen, waarin 
staat dat u niet zoveel afkortingen 
moet hanteren. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 47 (17649). 

De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het doel van deze motie is 
dus niet om het bezuinigingsvolume 
in twijfel te trekken. Integendeel: in de 
motie staat dat het bezuinigingsdeel 
moet worden vastgesteld, doch dat de 
procedure daarvoor zo moet zijn dat 
deze Kamer kan overzien welke de 
consequenties voor de ziekenzorg per 
ziekenhuis en per regio zullen zijn. 

Ook op een tweede punt uit dat 
mondeling overleg zou ik een uitspraak 
van de Kamer willen vragen. Dat heeft 
betrekking op het punt dat ten aanzien 
van de regionale problemen en ten 
aanzien van de voorzieningen in de 
regio, onderscheid zou moeten 
worden gemaakt in de mate waarin 
de academische ziekenhuizen door 
deze maatregelen worden getroffen. 
Sommige regio's kunnen die maatre-
gelen makkelijker opvangen dan 
andere regio's. Dat onderscheid 

zouden wij in het deelplan dat de 
minister moet vaststellen, nadrukkelij 
ker tot uitdrukking willen zien komen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wallage, 
Müller-van Ast en Mik wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het concept-deel-
plan geneeskunde in de voorgestelde 
maatregelen voor de academische 
ziekenhuizen geen onderscheid wordt 
gemaakt naar de aard van de door 
deze ziekenhuizen te verzorgen 
regio's; 

overwegende, dat met name de 
noordelijke regio zich kenmerkt door 
een geringe dichtheid van bedden en 
specialisten en door de afwezigheid 
van gespecialiseerde ziekenhuizen 
(anders dan het academisch ziekenhuis 
Groningen); 

nodigt de regering uit, bij de definitieve 
vaststelling van het deelplan meer 
rekening te houden met de regionale 
verschillen, met name ten gunste van 
het academisch ziekenhuis Groningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 48(17649). 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De tijd ontbreekt om een 
analyse te geven van het zeer boeiende 
mondelinge overleg, waarbij twee 
bewindslieden aanwezig waren. 

Ik heb slechts twee vragen over de 
twee concrete punten die in de moties 
van collega Wallage aan de orde zijn 
gesteld. De eerste motie had betrek-
king op het zogenaamde AM-deel. 
Houdt aanvaarding van deze motie in, 
dat opnieuw een aanmerkelijke 
vertraging in de totstandkoming van 
de taakverdelingsoperatie voor het 
medisch cluster ontstaat? Zo ja, is dit 
dan wel verantwoord? U mag dit een 
retorische vraag noemen. 

Mijn tweede vraag betreft de motie 
over de situatie in Groningen. Zie ik 
het juist dat het bedrag dat hiervoor 
eventueel wordt vrijgemaakt ten laste 
zal komen van de andere instellingen? 
Of ziet de minister een andere, betere 
manier om enigermate met de 
regionale aspecten rekening te 
houden? Daarvoor heb ik tijdens het 
mondeling overleg ook gepleit. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de ombuiging op het 
onderdeel 'wetenschappelijk perso-
neel patiëntenzorg' - het zogenaamde 
AM-deel - betreft, heeft de minister 
tijdens het mondeling overleg 
onomwonden toegezegd dat hij 
knelpunten die zich op dit gebied 
voordoen zal melden aan de Kamer. 
Hoe ziet hij dit in de tijd? In welke fase 
kan hij hierover meer duidelijkheid 
verschaffen? 

De VVD-fractie heeft betoogd dat in 
Groningen sprake is van een specifieke 
situatie, vanwege de gezondheidszorg-
aspecten. Specifieke situaties 
kunnen een specifieke benadering 
vergen. Daaraan houden wij vast. Wij 
vinden dat de minister op dit punt een 
duidelijke opening moet bieden. Doet 
hij dat niet, dan zullen wij genoodzaakt 
zijn te overwegen steun te verlenen 
aan de motie-Wallage. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even terug op 
de suggestie die de minister tijdens 
het mondeling overleg deed, namelijk 
dat er nog wel wat rek in de patiën-
tenzorg zou zitten. Ik zal niet beweren 
dat er in het geheel geen rek in zit, 
maar ik betwijfel of de rek wel zo 
groot is als de minister suggereerde. 
Hij illustreerde zijn vermoedens met 
de opmerking dat de aanstelling van 
440 man wetenschappelijk personeel 
niet of nauwelijks is geresulteerd in 
een grotere produktie. 

In onze ogen houdt hij bij het 
trekken van deze conclusie onvoldoen-
de rekening met de toenemende 
moeilijkheid van de ingrepen, met de 
preventieve taken, met meer overleg 
in teamverband, met de intercollegiale 
toetsing, met een betere voorlichting 
aan patiënten en dergelijke. Hetzelfde 
zou kunnen worden gezegd van de 
opmerkingen die werden gemaakt 
over de conclusies van de commissie-
Groot. Hierbij gaat het in feite om 
progressie van de kwaliteit. Daarvoor 
is natuurlijk ook mankracht nodig. De 
conclusie 'er zit veel rek in' lijkt mij 
voorbarig. Vandaar dat ook wij gaarne 
meer zicht willen hebben op de 
mogelijke gevolgen voor de patiënten-
zorg. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat in de kern van de 
zaak om de algemene vergoedingen 
die de instellingen krijgen voor 
maatschappelijke dienstverlening en 
met name om de bezuinigingen 
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Deetman 
daarop in het kader van het zogenaamd 
medisch cluster. Er zijn enkele 
expliciete vragen gesteld die ik eerst 
zal beantwoorden. 

De heer Lansink heeft gevraagd of 
door aanvaarding van de motie bij de 
uitvoering van de taakverdelings- en 
concentratie-operatie niet een aanmer-
kelijke vertraging zou optreden. Dat is 
het geval. Het deelplan geneeskunde 
moet binnenkort worden vastgesteld. 

De heer Lansink vroeg verder of een 
vertraging verantwoord is. Ik meen 
van niet. Er is al heel wat geduld 
betracht. Wij moeten nu een aantal 
stappen zetten. 

De heer Lansink heeft gelijk wanneer 
hij zegt dat datgene wat in Groningen 
niet kan elders moet gebeuren. Een 
andere oplossing, binnen de onder-
wijsbegroting, zie ik niet. Zo'n oplos-
sing vind ik ook niet wenselijk. 

De heer Dees wilde weten in 
hoeverre met regionale omstandighe-
den rekening wordt gehouden. Wat 
Groningen betreft, zullen wij na de 
vaststelling van het deelplan hier en 
daar inderdaad voor vragen komen te 
staan in het kader van de uitvoering, 
onder andere in verband met de 
patiëntenzorg. 

Ik heb tijdens het mondeling 
overleg gezegd dat ik opensta voor 
overleg op dit punt, waarin ik mij ook 
reëe! wil opstellen tegenover het 
ziekenhuis en de universiteit te 
Groningen. Wel vind ik dat hieraan nu 
een zeker kader moet worden gegeven. 
Doen zich problemen voor, dan ben ik 
in voor overleg om te bezien hoe 
oplossingen kunnen worden gevon-
den, rekening houdend met de 
specifieke regionale omstandigheden. 
Dat zal gebeuren. 

De heer Wallage heeft gezegd dat 
wij de consequenties niet kunnen 
overzien. Wij zijn al geruime tijd bezig 
in het medisch cluster. Wij weten dat 
het nu niet anders kan. Nu zal er een 
begin worden gemaakt met een 
disciplineplan. Voor de component 
'onderzoek' daarvan heeft men het 
nuttig geoordeeld, de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen in te 
schakelen, terwijl de universiteiten 
zelf de onderwijscomponent ervan 
zullen bezien. 

Dat moet over een jaar klaar zijn. 
Daarna wordt gekeken naar het 
onderdeel volksgezondheid, met 
name de patiëntenzorg. Dit leidt in 
1986 tot een disciplineplan. Welnu, 
dat betekent dat in het deelplan dat 
moet worden vastgesteld, er een 
aantal zaken zijn - wij hebben dit bij 
andere taakverdelingsbeslissingen 
ook gehad - die nog een nadere 

invulling moeten verkrijgen. Het 
bedrag is genoemd; de nadere 
invulling komt later omdat er een 
bepaalde besluitvormingsprocedure 
wordt gevolgd. 

Ik kom nu toe aan de toewijzing en 
de verwerking van dit bedrag. De kern 
is, dat daar waar blijkt dat taken van 
onderwijs en onderzoek dan wel 
patiëntenzorg door de instellingen 
zouden worden aangetast en er op dit 
punt door mij nadere besluitvorming 
is vereist, zal ik, zoals ik in het monde-
ling overleg heb toegezegd, de Kamer 
informeren. Dat geldt voor de wijze 
waarop het AM-deel wordt verwerkt; 
ik heb daarover een toezegging 
gedaan. 

Dat geldt wanneer een academisch 
ziekenhuis een taak in het kader van 
de patiëntenzorg wil afstoten naar 
anderen; daarvoor is een procedure 
afgesproken tussen staatssecretaris 
Van der Reijden en mij. Er is gezegd, 
dat alvorens in dat kader concrete 
beslissingen worden genomen, de 
Kamer zal worden geïnformeerd. 

Samenvattend herhaal ik de 
toezegging gedaan in het mondeling 
overleg. Daar waar het deelplan dat 
moet worden vastgesteld, nadere 
uitwerking behoeft, ben ik bereid om, 
alvorens knopen terzake worden 
doorgehakt, de Kamer te informeren. 

Ik ben reeds ingegaan op de motie 
van de heer Wallage over de regionale 
problematiek. Ik wil aantekenen dat ik 
aan deze moties geen behoefte heb 
en ik zou de Kamer dan ook willen 
aanbevelen, deze moties niet aan te 
nemen. 

Mij rest nog de beantwoording van 
een vraag van de heer Dees over het 
tijdpad. Voor een deel heb ik die 
vraag al behandeld in het kader van 
het disciplineplan. Daar waar nadere 
beslissingen nodig zijn en nadere 
uitwerkingen gegeven worden, zeg ik 
de Kamer toe dat ik haar hierover zal 
informeren. Ik ben alleen enigszins 
voorzichtig om te zeggen hoe het 
tijdpad er uit zal zien. Immers, het 
afstoten van patiëntenzorgtaken zal 
van ziekenhuis tot ziekenhuis kunnen 
verschillen. Wanneer er regio's in het 
geding zijn, moet je de situatie in die 
regio betrekken. Ik geloof niet dat het 
verstandig is, aangezien dit alles 
nauw luistert, om nu al te zeggen 
binnen hoeveel maanden de zaak 
afgewikkeld moet worden. Aan de 
andere kant zou ik het niet verstandig 
vinden om taakverdeling en concentra-
tie te laten verzanden tot een ponds-
pondsgewijze bezuiniging. 

Dat betekent wel dat wij druk op de 
ketel moeten houden. Daarom hecht 

iker zeer aan, het deelplan Geneeskun 
de in augustus te kunnen vaststellen. 
Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat 
er een volgende stap wordt gezet en 
wordt het zowel voor academische 
ziekenhuizen als voor universiteiten 
evident dat men in dit geheel op enig 
moment tot plannen en voorstellen 
moet komen, kortom dat er knopen 
moeten worden doorgehakt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen over de moties te houden op 
donderdag 28 juni aan het einde van 
de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
Ziekenfondswet en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (18208). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De gezondheidszorg is in 
de afgelopen weken en vooral in deze 
week, opnieuw in het middelpunt van 
de politieke actualiteit terecht geko-
men. De eerste geslaagde harttrans-
plantatie in Nederland heeft de 
samenleving geconfronteerd met de 
grenzen van de zorg die veelal - ik zeg 
nadrukkelijk niet altijd - samenvallen 
met financiële grenzen. Ik ga natuurlijk 
nu niet verder op die kwestie in. 

Ik stel echter wel nadrukkelijk vast, 
dat de samenhang tussen het volume-
beleid - dat is de aard en het aantal 
verrichtingen - alsmede de toets van 
de niet overzienbare en de niet 
draagbare risico's en de financierings-
structuur geboden is. Te veel is in de 
discussies, ook buiten deze Kamer, 
het volume en de financiering losge-
koppeld. 

Een andere samenhang - ik spreek 
nu over de financieringsstructuur 
zelf - betreft die tussen het inkomen 
en het te dragen of juist niet te dragen 
risico. Het gaat dan vooral om de niet 
te dragen risico's. 

Aparte aandacht moet daarbij 
besteed worden aan diegenen die een 
groter risico voor ziekten met zich 
dragen. Dat hoeven niet altijd oudere 
mensen te zijn, maar men kan in elk 
geval wel zeggen dat de bejaarden 
globaal genomen tot die groep 
behoren. 
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Lansink 

De knelpunten in de bejaarden- en 
in de vrijwill ige verzekering, welke om 
een oplossing vragen hebben dan ook 
een begrijpelijke achtergrond. De 
vergrijzing van de samenleving 
alsmede de terechte uitbreiding van 
het voorzieningenpakket met name 
voor de oudere mensen, vergen extra 
middelen die door een samenleving 
die solidair wi l en moet zijn met de 
zwakkeren moet worden opgebracht. 

Tegen die achtergrond kan mijn 
fractie voorlopig instemmen met de 
overdracht van financiële middelen 
van particuliere ziektekostenverzeke-
raars naar de Vereniging van Neder-
landse Ziekenfondsen. Het blijft 
overigens een geldstroom die om een 
meer structurele regeling vraagt. Ik 
ben benieuwd hoe die stroom van 
KLOZ naar VNZ ook voor 1985 en 
1986 wordt gewaarborgd in afwachting 
van een fundamentele wijziging van 
het stelsel van ziektekostenverzekerin-
gen. 

Ik stel vast dat daarover gestelde 
vragen in de schriftelijke gedachten-
wisseling met de regering niet 
overtuigend zijn beantwoord. Ik zou 
de staatssecretaris wil len vragen nu 
op dat punt in te gaan. 

De stelselwijziging is thans niet aan 
de orde. Toch blijf ik benieuwd naar 
de vorderingen op dit punt. De 
staatssecretaris zou de Kamer in elk 
geval kunnen informeren over de 
verdere procedure nu de adviezen van 
de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid, de Ziekenfondsraad en de 
Sociaal Economische Raad geleidelijk 
binnenkomen. Die adviezen bieden 
aanknopingspunten voor een structu-
rele oplossing, ook wanneer het 
trefwoord de volksverzekering is. 

Ik stel namelijk vast en doe dat met 
enig genoegen, dat een eventuele 
beperking van het verstrekkingenpak-
ket en de aanvaarding van eigen 
risico's aan het trefwoord volksverze-
kering kunnen worden opgehangen. 
Ik doel daarbij met name op het 
advies van de Nationale Raad dat is 
vastgesteld. De Ziekenfondsraad 
vergadert morgen als ik het wel heb. 

Intussen is de staatssecretaris nog 
steeds gehouden de ombuigingstaak-
stelling voor 1985 en 1986 in te vullen. 

Speelt - na het in de ijskast verdwij-
nen van de motie van collega Kamp 
en mijzelf - daarin de vri jwil l ige 
verzekering en de bejaardenverzeke-
ring een hoofdrol? Wanneer zullen de 
Kamer voorstellen ter zake bereiken? 

Mijnheer de Voorzitter! De samen-
hang tussen de financieringstructuur 
voor de gezondheidszorg en de 
inkomenspolitiek blijkt duidelijk uit de 

oplossing welke gekozen is voor het 
vraagstuk van deAOW-plus-problema-
tiek; een vraagstuk waarover de 
Kamer eerder met de bewindslieden 
van gedachten mocht wisselen in een 
uitgebreide commissievergadering. 

De fractie van het CDA heeft 
destijds ingestemd met de globale lijn 
van de benadering waarbij de verlich-
ting voor de gehuwde bejaarden die 
inderdaad noodzakelijk was gezocht 
werd in een verhoging van de premie 
voor de ongehuwde bejaarden, die in 
een wat bevoorrechte positie verkeer-
den, althans als men het relatief 
bekijkt. Bij de nadere uitwerking blijkt 
overigens dat nieuwe c.q. andere 
onrechtvaardigheden gaan ontstaan, 
zeker wanneer de verschillende 
inkomensklassen - genummerd 1 tot 
en met 8 - worden vergeleken. 

Ons stelsel zit kennelijk zo ingewik-
keld in elkaar dat niet of nauwelijks 
voorkomen kan worden dat negatieve 
koopkrachteffecten niet terechtkomen 
bij degenen die zulks wat beter 
zouden kunnen dragen. De hoogstbe-
taalden in deze inkomensklassen gaan 
er enigszins op vooruit. De zwaarste 
lasten zitten in de middengroep. 

Ik vraag daarom de staatssecretaris 
nog eens nadrukkelijk naar dit punt te 
wil len kijken. Ik erken dat het een 
moeilijk vraagstuk is. Ik zie ook niet 
goed hoe dat op een simpele wijze te 
veranderen is. Het blijft een structureel 
punt dat het heel moeilijk werken is 
met glijdende schalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
schriftelijke gedachtenwisseling met 
de Kamer is gebleken dat het ten laste 
brengen van het Rijk van een verschui-
ving van f 120 min., welke met deze 
operatie gemoeid zijn, uitgesloten 
moet worden geacht. Mijn fractie 
deelt die opvatting. Wij vragen ons 
echter tegelijkertijd af of een deel van 
de verschuiving niet ten laste van de 
algemene kas van de ziekenfondsen 
kan worden gebracht, die beheerd 
wordt door de Ziekenfondsraad. 

De financiële situatie van de 
ziekenfondsen en bijgevolg van de 
algemene kas is immers in de afgelo-
pen maanden, als de informatie 
daarover juist is, drastisch verbeterd 
mogelijk zelfs door het volumebeleid. 
Als het het volumebeleid is, durf ik de 
stelling aan dat van een structurele 
verbetering kan worden gesproken. 

Ziet de staatssecretaris in dit feit 
geen aanleiding om alsnog een deel 
van de lastenverschuiving van 120 
miljoen - ik denk hierbij aan de helft, 
ook om wetstechnische redenen - t e n 
laste te laten komen van de algemene 
kas? De lastenvermindering voor de 

gehuwde bejaarden blijft dan ongewij-
zigd, terwijl de lastenverzwaring voor 
de ongehuwde bejaarden tot de helft 
kan worden teruggebracht. Hierdoor 
kan een evenwichtiger beeld ontstaan. 

Ikvraagde regering of dezegedachte 
haar aanspreekt. Indien deze vraag 
bevestigend wordt beantwoord, dan 
zou ik het op prijs stellen als de 
regering alsnog met een nota van 
wijziging komt waarin dit wordt 
verwerkt. Het is natuurlijk ook denk-
baar om de zaak via een amendement 
te regelen. Ik wilde echter eerst aan 
de regering vragen hoe zij daar tegen 
aankijkt, ook omdat mij de toereikende 
informatie over de versterking van de 
algemene kas, althans in details, 
ontbreekt. 

De CDA-fractie stemt in met de 
beschouwing over de beheerskosten 
van de ziekenfondsen. Een budgette-
ring is daar inderdaad geboden. In het 
voorlopig verslag heeft mijn fractie 
enkele vraagtekens gezet bij de 
indirecte en de directe budgettering. 
Die vraagtekens zijn weggeschoven 
door de beantwoording. Ik erken dat, 
hoewel daarbij pasteen meertaakstel-
lend karaktervan het financieel 
overzicht. Ik blijf echter met één punt 
zitten. Als wi j de ziekenfondsen in de 
toekomst een zwaardere taak wil len 
toekennen, dus meer wil len laten zijn 
dan een financieel doorgeefluik, dan 
moeten de fondsen daartoe ook een 
zekere mate van bestedingsvrijheid 
hebben. 

Ik vraag de staatssecretaris dan ook 
of bij de directe budgettering een 
zekere mate van bestedingsvrijheid 
voor de ziekenfondsen kan worden 
gegarandeerd, opdat de eigen taak en 
functie van de ziekenfondsen waarge-
maakt kunnen worden of, beter nog, 
versterkt kunnen worden. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De problematiek in de 
ziektekostenverzekering is zeer divers. 
In de ziekenfondsverzekeringen zelf 
spelen de verplichte en de vri jwil l ige 
verzekeringen, de vraag van de 
medeverzekeringen en eventuele 
leeftijdstoeslagen. Ik ondersteun de 
staatssecretaris op het punt dat deze 
geen plaats moeten krijgen in het 
stelsel van wettelijke ziektekostenver-
zekeringen. De eventuele kindertoesla-
gen vormen ook een punt. De vraag 
van de toegankelijkheid brengt ons 
vanzelf op de volksverzekeringen. Ook 
spelen de hoge lasten van de bejaarden 
en de AOW-plus-problematiek. 
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Groenman 
Er liggen echter ook problemen in 

de relatie tot de particuliere ziektekos-
tenverzekeringen, zoals het lokaas van 
de lage premies voor jongeren, de 
scheefgroei in verzekerdenbestanden 
die hier het gevolg van is geweest en 
de vermindering van de solidariteit 
van jong naar oud. Die solidariteit is 
nu juist de enige manier om de kosten 
van ziektekostenverzekeringen voor 
iedereen betaalbaar te laten zijn. De 
goede risico's dienen voor de slechte 
risico's mee te betalen. De leeftijds-
groep en de bevolkingsgroep waartoe 
mensen behoren, behoren er in de te 
betalen premie niet toe te doen. 
Gelukkig is dit blijkens het antwoord 
van de staatssecretaris op mijn 
vragen in de UCV van november ook 
zijn opvatting. 

Dit wijst in de eerste plaats allemaal 
in de richting van een volksverzekering. 
Structurele oplossingen zijn nodig. 
Helaas zijn die in de afgelopen 
maanden en zelfs dagen niet dichterbij 
gekomen, als je deze ten minste 
afmeet aan de uitgebrachte adviezen. 
Hoe stelt de staatssecretaris zich het 
tijdpad voor de herziening momenteel 
voor? Oplossingen voor de meest 
acute problemen zijn noodzakelijk. 
Mede mijn fractie heeft daarop 
aangedrongen. Deze zijn nu voorge-
steld, zie het wetsvoorstel. 

De spanning die in de vrijwillige 
verzekering was komen te bestaan, 
was het directe gevolg van de al 
genoemde scheefgroei in het verzeker-
denbestand tussen vrijwillig zieken-
fonds en particuliere ziektekostenver-
zekering. De acceptatieplicht versus 
drempels voor ouderen was daarvan 
de oorzaak. Het gevolg was een 
jaarlijks scherpe premiestijging in het 
vrijwillige ziekenfonds, vooral in de 
toch al dure fondsen waar uiteraard 
de uitstroom het sterkst was. Het 
gevolg hiervan was dat er een grote 
spanning ontstond op de bestaande 
verevening tussen dure en goedkope 
vrijwillige ziekenfondsen. Dit heeft 
geleid tot dit wetsontwerp en tot het 
vrijwillige perspectief van de KLOZ en 
de VNZ. De vraag is dan of het er 
inderdaad naar uitziet dat het vrijwilli-
ge perspectief in de komende jaren 
wordt voortgezet en waar dit van 
afhangt. Zijn de vooruitzichten voor 
de herziening daar mede bepalend 
voor? 

Ik steun overigens dit onderdeel 
van het wetsontwerp dat op de 
vrijwillige verzekering slaat. Ik ben 
verheugd over de mededeling van de 
staatssecretaris in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat 
geen premieverhoging per 1 juli 

aanstaande voor de vrijwillige 
verzekerden bij een ziekenfonds nodig 
is. Deze dreiging bestond nog wel, 
omdat het criterium daarvoor, door 
een rechterlijke uitspraak gesteld, was 
of de kosten zich volgens de verwach-
tingen van de staatssecretaris zouden 
ontwikkelen. Dat blijkt nu zo te zijn. Is 
over het gelijk blijven van de premie 
in het tweede halfjaar overigens al 
overeenstemming bereikt met de 
ziekenfondsen? 

Een instrumentarium om de 
beheerskosten te kunnen beheersen is 
noodzakelijk. Dat is een goede zaak. 
Eveneens valt toe te juichen dat de 
nul volumegroei per 1 januari 1984 
reeds is gerealiseerd. Ik zou er prijs op 
stellen, wat meer inzicht te krijgen in 
de oorzaak van het sterk uiteenlopen 
van de kosten per verzekerde van 
ziekenfondsen. Het is bekend dat deze 
oorzaken sterk uiteenlopen, maar de 
verschillen ook bij ongeveer vergelijk-
bare ziekenfondsen qua grootte en 
urbanisatiegraad zijn frappant. Dat 
geldt niet alleen voor de beheerskos-
ten, maar ook voor allerlei andere 
kosten, zoals voor ziekenhuisverple-
ging. 

Kan de staatssecretaris ons toezeg-
gen dat hij ons daarover te eniger tijd 
wat meer inzicht zal verschaffen? Het 
gaat dus om de oorzaken van de 
verschillen. Dit lijkt mij van groot 
belang wanneer te zijner tijd de 
stelselherziening ziektekostenverzeke-
ringen bekeken moet worden. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
hoorde, maar dat kan best aan mij 
liggen, aanvankelijk mevrouw Groen-
man spreken over de verschillen per 
verzekerde in een ziekenfonds. 
Mevrouw Groenman bedoelt toch de 
verschillen van de kosten van verze-
kerden tussen de verschillende 
ziekenfondsen. Zo moet ik het toch 
begrijpen, neem ik aan? 

Mevrouw Groenman (D'66): Dat is 
inderdaad juist. De verschillen 
moeten dan gespecificeerd worden 
naar grootte van het ziekenfonds en 
de urbanisatiegraad. 

Ik kom toe aan de bejaardenzieken-
fondsverzekering en de bekende 
AOW-plus-problematiek, die schrij-
nend is en een snelle oplossing 
noodzakelijk maakt. Dat heeft ove-
rigens toch al weer te lang geduurd. 
De oplossing wordt nu namelijk pas 
voorgesteld. De eis van de budgettaire 
neutraliteit is op zichzelf begrijpelijk, 
zolang het erom zou zijn gegaan de 
rijksbijdrage constant te houden. 

De budgettaire neutraliteitsvoor-
waarde had naar onze mening echter 

niet binnen de bejaardenziekenfonds-
verzekering zelf gezocht moeten 
worden, aangezien alleenstaanden 
dan de dupe worden. Zij draaien 
ervoor op. Het is de vraag of dat 
gerechtvaardigd is. Ons antwoord is 
'neen'. 

De staatssecretaris heeft zelf in de 
memorie van antwoord aangegeven 
dat alleenstaanden gemiddeld een 
veel hoger percentage betalen van de 
eigen ziektekosten dan gehuwden. 
Dat is nu al zo. Een alleenstaande 
betaalt gemiddeld 18% van de eigen 
ziektekosten en een echtpaar 24,5%. 
Dat is dan wel van twee keer de 
gemiddelde ziektekosten per bejaarde-
verzekerde. Per persoon betalen 
gehuwden dus de helft ervan, dat is 
12,25%. 

Een ander cijfer kan hierin nog wat 
meer inzicht geven. De gemiddelde 
kosten van een echtpaar waren in 
1983 476,50 gulden per maand. Voor 
een alleenstaande ligt dat op de helft, 
nemen wij even aan. In de laagste 
premieklasse zal een premie gaan 
gelden voor beiden van 37,15 gulden. 
Dat betekent dat voor een echtpaar 
wordt bijgelegd 92,2% van de kosten 
en voor een alleenstaande wordt 
bijgelegd 84,4% van de kosten. Dat 
laatste is dan ook nog eens van een 
veel lager bedrag. Ook wanneer men 
uitrekent wat per persoon wordt 
toegelegd, ligt dit voor gehuwden 
hoger dan voor ongehuwden. Daarin 
komt tot uitdrukking dat van alleen-
staanden nu al veel meer wordt 
gevraagd dan van gehuwden en in 
feite binnen de grenzen van een 
bejaardeverzekering de alleenstaande 
mee betaalt aan de kosten van een 
echtpaar. Is overigens te zeggen hoe 
de percentages komen te liggen in de 
voorgestelde regeling? Het wordt 
naar mijn gevoel waarschijnlijk nog 
schever. 

Het voorstel van de regering om 
ongehuwden extra kortingen voor 
gehuwden te laten betalen, wordt 
onder meer verdedigd met de stelling 
dat bij een gelijk inkomen alleenstaan-
den weliswaar veel meer premie 
zullen betalen dan gehuwden, maar 
ook meer van hun aanvullend pensioen 
overhouden. Op zichzelf is dat 
natuurlijk wel waar, maar de redene-
ring gaat niet op. Een gelijk inkomen 
van gehuwden en ongehuwden 
betekent in alle gevallen dat de 
ongehuwde aanzienlijk meer aanvul-
lend pensioen heeft opgebouwd en 
wel ongeveer30% van het minimumin-
komen meer. Dat komt overeen met 
wat de ongehuwde minder aan AOW 
ontvangt, omdat hij maar 70% krijgt. 
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Groenman 
D'66 is van mening dat de eventuele 

extra draagkracht van ongehuwden 
met de korting van 30%, die overigens 
nauwelijks is beredeneerd, voldoende 
is verdisconteerd. Voor een lager 
AOW-pensioen heeft dezelfde onge-
huwde overigens in het verleden wel 
een gelijke premie betaald. Ik heb met 
genoegen in de bijdrage van de heer 
Linschoten aan de UCV van november 
jongstleden gelezen dat het aanvullend 
pensioen een zaak is van de mensen 
zelf. 

Zij hebben er zelf voor gespaard. 
Het gaat dan niet aan, een toch al 
bestaande premie-overdracht van 
ongehuwden naar gehuwden nog 
eens verder op te schroeven. Ik hoop 
dat de heer Linschoten die conclusie 
deelt. Bovendien wordt op het 
aanvullend inkomen van ongehuwden 
toch al vaak meer beslag gelegd dan 
op dat van gehuwden. Zoals het 
Platform van organisaties voor 
alleenstaanden ons heeft duidelijk 
gemaakt zijn bij voorbeeld de retribu-
ties voor de gezinsverzorging veel 
hoger. 

De op het eerste gezicht redelijk 
ogende verhouding tussen wat 
mensen van hun aanvullend pensioen 
moeten betalen, 60% voor gehuwden 
en 35% voor ongehuwden, is niet 
anders dan misleidend. Bij een gelijk 
inkomen betaalt de ongehuwde 
gemiddeld veel meer, terwijl de 
kosten gemiddeld lager zijn. 

Mijn fractie heeft tegen de inkomens 
overdracht de grootst mogelijke 
bezwaren. Dat levert een probleem op 
voor de beoordeling van het wetsvoor-
stel, omdat het enerzijds goede zaken 
beoogt maar anderzijds in het zoeken 
naar een tijdelijke noodoplossing voor 
de problemen van gehuwden een 
aanmerkelijke onrechtvaardigheid in 
zich draagt in de richting van ongehuw-
den. 

Ik zou het veel redelijker en veel 
minder pijnlijk vinden indien als 
noodoplossing alleen voor gehuwden 
een extra-korting was voorgesteld en 
men die niet zou laten betalen door 
ongehuwde bejaarden maar door de 
deelnemers aan het verplichte 
ziekenfonds. Dat zou neerkomen op 
een verhoging van de bijdrage uit de 
algemene kas met f 120 min. Aan die 
algemene kas betalen ongehuwden 
overigens relatief ook al meer dan 
gehuwden in relatie tot de kosten. 
Geïsoleerd zou zo'n oplossing 
neerkomen op een premieverhoging 
voor het verplichte ziekenfonds met 
iets meer dan 0,1 procentpunt. De 
regeling voor ongehuwden kan dan 
gelijk blijven aan de huidige. Dan nog 

betaalt de ongehuwde veel meer aan 
zijn of haar ziektekosten dan gehuw-
den. 

Het amendement dat de PvdA-fractie 
heeft ingediend met betrekking tot de 
verhouding tussen de rijksbijdrage en 
de algemene-kasbijdrage aan de 
bejaardenziekenfondsverzekering 
kunnen wij van harte ondersteunen. 
Dat is niet helemaal het geval met 
datgene wat, naar ik tot dusver heb 
begrepen, de oplossing van de PvdA 
inhoudt. Dit komt erop neer, dat ook 
voor ongehuwden een percentage 
wordt gesteld, dat maximaal mag 
worden afgehaald van het aanvullend 
inkomen voor premie en belasting te 
zamen, alleen een lager, namelijk 
25%. Hoewel dit beter is dan het 
voorstel van de regering lost ook dit 
voorstel de onevenwichtigheden die 
ik heb genoemd niet helemaal op. 

Ik geef er nogmaals voorkeur aan 
het voor ongehuwden, totdat de 
stelselherziening aan de orde is, even 
te laten wat het nu is en alleen voor 
gehuwden de voorgestelde noodop-
lossing in te voeren, te financieren uit 
de algemene kas. Daarmee wordt ook 
voorkomen dat nu al een voorschot 
wordt genomen op de bijdrage die 
onderscheiden bevolkingsgroepen in 
een eventuele volksverzekering 
moeten leveren aan hun ziektekosten. 
Daarin moet onzes inziens namelijk 
ook aan de orde komen de vraag, of 
het wel gerechtvaardigd is dat zulke 
grote solidariteitsoverdrachten 
bestaan tussen ongehuwden en 
gehuwden. Overigens speelt dat 
probleem naar ik mij zeer wel bewust 
ben niet alleen in de ziektekostensfeer. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De RPF-fractie is verheugd, 
dat nog voor het zomerreces een 
wetswijziging wordt behandeld die 
een einde moet maken aan datgene 
wat wij de AOW-plus-problematiek 
zijn gaan noemen. Reeds in de UCV 
van 2 november 1983 heb ik namens 
mijn fractie gesproken van een 
bestaande onrechtvaardigheid ten 
opzichte van de bejaarden die dankzij 
spaarzin en gevoel van eigen verant-
woordelijkheid een klein pensioen 
hebben opgebouwd en daarvoor nu 
in feite worden gestraft. 

In elk geval vloeit het effect van hun 
spaarzin voor een groot deel weg in 
bedragen die moeten worden betaald, 
zoals belastingen en premie zieken-
fonds. De vraag is alleen met welke 
datum de nieuwe regeling voor de 
AOW-plussers van kracht zal zijn. Ik 
spreek nu reeds de wens uit, dat het 
op zeer korte termijn kan gebeuren. 

De moeilijke financiële positie van 
het rijk is overbekend. De vraagstukken 
waarmee de staatssecretaris heeft te 
maken zijn verre van eenvoudig. Toch 
meent mijn fractie dat de voor de 
AOW-plus-problematiek gekozen 
oplossing slechts ten dele recht doet 
aan hen die in het verleden onder 
vaak moeilijke omstandigheden geld 
hebben gespaard voor het opbouwen 
van een klein pensioen. Kan de 
staatssecretaris een dergelijke 
opvatting billijken en heeft hij plannen 
om dit probleem in de nabije toekomst 
aan een nader onderzoek te onderwer-
pen? 

Dat de gehele actie nu budgettair 
neutraal moet verlopen laat zich 
verstaan. In dat kader - ik heb het ook 
in november gezegd - gaat mijn 
fractie node akkoord met de beslissing, 
de premie ziekenfondsverzekering 
voor ongehuwden niet onaanzienlijk 
te verhogen. De in de memorie van 
antwoord aangereikte cijfers spreken 
duidelijke taal. Een ongehuwde 
bejaarde betaalt ongeveer 18% van 
zijn kosten en een gehuwde ongeveer 
24,5% van de kosten van een echtpaar. 
Enige bijstelling valt dan ook te 
billijken. Hoe komen de percentages 
er na deze uit te zien? 

De RPF-fractie heeft er wel behoefte 
aan op te merken, dat in voorkomende 
gevallen niet al te snel de rekening 
moet worden gepresenteerd aan 
alleenstaanden, of het nu bejaarden 
betreft of niet. Aandacht voor de 
positie van de alleenstaanden is zeker 
niet te veel gevraagd. Op dat punt 
sluit ik mij aan bij vragen die zoeven 
door collega Groenman zijn gesteld. 

Het wetsvoorstel heeft de discussie 
over de invoering van kinderpremies 
in de vrijwillige ziekenfondsverzeke-
ring opnieuw aangezwengeld. De 
nadere motivering die wij op dit punt 
van de regering hebben gevraagd, 
geeft duidelijker aan, dat met name 
door een wel invoeren van leeftijds-
toeslagen de solidariteitsgedachte en 
de acceptatieplicht zullen worden 
ondergraven. 

Uiteraard zijn we het op dit punt 
van harte met de regering eens. 
Daartegenover staat door het niet 
invoeren van kinderpremies de 
zwakkere concurrentiepositie van de 
vrijwillige verzekering ten opzichte 
van de particuliere verzekeraars. Juist 
op dit punt is toetreding tot een 
particuliere verzekering zoveel 
aantrekkelijker. Met name hierdoor 
blijft de vrijwillige verzekering in een 
zo moeilijke financieel-economische 
positie verkeren, dat steeds meer 
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begrotingsmiddelen moeten worden 
aangesproken. 

Nogmaals, principieel begrijpen en 
ondersteunen wij de mening van de 
regering op dit punt, maar wij vragen 
ons wel af, of de financieel-economi-
sche kloof tussen de vrijwillige en 
particuliere ziektekostenverzekering 
niet enigszins gedicht dient te worden, 
bij voorbeeld door het invoeren van 
kinderpremies. 

Dan kom ik bij het punt, dat dit 
gehele wetsvoorstel overschaduwt: 
Hoe lang moeten we nog wachten op 
de structurele wijziging van het stelsel 
van ziektekostenverzekeringen? Daar 
draait alles om, hoewel kennelijk niet 
op elk terrein even strikt besluitvor-
ming wordt uitgesteld. Zo hebben we 
dezer dagen kunnen vernemen, dat 
door herziening van het stelsel van 
studiefinanciering studenten moeten 
worden opgenomen in het zieken-
fonds. Loopt een dergelijk besluit dan 
niet vooruit op de feiten? Kortom, 
wordt het argument met betrekking 
tot stelselwijziging niet te pas en te 
onpas gebruikt? 

Ten aanzien van een van de knelpun-
ten bij de vrijwillige ziekenfondsverze-
kering is in de schriftelijke voorberei-
ding ook gediscussieerd over de 
verevening van de in het land bestaan-
de verschillen in premies voor de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering. Wij 
menen, dat tegen een dergelijke 
afvlakking van die kennelijk soms 
forse verschillen geen bezwaren 
behoeven te bestaan. De vraag is 
slechts, of die verevening ook in de 
toekomst moet worden gecoördineerd 
door een particuliere stichting. 
Blijkens de memorie van antwoord is 
het thans niet te overzien. Onze fractie 
zou graag vernemen, wat daarvan de 
reden is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
in het voorlopig verslag reeds aange-
geven, dat onze fractie geen bezwaren 
heeft tegen het systeem van directe 
budgettering van de beheerskosten 
van de ziekenfondsen. De nadere 
motivering, waarom wij hebben 
gevraagd, onderstreept de noodzaak 
daarvan nog eens duidelijk. Daarom 
kunnen we op dit punt volledig 
instemmen met de regeringsvoorstel-
len. 

Tot slot willen we graag op nog 
twee punten verduidelijking zien. In 
de nota van wijzigingen wordt 
voorgesteld, artikel IV voortaan zo te 
lezen, dat de wet met ingang van 1 
januari 1984 in werking treedt, met 
uitzondering van artikel 1 en de 
onderdelen C en D, die op een nader 
door de regering te bepalen tijdstip in 

werking moeten treden. Bij die laatste 
onderdelen gaat het toch om de 
AOW-plus problematiek, die we het 
liefst met terugwerkende kracht tot 1 
januari opgelost hadden willen zien. Is 
dat een haalbare kaart? Zo neen, 
waarom niet? Waarom vult de 
staatssecretaris die datum trouwens 
niet heel concreet in? 

Het voorgaande hangt samen met 
wat in de nota van wijzigingen in de 
toelichting onder de punten 4 en 5 
wordt opgemerkt. Ik citeer: Met de 
regeling van de AOW-plus problema-
tiek zijn de rechten van verzekerden 
gemoeid, zodat dit onderdeel op een 
nader te bepalen tijdstip in werking 
zal treden. Deze staatssecretaris heeft 
echter in de UCV van 2 november 
1983 gezegd, dat de regeling van de 
AOW-plus problematiek met ingang 
van 1 januari 1984 in werking zal 
treden. Als dit om welke reden dan 
ook volstrekt onmogelijk is, kan de 
staatssecretaris dan bij voorbeeld 
toezeggen, dat het per 1 juli wel kan? 

Het tweede punt waarvoor ik nog 
aandacht wil vragen, betreft punt 1 
van de toelichting bij de nota van 
wijzigingen, waarin wordt gesproken 
over vergroting van het aandeel van 
de algemene kas van de verplichte 
ziekenfondsverzekering. Verhoudings-
gewijs neemt hierdoor de bijdrage 
van het rijk af. Is er sprake van een 
begrote of een additionele bezuini-
ging? Als het laatste het geval is 
vragen we,waaraan de gelden dan 
zullen worden besteed. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zitten twee hoofdpunten 
in het wetsvoorstel. Met betrekking 
tot de beheersing van de kosten van 
administratie en beheer krijgen wij de 
indruk, dat in de discussie daarom-
heen nogal wat ruis is gekomen, 
zodat ik behoefte heb aan enige 
verheldering. Er wordt een budget 
vastgesteld en de vraag luidt dan: zal 
de Ziekenfondsraad daarbinnen 
inderdaad de bevoegdheden die de 
sociale partners toekomen om dit te 
verdelen, volledig kunnen aanwenden 
of worden er toch nog nadere voor-
schriften gegeven? Mijn indruk is, dat 
het eerste het geval is, maar ik heb er 
behoefte aan dit in alle helderheid te 
horen vooraleer wij ons over dit 
wetsvoorstel uitspreken. 

Ongetwijfeld zijn de meeste maat-
schappelijke ruis en het meest 
schrijnende karakter gelegen in wat in 
de wandeling heet de AOW + . Het is 
opmerkelijk dat in de schriftelijke 
behandeling door verscheidene 

partijen is gesteld: het is een vereiste 
dat de lasten van de gehuwde 
bejaarden worden verminderd in dit 
kader. Naar mijn mening is politiek 
niet eens verschil van mening dat dit 
is geboden. Het is evenzeer opmerke-
lijk dat ten minste het CDA en D'66 
- wij hebben dat niet nogmaals 
gedaan, nadat ik mij in de desbetref-
fende UCV daarover zeer uitvoerig 
heb uitgelaten, hetgeen ik niet zal 
herhalen, omdat het alom is doorge-
drongen - zeggen, dat dit moet 
gebeuren zonder nieuwe onrechtvaar-
digheden, zoals het heet in het 
eindverslag en in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. 

De regering erkent, zij het in een 
zeer voorzichtige formule het keiharde 
feit, dat de voorstellen die er thans 
nog liggen wel degelijk onrechtvaardig 
zijn, zij het dat zij worden geformuleerd 
als de minste onrechtvaardigheden. 
De minste onrechtvaardigheden zijn 
ontegenzeglijk en onloochenbaar 
onrechtvaardigheden. 

Wij hebben niet alleen kennis 
kunnen nemen van kranteberichten 
ter zake maar degenen die de moeite 
hebben genomen bij de Ziekenfonds-
raad te informeren ook reeds van 
stukken, aldaar inmiddels gereed en 
in ieder geval deze week nog vast te 
stellen. Hierin is sprake van een zeer 
aanmerkelijke meevaller. Ons is 
bekend dat deze meevaller over 
verschillende onderdelen van het 
bereik van de Ziekenfondsraad vallen. 
Ze komen niet alle gelijkelijk of 
wellicht sommige in het geheel niet in 
aanmerking hier in de beschouwingen 
te worden betrokken. 

Ik stel echter vast, dat de staatsse-
cretaris in een eerder uitgevoerde 
calculatie van een tekort van 2,5 mld. 
geen aanleiding heeft gevonden dit 
als rampzalig of onaanvaardbaar te 
kwalificeren en dat hij een voornemen 
op basis van dit geraamde tekort om 
de premies omhoog te brengen, heeft 
geschorst. Ik mag er dus van uitgaan 
dat, nu er een meevaller is, de 
staatssecretaris nog veel minder 
aanleiding heeft zich zorgen te maken 
over de financiële positie. Dit geldt in 
het bijzonder voor de financiële 
positie van de algemene kas. Dit is in 
het kader van het aan de orde zijnde 
onderwerp van het grootste belang. 

Wij willen een laatste en klemmende 
poging doen om alsnog te verhinde-
ren, dat de noodzakelijke en inmiddels 
alom geaccepteerde verlichting van 
de lasten van de gehuwde bejaarden 
niet ten laste wordt gebracht van de 
ongehuwde bejaarden. Ik heb daartoe 
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een amendement vervaardigd en 
meen dat het hedenmorgen is 
verspreid. Het heeft in ieder geval een 
nummer. Ik bedoel met mijn amende-
ment niets anders - naar mijn beste 
kennis heeft het geen andere uitwer-
king - dan datgene wat mevrouw 
Groenman zei: de lasten van de 
ongehuwde bejaarden blijven te dezer 
zake gelijk en die van de gehuwde 
bejaarden worden verminderd, zoals 
voorgenomen in het voorstel van de 
regering. 

Het is - daarover is in de schriftelijke 
voorbereiding voldoende gesteld -
buitengewoon vervelend en naar mij 
bekend is voor velen in den lande een 
grote tegenvaller geweest, dat er 
alweer zo veel tijd is verstreken, zo 
veel meer tijd dan zij, overigens niet 
alleen door de schuld van de regering, 
hadden kunnen verwachten. 

Wij menen dat een verbeterd 
voorstel niet mag lijden onder de nog 
formeel bestaande onzekerheid 
wanneer het zal ingaan. Er zijn wat dit 
betreft toezeggingen gedaan en wij 
hebben er behoefte aan, deze in de 
wet te verankeren. Ook wat betreft de 
ingangsdatum 1 oktober 1984 heb ik 
een amendement voorbereid; het is al 
rond gedeeld. 

Er is al opgemerkt dat een en ander 
geen aanleiding mag vormen om de 
gewenste structurele wijziging te 
vertragen. Vaststaat dat de voorgestel-
de maatregel van tijdelijke aard is en 
wij hopen dat deze overgangsmaatre-
gel zo kort mogelijk zal dienen. Ook 
wat dit betreft heb ik een amendement 
ingediend maar ik weet nog niet of ik 
het zal indienen. Mocht het zo zijn dat 
de positie van de gehuwde bejaarde 
inderdaad verbeterd wordt conform 
de voorstellen, dat de lasten niet 
worden afgewenteld op de schouders 
van de ongehuwde bejaarden en dat 
de staatssecretaris ons een toezegging 
doet wat betreft de duur van de 
overgangsmaatregel, dan ben ik 
bereid om te overwegen dat amende-
ment niet in te dienen. 

Mocht dit alles evenwel niet het 
geval zijn, dan is het van grote 
betekenis dat in de wet duidelijk 
wordt gemaakt dat deze regeling niet 
langer zal duren dan tot uiterlijk 31 
december 1985. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Als 
ik in uw ogen onverhoopt niet aan uw 
eerste verlangen zou kunnen voldoen, 
dan wilt u toch wel antwoord hebben 
wat betreft uw tweede verlangen? 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik wil immer 
graag antwoord hebben op al mijn 
vragen. Ik heb ook slechts aangegeven 
wat onze reactie zou kunnen zijn. 
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Overigens geeft u met het woord 
'onverhoopt' al een aanduiding. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
'Onverhoopt' in uw ogen! 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De AOW-plus-problema-
tiek is een van de onderdelen van het 
wetsvoorstel dat wij vandaag behan-
delen. Het was en is de oorzaak van 
zeer veel onvrede. Dat bleek het 
vorige jaar uitvoerig doordat velen de 
Kamer hierop wezen, hetgeen in 
november tot een UCV leidde. 
Progressie in de belasting en in de 
ziekenfondspremie en gekunstelde 
bruto-netto-verhoudingen als gevolg 
van de Wet aanpassingsmechanismen 
vormden hier de belangrijkste 
aanleidingen. 

De fractie van de VVD is er altijd 
van uitgegaan, dat het in eerste 
instantie ieders eigen verantwoorde-
lijkheid is om voor inkomen te zorgen, 
óók na pensionering door middel van 
een pensioenvoorziening. Als mensen 
hiervoor zorgen en inderdaad voor 
een redelijke voorziening zorgdragen, 
mag het niet zo zijn dat die handelwijze 
door de overheid door middel van 
regelgeving wordt afgestraft. 

Ik realiseer mij dat er in de sfeer van 
de pensioenen ontzettend veel 
problemen rijzen. Ik denk daarbij aan 
de pensioenbreuk, de problematiek 
rond de nabestaandenpensioenen 
enz. Het schrijnendst is echter het nog 
steeds actuele probleem van de 
AOW-plus. 

Mensen die alleen een AOW-uitkering 
hebben, worden - dat is althans hun 
reactie - beter door de overheid 
behandeld. Voor deze groep en 
andere minima worden immers veel 
collectieve middelen aangewend in 
het kader van het inkomensbeleid en 
de netto-netto-problematiek. Mensen 
met een aanvullend pensioen, ook al 
is dat maar heel klein, moeten van dit 
pensioen een enorm grote bijdrage 
leveren juist aan de collectieve 
middelen. 

De fractie van de VVD heeft bij de 
behandeling van de voorjaarsnota-
1983 al gevraagd om hier een verbe-
tering door te voeren, leder systeem, 
waarin de gemiddelde druk op extra 
inkomen kan oplopen tot 99% - het is 
zelfs nog meer in het extreme geval, 
waarin men een aanvullend pensioen 
heeft van f 129 - is in feite te gek om 
los te lopen. 

Het gaat met name om de proble-
matiek van de gehuwde bejaarden. De 
inkomstengrenzen met betrekking tot 
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de premiereducties worden regelmatig 
aangepast met hetzelfde bedrag als 
dat waarmee het AOW-pensioen voor 
bejaarden wordt aangepast. Aangezien 
de AOW voor ongehuwden 7C % van 
dat voor gehuwden bedraagt, zijn de 
toegestane neveninkomsten per 
inkomensklasse van ongehuwde 
bejaarden voortdurend gestegen 
terwijl de toegestane neveninkomsten 
voor gehuwden vrijwel gelijk zijn 
gebleven op een naar ons oordeel te 
laag niveau. 

In de periode sinds 1970 is er in de 
situatie van gehuwden een extra 
ruimte voor neveninkomsten gekomen 
van een kleine f164 extra, terwijl die 
situatie voor ongehuwden heel 
anders ligt. Daar is de extra ruimte 
f4200. De ruimte die men in het totaal 
heeft is gestegen tot f 6200. 

Voor de laagste inkomensklasse die 
is ontstaan nadat de premiereductie-
regeling is uitgebreid in 1976, is de 
zaak scheefgegroeid. Bij een aanvul-
lend pensioentje, waarbij de gehuwde 
bejaarde de ziekenfondsverzekering al 
moet verlaten, betaalt de ongehuwde 
nog steeds de laagste premie. Deze 
scheefgroei, die is ontstaan tussen de 
gehuwde en ongehuwde gepensio-
neerde wat de premielast betreft, is 
enerzijds het gevolg van het systeem 
van aanpassing van de inkomensklas-
sen, anderzijds van de in het leven 
geroepen extra premiereductierege-
ling. In de nota van 4 juli 1983 geven 
de bewindslieden aan dat eigenlijk 
die scheefgroei nooit de bedoeling 
van de diverse maatregelen is 
geweest. De vraag is hoe deze 
problematiek moet worden opgelost 
en met name waar het prijskaartje van 
die oplossing terecht moet komen. 

De nota stelt dat het hoofdprobleem 
van de bejaardenverzekering is 
- zuiver technisch gezien - het 
creëren daarvan. De beste oplossing 
is structureel - al weer zuiver technisch 
gezien - het opheffen van die bejaar-
denverzekering. Binnen een verzeke-
ringssysteem waarin geen onder-
scheid wordt gemaakt in leeftijdsgroe-
pen zal het betalen van een kostendek-
kende premie minder snel tot proble-
men leiden. 

In de huidige situatie wordt nooit 
- ook niet in het meest gunstige geval 
en ook niet in de vierde inkomens-
groep - kostendekkende premie 
betaald. De hoogste premie in de 
bejaardenverzekering is op dit 
moment bijna f45 lager dan de 
gemiddelde kosten per betalende 
verzekerde. De premiereductie die de 
geschetste situatie mogelijk heeft 
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gemaakt, legt inmiddels een zeer 
belangrijk beslag op de collectieve 
middelen. 

Als er al sprake zou moeten zijn van 
niet-kostendekkende premies - en 
daar kun je terecht een vraagteken 
bijzetten - en er dus tekorten moeten 
worden afgedekt, is naar het oordeel 
van de VVD-fractie het aantal subsi-
diënten op dit moment zeer gering. 
Dat is in eerste instantie het Rijk, met 
haar rijksbijdrage, en de algemene 
kas van de verplichte verzekeringen. 

Eigenlijk is die situatie een verloo-
chening van de afkomst van de verze-
kerden, in de bejaardenverzekering. 
Het vrijwillig ziekenfonds kan daarbij 
een rol spelen alsmede de particu-
liere ziektekostenverzekeraars. Beide 
spelen in dit kader een heel belangrijke 
rol. Dat is uit de UCV van verleden jaar 
november duidelijk geworden naar 
aanleiding van een aantal interruptie-
debatjes dat wij met de staatssecretaris 
hebben gevoerd. 

De VVD-fractie is het met de 
opstellers van de nota die heeft geleid 
tot dit wetsontwerp eens dat, gezien 
het bestand van de bejaardenverzeke-
ringen, het zeer wel te verdedigen is 
dat de betrokken risico's mede 
worden gedekt door juist de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering en de particu-
liere ziektekostenverzekeringen. Bij 
de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de overheidsfinanciën 
laat zich immers een verdere uitbrei-
ding van de rijksbijdragen niet 
denken. 

Overigens kan in dit verband de 
vraag aan orde worden gesteld, hoe 
ver de taak van de overheid zich 
überhaupt uitstrekt. Dat overtreft 
evenwel naar ons oordeel de reikwijdte 
van dit debat. Bij de structurele 
herziening van het stelsel van ziekte-
kostenverzekeringen zal daarzonder 
enige twijfel op worden teruggeko-
men. Dat is de beste gelegenheid om 
die materie uit te praten. 

De AOW-plus problematiek wordt 
niet alleen veroorzaakt door het 
bestaan van de bejaarden in de 
ziekenfondsverzekering, maar ook 
door de opbouw van het bruto-netto-
traject van het AOW-pensioen. De wet 
aanpassingsmechanisme heeft 
gedwongen tot een premieniveau dat 
gezien de netto-netto-koppeling niet 
kostendekkend kan zijn in de 
huidige systematiek. 

Gedwongen door de netto-netto-
koppeling is de gekozen systematiek 
zodanig dat een ieder die maar iets 
boven het brutoniveau van die 
netto-AOW uitsteekt, als gevolg van 
die neveninkomsten, met een guilloti-

ne van extra ziekenfondspremiedruk 
en belastingdruk wordt geconfron-
teerd. 

De systematiek is er een duidelijk 
voorbeeld van, hoe onredelijk juist 
ook in dit geval een inkomenspolitiek 
instrument kan uitwerken, als het zich 
uitsluitend richt op de minima ten 
opzichte van hen die net iets boven 
het minimum loon zitten, die net iets 
meer hebben aan inkomen dan het 
wettelijk minimum loon. Gezien de 
systematiek moet de oplossing van de 
AOW-plusproblematiek aangrijpen bij 
de hoogte van het bruto AOW-pensi-
oen, het ziekenfondstarief voor 
bejaarden, de belastingheffing of de 
neveninkomsten zelf, dan wel een 
combinatie van een van die vier met 
een andere. 

Terecht is naar ons oordeel in dit 
geval de oplossing gezocht in de sfeer 
van de ziekenfondsverzekering voor 
bejaarden. Dat was en is op dit 
moment ook nog steeds de grootste 
boosdoener in het kader van dit 
probleem, temeer daar uit dit wets-
voorstel blijkt dat dit mogelijk is 
zonder dat op dit moment wordt 
vooruitgelopen op de structurele 
wijziging op iets langere termijn. 

De hamvraag blijft (en ik heb die 
zojuist ook al gesteld) is wie er dan 
moet opdraaien voor de kosten. De nu 
voorliggende regeling gaat ervan uit 
dat dit de ongehuwde bejaarden zijn. 
Zij moeten gezamenlijk 550 miljoen 
aan premie gaan opbrengen in plaats 
van de huidige 430 miljoen. Dat is een 
prijskaartje van 120 miljoen. Dat 
vraagt een enorm groot stuk extra 
solidariteit van alleenstaande onge-
huwde bejaarden, alleenstaanden aan 
wie ook in andere sferen buiten de 
sfeer van de ziektekostenregeling al 
een buitengewoon groot stuk gedwon-
gen solidariteit wordt gevraagd. Ik 
wijs daarbij op het fiscaal recht, het 
pensioenrecht en op de sociale 
zekerheid. 

Het is waar dat, indien het om de 
problematiek gaat die wij hier vandaag 
heel expliciet bespreken, ongehuwde 
bejaarden met neveninkomsten een 
betrekkelijk groot relatief voordeel 
hebben. De vraag is of dit voldoende 
motivatie is om deze groep volledig te 
laten opdraaien voor de extra kosten 
van 120 miljoen. De VVD-fractie heeft 
daarmee, zoals al tijdens de UCV is 
gebleken, bepaald moeite. Kunnen 
de bewindslieden nog eens duidelijk 
uiteenzetten, op grond waarvan zij 
deze verschuiving rechtvaardigen? 

De toename van de premiedruk 
voor alleenstaanden wordt gemaxi-
meerd in die zin dat die toename van 

de ziekenfondspremie en de hogere 
belasting als gevolg van de nevenin-
komsten niet meer dan ca. 35% van 
het inkomen, exclusief de AOW kan 
zijn. Voor gehuwden wordt dit 60%. 
Het laatste is inderdaad een enorme 
verbetering ten opzichte van de 
huidige situatie. 

De VVD-fractie is bereid die oplos-
sing voor gehuwde bejaarden als 
interim-maatregel te accepteren, met 
de aantekening van de problemen die 
wij hebben met de financiering. Op 
dat punt wil ik een aantal vragen 
stellen in het verlangde van hetgeen 
zojuist door collega Lansink is 
opgemerkt. 

Toen wij eind verleden jaar in de 
UCV over deze problematiek spraken, 
was er in de positie van de algemene 
KAS een andere situatie dan er op dit 
moment is. Ik zou willen aansluiten bij 
de vraag van de heer Lansink, in 
hoeverre de verschillen in ruimte die 
er binnen de KAS bestaan, aanleiding 
kan zijn om het prijskaartje van 120 
miljoen, alsnog door te schuiven naar 
ongehuwden. 

Ik wil hieraan een andere vraag 
toevoegen. Voor zover inderdaad de 
staatssecretaris zo dadelijk aangeeft 
dat er in deze sfeer extra ruimte 
ontstaat, kan hij dan ook aangeven 
wat de relevantie van die extra ruimte 
is in relatie tot de bezuinigingen 
waaraan ook hij is gebonden? Wat 
zou bij voorbeeld de relatie kunnen 
zijn tussen die extra ruimte en de 290 
miljoen aan bezuinigingen onder de 
streep in het kader van het stelsel? 
Daarop zou ik graag een duidelijk 
antwoord willen hebben. 

Behalve het stellen van de vraag in 
hoeverre op dit moment die 120 
miljoen betaald zouden moeten 
worden door middel van extra premie 
van ongehuwde bejaarden, lijkt het 
mij goed hier vast te stellen dat die 
premiestijging in ieder geval ongedaan 
wordt gemaakt op het moment 
waarop deze regeling wordt opgeslokt 
door een nieuwe structurele regeling 
in het kader van het nieuwe stelsel 
van ziektekostenverzekeringen. 

De nota van wijzigingen die wij op 
28 mei jl. van de staatssecretaris 
ontvingen, impliceert dat de ingangs-
datum niet in totaliteit 1 januari 1984 
zal zijn, zoals de oorspronkelijke opzet 
was. Artikel 1, de onderdelen c en d, 
treden in werking op een nader te 
bepalen tijdstip. 

Gezien de terugwerkende kracht - ik 
verwijs in dit verband naar de motie-
Dees - is dit een zeer begrijpelijke 
aanpassing. De VVD-fractie is echter 
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Linschoten 
van mening dat de regering in dit 
debat volstrekte helderheid moet 
geven omtrent haar bedoelingen met 
het tijdstip van inwerkingtreding. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt de datum 1 oktober 
genoemd. Herhaalt de staatssecretaris 
dit hier? Er is op dit moment ook een 
amendement ingediend, en wel door 
collega Dales. Los van de vraag in 
hoeverre dat amendement moet 
worden gesteund door de VVD-fractie, 
mag de staatssecretaris daarover 
geen onduidelijkheid laten bestaan in 
zijn beantwoording. 

De Voorzitter: De Staatssecretaris zal 
vanavond antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde zijn de verslagen van 
mondeling overleg over woningbouw/ 
eigen-woningbezit, overgangswet 
stadsvernieuwing en financiering van 
woningverbetering (18100-XI, nrs. 
147,151 en 152). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In het mondeling overleg 
over de voortgang van de woningbouw 
heeft de staatssecretaris gezegd, dat 
het eigenlijk nog te vroeg is om 
stellige uitspraken te doen over het al 
dan niet halen van het programma 
1984. Hij toonde zich daarbij niet 
pessimistisch en vond het nog niet 
nodig, tot herverdeling over te gaan. 
Alleen voor de premiekocp-A-wonin-
gen vindt hij extra stimuleringsmaat-
regelen noodzakelijk. 

Naar mijn mening geeft de voort-
gangsrapportage over de eerste vier 
maanden van 1984 daartoe geen 
aanleiding. Van de premie-A-wonin-
gen was 18% uitgegeven. Dat ligt iets 
onder het gemiddelde van de andere 
categorieën, maar nog boven bij 
voorbeeld de HAT-eenheden. Over 
extra maatregelen om het programma 
voor de HAT-eenheden te halen, heb 
ik de staatssecretaris niet gehoord. 
Kan hij duidelijk maken welke maatre-
gelen hij gaat nemen om de realisatie 
van de programma's van de andere 
categorieën, waarvan de uitgifte in de 
buurt van die van de premie-A ligt, te 
bevorderen? 

De PPR-fractie vindt overigens dat 
het probleem met de premie-A-wonin-
gen vanuit een verkeerde invalshoek 
wordt benaderd. Het zijn immers de 

mensen met lage inkomens die steeds 
minder in staat zijn om deze woningen 
te kopen. 

Terwijl deze woningen juist bedoeld 
zijn voor mensen met lagere inkomens 
probeert de staatssecretaris nu 
mensen met hogere inkomens 
daarvoor te interesseren. Kan hij 
aangeven hoeveel zijn wijzigingsvoor-
stel op den duur extra kost? Wat is 
volgens hem het aantal tweeverdie-
ners dat éénverdiener wordt, toch de 
basis van zijn gedachtengang in de 
brief van 14 juni jongstleden? Is de 
regeling overigens blijvend? 

De fractie van de PPR vindt het 
toevoegen van de extra inkomensca-
tegorie wederom het bewijs voor het 
feit dat er van een evenwichtig 
woonlastenbeleid voor zowel koop-
als huursector geen sprake is. Hoe 
staat het in dit verband met de 
voorstellen over een woonbelasting 
voor huurders en eigenaar/bewoners? 
Daarover horen wij zo weinig. Zijn de 
plannen ter zake reeds in het kabinet 
besproken? 

De bewindsman weet nog niet naar 
welke inkomenscategorieën de 
premie-C-woningen zijn gegaan. Weet 
hij wel naar welke gemeenten? 
Hoeveel zijn er naar de vier grote 
steden gegaan? 

Mijn fractie maakt zich grote zorgen 
over de uitgifte van het aantal HAT-
eenheden. Wij hadden graag dat de 
bewindsman de gemeenten en de 
provincies stimuleert om hieromtrent 
plannen te maken en in te dienen. 
Zien wij daar nu al de effecten van het 
'afbouwen' van de stuurgroepen één-
en tweepersoonshuishoudens? 

Het onderzoek van het EIT naar de 
subsidiëring/financiering van het 
eigen-woningbezit heeft nogmaals 
bevestigd dat er soms te veel subsidie 
wordt uitbetaald als de inkomensgege-
vens niet regelmatig worden vastge-
steld. Door de inkomenstoets slechts 
eens in de vijf jaar uit te voeren, werkt 
de inkomensontwikkeling sterk 
vertraagd door op de bijdragen. Deze 
regeling werkt oneigenlijk gebruik 
zelfs in de hand. 

Er zijn toch tal van trucs om het 
belastbaar inkomen in het jaar van de 
inkomenstoets lager dan normaal te 
doen zijn? Ik durf te stellen dat op 
deze manier, ook met de nieuwe 
regeling, veel subsidie ten onrechte 
wordt uitgekeerd. Als onjuiste 
inkomensgegevens worden opgege-
ven voor de individuele huursubsidie, 
wordt dit hard aangepakt. 

Hetzelfde gedrag dat evenzeer te 
veroordelen is, wordt bij de premie-
koopregeling uitgelokt en geaccep-

teerd. Huurders en eigenaar/bewoners 
moeten in dit opzicht gelijk behandeld 
worden. De inkomenstoets dient, 
evenals bij de individuele huursubsi-
die, jaarlijks plaats te vinden. Boven-
dien dient ten minste jaarlijks te 
worden vastgesteld, of men nog voor 
een bijdrage in aanmerking komt. 
Daarover wil ik graag de volgende 
motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Lankhorst 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering 
voornemens is een evenwichtig 
woonlastenbeleid te voeren voor 
zowel de koop- als de huursector; 

constaterende, dat de inkomenstoets 
voor eigenaars van premiekoopwonin-
gen éénmaal per vijf jaren plaatsvindt, 
terwijl dit voor gerechtigden tot 
individuele huursubsidie jaarlijks het 
geval is; 

van mening, dat oneigenlijk gebruik 
van subsidieregelingen moet worden 
voorkomen en inkomensafhankelijke 
subsidies daarom alleen verstrekt 
dienen te worden op basis van 
actuele inkomensgegeven; 

verzoekt de regering, ernaar te 
streven de inkomenstoets voor 
eigenaars van premiekoopwoningen 
ook jaarlijks te doen plaatsvinden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 153 (18100-XI). 

D 
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het woningbouwprogranv 
ma voor 1984 dreigt niet gehaald te 
worden. Wat de premie-huursector 
betreft dreigt het spaak te lopen, 
omdat er sprake is van ernstige 
vertraging in de financiering door het 
ABP. Wat de koopsector betreft 
stagneert vooral de verkoop van de 
premie-A-koopwoningen, mede als 
gevolg van belangrijke wijzigingen in 
de regeling sinds 1 januari 1984. 
Daardoor werd de drempel voor de 
lagere inkomens verhoogd. Immers, 
gedurende de eerste jaren zijn de 
lasten enkele duizenden guldens per 
jaar hoger dan vroeger het geval was. 

Nu stelt de staatssecretaris voor om 
de bovengrens van het inkomen. 
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De Pree 
waarbij men nog voor de regeling in 
aanmerking komt, te verhogen van 
f42.000 naar f 50.000 belastbaar 
inkomen. Het bruto-inkomen is 
uiteraard hoger. Daarmee bereikt hij 
misschien dat het programma wordt 
gehaald, maar dat gaat dan ten koste 
van de doelstelling van de regeling. 
Die bestond immers daarin dat de 
lagere inkomensgroepen een koopwo-
ning zouden kunnen aanschaffen. Het 
is frappant dat de staatssecretaris dit 
eigenlijk zelf al zegt in zijn brief van 14 
juni aan de Kamer. 

Daarin staat: 'Hoewel ik een 
maximale inkomensgrens van 
f42.500, gelet op de inkomens 
waarvoor de woningen primair 
bedoeld zijn, redelijk acht'. Zo staat 
het er, maar dan gaat hij toch tot een 
nuancering over. Aan die lagere 
inkomensgroep doet hij niets. Ik doel 
dan op de groep tot f 32.500. Die 
groep aan de onderkant laat hij vallen. 
Daarmee realiseert hij dan bovendien 
nog een bezuiniging. 

Aan de onderkant vallen mensen af, 
die een relatief hoge subsidie kregen, 
uitgedrukt in netto-contante waarde. 
Aan de bovenkant komen er mensen 
bij, als het lukt, die een relatief lage 
subsidie krijgen. Aan de onderkant 
vallen er f 48.000 af, aan de bovenkant 
zouden er f 30.000 bij komen. 

Mijn fractie stelt voor om het 
programma te realiseren door aan de 
bedoeling van de regeling vastte 
houden, om vooral de lagere inko-
mens te stimuleren door voor hen de 
bijdrage uitgedrukt in netto contante 
waarde te verhogen. Ik heb daartoe 
een motie ingediend. Wij denken aan 
een bedrag van f5000. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid De Pree 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de bouw van 
premiekoop A-woningen dreigt te 
stagneren; 

overwegende, dat daarom maatrege-
len zijn voorgesteld om de premiekoop 
A-woningen financieel bereikbaar te 
houden voorde hogere inkomensgroe-
pen; 

overwegende, dat deze woningen ook 
bereikbaar dienen te zijn voor mensen 
met een lager inkomen; 

verzoekt de regering, voor de laagste 
inkomensgroep het bedrag van de 
netto contante waarde te verhogen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 154 (18 100-XI). 

De heer De Beer (VVD): Heeft de heer 
De Pree misschien ook uitgerekend, 
bij de huidige rentestand, tot hoeveel 
jaren uitkering van de f5500 premie 
de contante waarde, die hij bepleit, 
zou leiden? 

De heer De Pree (PvdA): Het hangt ten 
eerste natuurlijk af van het aantal 
mensen dat een beroep op deze 
regeling zal gaan doen. Dit verhoogt 
namelijk de financiële consequenties. 

De heer De Beer (VVD): Ja, maar ik 
vraag hoe lang per geval dan de 
uitkeringsduur wordt. 

De heer De Pree (PvdA): Ik schat dat 
het binnen de 30 jaar zal kunnen bij 
de huidige rentestand, die overigens 
wat lager is dan toen wij een jaar 
geleden de nota Eigen woningbezit 
bespraken. Echter, bij een verandering 
in de rentestand zal het moeilijker 
worden als deze omhoog gaat, maar 
makkelijker als deze omlaag gaat. 
Maar dat weet u allen. 

De heer De Beer (VVD): Misschien kan 
de staatssecretaris daar ook zijn visie 
op geven. 

De heer De Pree (PvdA): Dat wacht ik 
dan maar af. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu te 
spreken over de nieuwe regeling voor 
na-oorlogse woningwetverbeteringen 
met het nieuwe waarborgfonds. Onze 
vrees is dat de volgende situatie zal 
ontstaan: kapitaalkrachtige corpora-
ties redden zich wel, de middengroep 
lukt het met enig passen en meten 
ook, maar de arme doch overigens 
goed geleide corporaties komen niet 
door de toetsing heen en kunnen 
geen plannen tot verbetering en groot 
onderhoud uitvoeren. Dat leidt tot een 
versterking van de situatie die 
overigens ook wordt beschreven in 
het rapport 'Woningvoorraad 1945-
1975'van het RIV te Delft. 

Op blz. 18 daarvan staat: 'Het is niet 
denkbeeldig dat naast de bouwkundige 
staat van complexen ook de financiële 
positie van een woningbouwcorpora-
tie een grote rol speelt in de vraag of 
complexen gerenoveerd moeten of 
kunnen worden'. Wij vinden dat de 
rijksoverheid haar verantwoordelijk-
heid voor de volkshuisvesting moet 
waarmaken wanneer een corporatie 
financieel niet in staat is te verbeteren. 
De rijksoverheid moet in die gevallen 
bijspringen, bij voorbeeld met een 

renteloze lening, misschien via een 
rijksgarantie, misschien ook middels 
de invloed die de staatssecretaris kan 
uitoefenen op de toetsingscriteria van 
het garantiefonds. Mede namens de 
heer Nypels dien ik hierover een 
motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Pree 
en Nypels wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat overleg wordt 
gevoerd over de uitwerking van de 
nieuwe financieringsregeling voor de 
verbetering van na-oorlogse woning-
wetwoningen; 

overwegende, dat tot nu toe onvol-
doende is verzekerd dat ook de 
financieel zwakkere toegelaten 
instellingen (corporaties en gemeente-
lijke woningbedrijven) hun na-oorlogs 
woningbezit kunnen verbeteren; 

overwegende, dat zulks temeer klemt 
in de gevallen waarin verbeterings-
plannen in voorbereiding zijn; 

overwegende, dat daardoor schade 
kan worden berokkend aan de 
voortgang van de stadsvernieuwing; 

verzoekt de regering, voor deze 
corporaties en woningbedrijven een 
nadere voorziening te treffen en de 
Kamer daarover in oktober aanstaande 
te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 155 (18100-XI). 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ten slotte kom ik tot de 
overgangsregeling betreffende het 
stadsvernieuwingsfonds. Mijn fractie 
gaat daarmee akkoord, al vindt zij wel 
dat de overgang, c.q. achteruitgang 
voor die gemeenten waarvoor de 
terugval zeer fors is - in de orde van 
grootte van 50% - moet worden 
verzacht door in de begroting voor 
1985 een bedrag van f 10 tot f 20 
miljoen vrij te maken ter verlichting 
van de trendbreuk. 

Het is niet onze bedoeling, onder de 
nieuwe verdeling conform de sleutel 
vandaan te kruipen maar juist de 
nieuwe situatie met zo min mogelijk 
schokken te bereiken. Naar onze 
overtuiging moet het mogelijk zijn, 
binnen de nieuwe begroting voor 
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De Pree • 
1985 enige ruimte te vinden, zonder 
dat dit bedrag ten laste komt van de 
stadsvernieuwingsgelden. Daartoe 
dien ik wederom namens de heer 
Nypels een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Pree 
en Nypels wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voor de financiering 
van de stadsvernieuwing per 1 januari 
1985 een nieuwe regeling in werking 
treedt; 

overwegende, dat sommige gemeen-
ten over een aanzienlijk lager bedrag 
zullen beschikken dan zij de afgelopen 
jaren gemiddeld hebben ontvangen; 

overwegende, dat daardoor het 
stadsvernieuwingsproces in deze 
gemeenten dreigt vast te lopen; 

verzoekt de regering, in de begroting 
voor 1985 voor éénmaal een bedrag 
op te nemen ten einde de overgang 
van de oude naar de nieuwe regeling 
geleidelijker te laten verlopen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 156 (18100-XI). 

D 
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Tijdens het mondeling 
overleg op 21 juni j l . heb ik te kennen 
gegeven dat de voorgestelde over-
gangsmaatregel voor de stadsvernieu-
wing de VVD-fractie redelijk voorkomt. 
Al te grote fricties zullen naar onze 
inschatting in het algemeen worden 
voorkomen. Niettemin zullen zij hier 
en daar onvermijdelijk zijn. 

De beantwoording door de staatsse-
cretaris van onze vragen en opmer-
kingen stemde ons desondanks 
vooral tot tevredenheid, zij het dat 
ook wi j nog onze twijfels hebben ten 
opzichte van de trendbreuk in inciden-
tele gevallen. Wij hebben er echter 
vertrouwen in dat de zaken ten minste 
redelijk zullen verlopen. 

Hetzelfde geldt voor het waarborg-
fonds, waarover wij hebben getwijfeld. 
De staatssecretaris, 'van huis uit 
optimist ' zoals hij zei, getuigde van 
zijn optimisme ten aanzien van het 
waarborgfonds. Wij zijn bereid, dit 
optimisme te delen en wij volgen de 
ontwikkeling met aandacht. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat niet goed met de 
premiekoop in de A- en B-sector. Er 
zijn honderden woningen verkocht 
waar dat er duizenden hadden 
moeten zijn. Ook al zouden wij de 
relatief gunstige resultaten van de 
maand mei nemen, dan zou nog het 
resultaat op jaarbasis, volgens 
berekening van de NEPROM een 
derde van het jaartotaal zijn. Ook de 
NVOB heeft ons heel recent soortgelij-
ke sombere cijfers doen toekomen. 

Het gaat hier niet om een geringe 
zaak, want niet alleen is de vraag in 
het geding of wij voldoende mensen 
aan woningen kunnen helpen en of de 
bevordering van het eigen woningbezit 
voldoende gestalte krijgt, zoals in het 
regeerakkoord staat, maar ook is in 
het geding de werkgelegenheid van, 
naar ik schat, minstens tienduizend 
manjaren in de bouw voor 1984. Wij 
vrezen dat die verloren gaan en dat is 
niet nodig want er zijn mogelijkheden 
om dit op te vangen. 

De oorzaken zijn duidelijk. Zoals de 
nieuwe premieregeling thans werkt, 
vallen er zowel aan de bovenkant als 
aan de onderkant mensen uit. Ik wil 
niet alleen de schuld schuiven op de 
nieuwe premieregeling, ook de 
gemeenten zijn in een groot aantal 
gevallen mede schuldig aan de gang 
van zaken. Zij leggen strengere 
maatstaven aan dan de bemiddelende 
organen; ze eisen soms een stukje 
eigen geld; de erfpacht en andere 
voorwaarden bij de verkoop zijn 
dikwijls ongunstig. 

De staatssecretaris heeft in het 
mondeling overleg een voorstel aan 
de Kamer gedaan. Hij wilde aan de 
bovenkant van het subsidiesysteem 
nog een schijf toevoegen, namelijk 
van de 42.500 gulden naar 50.000 
gulden inkomensgrens met een 
navenant iets lagere contante waarde. 
Ik ben bang dat dit volstrekt onvoldoen-
de zal zijn. Ik wordt in die opvatting 
gesterkt door berichten die mij 
hierover uit de bouwwereld bereiken. 

Er moet op korte termijn iets 
gebeuren en er zal op middellange 
termijn iets moeten gebeuren. Op 
middellange termijn zal de regeling 
structureel moeten worden aangepast 
andere vrees ik dat wij in 1985 precies 
dezelfde problemen zullen krijgen. Dit 
zal vooral ook moeten gebeuren met 
betrekking tot de toegankelijkheid 
voor de lagere inkomensgroepen. 
Voor die groepen zijn deze regelingen 
uiteindelijk mede bedoeld. Dat is dan 
ook de reden dat ik samen met 
collega Wolters op dit punt een motie 
wil voorstellen. 

De Voorzitter: Door de leden De Beer 
en Wolters wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat stagnatie dreigt bij 
de daadwerkelijke realisering van de 
geprogrammeerde aantallen premie-
koopwoningen; 

overwegende, dat de premiekooprege-
ling onder de huidige omstandigheden 
tot onvoldoende deelname van de 
lagere inkomensgroepen leidt; 

verzoekt de regering, uiterlijk in 
oktober a.s. daaromtrent te rapporte-
ren en voorstellen te doen die de 
toegang tot premiekoopwoningen 
met name voor de lager betaalden 
verbeteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 157 (18100-XI). 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Nog voordat de zomerva-
kantie begint, zullen er ook maatrege-
len op korte termijn moeten worden 
genomen, anders is 1984 wat dit 
betreft een verloren jaar. Ik sprak al 
over tienduizend manjaren die naar 
mijn schatting minstens verloren 
zullen gaan. Aan de andere kant 
zullen de aanpassingen op korte 
termijn eenvoudig van aard moeten 
zijn. Wij vrezen dat een ingrijpende 
verandering van de regeling een 
geweldige stagnatie zal veroorzaken. 
Ik dien dan ook het volgende voorstel 
bij de kamer in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Beer, 
Lauxtermann, Te Veldhuis, Metz en 
Van Rey wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat stagnatie dreigt bij 
de daadwerkelijke realisering van de 
geprogrammeerde aantallen premie-
koop A- en B-woningen; 

overwegende, dat voor het resterende 
deel van het jaar 1984 een onmiddel-
lijke stimuleringsmaatregel noodzake-
lijk is; 
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Voorzitter 

verzoekt de regering, op de kortst 
mogelijke termijn voor het resterende 
deel van 1984 alle inkomensgrenzen 
van de premiekoop A- en B-woningen 
met f 10 000 te verhogen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 158 (18 100-XI). 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de heer De Beer het 
volgende willen vragen. Hij constateert 
dat de regeling vooral voor de lagere 
inkomens bedoeld is. Nu dient hij te 
zamen met het CDA een motie in 
waarin hij de regering verzoekt iets 
voor die lagere inkomens in 1985 te 
doen. Met deze motie laat hij uitgere-
kend de laagste categorie er buiten. Ik 
doel dan op de categorie tot 32.500 
gulden, die niet profiteert van zijn 
voorstel. Waarom stelt de heer De 
Beer niets voor deze laagste categorie 
voor? 

De heer De Beer (VVD): Het is juist dat 
er in mijn motie niets wordt gevraagd 
voor de categorie tot 32.500 gulden 
belastbaar inkomen. Voor de inkomens 
direct daarboven wordt wel degelijk 
iets gedaan. Die vallen met mijn 
voorstel in een hogere premie 
contante waarde. U hebt gelijk, dat 
mijn motie op dat punt niets toevoegt 
aan de bestaande regeling maar zij 
regelt voor de lagere inkomensgroe-
pen toch zeker wel iets. 

Overigens moet ik zeggen dat ik mij 
daartoe in eerste instantie beperkt 
heb omdat ik, zoals ik net zei, de 
aanpassing op korte termijn zo 
eenvoudig mogelijk wilde houden. Als 
het echter mogelijk zou blijken 
beneden de onderste grens over te 
gaan tot aanpassing van de contante 
waarde - zonder dat dit tot grote 
schokken aanleiding geeft en als de 
budgettaire consequenties aanvaard-
baar zijn - dan is dat een overweging 
waard. 

Ik voeg er overigens nog aan toe 
dat mijn motie, anders dan de 
staatssecretaris veronderstelde 
tijdens het mondeling overleg, geen 
budgettaire consequenties voor het 
Rijk behoeft te hebben. 

De heer De Pree (PvdA): Ik begrijp dat 
de heer De Beer op zijn minst sympa-
thiek staat ten opzichte van de motie 
die ik heb ingediend. 

De heer De Beer (VVD): Zeker, dat is 
natuurlijk ook precies de reden 
waarom wij zeggen dat er in elk geval 
per 1 oktober voorstellen moeten 
komen, met de gedachte om per 1 
januari die voorstellen in te doen 

gaan, om voor de allerlaagste inko-
mens ook iets te doen. De uitvoering 
van uw motie moet natuurlijk wel 
budgettair mogelijk zijn. 

De heer Lankhorst (PPR): Kan de heer 
De Beer Mij nog uitleggen waarom 
zijn motie geen budgettaire conse-
quenties zou hebben? 

De heer De Beer (VVD): Zeker. Er is nu 
natuurlijk ook al een veronderstelling 
gemaakt hoeveel aanvragers/verkrij-
gers van subsidie in de verschillende 
subsidiecategorieën zullen vallen. Het 
enige dat mijn motie doet, is elk van 
die categorieën ruimer maken voor 
hogere inkomens. Met andere 
woorden: de contante waarde wordt 
niet verhoogd en ten principale wordt 
ook de gelijkmatige verdeling over die 
verschillende contante waarden niet 
verhoogd voor wat betreft de aanvra-
gers van subsidie. Het enige dat wij 
doen is de toegang tot elk van de 
categorieën voor een grotere groep 
mensen mogelijk maken. 

Net zo goed als met het voorstel 
van de regering zelf is het met mijn 
voorstel denkbaar dat naar verhouding 
misschien meer mensen in de hogere 
categorie zullen vallen en wat minder 
in de lagere categorie of andersom. 
Dat kun je op voorhand niet absoluut 
voorspellen. Het is redelijk te veronder-
stellen dat de verdeling van de 
aanvragers zoals die zich bij mijn 
voorstel zal voordoen over de verschil-
lende categorieën contante waarden 
niet verandert ten opzichte van de 
begroting, zoals die is gemaakt. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In de overgangsperiode 
tussen de bestaande regelingen en 
de nieuwe opzet volgens de wet op de 
stadsvernieuwing kan een aantal 
gemeenten in grote problemen 
komen door reeds aangegane verplich-
tingen en door de zo genaamde 
trendbreuk op grond van een aanmer-
kelijk lagere toedeling van stadsver-
nieuwingsgelden dan tot nu toe het 
geval was. Hilversum en Utrecht zijn 
voorbeelden daarvan. 

Ik heb waardering voor de opzet 
van de overgangsregeling die de 
staatssecretaris presenteert en die 
erop gericht is in die overgangsperiode 
een minimum aan vrije beleidsruimte 
voor de gemeenten te garanderen 
door middel van 20% vrije betaalruinv 
te. Wel blijf ik het als een probleem 
zien dat, zoals de Raad voor de 
Gemeentefinanciën aangeeft, het 
betalingsritme in een bepaalde 
gemeente sterk kan afwijken van het 

gemiddelde waardoor toch nog een 
verdergaande aantasting van de vrije 
beleidsruimte kan optreden. De raad 
stelt voor de 20% vrije betaalruimte 
tevens te garanderen in die gevallen 
waarin aangetoond kan worden dat 
door een sterke afwijking van het 
betaalritme de vrije betaalruimte 
wordt aangetast. 

De staatssecretaris wijst deze 
gedachte af omdat dit tot een nieuwe 
planbeoordeling zou moeten leiden. 
Dit bezwaar zou mij aanspreken, als 
het om een blijvende beoordeling zou 
moeten gaan. Nu het hier slechts een 
overgangsperiode betreft, lijkt het 
argument minder sterk. Een ander 
alternatief is verhoging van het 
percentage van de vrije betaalruimte 
in het algemeen, hetgeen echter voor 
de rijksoverheid kostenverhogend 
werkt. 

Anderzijds lijkt mij het verzoek van 
de gemeente Leiden om rekening te 
houden met het hoge uitvoeringstem-
po in verschillende gemeenten en om 
op grond daarvan in enkele gevallen 
de overgangsperiode te verlengen, 
niet onredelijk. 

Dit wil niet zeggen dat wij de 
nieuwe stadsvernieuwingsverdeel-
sleutel niet zouden aanvaarden. Het 
gaat er echter om in een overgangsfase 
tussen twee financieringssystemen te 
grote discontinuïteit in het stadsver-
nieuwingsproces in verschillende 
gemeenten te voorkomen. 

Om in ieder geval in 1984 de 
mogelijkheid te geven voor een 
bescheiden voorziening voor enkele 
gemeenten heb ik te zamen met 
collega De Pree een motie voorbereid. 

Staatssecretaris Brokx: Ik neem aan 
dat u in 1985 bedoelt. U zei in 1984. 

De heer Nypels (D'66): Dat is een 
spreek- en drukfout. De staatssecreta-
ris luistert goed. Het moet inderdaad 
1985 zijn. 

Staatssecretaris Brokx: U zou niet 
anders willen. 

De heer Nypels (D'66): Ik wil inderdaad 
niet anders. 

Mijnheer de Voorzitter! Het valt te 
betreuren dat de financiering van 
onderhoud en verbetering van 
naoorlogse woningwetwoningen en 
van de woningbouwcorporaties via 
het waarborgfonds nog steeds niet 
behoorlijk is geregeld. Stagnatie 
treedt op of dreigt op te treden. Dit is 
slecht voor de woningen zelf en 
verergert de woonellende voor de 
bewoners die er naar het schijnt in 
wonen. Volgens de staatssecretaris 
zal het waarborgfonds nu eindelijk op 
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Nypels 
korte termijn kunnen gaan werken, 
omdat het overleg hierover nu ver 
gevorderd is. De staatssecretaris is 
optimistisch daarover. Dat is mooi, 
maar een start van het waarborgfonds 
wordt dan ook de hoogste tijd! 

In het mondeling overleg bleek dat 
een zwakke stee in de nieuwe opzet 
vormt de positie van de zwakke 
corporaties die niet aan de norm van 
kredietwaardigheid voldoen. Toch 
behoren de woningen van deze 
corporaties ook grootonderhoud met 
woningverbetering te verkrijgen. Een 
speciale voorziening voor deze 
corporaties is dus vereist. 

Uit werkbezoeken aan Utrecht en 
Leeuwarden is mij gebleken dat een 
vergelijkbaar probleem zich voordoet 
bij een aantal gemeentelijke woning-
bedrijven. Grootonderhoud met 
verbetering van na-oorlogse woningen 
komt daar niet van de grond, omdat 
een deel van de exploitatietekorten bij 
de nieuwe regeling voor subsidiëring 
en financiering niet te dekken is. Dit 
hangt meestal samen met de verou-
dering van het woningbestand als 
gevolg van het feit dat de gemeente-
lijke woningbedrijven volgens de 
richtlijnen weinig of geen nieuwbouw 
meer mogen plegen. Ook hier is een 
nadere voorziening vereist. 

De fractie van D'66 gaat akkoord 
met de verhoging van de inkomens-
grens in de premiekoopregeling van 
f42.500 tot f 50.000. Wel moet worden 
vastgesteld dat dit voor de lagere 
inkomensgroepen geen soelaas biedt. 
De heer De Pree heeft dit ook gedaan. 
Verbetering over de hele linie voor 
alle inkomensgroepen zou kunnen 
ontstaan door gebruik van loonvaste 
hypotheken, bij voorbeeld via het 
PGGM-model. 

Een enkeling zal deze opmerking 
van mij niet verbazen. Als er geen 
uitzicht is op aanzienlijke uitbreiding 
van dit type hypotheek, is een verho-
ging van de premiekoopsubsidies 
gewenst, als de regering ten minste 
bevordering van het eigen-woningbe-
zit ook voor de lagere inkomensgroe-
pen op prijs stelt! 

D 
De heer Wolters (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij spreken vandaag over 
het woningbouwprogramma 1984. Ik 
wil het met name hebben over twee 
categorieën. Ik kom eerst op de 
beleggers huurwoningen. Ik noem 
dan het ABP, een naam die vandaag 
nog niet gevallen is. Ik wil de staatsse-
cretaris na de verontrustende opmer-
kingen die hij in het mondeling 

overleg hieromtrent gemaakt heeft, 
vandaag vragen hoe de stand van 
zaken op dit punt nu is. Als hetgeen 
hij vermoedde tijdens het mondeling 
overleg, namelijk waar is, zouden er 
enkele duizenden woningen van het 
geplande programma niet gerealiseerd 
kunnen worden in dit jaar. 

De staatssecretaris heeft na het 
mondeling overleg, nadat een aantal 
fracties, waaronder de mijne, zorg 
hadden uitgesproken over met name 
de premie-A- en premie-B-sector, 
gereageerd met een bijstelling in de 
premie-A-sector, te weten de extra 
schijf van f42.500 naar f 50.000. Wij 
zijn daar erkentelijk voor, omdat deze 
optrekking die ik vooralsnog als een 
tijdelijke maatregel wil zien, ook 
soelaas biedt bij problemen rond 
tweeverdieners. 

Tijdens het mondeling overleg heb 
ik gevraagd om op 1 oktober aanstaan-
de het totale woningbouwprogramma 
te evalueren en ook het functioneren 
van de premieregeling. Uit de door 
mij mede ondertekende motie-De 
Beer heeft men inmiddels begrepen 
dat wij daaraan nogal hechten. Wij 
gaan er namelijk vanuit dat mogelijke 
bijstelling voor met name de lagere 
inkomens gewenst zal zijn per 1 
januari aanstaande. 

Ik wil nog een ander onderwerp 
aansnijden dat ook in het mondeling 
overleg aan de orde is geweest. De 
regeling moet namelijk nog wennen 
voor het uitvoerend bouwbeleid en de 
projectontwikkeling. Ik denk dat een 
groot aantal problemen die nu optisch 
aan de regeling kleven er niet zouden 
zijn als wij er in de praktijk in zouden 
slagen de kosten van de plannen aan 
te passen aan de doelstelling van de 
regeling. Ik denk dat ook de projectont-
wikkeling en het uitvoerend bedrijf 
enige tijd nodig zullen hebben voor 
deze zaken, maar dat valt niemand 
kwalijk te nemen. 

Ik ga ervan uit dat deze zaken in de 
loop van dit jaar tot een oplossing 
komen. Daarom heb ik grote proble-
men met de motie die alle grenzen 
met 10.000 wil optrekken. Ik denk dat 
wij dan met dat zware middel zeker de 
produktie halen, maar dat wij volgend 
jaar weer in dezelfde problemen 
zitten, omdat men dan niet zo ver zal 
komen dat men adequate plannen 
ontwikkelt. Ik wil daarom de motie 
van de heer De Beer als een tijdelijke 
werkgelegenheidsmotie kenschetsen. 

De heer De Beer (VVD): Ik begrijp dat 
als u moet kiezen tussen het probleem 
dat men volgend jaar voor een 
nieuwe beslissing komt te staan met 
opgetrokken grenzen en de grote 

waarschijnlijkheid dat wij minstens 
10.000 woningen te weinig zullen 
bouwen in deze categorieën, u toch 
kiest voor dat risico van de 10.000 
woningen te weinig. 

De heer Wolters (CDA): Ik ga ervan uit 
dat er 10.000 woningen minder 
gebouwd worden. Daar denk ik nog 
niet aan. 

De heer De Beer (VVD): Waarop 
baseert u dat optimisme? 

De heer Wolters (CDA): Ik ga ervan uit 
dat deze staatssecretaris de keiharde 
toezegging die hij in het mondeling 
overleg herhaald heeft, om dit jaar 
102.000 woningen niet alleen in de 
vorm van beschikkingen het departe-
ment te laten verlaten, maar ze ook te 
bouwen en ze wat de premiesector 
betreft verkocht achter te laten, zal 
waar maken. Wij zullen hem hieraan 
in ieder geval houden. De datum van 
1 oktober aanstaande is, wat dit 
betreft, de eerste proef op de som. 

De heer De Pree (PvdA): De heer 
Wolters bedoelt hiermee 102.000 
woningen conform de vastgestelde 
differentiatie. 

De heer Wolters (CDA): Men weet dat 
wij dit keer voor het eerst met een 
flexibel programma zullen werken. Ik 
ga er vanuit dat de differentiatie die is 
gepland, gerealiseerd wordt. Als er bij 
de ene sector 1000 woningen afgaan, 
verwacht ik dat dit aantal er bij een 
andere sector bijkomt. 

D 
De heer Van Baars (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik maak enkele opmer-
kingen met betrekking tot het waar-
borgfonds. Wij zijn met de opzet van 
het waarborgfonds akkoord gegaan, 
niet alleen vanwege de decentralisatie-
gedachte, waardoor nu ook de 
financiering van de verbetering van 
na-oorlogse woningwetwoningen 
terechtkomt bij de beheersinstanties, 
met name de woningcorporaties, 
maar ook omdat de reservering van 
de middelen op de rijksbegroting een 
zekere belasting betekent van het 
financieringstekort. Wij hebben 
ingestemd met de constructie waarin 
de rijksoverheid deelneemt met een 
bijdrage van 30 miljoen gulden in 
1984 en een gealloceerde bijdrage 
voor 1985 in de meerjarenraming. 

Het enige waarop het wachten is, is 
het operationeel worden van het 
fonds. Het kat-en-muis-spel tussen de 
woningcorporaties die moeite hebben 
met het inbrengen van een disagio 
van een half procent en het ABP dat 
steeds nieuwe garanties vraagt, heeft 
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Van Baars 

tot nu toe een vertraging opgeleverd 
van een halfjaar ongeveer. In het 
mondeling overleg hebben wij 
nadrukkelijk gevraagd wie de verant-
woordelijkheid heeft voor deze 
vertraging. Uit de discussie daarover 
is niet gebleken dat met name de 
rijksoverheid zand in de machine 
strooit. 

Het verbaast ons daarom dat in de 
Woningraad 84, de informatiekrant 
van de Nationale Woningraad, van 
gisteren wel de stelling van de NWR 
tijdens de verenigingsraad van 7 juni 
jongstleden uitgesproken, staat 
afgedrukt als volgt: 'Door steeds weer 
nieuwe problemen en vragen op te 
werpen, maken de betrokken ministe-
ries het de financiers in feite onmoge-
lijk om middelen ter beschikking te 
stellen', maar dat daar geen commen-
taar aan toegevoegd is dat dit weer 
recht zet. 

Voor de lezers komt de geloofwaar-
digheid van de uitspraken van de 
staatssecretaris tijdens het mondeling 
overleg daardoor opnieuw ter discus-
sie. Wij nodigen hem daarom uit, 
daarop hier nog eens te reageren, te 
meer omdat hij heeft aangekondigd 
dat een en ander kan worden geregeld 
voor Nederland met vakantie gaat. Hij 
neeft daarbij toch de vakantie van dit 
jaar op het oog gehad? 

Zoals ik zei is door dit alles een 
vertraging van een halfjaar ontstaan. 
Dat gaat ten koste van de huurders, 
die de verdere verloedering van hun 
huisvesting moeten aanzien, ten koste 
van de werkgelegenheid in de bouw, 
ten koste van de verwachte effecten 
van het terugploegen van de uitkerin-
gen en ten koste van de inzet van 
jeugdige werklozen. Wij kunnen het 
allemaal nog eens nalezen in de 
toespraak die de staatssecretaris op 
22 juni heeft gehouden voor de 
Hypothecaire federatie in Brussel, 
waarin hij Nederland en het waarborg-
fonds als voorbeeld ten tonele voert 
van de wijze waarop huurders 
succesvol op de kapitaalmarkt 
leningen kunnen aantrekken voor de 
verbetering van de sociale huurwonin-
gen. Laat dat nu maar eens eerst 
worden waargemaakt, voor renteloze 
leningen voor bijzondere situaties in 
het geding komen. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, aan 
de agenda van heden toe te voegen 
het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XIV (Landbouw en Visserij) 
van de begroting van uitgaven voor 
1983 (18251), waarvan de behandeling 
op 30 mei is geschorst. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft het Waarborg-
fonds heeft de heer De Pree aandacht 
gevraagd voor de arme, overigens 
goed geleide corporaties'. Die zouden 
niet aan de verbeteringsprogramma's 
in de voorgestelde financiering 
kunnen deelnemen. Ik wijs er allereerst 
op dat dit een tegenspraak in zich zelf 
is. Zouden die corporaties goed zijn 
geleid dan zouden zij niet arm zijn. De 
heer Nypels heeft er ook de gemeen-
telijke woningbouwbedri jven aan 
toegevoegd. Niettemin heb ik al in het 
mondeling overleg gezegd, dat het 
Waarborgfonds een echt waarborg-
fonds moet zijn. 

De heer Van Baars heeft gewezen 
op publikaties in het kat-en-muisspel. 
Ik herhaal dat naar mijn vaste overtui-
ging in het overgrote aantal van de 
gevallen de waarborg kan werken 
zoals het hoort. Het departement is 
ook in het bestuur vertegenwoordigd. 
Komen feiten en gegevens naar voren 
die niet a prima vista kunnen leiden 
tot het geven van een borg dan zal de 
zaak nader worden bezien en zal 
overleg plaatsvinden. Van departe-
mentszijde zullen wij daarbij informatie 
naar voren brengen. Ook in die 
gevallen zal de waarborg kunnen 
functioneren. 

Problemen kunnen er zijn bij de 
arme corporaties. Naar ons beste 
weten zijn dat er een stuk of 30 van de 
in totaal 900 corporaties die in ons 
land werkzaam zijn. Ik zal nog schrifte-
lijk mededelen, welk deel van de 
woningvoorraad door die 30 corpora-
ties wordt beheerd, want dat kan 
aangeven, hoe relatief dit gegeven is. 
Ik beschik nog niet over dit gegeven. 

Buitengewoon goed moet worden 
onderzocht, waarom die corporaties 
zo arm zijn, welke bestuurs- en 
beheersdaden tot die armoede 
aanleiding hebben gegeven en welke 
saneringsmaatregelen kunnen 
worden genomen. In dier voege voel 
ik niet voor de motie van de heer De 
Pree op stuk nr. 155 en het treffen van 
een voorziening, zoals daarin ge-
vraagd. Ik vind dat op dit moment nog 
veel te voorbarig en ik ontraad dus 
aanvaarding. 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris begon 
met te zeggen, dat als corporaties arm 
zijn, bestuur of directie heeft gefaald. 
Daar kwam het in feite op neer. Dat is 
beslist niet waar. Het kan voorkomen. 
Ik heb tijdens het mondeling overleg 
ook gezegd, dat als op dat punt moet 
worden gesaneerd, wij daar geen 

enkel probleem mee hebben. Wij 
hebben wel problemen met corpora-
ties die arm zijn door de samenstelling 
van hun woningbestand, om eens een 
heel duidelijk voorbeeld te noemen. Ik 
begrijp dat de staatssecretaris stelt: als 
dat niet door het garantiefonds komt 
of als men spaak loopt met de 
exploitatie, dan is dat zo. 

Staatssecretaris Brokx: Neen. Ik 
verwijs naar de trits van maatregelen 
die dan met de corporatie moet 
worden besproken, primair door het 
gemeentebestuur omdat dat verant-
woordelijkheden heeft voor het 
financiële doen en laten van een 
woningcorporatie. 

Alsdan moete we ad hoc een 
oplossing vinden die er in ieder geval 
toe leidt, dat huurders van woningen 
die groot onderhoud en een verbeter-
beurt nodig hebben, daarvan niet de 
dupe worden. Daarover bestaat 
tussen de heer De Pree en mij geen 
verschil van inzicht. Ik vind het echter 
niet nodig en ook onverantwoord om 
nu bij voorbaat al te zeggen, dat in die 
gevallen zonder meer het rijksbudget 
mogelijkheden zal geven. Dat vraagt 
toch in feite de motie. 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind wat de staatssecre-
taris zegt volstrekt niet realistisch. Hij 
heeft een aantal mogelijkheden 
genoemd, bij voorbeeld overdragen 
aan een andere corportie, die natuurlijk 
staat te trappelen van ongeduld om 
het over te nemen. Dat is toch geen 
reële mogelijkheid. Als laatste 
mogelijkheid heeft hij genoemd 
verkoop van die woningwetwoningen, 
ongeacht of het past in het gemeente-
lijk beleid, want een gemeenteraad 
moet er toch ook toestemming voor 
geven. 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Nu dwingt de geachte 
afgevaardigde mij toch bijna, woorde-
lijk te herhalen de reeks van argumen-
ten en afwegingsaspecten die ik in het 
mondeling overleg naar voren heb 
gebracht. Ik verkeerde even in de 
veronderstelling, dat dit, daar al 
gezegd zijnde, ook bekend zou zijn. Ik 
zie de heer De Pree instemmend 
knikken. Ik herhaal ze maar weer. 

De Voorzitter: Ik zou dat niet aanraden. 
Als het zo is, maakt het allemaal 
onderdeel van de beraadslaging uit. 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan u verzekeren dat het 
zo is. Uw raad is mij meestal een 
gebod, maar ik hecht er ook aan in dit 
plenaire debat heel in het kort die 
argumenten te herhalen, omdat de 
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heer De Pree zo met zijn motie 
persisteert. 

Het saneren van de corporaties kan 
een financiële sanering zijn. Onder-
zocht kan worden of bij voorbeeld de 
reserves kunnen worden verhoogd, of 
het huurinningsbeleid verantwoord is 
geschied, of wellicht de corporaties 
niet buiten hun directe statutatire doel 
zekere investeringen hebben gedaan 
in gesubsidieerde huisvesting en of 
die wellicht liquide kunnen worden 
gemaakt, of niet corporaties wellicht 
kunnen fuseren met andere corpora-
ties. 

Dat is absoluut geen onzinnige of 
academische gedachte. Bij de Bijlmer-
meer is zelfs voor deze oplossing 
gekozen. Wij bezien of misschien als 
allerlaatste mogelijkheid een klein 
deei van de woningvoorraad kan 
worden verkocht, uiteraard aan 
zittende bewoners, om op die manier 
liquiditeit en vulling voor de bedrijfs-
reserve te vinden ten einde het goed 
te laten functioneren. Dat heb ik op 
het oog. Ik heb dit ook in het mondeling 
overleg gezegd. Ik heb aan de desbe-
treffende motie dus geen behoefte, 
omdat hierdoor de verwachting wordt 
gewekt: als er moeilijkheden zijn, 
treedt de staatssecretaris wel met het 
budget in. 

Ik heb kennis genomen van de 
instemming van de heer Lauxtermann 
op dit punt. Aan het adres van de heer 
Van Baars deel ik mede, dat het Rijk 
zijn verplichtingen zal nakomen. Een 
bedrag van 30 min. is beschikbaar om 
in het Waarborgfonds te storten. Het 
is terecht dat het ABP vereist een 
disagiostorting van de zijde van de 
woningbouwverenigingen. Dit strookt 
overigens ook met de solidariteitsge-
dachte van de woningbouwverenigin-
gen die daaraan ten grondslag ligt. 

Als dit alles tot een definitieve 
standpuntbepaling komt, zijn naar ik 
verwacht de moeilijkheden opgelost. 
Dat zal zijn voor mijn vakantie, want 
die is wat korter dan de vakantie van 
de Kamer. Het proces is reeds in gang 
gezet. Ik verwijs naar de voortschrij-
ding van het programma voor de 
verbetering van de woningwetwonin-
gen en naar het feit, dat wij hebben 
besloten per 1 oktober aanstaande 
hierover te rapporteren. 

Ik kom nu te spreken over de 
overgangsregeling. Ik constateer met 
genoegen dat men de overgangsrege-
ling redelijk vindt en dat men ermee 
akkoord gaat. De heer De Pree, die ter 
zake een motie heeft ingediend, zei: 
het is mogelijk dat de overgangsrege-
ling toch nog wijzigingen in de 

betalingsritmes brengt die een zo 
groot verschil laten zien met de tot op 
heden gevolgde procedure, dat er nog 
een extra voorziening moet worden 
geschapen. Hij denkt daarbij aan een 
potje van 10 min. a 20 min. 

Afgezien van het feit, dat ik in 1985 
toch al moeite zal hebben om, wat ik 
laatst in een interview heb genoemd, 
de vierkante cirkel van de ombuigingen 
die vereist zijn zodanig rond te krijgen 
met de minister van Financiën, dat het 
beleid van het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer zo min mogelijk wordt 
aangetast, zie ik daarbinnen geen 
mogelijkheid nog eens 10 min. a 20 
min., anders dan uit het stadsvernieu-
wingsbudget, vrij te maken, maar dat 
bedoelt de heer De Pree niet. 

Dit vormt naar mijn gevoelen al 
voldoende reden om de idee van zijn 
motie te ontraden. Ik geloof verder 
dat het niet nodig is om deze lijn te 
volgen. Het is waar dat sommige 
gemeenten hier een breuk ondervin-
den maar zij waren dan ook - en men 
moet hen daarvoor prijzen - zeer ver 
vooruitgelopen in de uitvoering van 
de stadsvernieuwing. Nu een en 
ander wordt geregeld en gedecentrali-
seerd als in het wetsvoorstel is 
voorzien, is dit een bijkomend 
verschijnsel. Met de overgangsrege-
ling beogen wij, dit zo geleidelijk en 
aanvaardbaar mogelijk te laten 
verlopen. 

De heer Nypels heeft nog eens 
verwezen naar het advies van de Raad 
voor de Gemeentefinanciën. Hij 
bepleit, een garantie te verlenen waar 
die 20% incidenteel niet wordt 
gehaald. Ik ontken niet dat dit zich kan 
voordoen. Dit houdt verband met het 
betaalritme van 35%, dat wij hebben 
aangenomen. Het betreft hier een 
landelijk gemiddelde en ik kan geen 
overgangsregeling treffen, die is 
gebaseerd op een afwijkend individu-
eel ritme van gemeenten. 

De heer Nypels (D'66): En als een 
gemeente het nu kan aantonen? 

Staatssecretaris Brokx: Dat zullen ze 
best kunnen; zo moeilijk is het niet. Ik 
zou dan echter toch weer voor die 
gemeenten een aparte ad hoe-regeling 
moeten treffen en daar voel ik niets 
voor. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 
de voortgang van het woningbouwpro-
gramma herhaal ik dat het uiteraard 
mijn verantwoordelijkheid is om het 
aantal van 102.000 gesubsidieerde 
woningen, vermeld in de begroting, te 
halen. Mijn streven is erop gericht, dit 
aantal niet alleen uit te geven in de 

vorm van beschikkingen maar ook 
wat betreft daadwerkelijke realisering 
te halen wanneer blijkt dat die 
beschikkingen niet in alle gevallen 
leiden tot bouwactiviteiten. Ik zit dan 
niet stil maar ga na, of maatregelen 
getroffen kunnen worden, die erop 
zijn gericht om dat aantal wèl te 
halen. 

Verschillende sprekers zien de 
vooruitzichten wat pessimistisch in. Ik 
herhaal dat wij per 1 oktober de 
Kamer zullen rapporteren over de 
voortgang; wij kunmen dan de 
situatie ook beter beoordelen. Voor 
een toegespitste sector, de premie-
koopsector, heb ik tijdens het monde-
ling overleg percentages betreffende 
ingediende plannen per ultimo april 
vermeld. 

Inmiddels zijn ook gegevens 
beschikbaar per ultimo mei. Voor 
premiekoop-A geldt een percentage 
van 50 van het programma, voor 
premiekoop-B 46%. Die cijfers waren 
ultimo april nog 40 en 35. De progressie 
is duidelijk zichtbaar. 

De heer De Beer (VVD): Tijdens het 
mondeling overleg is al gezegd dat 
uitgegeven beschikkingen en werkelijk 
begonnen werkzaamheden verschil-
lende zaken zijn. Onze zorg was nu 
juist dat dit verschil in het jaar 1984 
zeer groot zou zijn. 

Staatssecretaris Brokx: Ik heb al 
gezegd dat het niet alleen mijn zorg is 
dat er voldoende beschikkingen 
worden uitgegeven. Ik streef er ook 
naar dat die beschikkingen ook 
werkelijk tot bouwactiviteiten leiden. 

Wellicht kan door de interruptie van 
de heer De Beer een misverstand 
ontstaan. De uitgifte van 102.000 
uitgegeven beschikkingen in 1984 
leidt natuurlijk niet tot bouw van 
102.000 woningen in dat zelfde jaar. 
Een beschikking bevat de voorwaarde 
dat bimnen vier maanden na datum 
van afgifte met de bouw een begin 
moet worden gemaakt. Ook in die zin 
kunnen wij pas van de beschikkingen 
die wij per 2 januari zouden hebben 
afgegeven, per 2 mei zien of de bouw 
is begonnen. Zo neen, dan zullen wij 
die beschikkingen intrekken en 
wederom opnieuw uitgeven. 

De heer De Beer (VVD): Wat de 
staatssecretaris zegt is volstrekt juist, 
maar met een aantal beschikkingen in 
1983, dat hoger was dan in 1984, 
zouden de in aanbouw te nemen 
woningen in 1984 hoger moeten zijn 
dan 102.000. Ja toch? 

Staatssecretaris Brokx: Als het jaar 
1984 voorbij is, ja mijnheer De Beer. U 
moet daar net zo op wachten als ik. 
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De heer Lankhorst vroeg naar de 

maatregelen die ik overweeg. Ik 
verwijs naar de nadere rapportage per 
1 oktober. 

Hij sprak nog in het bijzonder over 
het programma voor de HAT-wonin-
gen, waarbij hij opmerkte dat ze 
relatief meer achterbleven. De situatie 
in de hele sociale huursector - en 
daar maken die HAT-woningen 
onderdeel van uit - baart mij minder 
zorgen dan die in de sector premie 
koop-A. 

Wanneer de ingediende plannen en 
de nog niet per ultimo 1 april ingedien-
de plannen in budgetafspraken te 
zamen worden genomen, dan kom ik 
tot de conclusie dat op dit moment 
75% van het programma van de 
sociale huursector met plannen is 
belegd. Dat geeft geen aanleiding om 
de zorg die de heer Lankhorst uitsprak 
te delen. Dit geldt ook niet voor de 
HAT-woningen die in de budgetafspra-
ken relatief zijn oververtegenwoor-
digd. Bovendien behoeft als gevolg 
van de flexibiliteit binnen de sociale 
huursector voor onderuitputting op 
dit punt niet te worden gevreesd. Dit 
heeft ook niets te maken met de 
afbouw van de stuurgroepen. 

De heer Lankhorst vroeg waar de 
vrije sectorwoningen met eenmalige 
bijdrage worden gebouwd en hoeveel 
er naar de grote steden zijn toegegaan. 
Tijdens het mondeling overleg vroeg 
hij ook hoe de inkomensverdeling 
daarvan is. Ik beschik nog niet over 
gegevens. Ik kan trouwens die vraag 
niet beantwoorden, omdat een 
inkomenstoets in die sector niet is 
vereist. 

De aanvragen voor dit soort 
woningen is goed gespreid over het 
land. In relatie tot de provinciale 
contingenten is daar zelfs een duide-
lijke nadruk op de randstad-provincies 
te bespeuren. Per ultimo maart is de 
indiening van plannen per gemeente 
geanalyseerd. Daaruit blijkt dat voor 
de vier grote steden vooralsnog geen 
woningen in deze sector zullen 
worden gerealiseerd. Hoewel in het 
verleden wel eens via affiches ergens 
in een stad - de heer Lankhorst niet 
onbekend - te kennen is gegeven dat 
men in de residentie niet helemaal 
weet hoe de zaak in elkaar zit, blijkt 
mij ook nu dat deze stad kennelijk 
voor die sector niet veel belangstelling 
heeft. Ik heb de stellige verwachting 
dat die zal komen. 

Gevraagd is naar de voortgang van 
de woningbouw. Ik kom dan vanzelf 
toe aan de maatregelen die getroffen 
zijn in de premie koop-A-sfeer. Ben ik 

wel ingelicht, dan begint aanstaande 
vrijdag de vakantieperiode voor de 
Tweede Kamer. De heer De Beer en 
wellicht andere belangstellenden wil 
ik uitnodigen, eens te gaan zien wat ik 
maandagmiddag zelf heb gezien in de 
gemeente Ede. Daar mocht ik iets 
doen, namelijk beton storten, aan de 
400ste vrije-sectorwoning die zonder 
enige bijdrage tot stand komt. 

Bij de tentoonstelling is mij het 
volgende gebleken. Daar was een 
reeks van architecten, makelaars en 
aannemers. Niet allen zijn verbonden 
met de Neprom, waar namelijk de 
heel grote aannemers zijn georgani-
seerd. Het bleek dat zij in staat waren 
om koopwoningen te realiseren met 
stichtingskosten van f 103.000 tot 
f 123.000. Dat leidt tot netto woonbe-
dragen per maand tussen de f370 en 
f470. 

Anders gezegd: als de stichtingskos-
ten zakken, houd ik vol dat ook de 
huidige premiekoop-A-regeling zeer 
toegankelijk is voor de lagere-inko-
mensgroepen. Als men echter uitgaat 
van de maximale stichtingskosten van 
f132.000 of f 142.000 en van het 
minimum inkomen, komt men uit op 
woonlastenquotes, waarvan men zich 
moet afvragen of die verantwoord 
zijn. 

Tegen de heer De Beer zeg ik nog, 
dat ik er zeer verwonderd over was 
dat er kavelprijzen waren die lagen 
tussen de f 30.000 en f40.000. Men 
moet dus niet denken dat door de 
desbetreffende gemeenten de grond 
goedkoop wordt verkocht. Neen, 
geenszins! Het zijn aanvaardbare 
woningen in architectonisch, onder-
houdskundig en stedebouw-
kundig opzicht. Daarnaar verwijs ik 
hier met nadruk. Daar wordt namelijk 
in de praktijk de stelling bewezen die 
ook al in het mondeling overleg is 
ingenomen. Deze is zojuist door de 
heer Wolters nog onderschreven, 
toen hij wees op de verlaging van de 
stichtingskosten. 

Het is dus wel degelijk mogelijk, 
ook voor de grote stedelijke gemeen-
ten, om in die zin te bouwen. Daar 
waren natuurlijk ook makelaars. Het 
ging om complexen van 30 a 40 
woningen. Zij zeiden mij, dat zij echt 
niet honderden mensen hadden 
moeten aanschrijven om die 30 of 40 
woningen te verkopen. Zij hadden ze 
namelijk in een vloek en een zucht 
verkocht, en wel zeer recent. Gaat dat 
zien! Daarvan kunt u nog wat leren! 

Dit betekent in het algemeen dat ik 
nu nog hetzelfde optimisme ter zake 
van het woningbouwprogramma heb 
dat ik al in het mondeling overleg ten 

toon spreidde. Niettemin heb ik op 
basis van dat mondeling overleg een 
maatregel genomen. 

Die maatregel gaat de heer De Beer 
nog niet ver genoeg. Hij wil via een 
motie bereiken dat op korte termijn 
alle inkomensgrenzen met f 10.000 
worden verhoogd. Daar ben ik tegen. 
Ik ontraad dan ook de aanvaarding 
van die motie. Naar mijn smaak is het 
namelijk niet nodig om het woning-
bouwprogramma te halen. Dat zou 
een eerste argument moeten zijn om 
de maatregel te wijzigen. 

Ik geloof ook dat dit de mening van 
de heer De Beer is. Bovendien zal dit 
op lange termijn wel degelijk budget-
taire consequenties hebben. Ik meen 
dat de heer Lankhorst hierover al een 
vraag stelde bij interruptie. Natuurlijk 
zal dat niet gebeuren in de periode 
van de begroting en de meerjarenra-
mingen' Immers, er is een vast aantal 
woningen die in deze categorie vallen, 
met een vast bedrag, van f5500. 

Door de optrekking van de inko-
mensgrenzen, met name van de 
categorie met een contante waarde 
van f48.000, zullen echter een aanmer-
kelijk aantal gegadigden die nu 
f42.000 krijgen, doorschuiven naar de 
categorie van f48.000. Ik kan niet 
anders rekenen dan dat dit budgettaire 
consequenties heeft. Dat is zeker zo, 
als ik uitga van de periode van de 
meerjarenraming op dit moment. Ik 
weet echter, dat de heer De Beer en 
zijn politieke vrienden altijd voorhou-
den, dat je in dit soort zaken iets 
verder moet kijken dan alleen de 
termijn van de meerjarenraming. En 
dat doe ik ook. 

De heer De Beer (VVD): Dit is toch een 
bewering uit de losse pols. De 
staatssecretaris deed die in het 
mondeling overleg ook al. Het is een 
bewering die hij niet kan waarmaken. 
Ten eerste wordt het aantal beschik-
kingen in mijn voorstel niet verhoogd. 
Ten tweede worden de contante 
waarden zich zelf ook niet verhoogd. 

De staatssecretaris moet nu hard 
maken, dat de spreiding over de 
verschillende contante waarden met 
mijn voorstel anders zou zijn dan 
verondersteld is in de begroting. Dat 
is het punt waarom het gaat. De 
staatssecretaris kan dat niet hard 
maken. Als hij het wel kan, nodig ik 
hem uit om dat nu te doen, met cijfers 
en al. 

Staatssecretaris Brokx: Ik herhaal dat 
de optrekking van de inkomensgrens 
van met name de categorie van 
f48.000 ertoe zal leiden dat een 
aanmerkelijk aantal gegadigden die 
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nu in een contante waarde van 
f42.000 zitten, komen in de contante 
waarde van f48.000. Die krijgen dan 
een aantal jaren langer f 5.500. Zeg tot 
1999 of 2005. Dan moet je in de 
begroting voor 2006, 2007, 2008 en 
2009 daarvoor ruimte scheppen. Ik 
gun overigens de heer De Beer, 
mezelf trouwens ook en ieder die mij 
hoort en ziet, dat zij dit allemaal nog 
meemaken. Dat staat zo vast als een 
huis, om over volkshuisvesting te 
spreken. 

De heer De Beer (VVD): Nee, want de 
staatssecretaris verwacht twee 
dingen. In principe kómen meer 
mensen in theorie in aanmerking voor 
die hogere contante waarde. Hij heeft 
echter nog volstrekt niet bewezen of 
het werkelijk zo zal gaan. Het kan 
evengoed gebeuren dat het aantal 
gegadigden in de lagere subsidie-
groep dat zich meldt, bij mijn 
voorstel, groter is dan wordt veronder-
steld in zijn oorspronkelijke plan. Aan 
de onderkant kan het meer zijn en in 
het midden minder. Je weet niet hoe 
dit precies loopt. 

Op dit moment is van onderuitput-
ting sprake, hoofdzakelijk in de 
laagste categorie en in de hoogste 
categorie. De strekking van mijn 
verhaal is dat, wanneer je de inkomens-
grenzen met f 10.000 verhoogt, die 
spreiding weer gelijkmatiger over die 
drie categorieën zal plaatsvinden. Dat 
is een zeer aannemelijke veronderstel-
ling. De staatssecretaris kan hetgeen 
hij nu beweert, niet hard maken. Laat 
hij maar aantonen dat straks inderdaad 
meer mensen zich zullen melden of 
daadwerkelijk een woning zullen 
kopen in die categorie dan nu wordt 
verondersteld in de budgettaire 
berekeningen. Dat moet hij dan maar 
eens glashelder met berekeningen 
aantonen. 

Staatssecretaris Brokx: Na deze 
verlengde eerste termijn van de heer 
De Beer, zal ik een redenering a 
contrario opvoeren. Als de heer De 
Beer gelijk heeft dat je het nu niet 
weet, dan staat in elk geval één ding 
vast. Dat is namelijk dat er budgettaire 
consequenties zullen kunnen zijn. Dat 
is dan al reden genoeg om aan mijn 
opvatting vast te houden. 

De heer De Beer (VVD): Dan nodig ik 
de staatssecretaris expliciet uit om uit 
te rekenen hoe groot de budgettaire 
consequenties volgens hem zijn. Dat 
moet hij dan maar eens doen. Ik houd 
namelijk vol, dat er geen enkele reden 
is om te veronderstellen dat de 

spreiding over de diverse categorieën 
anders zal zijn dan verondersteld. En 
daar is goede reden voor. Als het 
anders is, moet de staatssecretaris 
maar zeggen hoeveel het volgens 
hem zou schelen. 

Staatssecretaris Brokx: Ik heb keihard 
- niet alleen in de verstaanbaarheid 
van mijn woorden, maar ook in mijn 
argumentatie - aangegeven dat ik 
vanwege de budgettaire consequen-
ties aanvaarding van de motie op dit 
punt ontraad. Als die argumentatie 
voor de heer De Beer niet voldoende 
is, spijt mij dat oprecht. Ik heb echter 
geen andere en geen betere op dit 
moment. Ik heb die ook niet nodig. Ik 
wacht terzake dan wel af welke indruk 
mijn argumentatie ter zake van de 
motie op de Kamer heeft gemaakt. 

De heer De Beer (VVD): U wilt of kunt 
dus niet met cijfers aantonen hoe 
groot dat verschil werkelijk zou zijn, in 
uw berekening. 

Staatssecretaris Brokx: Dat kan ik nu 
niet exact. Alleen al het feit dat u nu 
vraagt of ik het verschil exact kan 
aangeven impliceert dat er een 
verschil is. Anders zou u die vraag 
niet stellen. U bent zelf begonnen met 
te zeggen dat er geen verschil is. 

De heer De Beer (VVD): Ik zou toch 
van u een cijfermatige onderbouwing 
van uw betoog willen krijgen. Mis-
schien kan dat morgen nog, per brief. 

Staatssecretaris Brokx: Dat acht ik 
niet tot de reële mogelijkheden 
behorend! 

De heer De Beer (VVD): Met andere 
woorden: u kunt het ook niet precies 
cijfermatig hardmaken. Daar gaat nu 
de hele discussie over! 

Staatssecretaris Brokx: Ik blijf bij mijn 
opvatting ter zake. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Lankhorst heeft gevraagd hoe veel 
tweeverdieners eenverdieners 
worden. Dat weet ik niet. Ik hoop dat 
alle tweeverdieners tweeverdieners 
zullen blijven. Dan gaat het goed met 
de werkgelegenheid en met de 
economie. Dat is alles wat ik hiervan 
op dit moment kan zeggen. De 
regeling is in beginsel blijvend. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik hoop ook 
dat tweeverdieners tweeverdieners 
zullen blijven. Daarmee is de argumen-
tatie van uw brief van 14 juni jl. weg, 
namelijk dat de kans groot is dat een 
aantal tweeverdieners eenverdieners 
zal worden, om allerlei redenen. 
Wanneer u nu zegt, te hopen en er 
eigenlijk misschien van uit te gaan dat 

zij allemaal tweeverdieners zullen 
blijven, is uw argumentatie helemaal 
zoek. 

Staatssecretaris Brokx: Ik hoop wat ik 
heb gezegd. De realiteit gebiedt mij, 
te zeggen dat de uitzichten die wij tot 
op heden hebben daarmee niet 
overeenkomen. Daarom komt de 
ophoging van de grens met een extra 
schijf ook ten goede aan mensen met 
lagere inkomens. 

Het is gebleken dat de inkomens-
grens van f42.500 aan gezamenlijk 
inkomen tot op heden bepalend was 
voor toegang tot de regeling. Door de 
verhoging van de grens tot f50.000 
wordt de toegang eenvoudiger 
gemaakt. De toets die periodiek wordt 
gehouden, kan ertoe leiden dat men 
bij een vermindering van het inkomen 
deswege langer van de regeling 
gebruik kan maken. Dat komt dan ook 
de lagere inkomensgroepen ten 
goede. 

De heer Lankhorst heeft ter zake 
een motie ingediend. Analoog aan het 
systeem van individuele huursubsidie 
wil hij een jaarlijkse toets. Afgezien 
van het feit dat de premies van de 
premie-koopregelingen een stimule-
ringssubsidie beogen te zijn voor 
mensen die een eigen woning willen 
kopen, terwijl de individuele huursub-
sidie een onder omstandigheden 
blijvend subsidie-instrument is op het 
punt van de huur, is een jaarlijkse 
toets uit een oogpunt van systematiek 
en administratieve organisatie niet 
wel uitvoerbaar. De heer Lankhorst 
weet hoe ik erover denk. Ik moet de 
aanneming van zijn motie ontraden. 

De heer Lankhorst heeft nog gezegd 
dat de inkomenstoets fraude in de 
hand zou werken. Van de oude 
regeling uit 1979 is destijds ook 
gezegd dat de mogelijkheid van trucs 
en fraude zou bestaan door in het jaar 
waarin werd getoetst het tweede 
inkomen weg te laten vallen of wat 
dies meer zij. Bij de entréé van de 
regeling gold immers het hoofdinko-
men, terwijl bij de eerste toets ook 
een dubbel inkomen zou tellen. 

Omdat 1983 het eerste jaar is dat 
getoetst wordt, komen in de loop van 
dit jaar, begin volgend jaar, naar ik 
hoop de gegevens daarover ter 
beschikking die zodanig van omvang 
en aard zullen zijn dat er wellicht een 
verantwoorde conclusie aan is te 
verbinden. Uit de eerste gegevens 
daarover blijkt al dat de vooronderstel-
lingen van trucs helemaal niet waar 
zijn. 

Alleen al de situatie op de arbeids-
markt is een grote garantie - die 
situatie is op zich zelf wel vervelend 
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maar niettemin vormt zij een feit - dat 
de mensen niet zullen zeggen: nu 
wordt er een jaar lang getoetst; ik heb 
een tweede inkomen en dat laat ik nu 
een jaar lang vallen en dan ga ik weer 
aan de gang. Mij lijken dit bedenksels 
die in de praktijk niet zullen uitkomen. 

Ik kom nu toe aan de motie van de 
heer De Pree. Hij wil voor de lagere 
inkomensgroep de netto-contante-
waarde met 5000 gulden verhogen 
naar 53.000 gulden. Ik meen dat ik 
met de heer De Pree nauwelijks 
behoef te discusiëren over het feit dat 
zijn voorstel budgettaire effecten 
heeft. De looptijd van de premie 
wordt in dat geval zelfs over de 
periode van 30 jaar heen getild. Ik ben 
dan ook geen voorstander van zijn 
motie en ik ontraad dan ook de 
aanvaarding ervan. 

Dit brengt mij tegelijkertijd op de 
motie-De Beer en Wolters voor de wat 
langere termijn. Ik begrijp de zorg wel 
die de woordvoerders uitspreken en 
die ten dele in deze motie is verwoord. 
Toch wil ik de ontwikkelingen van het 
woningbouwprogramma voor 1984 
afwachten die tot oktober gaat. Dan is 
er ook een beter zicht op de ontwikke-
lingen voor 1985. In die zin is de 
motie wellicht enigszins voorbarig. Ik 
wacht echter op dit punt de opvattin-
gen van de Kamer af. 

Dit brengt mij tot een laatste 
opmerking. De heer Wolters heeft mij 
uitdrukkelijk gevraagd hoe het 
premiehuurprogramma er nu voor-
staat. Hij vroeg mij vooral naar de 
reactie hierop van één van de grote 
financiers en exploitant op dit gebied, 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds. Gelukkig zijn wij op dit punt 
iets verder ten tijde van het mondeling 
overleg. Op dat moment lagen 
namelijk 3200 aanvragen ter beslissing 
voor bij de Centrale Beleggingsraad 
van het ABP. 

Tot op het moment van het monde-
ling overleg hadden ze er 240 goedge-
keurd. Die situatie is nu nog hetzelfde: 
tot en met juni is het APB, dat in 1982 
nog 4.000 van dergelijke woningen 
deed, nog niet tot een nadere beslis-
sing gekomen dan 240 woningen. Als 
ik het goed heb, hebben ze in het 
afgelopen halfjaar wel enige andere 
beslissingen kunnen nemen van een 
dergelijk gehalte dat ik meen dat er in 
de woningbouw ook nog wel iets bij 
had gekund. 

Inmiddels heb ik een beslissings-
schema in mijn bezit, waarin staat wat 
het ABP voorneemt om aan de 
Centrale Beleggingsraad voor te 
stellen. Dat is totaal, met de 240 
inbegrepen, een aantal van ruim 2000. 

De beslissingen hierover zullen in 
meerderheid pas worden genomen in 
de laatste drie maanden van dit jaar. 
Ik herhaal nog eens, dat ik over het 
ABP - jammer genoeg - nu niets heb 
te vertellen, noch de minister van 
Financiën, noch die van Binnenlandse 
Zaken. 

Niettemin zal ik dit bericht van het 
ABP dat van zeer recente datum is 
met de directie gaan bespreken. Ik zal 
bezien of zij toch niet eerder die 
beslissingen kunnen nemen, zodat 
ook eerder de bouw in aanvang kan 
worden genomen en de werkgelegen-
heid in de bouw wordt bevorderd. Ik 
kan echter niet meer doen dan dat 
dringend verzoeken. 

De heer Wolters (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik de cijfers van de 
staatssecretaris tot mij laat doordrin-
gen, zou het weleens kunnen beteke-
nen dat u voor uw totale contingent 
van 102.000 hier met 2500 woningen 
mogelijk de mist ingaat. Op welke 
wijze denkt u via het inwerkingtreding 
van de flexibiliteit dat u desondanks 
die 102.000 overeind houdt. 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals gezegd, ik ben niet 
zonder zorg op dit punt. Ik zal ook hier 
niet stilzitten. Ik kan echter ook niet 
meer doen dan indringend en toch 
vriendelijk verzoeken in die richting 
uitspreken. Niettemin denk ik dat 
andere financierders en beleggers 
dan wellicht een portie willen overne-
men. In het algemeen is de bereidheid 
van de beleggers om te investeren in 
de volkshuisvesting gelukkig nog 
redelijk aanwezig. 

De heer Nypels heeft gesproken 
over de loonvaste hypotheek van het 
PGGM. Toen het PGGM vorig jaar die 
nieuwe financieringsmethodiek 
presenteerde, was ik daarbij gaarne 
op hun uitnodiging aanwezig. Zij 
hebben die nieuwe financieringsvorm 
als proef voor 1000 of 1500 woningen 
gezien. Mijn laatste informaties op dat 
punt indiceren, dat die proef zeer 
goed verloopt. Ik sluit niet uit dat men 
dit voor grotere aantallen wil doen. 
Dat zijn inderdaad verwachtingen 
mijnerzijds waarvan ik overigens geen 
bevestiging heb. 

Wellicht maakt het ABP nog een 
nader arrangement met de grootste 
stad van dit land. Dat hebben zij al 
eerder gedaan en dat loopt werkelijk 
goed. Wellicht willen zij daaraan 
uitbreiding geven, misschien is dat 
mogelijk, maar ik moet daarbij toch 
de nodige voorzichtigheid betrachten, 
want ook anderen nemen in die 
richting initiatieven. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bespeur toch enige 
tegenstrijdigheid in de beantwoording 
van de minister waar het gaat om het 
woningbouwprogrmama. Aan de ene 
kant zegt hij dat hij optimistisch is en 
dat blijkt dan ook wel uit de brief van 
1 juni: HAT-eenheden, sociale 
huursector, flexibiliteit, geen zorgen 
over maken, nou dat doe ik dan maar 
niet. Van de andere kant als het over 
de premie-koopwoningen gaat 
worden dan toch weer verbeteringen 
ingebracht en voor een deel deelt de 
staatssecretaris de zorg van de 
woordvoerders van CDA en VVD. In 
de brief staat echter dat het bouwpro-
gramma gehaald zal worden. Dat 
snap ik dan weer niet. Het zijn naar 
mijn mening twee dingen die met 
elkaar in strijd zijn. 

Van de premie-C woningen wordt 
er geen één gebouwd in de vier grote 
gemeenten. De staatssecretaris sprak 
blijkbaar over de hoofdstad; het geldt 
echter ook voor bijvoorbeeld de 
hofstad. Het zou kunnen zijn dat het 
iets te maken heeft met de inkomens-
positie van de mensen in die steden. 
Wij zullen echter eerst de inkomens-
categorieën moeten kennen naar wie 
die C-woningen gegaan zijn. Ik wacht 
met een eindconclusie daarover. 

De staatssecretaris heeft geen 
antwoord gegeven op mijn vraag hoe 
het nu toch wel staat met die voorstel-
len over een woonbelasting. Komen 
die plannen er nu nog of zijn zij 
volstrekt van de baan? Ik zou het 
jammer vinden als die belasting 
niet zou gelden voor huurders en 
eigenaar-bewoners. 

De minister heeft eigenlijk geen 
argumenten gegeven inzake de motie 
over de inkomenstoets. Hij sprak over 
de stimuleringssubsidie maar dat 
wisten wij. 

Het gaat echter om de vraag of je 
nog moet stimuleren als de mensen 
de premie niet meer nodig hebben. 
Administratie hebben wij natuurlijk bij 
de individuele huursubsidie ook. De 
staatssecretaris zegt dat er geen 
reden is voor de truc. Als je echter 
niet jaarlijks toetst, kan je niet zien of 
men gedurende het ene jaar dat er 
wel getoetst wordt, het inkomen aan 
het drukken is. Daar gaat het natuurlijk 
om. 

De staatssecretaris kan daar 
op deze manier nooit inzicht 
in krijgen. Daarom denk ik - dit geldt 
niet alleen voor het tweede inkomen, 
maar ook voor het eerste inkomen -
dat dit wel degelijk plaatsvindt. 
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Vijfjaarlijkse toetsing betekent dat je 
het gedurende vijf jaar ziet aankomen. 
Dan kan je er in het jaar dat er 
getoetst wordt, heel goed rekening 
mee houden. 

D 
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil ingaan op het 
verzachten van de teruggang van de 
stadsvernieuwingsgelden en de motie 
waarin ik vraag om 10 tot 20 mil joen. 
De staatssecretaris zegt dat hij dit op 
zijn begroting van pakweg 14 mil jard 
niet kan vinden. Hij zit al in de proble-
men met de minister van Financiën, 
die misschien financieel deskundig is, 
maar die van volkshuisvesting niet 
veel weet. Hij suggereert op isolatie-
subsidies te bezuinigen. Deze staats-
secretaris weigert dit terecht. Het 
bedrag moet op een andere manier 
gevonden worden. Dit is echter niet 
allereerst mijn zorg. 

Het klopt ook niet dat de staatsse-
cretaris zegt dat zo'n bedrag niet te 
vinden is. Ik herinner even aan de 
begrotingsbehandeling voor 1984. Er 
werden maatregelen voor de huursub-
sidie en bezuinigingen aangekondigd. 
Daarop werden later onder druk van 
de Kamer enige verzachtingen 
aangebracht. Ik heb toen gevraagd 
naar de dekking daarvan, omdat deze 
niet gegeven werd. Het antwoord van 
de staatssecretaris kwam er toen op 
neer dat er wel wat ruimte was en dat 
daar geen dekking voor nodig was. 
Als dat toen gold, dan zie ik niet in 
waarom dat nu niet geldt. 

Ik kom op mijn motie om voor de 
laagste inkomensgroep iets te doen 
wat de premiekoop-A, de verhoging 
van de contante waarde betreft. De 
staatssecretaris voerde weer hetzelfde 
argumemt aan. Het heeft budgettaire 
consequenties, dus doet hij het niet, 
los van de vraag of de regeling nog 
voldoet aan hetgeen waarvoor zij 
bestemd was. Daar doet hij helemaal 
niets aan. Hij gaat net aan de bovenkant 
zitten. 

De staatssecretaris zegt dat hij het 
niet wi l , omdat de termijn van 30 jaar 
waarin de contante waarde afgelost 
moet zijn, overschreden dreigt te 
worden. Als ik nu van die 30 jaar 
uitga, hoeveel ruimte zit er dan nog 
in? Dit is misschien geen 5000, maar 
4000. Kan de staatssecretaris daar 
enig uitsluitsel over geven? 

D 
De heer De Beer (VVD): Voorzitter! Ik 
kom nog even op de vermeende 
budgettaire consequenties van mijn 

motie over de grensverhoging met 
f 10.000. In de categorie van de 
inkomens van f32.500 en daaronder 
bestaat een vri jwel 100% onderuitput-
t ing. Er wordt vrijwel geen woning 
verkocht in die contante-waardecate-
gorie. Als ik nu voorstel om de grens 
met f 10.000 te verhogen, dan zouden 
wi j het effect kunnen bereiken dat het 
geplande aantal in die categorie 
gehaald wordt. 

De staatssecretaris zal dus hard 
moeten maken dat de geplande 
aantallen in de begroting in de 
onderscheiden contante-waardecate-
gorieën met mijn voorstel inderdaad 
hoger zullen zijn in de laagste categorie 
dan thans verondersteld in het 
budget. Laat hij dit maar eens probe-
ren. Ik ben benieuwd naar de cijfers. 
Ik ben er echter overtuigd van dat hij 
deze niet kan leveren. Daarmee is zijn 
verhaal tot nul gereduceerd. 

De staatssecretaris heeft voortdu-
rend blijk gegeven van optimisme 
over de bouwproduktie in de tweede 
helft van 1984, ondanks de zeer slechte 
eerste helft. Hij had dit optimisme ook 
al in november. Hij zei toen dat wij 
maar moesten wachten tot 1 juni, 
omdat hij dan de cijfers zou hebben en 
het dan wel aan kon tonen. Het is 1 juni 
en de cijfers tonen aan dat de staatsse-
cretaris ongelijk heeft gehaad. Nu doet 
hij een beroep op ons om maar te 
wachten tot 1 oktober, omdat wij dan 
zullen zien dat hij gelijk krijgt. Als wij 
daarop wachten, het wordt 1 oktober 
en hij heeft geen gelijk, dan is het te 
laat. 

Wij hebben eerder in deze Kamer 
een minister gezien die ook zo 
optimistisch was. Dat was minister 
Gruijters. Zijn woningbouwprogranv 
ma is toen helemaal in elkaar gedon-
derd. Later zei hij dat hij toegaf dat hij 
te optimistisch was geweest. Het enige 
wat hem verweten kon worden, zo 
zeide hij, was dat hij te optimistisch 
was, hij had wel zijn best gedaan. Om 
de staatssecretaris voor dit lot te 
behoeden, denk ik dat de Kamer moet 
ingrijpen en dat zij niet blind moet 
varen op zijn optimisme. Zij moet 
afgaan op de keiharde realiteitscijfers 
die uit de bouwwereld worden aange-
reikt. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de overgangsregeling 
stadsvernieuwing betreft, sluit ik mij 
aan bij de woorden van de heer De 
Pree. Het is mij overigens opgevallen 
dat de staatssecretaris ten aanzien 
van het onderhoud en de verbetering 
van naoorlogse woningwetwoningen 

vri jwel niet is ingegaan op de positie 
van de gemeentelijke woningbedri j-
ven. 

De verslechtering van de bijdragere-
geling van naoorlogse woningwetwo-
ningen, waarbij de bijdrage in de 
exploitatietekorten van de helft tot 
een derde is terug gebracht bij de 
laatste wijzigingen alsmede het 
vervallen van de renteloze leningen, 
zijn bij vele gemeentelijke woningbe-
drijven heel hard aangekomen. Als 
gevolg van de wijzigingen van de 
woningverbeteringsregeling per 1 
januari 1984 is het binnen een 
sluitende exploitatie voor verschillen-
de gemeentelijke woningbedrijven 
vaak niet meer mogelijk om complex-
gewijs naoorlogse woningen te 
verbeteren. De problemen zijn wat dit 
betreft even groot als voor de arme 
corporaties, zij het dat de oorzaak 
anders ligt en met name een samen-
hang bestaat met de samenstelling 
van het woningbestand. Zelfs voor de 
meest urgente verbeteringsplannen 
zijn geen middelen meer aanwezig. 
Daardoor moet, als er geen aanvullen-
de steun van het Rijk ontstaat, in vele 
gevallen rekening worden gehouden 
met een verpaupering van het 
gemeentelijk woningbezit. Dat leidt 
weer tot het grote gevaar van afbraak 
van grote aantallen woningen, 
waardoor relatief goedkope huurwo-
ningen worden onttrokken aan de 
woningvoorraad en vervangen 
moeten worden door dure nieuwe 
woningen. 

Ik heb met genoegen geconstateerd 
dat volgens de informatie van de 
staatssecretaris de proef met de 
loonvaste hypotheekleningen goed 
loopt. Ik hoop dan ook dat een 
mogelijkheid zal ontstaan tot uitbrei-
ding van deze leningtypen. Dit is 
wellicht te gebruiken ais een middel 
om de motie-De Beer/Wolters op stuk 
nr. 157 uit te voeren voor volgend 
jaar. 

Ik maak nog een opmerking over de 
motie van de heer Lankhorst op stuk 
nr. 153. Als mijn fractie voor deze 
motie stemt - ik zal dat bespreken -
doen wi j dat om aan te geven dat wi j 
de strekking ervan juist vinden, zij het 
dat wi j ook rekening houden met de 
mogelijkheid om bij voorbeeld eens in 
de twee jaar tot een inkomenstoets te 
komen. 

D 
De heer Wolters (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn antwoorden aan mijn adres. 
Ik wil slechts heel kort nog ingaan op 
de motie die door de heer De Beer en 
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een aantal van zijn fractiegenoten is 
ingediend. Door het feit dat ik er 
nogal afwijzend tegenover sta, zou de 
indruk kunnen ontstaan dat mij niet zo 
veel gelegen is aan de werkgelegen-
heid in de bouw. Het is verre van dat. 

Ik wil nog eens kort samenvatten 
wat voor problemen ik met deze 
motie heb. Ik sluit mij aan bij de 
opmerking van de staatssecretaris. Ik 
vind dat wij de oplossing van de 
problematiek moeten zoeken in het 
komen tot lagere stichtingskosten 
voorde premiekoopwoningen. Ik 
denk dat dit het geëigende middel is. 
Dat kost t i jd, maar ik denk dat als wi j 
nu om de pijn te verzachten overal 
een aantal van 10.000 op de grenzen 
zetten, wij in het jaar 1985 geen stap 
verder zijn. Dan zal het probleem zich 
herhalen. 

Bovendien - daarom heb ik ook met 
sympathie de andere motie van de 
heer De Beer van mijn handtekening 
voorzien - is de premieregeling in de 
eerste plaats bedoeld voor de lagere 
inkomens. Als er wat veranderd moet 
worden, moeten wi j ons kruit verschie-
ten bij de evaluatie na 1 oktober 
aanstaande en niet elders. 

De heer De Pree (PvdA): Mag ik 
daaruit opmaken dat net als de heer 
De Beer, ook de heer Wolters sympa-
thiek staat tegenover de door mij 
ingediende motie? In mijn motie gaat 
het met name om de inkomensgroep 
die hij noemt, alleen gebeurt het wat 
sneller dan de heer Wolters voorstaat. 

De heer Wolters (CDA): Als de 
evaluatie het resultaat oplevert dat 
sommigen in dit Huis ervan verwach-
ten, zou uitvoering van deze motie per 
1 januari aanstaande tot de mogelijk-
heden kunnen behoren. 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bied de heer Lankhorst 
mijn verontschuldigingen aan voor 
het feit dat ik zijn vraag over de 
'woonbelasting' - ik spreek liever van 
de doorstromingsheffing - niet heb 
beantwoord. Naar ik nu kan overzien 
zal de standpuntbepaling een dezer 
weken plaatsvinden in het kabinet. Er 
is vertraging opgetreden. Het zal de 
heer Lankhorst en anderen niet zijn 
ontgaan dat de ministerraad zich ook 
met enige andere problemen heeft 
moeten beziggehouden. Daardoor is 
deze zaak wat naar achteren gedron-
gen. Als de discussie in de ministerraad 
is beëindigd zal ik de Kamer uiteraard 
van het resultaat op de hoogte stellen. 

De heer Lankhorst heeft herhaald 
dat de vrije-sectorwoning met 
eenmalige bijdrage tot op heden nog 
niet in de grote steden is gebouwd. 
Dat is waar. Ik denk niet dat het veel 
met de inkomenspositie daar heeft te 
maken. Ik verwijs naar de voorbeelden 
die ik, ook in deze sector, in eerste 
termijn heb genoemd. Daarbij heb ik 
ook de kavelprijzen aangegeven die 
zijn gerekend. In de grote steden zijn 
zij inderdaad reëel. De voorbereiding 
van plannen vraagt in grote steden 
ook meer tijd dan in kleinere gemeen-
ten, waar men slagvaardiger kan zijn. 
Ik heb alle vertrouwen dat in de 
komende ti jd ook de grote steden een 
portie in die sector voor hun rekening 
zullen nemen. 

De heer Lankhorst is teruggekomen 
op zijn motie over de inkomenstoets. 
Hij heeft herhaald dat je het bij een 
vijfjarige toets te voren allemaal ziet 
aankomen. In theorie is dat waar. Dat 
argument is ook al gebruikt bij de 
bespreking van de regeling in 1979 
gebruikt. Ik heb de stellige verwach-
t ing, dat bij de toets, die nu begint, 
het tegendeel blijkt. Ik ben niet bang 
voor machinaties op dat punt. 

De heer Lankhorst (PPR): Het blijkt 
toch helemaal niet uit het onderzoeks-
rapport van het EIT dat wi j op tafel 
hebben liggen? Bovendien gaan wi j 
van een driejaarlijkse naar een 
vijfjaarlijke toets. 

Staatssecretaris Brokx: Terzake kan 
het onderzoeksrapport van het EIT 
nog niets geven. Degenen die in 1979 
in de toen geldende premiekooprege-
ling A zijn gestapt worden over het 
inkomen 1983 getoetst. Dat begint nu 
pas te komen. Daarom kon het 
rapport daarover nauwelijks iets 
zeggen. Er konden in ieder geval geen 
conclusies worden getrokken. 

Ik kom bij de opmerking van de 
heer De Pree, waarbij de heer Nypels 
zich heeft aangesloten, over de 
overgangsregeling en het financierings-
potje ad f 10 tot f 20 min. om finan-
cieringsproblemen op te lossen. Ik 
laat de uitspraak in hoeverre de 
minister van Financiën notie heeft van 
het volkshuisvestingsbeleid voor 
rekening van de heer De Pree. 

Ik laat in het midden - wi j komen 
erop terug op de derde dinsdag in 
september - in hoeverre dat in de 
besluitvorming van het kabinet, die 
eenduidig is, zal blijken, f 10 tot f20 
min. is f 10 tot f20 min. Ik wenste dat 
de heer De Pree daarvan wat meer 
was doordrongen. De tijden zijn 
veranderd; elk miljoen is er een. 

Daarom vind ik dat zijn voorstel 
terzake geen navolging en ondersteu-
ning verdient. 

Het budgettaire argument is door 
de heer De Pree niet bestreden. Ik 
begreep, dat hij het als onvoldoende 
beschouwt, want zo zei hij, bedoeld is 
de regeling toegankelijk te maken 
voor de lage inkomens. Ik herhaal wat 
ik in eerste terijn heb bedoeld te 
zeggen, namelijk dat wanneer de 
bouwkosten laag genoeg zijn, de 
regeling ook voor de lage inkomens-
groepen, vallend in de categorie van 
contante waarde f48.000, zeer wel kan 
functioneren. Ik heb hier rekenvoor-
beelden. Mijnheer de Voorzitter! 
Wellicht kunnen deze rekenvoorbeel-
den als noot aan de Handelingen 
worden toegevoegd, zodat men ze 
nog eens rustig kan bekijken. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]2 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn uitgangspunt is ook 
de programma's zoals ze zijn voorge-
nomen, daadwerkelijk in beschikkin-
gen uit te geven en vervolgens te 
doen bouwen. Ik heb daarvan nog 
steeds een wat de Kamer noemt 
optimistische verwachting van. Uit 
dien hoofde hebikookgeen aanleiding 
te doen, wat de heer De Pree met zijn 
motie beoogt. Ik heb ook de motie-De 
Beer/Wolters als voorbarig bestenv 
peld. 

Mocht blijken in oktober, dat het 
programma van '84 niet wordt 
gehaald - mijn verwachting is dat 
niet, want anders zou ik uit eigener 
beweging iets doen - en het program-
ma voor '85 niet voldoende reëel 
uitzicht op uitgifte biedt, dan is de 
zorg van de Kamer te begrijpen. Ik 
wijs dan ook op eigen verantwoorde-
lijkheid terzake. Dan praten we echter 
toch over meer en betere gegevens 
en dat kunnen we beter doen dan nu, 
zoals de heer Wolters zei, ons kruit al 
te verschieten. 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De redenering van de 
staatssecretaris is in ieder geval 
volstrekt inconsistent. Ik stel voor, los 
van budgettaire argumenten, voor de 
laagste groep wat te doen. Het 
antwoord van de staatssecretaris is: 
de stichtingskosten kunnen omlaag. 
Hij heeft het aangewezen en gezegd, 
dat het zo ook kan goedkomen, maar 
tegelijkertijd verandert de staatssecre-
taris de regeling wel door aan de 
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Brokx 

bovenkant er een schijf aan toe te 
voegen. 

Het is het een of het ander: het 
komt met de verlaging van de stich-
tingskosten wel in orde maar dan had 
hij niet met het voorstel voor de 
hogere inkomensgroepen moeten 
komen, of het komt misschien niet in 
orde en hij komt met het ene voorstel, 
maar dan kan hij niet op deze gronden 
mijn voorstel afwijzen. 

Staatssecretaris Brokx: Ik doe dat dan 
toch. Ik constateer, dat de geachte 
afgevaardigde dat niet consistent 
noemt. Ik heb de maatregel genomen, 
zoals in mijn brief van de 14e van 
deze maand is verwoord, omdat 
gegeven de dubbeltelling van inko-
mens de entree in de regeling ook 
naar mijn gevoel onvoldoende was. 
Door de entreemogelijkheid te 
vergroten, heb ik een passend 
antwoord gegeven op de verwachting, 
dat het programma in die sector kan 
worden uitgegeven en gebouwd. 
Daarop is het beleid gericht. De entree 
voor de lagere inkomens is er. 
Wanneer de bouwkosten voldoende 
aangepast zijn, dan kunnen bouwers 
ze ook vlot verkopen. Dat is ook 
bewezen. 

De heer De Beer (VVD): Waarop 
baseert de staatssecretaris dit optimis-
me? Heeft hij andere aanwijzingen 
dan die welke wij in de Kamer hebben 
gehad en die hem tot deze rotsvaste 
overtuiging brengen? 

Staatssecretatis Brokx: Ik baseer mijn 
optimisme mede op het gegeven, dat 
er inmiddels een planaanbod is in de 
beide sectoren van rond 50% ultimo 
mei. Wij hebben nog zeven maanden 
te gaan voordat het ultimo december 
is. Er is nog nooit ultimo mei een 
woningbouwprogramma uitgegeven. 
Als dat het geval was, zou de Kamer 
en de heer De Beer niet als laatste 
ervoor pleiten om nog iets meer te 
doen. 

De heer De Beer heeft al langdurige 
ervaringen met mij. Ik kan niet meer 
doen dan verwachtingen uitspreken in 
verband met de toekomst. Het 
woningbouwprogramma is, zolang ik 
daarvoor verantwoordelijkheid draag, 
in alle jaren redelijk gehaald zoals het 
was voorgenomen of bijgesteld, als 
daartoe aanleiding was. 

De heer De Beer (VVD): De staatsse-
cretaris zal moeten toegeven, dat in 
de loop van een jaar het verschil 
tussen uitgegeven beschikkingen en 
in aanbouw genomen woningen niet 
zo groot is geweest als in I984. 

Staatssecretaris Brokx: Dat kan waar 
zijn; ik bestrijd dat niet. Een oorzaak 
daarvoor is dat de feitelijke werking 
van de regeling pas kon gelden vanaf 
1 maart jongstleden. 

De heer De Beer heeft gezegd dat er 
nu al een onderuitputting is in de 
laagste categorie en dat mijn opmer-
kingen over de door hem ingediende 
motie niet juist zijn. In de veronderstel-
ling dat de uitputting tot nul gaat, 
blijkt dat het verwachtingsbeeld van 
de geachte afgevaardigde een andere 
is dan dat van mij. Ik houd het 
voorlopig bij mijn verwachtingsbeeld. 

De heer De Pree moet nog een 
antwoord hebben op de vraag, hoe 
hoog de contante waarde zou moeten 
zijn voor de termijn van 30 jaar. Deze 
vraag kan ik thans niet exact beant-
woorden. Mijn schatting ligt tussen de 
f48.000 en de f53.000, maar ik weet 
niet of het f50.000 of f51.000 is. Hij zal 
er begrip voor hebben dat ik dit niet 
op zo'n korte termijn paraat heb. 
Bovendien kan ik slecht met rekenma-
chientjes omgaan. 

De heer De Beer heeft nog gerefe-
reerd aan datgene wat ik heb gezegd 
tijdens de behandeling van de Nota 
eigen woningbezit, waarbij deze 
wijzigingen van de subsidieregelingen 
werden voorgesteld. Ik heb gezegd: 
wacht tot 1 juni, want dan weten wij 
meer. Ik herhaal dit met overtuiging. 
De heer De Beer wilde dat de regeling 
niet zou doorgaan. Uiteindelijk heeft 
hij toen een motie ingediend, erop 
neerkomend dat, als het niet goed zou 
werken, hij niet uitsloot dat weer de 
situatie van voor 1 januari 1984 zou 
moeten worden teruggebracht. 

Ik heb niemand, noch de Neprom 
noch anderen, serieus voor deze zaak 
horen pleiten. Toetsing van de 
regeling van 1979 zou er wel eens toe 
kunnen leiden, dat al in het vierde jaar 
blijkt dat men beter op de huidige 
regeling van f 5500 kan zitten dan 
getoetst te worden met een tweede 
inkomen, dat meetelt en de premie op 
basis van de regeling 1979 wel eens 
lager zou kunnen doen zijn. Ook in 
deze zin is de huidige regeling beter. 
Ik heb dus met recht in november 
jongstleden gezegd datgene wat ik 
heb gezegd. Op dat punt krijg ik op 1 
juni gelijk. Mij verwondert dat niet. 

De heer De Beer (VVD): Als ik een 
motie indien voor structurele verande-
ringen van de huidige regeling, acht ik 
niet uitgesloten dat teruggekeerd zou 
moeten worden tot de oude regeling, 
zij het enigermate verbeterd. 

Staatssecretaris Brokx: Dat is mij 
bekend. Ik stel het op prijs dat u het 

nog eens zegt. Dat geeft mij weer de 
mogelijkheid om te zeggen hoezeer ik 
gelijk heb. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Nypels heeft enkele opmerkingen 
gemaakt over gemeentelijke woning-
bedrijven. Als wij spreken over 
woningbouwverenigingen worden in 
deze zin inderdaad ook de zaken van 
die gemeentelijke woningbedrijven op 
de zelfde wijze meegenomen. Daar-
voor geldt artikel 59 van de Woning-
wet. Ze worden beschouwd als 
toegelaten instellingen. 

De heer Nypels (D'66): De gemeente-
lijke woningbedrijven zitten niet bij de 
30 corporaties, die u noemde. Die 
zaken staan los van elkaar. 

Staatssecretaris Brokx: Ik meen dat ik 
hierop bevestigend moet antwoorden 
maar helemaal zeker weet ik het nu 
niet. Als een gemeentelijk woningbe-
drijf in de problemen komt, zal men 
ook daarvoor een modus moeten 
vinden, zoals ook geldt wanneer het 
een woningbouwvereniging betreft. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen over de moties morgen, aan 
het einde van de vergadering te 
houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 16.18 uur 
tot 20.00 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Ziekenfondswet en 
de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (18208). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Lansink en anderen spraken over de 
stelselwijziging. Het is duidelijk dat dit 
punt een grote rol speelt. De heer 
Lansink sprak over deze stelselwijzi-
ging mede in het licht van de over-
dracht van de geldmiddelen van de 
KLOZ en de VNZ. Bij de schriftelijke 
voorbereiding is hierover uitvoerig 
gesproken. Hij vroeg of deze gang van 
zaken in 1985 ook zal zijn gewaarborgd. 

Mij bereiken inderdaad af en toe 
berichten dat particuliere verzekeraars 
niet bereid zouden zijn om het 
volgende jaar dezelfde regeling toe te 
passen als dit jaar. Ik kan niet anders 
doen dan afgaan op formele schrifte-
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Van der Reijden 
lijke verklaringen die afgelegd worden 
door de organisatie van de particuliere 
verzekeraars. In bij voorbeeld het 
laatste advies van de Nationale Raad 
vindt u een geruststellende verklaring. 
Op de vraag van de heer Lansink kan 
ik antwoorden dat ik op grond van de 
stukken ervan dien uit te gaan dat 
deze regeling voor 1985 gewaarborgd 
is. 

Ik kan vandaag niet diep ingaan op 
de stelselwijziging. De heer Lansink 
plaatste nog een positieve kantteke-
ning bij een eigen risico dat, evenals 
een beperking van het pakket, nu in 
het advies van de Nationale Raad 
opduikt. Er wordt gestaag gewerkt 
aan de stelselwijziging. Het wets-
ontwerp dat maatregelen inhoudt 
voor de bejaardenverzekering en de 
vrijwillige verzekering is op het 
departement gereed. 

Binnen zeer afzienbare tijd zal deze 
materie in het kabinet worden 
besproken. Ik stel mij voor per 1 
januari a.s. maatregelen te nemen ten 
aanzien van de bejaardenverzekering. 
Nogmaals, als u vraagt hoe het met 
de stelselwijziging staat, kan ik 
antwoorden: welnu, ik voorzie in elk 
geval voor de groep waarover wij 
vandaag praten, dat per 1 januari een 
wijziging in het stelsel wordt aange-
bracht. 

De heer Lansink (CDA): Ik ga ervan uit 
dat vanaf nu de stelselwijziging wordt 
losgekoppeld van het halen van een 
financiële taakstelling. Ik heb wel 
gevraagd hoe het zit met die taakstel-
lingvanf 1 miljard voor 1985. Wanneer 
komt de regering daarover met 
voorstellen? Als u zegt dat die 
voorstellen uitblijven, vind ik dat best, 
maar... 
Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
kan daar juist geen opmerking over 
maken, omdat dit mede onderdeel 
van beraad van de komende weken 
uitmaakt. Los van de vraag of de 
invulling onder de streep mede zal 
gebeuren met behulp van de wijziging 
in de bejaarden- en vrijwillige verze-
kering, meent de regering dat in de 
bejaarden- en vrijwillige verzekering 
de knelpunten moeten worden 
aangepakt. Gebeurt dat mede ter 
invulling onder de streep, dan treedt 
een soort side-effect op - het komt er 
dan bij - maar het is niet de intentie 
waarmee ik de ministerraad en de 
Kamer inga met voorstellen voor 
maatregelen voor de bejaarden- en de 
vrijwillige verzekering. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik heb nog 
een vraag over de bejaardenzieken-

fondsverzekering. Betekent dit dat u 
voornemens bent deze per 1 januari 
af te sluiten, zodat het aantal verzeker-
den in die verzekering niet meer kan 
toenemen, maar alleen maar kan 
afnemen, gezien de leeftijd? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
is juist. Ik blijf echter zo vaag, omdat 
het vaststaat, naar mijn mening, dat 
de bejaardenverzekering moet 
worden afgesloten. Ik zou echter nog 
in het midden willen laten wat ik doe 
met andere groepen bejaarden, die nu 
onder de vrijwillige verzekering 
vallen. Ik weet niet of ik dan de 
Nationale Raad - de Nationale Raad 
liet een keuze - of een deel van de 
Nationale Raad of een deel van de 
Ziekenfondsraad of de vakbond 
volledig volg en de bejaarden over-
breng naar de verplichte verzekering. 
Dat laat ik nu even in het midden. Dat 
antwoord kan en wil ik vandaag niet 
geven. Als u mij simpelweg vraagt of 
ik de bejaardenverzekering afsluit, 
dan kan ik bevestigend antwoorden. 

Mij rest nog te zeggen dat het 
advies van de Nationale Raad binnen 
is. Het advies van de Ziekenfondsraad 
zou vandaag worden vastgesteld. Ik 
mag aannemen dat dit is gebeurd. De 
Sociaal-Economische Raad vraagt 
nog enige tijd. Men heeft van mij nog 
enige aanvullende gegevens ge-
vraagd, die ik van het CPB heb 
gekregen. Ik heb die deze week aan de 
SER gezonden. 

Ik neem aan dat de SER nu, zoals in 
het verleden, zeer voortvarend aan 
het uitbrengen van het advies zal 
werken. Dat advies is het sluitstuk van 
het geheel. In een enkel commentaar 
is gezegd, in de bladen, dat het advies 
van de Nationale Raad een intentiede-
claratie is. Daarop is in de bladen dan 
wel geantwoord, dat de Ziekenfonds-
raad een stukje invult. 

Het sluitstuk is echter het advies 
van de SER. En daarop moeten wij 
wachten als het om een werkelijk 
grote stelselwijziging gaat. De SER zal 
in het bijzonder op de inkomenseffec-
ten ingaan. Ik denk dat wij in deze 
Kamer niet kunnen discussiëren over 
een stelselwijziging, als wij niet het 
advies van de Sociaal-Economische 
Raad hebben. 

Ik neem aan dat ik voldoende ben 
ingegaan op de vraagstukken die 
samenhangen met de stelselwijziging. 
Ik zou vervolgens willen ingaan op de 
vragen die zijn gesteld over het 
eigenlijke vraagstuk, over het meest 
pregnante vraagstuk van vandaag. 
Dat is namelijk de AOW-plus-proble-
matiek. Wij hebben dit een beetje 
klinisch zo genoemd. De problematiek 

zelf is bekend, maar in de wandeling 
is zij de AOW-plus-problematiek gaan 
heten. Daarover zijn vragen gesteld 
en opmerkingen gemaakt door alle 
sprekers. Daaruit heb ik geconclu-
deerd, dat iedereen overtuigd is 
- althans de meerderheid van de spre-
kers - van de noodzakelijk budgettaire 
neutraliteit. Dat heeft tot gevolg dat je 
moet kiezen wie je een last wil laten 
dragen, die je van andermans schou-
der probeert te halen. 

De heer Linschoten heeft dit heel 
gedetailleerd op een rijtje gezet. Je 
moet dus kiezen wie het voordeel dat 
de gehuwden zullen ondervinden van 
ons voorstel, zullen moeten betalen. 
Zijn dat de ongehuwden? De heer 
Linschoten noemde als theoretische 
mogelijkheid de rijksbijdrage dan wel 
de verplichte ziekenfondsverzekering. 
Het onderhavige voorstel houdt in dat 
de ongehuwden zwaarder worden 
belast. 

Er is ook al opgemerkt dat de 
systematiek van de premieheffing een 
oorzaak ervan is, dat de ongehuwden 
bij verhoging van het AOW-pensioen 
in groten getalen, in lagere premieklas-
sen werden ingedeeld, omdat hun 
AOW-pensioen met een lager nomi-
naal bedrag werd verhoogd dan dat 
van gehuwden. De heer Linschoten 
heeft deze scheefgroei nog eens aan 
de orde gesteld. 

Hij heeft mij gevraagd daarop nog 
eens in te gaan. Ter wille van de tijd 
wil ik hem nog eens wijzen op een 
wat ouder stuk. Dat is het stuk 18 208, 
nr. 1. Dat was de memorie van 
toelichting. Op bladzijde 10 van dat 
stuk is de problematiek heel precies in 
cijfers, maandinkomens en dergelijke 
aangegeven. Ik zal die niet voorlezen. 
Dat zal de discussie alleen maar 
vertragen. Nu wil ik volstaan met wat 
ik zojuist heb gezegd. 

Daaraan voeg ik toe dat de onge-
huwden ongedoeld overgesubsi-
dieerd werden. De rechtvaardiging is 
om dit onbedoelde, steeds groter 
wordende voordeel voor de ongehuw-
den thans terug te draaien. In deze 
Kamer is overigens ook gezegd, dat 
het een relatief voordeel betreft. Het is 
heel duidelijk dat de ongehuwden niet 
in een florissante inkomenssituatie 
verkeren. Bij een vergelijking blijkt 
evenwel, dat er bij hun sprake was 
van een relatief betere situatie. 
Vandaar dat dit wetsontwerp erop is 
gericht, dit onbedoelde, steeds groter 
wordende voordeel voor ongehuwden 
terug te draaien en aan te wenden 
voorde oplossing van de problematiek 
van de gehuwden. 
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Van der Reijden 
Mevrouw Dales heeft gezegd, dat zij 

dit zo niet kan aanvaarden. Mevrouw 
Groenman is haar daarin bijgevallen. 
Daarover heeft mevrouw Dales ook 
een amendement ingediend. Dat is 
voor mij niet aanvaardbaar. Als dat 
zou worden uitgevoerd, werd de in 
het wetsontwerp op goede gronden 
aangebrachte verschuiving van de 
lasten volledig te niet gedaan. 

Dit wil niet zeggen dat ik niet 
geneigd ben om de Kamer tegemoet 
te komen. Naast dit amendement is er 
nog een dringende wens van de heer 
Lansink. Hij wil dat wel dezelfde weg 
wordt gevolgd, dus het aanwenden 
van middelen die uit de Algemene 
Kas komen. Daarmee behoeft niet het 
gehele traject te worden afgelopen, 
maar zijn wens is om voor f 60 
miljoen verlichting aan te brengen. 

Als de meerderheid van de Kamer 
dit voorstel, zoals ik het denk te 
mogen zien, van de heer Lansink 
overneemt, zullen de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, die hierbij evenzeer is betrokken, 
en ik ons daartegen niet verzetten. In 
concreto betekent dit dat het tekort in 
de bejaardenverzekering voor 51% 
door het Rijk en voor 49% door de 
Algemene Kas wordt gedragen. 

De heer Linschoten (VVD): Het 
voorstel van de heer Lansink wordt 
nogal ruimhartig ontvangen door de 
staatssecretaris. Naar aanleiding van 
wat ik in eerste termijn heb gezegd, 
kunt u zich voorstellen dat ik daarmee 
niet ontevreden ben. Komt de staats-
secretaris nu echter met een nota van 
wijziging vóór de stemmingen of is 
het een vergaande uitnodiging voor 
een amendering? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
móet hierover heel openhartig zijn. De 
regering zou er geen enkel probleem 
mee hebben om nog een nota van 
wijziging in te dienen, ware het niet 
dat ik de handtekening van de heer De 
Graaf niet kan verkrijgen. Hij wil wel, 
maar hij is niet beschikbaar. Ik wil dan 
ook eigenlijk wel weten, of de heer 
Lansink zijn woorden in een amende-
ment kan omzetten. 

De heer Lansink (CDA): Ik wil niet zo 
onbescheiden zijn, te vragen waarmee 
dat niet-beschikbaar zijn te maken 
heeft. Ik weet overigens niet, of 
staatssecretarissen ook vervangers 
hebben; het lijkt mij van wel. Op 
zichzelf wil ik hierover geen mes 
trekken. Dat zoeken de heren zelf 
maar uit. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Het 
is een kwestie van haast. Het moet 
dus op korte termijn opgelost worden. 

De heer Lansink (CDA): Welnu, dan 
lossen wij het gewoon op. 

Mevrouw Dales (PvdA): Het lijkt mij 
dat staatssecretarissen vervangbaar 
zijn. Ik weet dat uit ervaring. Deze 
staatssecretaris zal dat ook wel weten. 
Er is echter nog wat anders. In de 
toelichting zal uw redegeving ook 
duidelijk moeten worden. Het relatieve 
voordeel zet ik namelijk tussen dikke 
aanhalingstekens. Dit is al eerder 
gedaan, ook door leden van andere 
fracties, vanaf het spreekgestoelte 
alhier. Aangegeven zal moeten 
worden, dat dit relatieve voordeel 
inderdaad f60 miljoen bedraagt. 

Wanneer u een zo exacte redenge-
ving heeft en wanneer u in feite 
akkoord gaat met de besteding van 
deze, thans in het vizier gekomen, 
middelen, is er niet zo heel veel meer 
over aan principes, behalve het 
relatieve voordeel dat de ongehuwden 
zouden hebben door een zekere 
oversubsidiëring. Ik zou graag horen 
hoe veel dat nu precies bedraagt. 

Kan dat worden meegedeeld in de 
toelichting op het aldus gewijzigd 
wetsontwerp? Nog liever ware het mij 
wanneer u dit nu exact aangaf. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Hierop ben ik ingegaan in mijn 
antwoord aan het adres van de heer 
Linschoten, terwijl ik bovendien de 
toelichting waarom mevrouw Dales 
vraagt al in de memorie van toelichting 
op het oorspronkelijke wetsontwerp 
heb gegeven. Daarin staan de exacte 
bedragen, terwijl ook de relatieve 
voordeelpositie van de ongehuwde 
erin wordt vermeld. 

De heer Linschoten (VVD): Daar gaat 
het natuurlijk niet echt om. Wij zijn 
ervan op de hoogte hoe die scheefgroei 
sinds 1970 is verlopen. Relevant is dat 
die scheefgroei zich heeft voltrokken 
aan de hand van een tweetal omstan-
digheden, die ik in mijn eerste termijn 
heb genoemd. Bovendien is het 
relevant dat diegenen die ook nu nog 
steeds beide omstandigheden aanvaar-
den betogen dat het neveneffect van 
de scheefgroei nooit de bedoeling is 
geweest. 

Het is de vraag hoe men, vasthou-
dend aan de gegeven situatie en de 
gegeven systematiek, die onbedoelde 
effecten kan wegwerken. De wijze 
waarop dat gebeurt - bij voorbeeld de 
oplossing die de staatssecretaris in dit 
wetsontwerp voorstelt - kan worden 
gemotiveerd, en niet alleen op basis 

van de cijfermatige verhouding van 
die scheefgroei in de afgelopen jaren. 
Hierbij is ook de politieke beoordeling 
van belang van een neveneffect dat 
nooit bedoeld is geweest, tegen de 
achtergrond van de verdeling die in 
dit wetsontwerp wordt voorgesteld. 
Dat is de kernvraag, lijkt mij. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Ook na deze 
opmerkingen van de heer Linschoten 
houd ik vol dat het meeste wat 
hierover te zeggen valt tijdens de 
schriftelijke behandeling al naar voren 
is gebracht. Ik vrees dat al het werk 
voor niets zou zijn wanneer ik een 
nota van wijziging met een uitvoerige 
memorie van toelichting moest 
schrijven om haar morgen met de 
Kamer te kunnen bespreken. Dat lukt 
natuurlijk nooit. Ik blijf vasthouden 
aan de stelling dat dit alles in de 
schriftelijke voorbereiding al lang en 
breed is behandeld. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik noem een andere reden 
waarom dit zo relevant is. Het gaat 
hierbij om bedragen. Ik wil dan ook 
weten dat het relatieve voordeel ook 
inderdaad f60 miljoen bedraagt en 
niet beduidend minder. Daarbij gaat 
het ook om het aantal ongehuwden. 
Dat is een heel ander punt. Ik wil dan 
ook de gelegenheid hebben om, 
uitgebreider dan nu, van de staatsse-
cretaris te vernemen waarom hij deze 
redengeving eerder en op een andere 
manier heeft gebruikt en waarom hij 
deze zaak nochtans heeft gekwalifi-
ceerd als een 'mindere onrechtvaardig-
heid'. Ik vind dat de Kamer en de 
Nederlandse kiezer er recht op 
hebben, precies te weten wat dit 
kabinet eigenlijk bezielt en wat de 
reden kan zijn dat een bedrag daarvoor 
ten principale wel kan worden 
gebruikt. Wij hebben er recht op, te 
weten waarom men opeens heel 
rechtvaardig zou zijn door de helft van 
dat bedrag te gebruiken. Ik wil kunnen 
beoordelen of dat bedrag inderdaad 
correspondeert met de cijfermatige 
onderbouwing door de staatssecreta-
ris van de relatieve voordeelpositie, 
waarvan ik nogmaals afstand neem. Ik 
wil in de gelegenheid zijn, zijn 
redenering te volgen. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer 
dat mevrouw Dales mij verzoeken 
doet waaraan ik zeker niet zal kunnen 
voldoen, alleen al omdat het systeem 
van het wetsontwerp tot nu toe zo 
niet is opgebouwd. Er is in de UCV 
gevraagd - ik zou bijna zeggen 
'afgesproken' - iets te doen aan de 
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Van der Reijden 

inkomenspositie van gehuwde 
bejaarden met een extra-inkomen. 

Er is toen gekeken hoeveel geld er 
nodig was en hoe het besteed zou 
kunnen worden. Dat is die 120 miljoen 
die overal in voorkomt. In zoverre is 
het voorstel van mevrouw Dales 
consistent dat zij 120 miljoen uit de 
algemene kas wil halen. Maar ook zij 
geeftergeen enkeleandere motivering 
voor dan dat dit toevallig het bedrag 
is dat nodig zou zijn om alles weer 
ongedaan te maken. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! 

De Voorzitter: Mag ik toch vragen, de 
interrupties te beperken? Er komen 
hierna nog twee onderwerpen die 
vanavond behandeld moeten worden. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Niettemin wil ik opmerken 
dat het begrip 'toevallig' hier wel wat 
eigenaardig is gekozen. 

De Voorzitter: Er komt ook nog een 
tweede termijn. 

Mevrouw Dales (PvdA): Misschien is 
die niet eens nodig. 

De Voorzittter: Dat wordt altijd 
gezegd, maar ik zou er toch de 
voorkeur aan geven wanneer de 
staatssecretaris zoveel mogelijk 
ongestoord zijn eerste termijn 
voleindt. 

Mevrouw Dales (PvdA): Er ligt een 
voorstel van de VVD dat de staatsse-
cretaris een nota van wijziging 
indient. Ik ondersteun dit. Het gevolg 
hiervan zou kunnen zijn dat de 
behandeling vanavond niet wordt 
voortgezet maar dat dit morgen moet 
gebeuren. 

De Voorzitter: Natuurlijk is een 
heropening morgen mogelijk, maar 
daar winnen wi j vanavond geen t i jd 
mee. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Als 
er een zodanige uitgebreide toelichting 
op een nota van wijziging moet 
worden geschreven als mevrouw 
Dales wenst, met gegevens waaruit 
de correlatie kan worden geput van 
een bedrag van 60 miljoen aan de 
onrechtvaardigheden die in het 
systeem zaten, dan denk ik dat wi j die 
discussie kunnen vergeten. Dat kan 
natuurlijk helemaal nooit. Het is 
duidelijk dat er gekozen is voor een 
systeem om de lasten van de gehuwden 
te verlichten door lasten over te 
dragen op de ongehuwden. Vervol-
gens is daarover gezegd dat dit 
onredelijk lijkt. 

Ik dat geval zijn er twee mogelijkhe-
den. Je neemt die totale onredelijkheid 
weg; dat is het systeem van mevrouw 
Dales. De tweede mogelijkheid is om, 
zoals het CDA heeft gepleit - door de 
heer Linschoten van de VVD is dit niet 
tegengesproken, integendeel ik 
meende hem zojuist te horen zeggen 
dat hij daar sympathiek tegenover 
stond - een deel van die overdracht 
van lasten weg te nemen en verder 
niets. Je kunt nog wel een cijfermatige 
correlatie opnemen in de toelichting 
over de verschuiving van de lastenver-
lichting. 

De heer Lansink is nog veel meer 
mathematisch georiënteerd dan ik, 
maar ik meen niet dat wi j in staat zijn 
om een mathematische correlatie in 
de toelichting op te nemen tussen de 
mate waarin het onredelijk zou zijn 
geweest om niet voor 120 maar bij 
voorbeeld voor 40 of 30 miljoen 
overdrachten van lasten te kiezen. Dat 
is een politieke keuze die wij in deze 
Kamer maken. Er is dan ook geen 
sprake van dat ik een correlatie in een 
memorie van toelichting bij een nota 
van wijziging zou kunnen vastleggen. 

Voorzitter, over de ingangsdatum 
hebben zowel de heer Leerling als 
mevrouw Dales opmerkingen ge-
maakt. Omdat de hoogte van te 
betalen premies in het geding zijn, 
moet ten aanzien van terugwerkende 
kracht de grootst mogelijke terughou-
dendheid worden betracht. Om die 
reden is bij de schriftelijke voorberei-
ding gesteld, dat de rechten van 
verzekerden gemoeid zijn in die zin 
dat het gaat om door de wet toege-
kende rechten. Immers op grond van 
vigerende wetgeving wordt de hoogte 
van de premie voor de bejaardenver-
zekering vastgesteld. 

Wanneer deze Kamer en de Eerste 
Kamer vroegtijdig - wat mij betreft 
zou dit voor uw Kamer morgen 
kunnen zijn en ik hoop dat dit voor de 
Eerste Kamer direct na het reces is -
hiermee zouden kunnen instemmen, 
kan dit wetsontwerp per 1 oktober 
aanstaande in werking treden. Deze 
wet zou dan tenminste nog van 
toepassing kunnen zijn in het laatste 
kwartaal van dit jaar. Ik zal mij 
derhalve uiteraard niet verzetten 
tegen het door mevrouw Dales 
voorgestelde amendement terzake 
van de vastlegging van de intwerking-
treding met ingang van 1 oktober van 
dit jaar, zij het dat haar verlangen van 
zoeven naar mijn mening enigszins 
haaks staat op het tweede amende-
ment. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
de wijziging in de verhouding Rijk/AI-

gemene Kas/verplichte verzekering in 
de niet door premie ontvangsten 
gedekte kosten van de bejaarden 
verzekering een al dan niet voorziene 
bezuiniging is. 

Mag ik erop wijzen dat de relatieve 
aandelen van Rijk en Algemene Kas 
weliswaar wijzigen doordat het 
absolute bedrag van de rijksbijdrage 
niet is veranderd. Er kan dan ook niet 
gesproken worden van een bezuini-
ging, doch over het vermijden van 
een tegenvaller. Ik kom straks nog 
even terug op die voordelen, die ook 
in deze Kamer gesignaleerd zijn, in de 
resultaten van de Algemene Kas. Dat 
waren cijfers die betrekking hadden 
op 1983 maar ik kom daarop straks 
terug. Daaruit vloeit uiteraard een 
vooruitblik op dit jaar voort. 

De heer Leerling en mevrouw 
Groenman hebben gevraagd welk 
deel van de kost gemiddeld door 
ongehuwden dan wel gehuwden zou 
worden betaald na invoering van het 
onderhavige voorstel van wet. 
Mevrouw Groenman is zelfs wat 
uitvoeriger op deze problematiek 
ingegaan. 

Ik kan meedelen dat na doorvoering 
van het oorspronkelijke wetsvoorstel 
de percentuele verhouding vri jwel 
omgekeerd zou komen te liggen aan 
het huidige: namelijk 24% voor 
ongehuwden en 18% voor gehuwden. 
Als mevrouw Groenman in tweede 
termijn zou zeggen: ik wil het nog 
preciezer hebben — zij heeft een reeks 
van casusposities genoemd - , dan 
zou ik u, mijnheer de Voorzitter, wil len 
vragen of ik nog preciezer schriftelijk 
zou mogen antwoorden. 

Mevrouw Groenman en de heren 
Lansink en Leerling hebben gevraagd 
naar de f 180 min. Ik heb al even 
gesproken over die waarborgen. Er 
was een overeenstemming tussen 
VNZ en KLOZ. In de schriftelijke 
stukken die ik van alle kanten ontvang 
- ook brieven vanuit de organisaties 
van de verzekeraars - vind ik terug 
dat men bereid is dat te doen. Het is 
mij echter ook duidelijk dat in publika-
ties daaraan danig getwijfeld wordt. 
Overigens denk ik dat als wij de 
partiële stelselwijziging - aanpak 
bejaarden, vrijwill ige verzekering -
gaan regelen deze zaak anders 
geregeld moet worden dan nu het 
geval is. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
de kinderpremies niet gebruikt 
kunnen worden om die kloof te 
dichten tussen vrijwill ige en particulie-
re ziektekostenverzekering. Dat zou 
wel kunnen, Voorzitter. Als wij 
spreken over de partiële stelselwijzi-
ging, zullen wij daarover zeker praten. 
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Van der Reijden 
De heer Leerling heeft verder 

gevraagd of de verevening in de 
vrijwillige verzekering in de toekomst 
ook door een particuliere stichting zou 
moeten gebeuren. Ik heb in de 
memorie van antwoord reeds opge-
merkt, dat ik die vraag op dit moment 
niet kan beantwoorden. Die discussie 
zal gevoerd moeten worden in het 
kader van de voorstellen met betrek-
king tot de stelselwijziging. Het is best 
denkbaar dat wij het stelsel zo 
aanpakken en regelen dat het niet 
meer in de vorm van een stichting 
moet. Ik kan daarover op dit moment 
geen uitspraak doen. 

Mevrouw Groenman heeft gevraagd 
of ik inzake de premie vrijwillige 
verzekering al tot overeenstemming 
met de ziekenfondsen ben gekomen. 
Ik kan daarop slechts antwoorden dat 
mij geen verzoeken van ziekenfondsen 
bekend zijn om in het tweede half jaar 
een hogere premie te mogen heffen. 
Ik ga dus ervan uit dat er op dit punt 
geen verschil van mening bestaat 
tussen mij en de ziekenfondsen. 

Mevrouw Dales is ingegaan op de 
beheerskosten en heeft gevraagd of 
het macrobedrag dat aan de Zieken-
fondsraad ter verdeling over de 
ziekenfondsen ter beschikking wordt 
gesteld nog vergezeld zal gaan van 
nadere voorschriften die de sociale 
partners in de raad bij die verdeling 
aan handen en voeten zullen binden. 

Het is mijn bedoeling, Voorzitter, 
zoals ik ook in de adviesaanvraag aan 
de Ziekenfondsraad al heb gesteld, de 
mogelijkheid te openen de raad 
aanwijzingen te geven met betrekking 
tot de beoordeling van het verant-
woord zijn van uitgaven. Dan is het 
niet de bedoeling - ik beantwoord 
daarmee tegelijkertijd een vraag van 
de heer Lansink - om te betuttelen. 
Als het niet nodig is, zal ik geen 
aanwijzingen geven. Als ik aanwijzin-
gen geef, zullen deze slechts de 
beleidsuitgangspunten bevatten die 
gehanteerd moeten worden. 

Een voorbeeld van een aanwijzing 
kan zijn dat de kosten verbonden aan 
de aanvullende verzekering en de 
bovenbouw moeten worden aange-
merkt als onverantwoorde uitgaven. 
De heer Lansink vroeg of er voldoende 
vrijheid is voor de ziekenfondsen om 
het budget te besteden. Op dat punt 
stel ik hem graag gerust. 

Mevrouw Groenman heeft gevraagd 
of zij wat meer inzicht kan krijgen in 
het sterk uiteenlopen van de kosten 
en de oorzaak daarvan. De Zieken-
fondsraad is daar enige tijd mee bezig 
geweest. Het is mij nu niet helemaal 

duidelijk of de raad daar al mee klaar 
is. Ik heb wel de indruk dat wij op het 
departement voldoende gegevens 
hebben om die vraag van mevrouw 
Groenman schriftelijk te beantwoor-
den. 

De heer Leerling heeft een opmer-
king gemaakt over de studiefinancie-
ring. Ik vermoed dat hij zijn opmerking 
heeft gestoeld op een publikatie in 
een van de bladen. In de nota over 
deze materie wordt daarover echter 
niet gerept. Met betrekking tot de 
ziektekostenverzekering voor studen-
ten wordt voorshands een ongewijzigd 
beleid voorgestaan. 

De heer Linschoten heeft mij 
gevraagd of er enige relatie is tussen 
de financiële positie van de zieken-
fondsverzekeringen en de zogenaam-
de taakstellende ombuiging van 290 
min. Die 290 min. was eerst 440 min. 
Dat bedrag werd in verband met de 
AWBZ verhoogd tot 470 min. Daarvan 
mag je weer 180 min. aftrekken, 
waarna je op 290 min. komt. 

De 'meevallers' hebben betrekking 
op geraamde exploitatieoverschotten 
van zowel de verplichte en de bejaar-
denverzekeringen als de AWBZ voor 
het jaar 1983. Het bedrag van 290 
min. betreft de taakstelling voor 1984. 
In beginsel is er geen relatie. Het is 
echter mogelijk dat bij het opstellen 
van het FOG 1985 blijkt dat de 
ontwikkelingen van 1983 structureel 
doorwerken naar 1984. Dan is er 
natuurlijk wel een relatie zoals de heer 
Linschoten bedoelt. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de staatssecretaris 
erkentelijk voor de antwoorden op de 
punten die ik in eerste termijn naar 
voren heb gebracht. Ik kan enig 
begrip opbrengen voor de omstandig-
heid dat er geen diepgaande financiële 
informatie kan worden gegeven over 
de taakstelling voor 1985. Het betreft 
de 1060 min. die net aan de orde was. 
Ik vertrouw er echter op dat de zaken 
in de komende tijd behoorlijk worden 
aangekaart en dat de Kamervoldoende 
ruimte krijgt om hierover nader van 
gedachten te wisselen, gelet op 
hetgeen wij overigens buiten de 
Kamer hebben meegemaakt in maart 
van dit jaar. Wat de stelselherziening 
zelf betreft, vraag ik toch op relatief 
korte termijn met een visie op het 
geheel te komen nadat het laatste 
advies van de SER is binnengekomen. 

Ik ben ook erkentelijk voor het 
antwoord op het punt van de beheers-
kosten. 

Het stelt mij gerust. Ik vond al dat in 
de schriftelijke gedachtenwisseling, 

vooral in het antwoord op heteindver-
slag, vraagtekens waren weggeno-
men. Het lijkt mij overigens van 
belang dat wij op dat punt nog eens 
nader ingaan, als wij spreken over de 
toekomstige status van het financieel 
overzicht. 

Ik kom nu op één van de kernpunten 
van de discussie van vanmiddag en 
vanavond, namelijk de kwestie van de 
oplossing van het vraagstuk van de 
AOW-plus-problematiek. Het amende-
ment van mevrouw Dales beoogt dat 
er 120 miljoen uit de algemene kas 
wordt gehaald. Het alternatief dat ik 
zelf naar voren heb gebracht, gaat tot 
de helft van dat bedrag. Als die 
middelen er namelijk zijn, gelet op de 
ontwikkeling van 1983 - de staatsse-
cretaris heeft dit bevestigd - dan zou 
je op zichzelf natuurlijk kunnen kiezen 
voor het wijzigingsvoorstel van 
mevrouw Dales. 

Ik heb in eerste termijn al opgemerkt 
dat er sprake was van een relatieve 
bevoordeling van de ongehuwde 
bejaarden in het huidige stelsel. Er is 
dan ook enige rechtvaardiging in 
gelegen om de 120 miljoen die nodig 
is om de zaak voor de gehuwde 
bejaarden wat recht te trekken, daar 
vandaan te halen. Wij hebben ons 
destijds afgezet tegen de verhoging 
van de rijksbijdrage. Nu dit niet 
behoeft, moet men twee dingen tegen 
elkaar afwegen. Gelet op hetgeen in 
het eindverslag is opgemerkt en 
hetgeen in de memorie van antwoord 
is gezegd op vragen van de VVD, de 
SGP en van ons, lijkt het mij dat het te 
rechtvaardigen is om de weg van de 
60 miljoen te kiezen. 

Men kan dit bij voorbeeld afleiden, 
als men gaat kijken wat de gemiddelde 
kosten zijn voor een bejaarde, zowel 
in gehuwde als in ongehuwde staat. Ik 
heb al gezegd dat het probleem van 
de verdeling over de inkomensklassen 
moeilijk oplosbaar is. Dit is overigens 
wel een zaak om later nog eens naar 
te kijken. Daarom lijkt het mij verstan-
dig dat de regering, erkennend dat er 
een betere weg is in de gegeven 
omstandigheden, met een nota van 
wijzigingen komt, ook om in de 
toelichting het een en ander wat van 
belang is vast te leggen. Het spijt mij 
dan ook dat de staatssecretaris 
daartoe door bepaalde omstandighe-
den niet bij machte is. 

Nu zijn er een paar mogelijkheden. 
De eerste is dat mevrouw Dales haar 
amendement wijzigt. Misschien ziet zij 
daartoe aanleiding in deze discussie. 
Taalkundig is dit een heel kleine 
wijziging; 48 moet 49 worden of 50 
moet in haar visie 49 worden enzo-
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Lansink 
voort. Dit is in ieder geval een kleine 
wijziging. De tweede mogelijkheid is 
dat er alsnog een nota van wijzigingen 
komt. De stemmingen vinden namelijk 
toch pas morgen aan het eind van de 
dag plaats. De derde mogelijkheid is 
dat ik zelf een wijzigingsvoorstel 
indien. Daar de toelichting nogal 
nauw luistert en ook daar ik mevrouw 
Dales graag het voortouw geef - zij is 
als eerste gekomen met een wijzigings-
voorstel - zal ik nog even wachten 
met het indienen van een amende-
ment. Het feitelijke amendement is 
echter klaar, de toelichting nog niet 
helemaal. Als de andere twee moge-
lijkheden niet slagen, dan zal ik op 
bescheiden wijze een amendement 
indienen. 

Ik hoop dat ik daarin gevolgd zal 
worden door de andere collega's die 
aan het debat hebben deelgenomen. 
Ik zal het amendement ruim voor de 
stemming indienen, al mogen 
amendementen zelfs vlak voor de 
stemming worden ingediend, als ik 
mijn lessen van vroeger heb onthou-
den. 

De Voorzitter: Het risico is dan alleen 
dat de stemming nog weer wordt 
uitgesteld. 

De heer Lansink (CDA): Hoeveel tijd 
heb ik om dat risico te vermijden? Het 
amendement moet namelijk wel op 
tafel komen. 

De Voorzitter: U zou kunnen overwe-
gen om een amendement rond te 
sturen aan de fracties of aan de 
woordvoerders met de mededeling 
dat de kans bestaat dat dit amende-
ment wordt ingediend. Op die manier 
is men voorbereid. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! Ik 
heb weer iets geleerd na zoveel jaar. 

De Voorzitter: Ik verzin het ter plekke. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben eigenlijk niet zo 
ontzettend tevreden over hetgeen de 
staatssecretaris heeft gezegd. Er 
wordt hier namelijk, als het gaat over 
de AOW-plus-problematiek, toch als 
vaststaand aangenomen dat ongehuw-
den een relatief voordeel zouden 
hebben. Ik heb juist in mijn eerste 
termijn aangetoond dat dit absoluut 
niet het geval is. 

De staatssecretaris heeft zelf in de 
memorie van antwoord aangegeven 
dat alleenstaanden gemiddeld een 
veel hoger percentage betalen van de 
eigen ziektekosten dan gehuwden. Ik 
heb gezegd dat een alleenstaande 

18% betaalt en een echtpaar 24%. Dat 
is per persoon van dat echtpaar 12%. 
In het gewijzigde voorstel zijn deze 
percentages omgedraaid. Dat zou 
betekenen dat een echtpaar 18% 
betaalt, dat was 24% en een ongehuw-
de 24% en dat was 18%. De zaak 
wordt hiervan toch alleen maar 
ontzettend veel schever. Ik begrijp het 
dus niet. 

In de AOW bestaat al een verdeling 
van 70% voor een alleenstaande en 
100% voor een echtpaar. Deze 
verhouding komen wij vaker tegen in 
de sociale zekerheid en is wat mij 
betreft voor zeer veel discussie 
vatbaar. Echter, als wij deze verhou-
ding al hebben, vind ik het te ver gaan 
om nu nog weer meer solidariteit te 
vragen van alleenstaanden ten 
behoeve van gehuwden. 

Het zal wel aan mijzelf liggen, want 
ik zit hier ook al de hele dag met een 
verkouden hoofd, maar ik begrijp niet 
wat precies de strekking is van dat 
bedrag van 60 miljoen gulden. De 
staatssecretaris zegt dat het eerst 120 
miljoen gulden was en dat hij er nu 60 
miljoen gulden afdoet. 

Van welke verhouding gaat hij 
hierbij uit? Welke premie- en belasting-
druk is dan acceptabel voor een 
echtpaar bij het aanvullend inkomen 
en welke premie- en belastingdruk is 
acceptabel voor een alleenstaande? 
Blijft de verhouding hetzelfde als in de 
stukken, dus 60% voor gehuwden en 
35% voor een alleenstaande? Wat 
moet ik mij straks van de algemene 
maatregel van bestuur voorstellen, 
want daar gaat het toch om? Ik 
begrijp dat niet. Ik begrijp ook niet 
wat voor nota van wijziging er komt. 

Ik pleit voor het amendement van 
mevrouw Dales, dus het laten zoals 
het nu is voor de ongehuwden en de 
schrijnende problematiek voor 
gehuwden wel oplossen. Dat moet 
echter niet gebeuren vanuit de 
redenering dat ongehuwden een 
relatieve voordeelpositie hebben. 
Neen, men moet dat doen vanuit de 
argumentatie dat gehuwden in een 
schrijnende situatie verkeren. Men 
mag de verbetering voor deze situatie 
niet verhalen op de ander, dus op de 
groep alleenstaanden. 

Gisteren is er een motie van mij 
aangenomen om de inkomenspositie 
van alleenstaanden beter te coördine-
ren. Ik begrijp er op dit punt echt 
helemaal niets van. Ik vind echter wel 
dat het amendement van mevrouw 
Dales uitgevoerd moet worden. 
Daarna moet bij de stelselherziening 
van de ziektekostenverzekeringen heel 
goed naar dit soort verhoudingen 

tussen de verschillende leefsituaties 
gekeken worden. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn antwoorden. Zijn antwoord 
met betrekking tot de beheersing 
geeft ons voldoende grond om dit te 
aanvaarden en het thans verder te 
laten zitten. Het kan inderdaad op 
deze manier. Wij zullen de zich 
ontwikkelende praktijk met belangstel-
ling en met alle aandacht volgen in de 
hoop dat het op deze manier goed 
gaat. 

Ik kom toe aan de ongehuwde 
bejaarden. Het argument van het 
relatieve voordeel van de ongehuwde 
bejaarde is in eerste instantie door de 
regering in het geheel niet gebruikt. Ik 
heb, daartoe aangespoord door de 
staatssecretaris, die zei dat er zo veel 
stond in de memorie van antwoord, 
deze memorie nog eens opgeslagen. 
Ik wil daaruit enkele zinnen citeren: 

'De leden van de fractie van de 
PvdA vroegen alsnog te motiveren 
waarom de budgettaire neutraliteit 
van de oplossing van de problematiek 
van de gehuwde bejaarden met 
een klein pensioen is gezocht binnen 
een relatief kleine kring van betrokke-
nen met een laag inkomen, te weten 
de ongehuwde bejaarden.' 

Het antwoord daarop luidt als volgt: 
'In de bestaande financieel-economi-

sche situatie acht de regering het niet 
mogelijk de f120 min. te financieren 
via een verhoging van de rijksbijdragen 
aan de bejaardenverzekering. De 
voorgestelde oplossing kan dan ook 
alleen worden gerealiseerd indien het 
benodigde bedrag binnen de ziektekos-
tenverzekering zelf kan worden 
gevonden. 

Aangezien verlaging van de rijksbij-
drage aan de AWBZ dan wel aan de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering 
ongewenst wordt geacht, is gezocht 
naar een mogelijkheid om binnen de 
bejaardenverzekering zelf de benodig-
de middelen vrij te maken.' 

Ik volsta hiermee, ook om wille van 
de tijd. Er zijn meer citaten van deze 
orde, die staatsrechtelijk onomwonden 
staan. Geen woord over de rechtvaar-
digheid van het toch een beetje 
terugnemen van de relatieve voordeels-
positie van de ongehuwde bejaarde. 
Dat is verzonnen toen er een meevaller 
kwam van de strekking die wij eerder 
hebben vermeld. Ik constateer dat de 
gedachte, het bedrag af te wentelen 
op de ongehuwde bejaarden een 
volstrekt secundaire overweging is, 
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Dales 
die ik als een gelegenheidsargument 
moet betitelen. 

Ik constateer dat het niet mogelijk is 
zelfs maar inzicht te verschaffen in de 
financiële onderbouwing van dit 
gelegenheidsargument. Ik constateer 
dat dit verhaal willekeurig gekozen is 
en op geen wijze aanvaardbaar kan 
worden gemaakt, noch rationeel 
uitgelegd. Er is in successie - er was 
al eerder een gunstige ontwikkeling -
sprake van een meevaller van in 
totaal f 1,5 mld., waarvan ten minste 
f300 min. in het bereik dat in aanmer-
king komt. 

Van de zijde van de regering zijn er 
ook geen principiële bezwaren om dit 
geld in aanmerking te brengen. Dat is 
evident. Anders zou het nog in te 
dienen amendement, of een van de 
andere door de heer Lansink genoem-
de mogelijkheden, niet op voorhand 
zijn beaamd. Ik constateer dat de 
staatssecretaris en de fractie van het 
CDA er in het geheel geen moeite 
mee hadden om dit te kwalificeren als 
mindere onrechtvaardigheden. 

Ik ben benieuwd, maar eigenlijk wil 
ik het niet horen, hoe het CDA het 
verhalen van de helft van de kosten, 
toch altijd nog een koopkrachteffect 
van 2 tot 2,5%, wil uitleggen als 
rechtvaardig. Dit soort overstapjes van 
kwalitatieve keuzen, van positief naar 
negatief en weer naar positief, al naar 
gelang het aantal guldens, maak ik 
niet mee. Ik ben benieuwd of de 
kiezers van het CDA het meemaken. 

De heer Lansink (CDA): Er zal nog 
heel wat moeten worden gegeven. 
Laten wij ons echter beperken tot 
datgene waarover wij het nu hebben. 
Ik heb de achtergrond van onze 
benadering uiteengezet. Men kan 
zeggen, dat in de memorie van 
antwoord niet is vermeld hoe de 
inkomensverhoudingen liggen. Voor 
de ongehuwde bejaarden is het op 
zich zelf al een moeilijke lijst. Ik heb 
aangegeven, dat men door de helft 
van het bedrag te nemen wel degelijk 
tegemoet komt aan een aantal bezwa-
ren. Het is rechtvaardiger dan wat er 
ligt. 

Mevrouw Dales (PvdA): Met dit soort 
trappen in de rechtvaardigheid kan ik 
niet uit de voeten. 

De heer Lansink (CDA): Dat begrijp ik. 
U wilt er graag een zwart-witsituatie 
van maken. Dat moet u dan maar 
doen. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik wil graag 
overeind houden dat wanneer iets als 
onrechtvaardig wordt gekwalificeerd 

het niet voor een paar gulden minder 
ineens rechtvaardig wordt. 

De heer Lansink (CDA): Dat geldt voor 
alles wat wij hier doen, ook voor uw 
wijzigingsvoorstel. 

Mevrouw Dales (PvdA): Zeker en ik 
hoop dat ik het u niet vaker behoef 
voor te houden. 

Ik denk er niet aan mijn amendement 
in te trekken of te wijzigen. Ik zal wel 
zien wie de moed heeft op deze 
gronden tegen te stemmen. Laat het 
dan ook maar gebeuren. Ik hoop 
overigens dat het toch wat wijzigt. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor zijn beantwoording. Het is 
jammer, dat hij niet geheel en al is 
ingegaan op die onderdelen van de 
problematiek die buiten de sfeer van 
de bejaardenziekenfondsverzekering 
liggen, de opbouw van het bruto-netto 
traject in de sfeer van de AOW, waar 
toch een niet onbelangrijk deel van de 
problematiek uit verklaard kan 
worden. Ik wil dat niet in tweede 
termijn herhalen. 

Ik wil mij concentreren op het enige 
problematieke punt dat in deze 
tweede termijn nog overgebleven is. 
De belangrijkste vraagstelling bij de 
oplossing van de AOW-plus problema-
tiek is uiteraard, wie de verbetering in 
de positie van de gehuwde bejaarde 
moet gaan betalen: de f 120 miljoen, 
waarover we in eerste termijn en ook 
verleden jaar bij de UCV hebben 
gesproken. 

Ik heb uit het antwoord van de 
staatssecretaris in eerste termijn 
begrepen, dat hij van mening is, dat 
die verschuiving, waar in december 
verleden jaar vanuit werd gegaan op 
basis van de toen bestaande financiële 
positie van de algemene kassen, op 
het moment niet meer in haar totaliteit 
noodzakelijk is, in die zin dat zich een 
verbetering heeft voorgedaan. 

Als het aan hem had gelegen, zo 
heb ik hem begrepen, had hij op dit 
moment nog een nota van wijzigingen 
ingediend om de lastenverzwaring 
voor de ongehuwde bejaarden, 
althans gedeeltelijk ongedaan te 
maken, ware het niet, dat zich het 
praktische probleem voordoet, dat 
een medeondertekenaar niet aanwezig 
is. Derhalve nodigt hij de Kamer min 
of meer uit, op dit punt met een 
amendement te komen. 

Ik hoor graag van de staatssecretaris 
in tweede termijn, of dat een juiste 
weergave is van wat hij heeft gezegd. 
Ik geloof ook, dit in de richting van 
mevrouw Dales, dat los van de vraag, 

in hoeverre er sprake is van een 
afweging op grond van nieuwe 
gegevens, ook in verband met de 
rechtvaardiging er best wel het een en 
ander te zeggen is voor het niet 
volledig weghalen van die f120 
miljoen. 

Ook mevrouw Dales weet, dat als 
gevolg van de systematiek in de 
diverse verzekeringen, bij een aanpas-
sing van de bruto AOW-uitkeringen in 
z'n totaliteit ook voortdurend de 
andere systematiek opschuift, waar-
door ongehuwde bejaarden, die 30% 
er achteraan lopen, ook in toenemen-
de mate een groter relatief voordeel 
krijgen. Dus uitgaande van de syste-
matieken de getalsmatige verhouding 
die in 1970 bestond, is er sindsdien 
een steeds groter relatief voordeel 
ontstaan. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik heb er ook 
niets op tegen, wanneer bij de 
stelselherziening, die zeer aanstaande 
is, vermeden wordt, dat zulke effecten 
in het nieuwe stelsel opnieuw optre-
den. Dat heb u mij niet horen zeggen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat lijkt 
mij van u op voorhand een vrij 
vergaande conclusie, omdat dat 
samenhangt met de hele problematiek 
van onder andere de wet aanpassings-
mechanismen en de bruto-netto-ver-
houdingen in inkomens. Dat is niet de 
kern van mijn opmerking. 

De kern van mijn opmerking is, dat 
bij een ongewijzigde systematische 
opstelling, zoals we die thans kennen, 
het relatieve voordeel voor ongehuw-
den niet alleen voortdurend blijft 
bestaan maar steeds groter wordt. 
Uitgaande van die situatie is het niet 
volstrekt onrechtvaardig in dat geheel 
een verschuiving aan te brengen. 

Ik ben het met u eens, dat het 
aanzienlijk fraaier is die problematiek 
mee te nemen bij de stelselwijziging, 
maar dat neemt niet weg, dat als je 
hier praat over een interimmaatregel, 
het op zijn minst een argument is, dat 
je in je keuzebeoordeling mee kunt 
nemen. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan in 
tweede termijn kort zijn. Ik wil de heer 
Lansink bijvallen, dat een aantal 
minder fraaie zaken in de bejaarden-
verzekering bij de stelselwijziging 
moet worden meegenomen. Of het nu 
in de bevriezingssituatie gebeurt of 
anderszins, er zal zeker wat aan 
gedaan moeten worden. 

De heer Linschoten heeft mijn 
woorden heel goed samengevat. 
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Van der Reijden 
Ik zou de verwijten van mevrouw 

Dales willen weerleggen door haar te 
verwijzen, dit naar aanleiding van een 
vraag van de heer Linschoten, naar de 
allereerste memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel. Er staat op blz. 
10, zoals ik daarstraks reeds zei: 

'Hoewel de reductie voor ongehuw-
den bij een aantal reductieklassen 
gerelateerd aan het totale inkomen 
minder zal gaan bedragen dan voor 
gehuwden met een zelfde nominaal 
inkomen, houdt de ongehuwde echter 
veel meer over van zijn 'neveninkomen' 
dan de betreffende gehuwden. Daar 
praten we vandaag over. We praten 
over iets wat zo klinisch heet de 
AOW-plus problematiek. Dat is de 
discussie die we vandaag hebben. 

Ik mag wat dit betreft verwijzen 
naar de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, waarin wel degelijk staat 
dat de ongehuwde bejaarden een 
relatief gunstige positie innamen ten 
opzichte van de gehuwde bejaarden. 
Het is dus niet verzonnen omdat wij 
iets willen veranderen in het oorspron-
kelijke wetsontwerp. Het stond al in 
de memorie van toelichting en het 
staat ook in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. 

Wat de fractie van de PvdA nu 
bepleit, namelijk het ongedaan maken 
van die verzwaring van f120 miljoen, 
is ook al destijds besproken. Gevraagd 
is, hoe hoog de premie voor de 
verplichte verzekering zou worden 
indien de door deze fractie bepleite 
oplossing zou worden gekoien. 
Gesteld is dat één tiende punt meer 
nodig zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
duidelijk dat de situatie, die mevrouw 
Dales nu een beetje in een kwaad 
daglicht stelt - ik doel nu op de 
ontwikkeling van de Algemene Kas in 
dit geval van de kas van de verplichte 
ziekenfondsverzekering - aanleiding 
vormt om nu een wat ander standpunt 
in te nemen dan enkele maanden 
geleden het geval was. Daar schuilt 
niets onbehoorlijks in. 

Mevrouw Dales (PvdA): Daarmee 
geeft u aan, los van waarderingen 
omdat die sterk tussen partijen 
kunnen verschillen, dat ik gelijk heb. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
weet niet waarin u gelijk wilt hebben. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dat de nieuw 
gerezen situatie tot een andere 
afweging heeft geleid. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ja, 
maar dat betekent niet dat de oude 
situatie ongedaan is gemaakt. Ik 

verwijs opnieuw naar de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, 
waaruit blijkt, zoals het ook in allerlei 
andere stukken is gesteld, dat de 
ongehuwden wat betreft de AOW-
plus-problematiek - daar gaat het om 
en niet om de feitelijke nominale 
inkomenspositie - in een relatief 
gunstiger positie verkeren dan de 
ongehuwden. Dat is het vraagstuk 
waar wij het over hebben en in dat 
verband doen wij nu keuzen: verder 
niks. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik heb er 
natuurlijk kennis van genomen - ik 
heb er ook blijk van gegeven - dat dit 
uw opvatting is. Bovendien ken ik de 
mechanismen óók wel. Daar behoeven 
wij niet over te twisten. U hebt dit niet 
eerder als reden aangegeven om daar 
dekking te zoeken. Daarop richt zich 
mijn kritiek. Dat heb u nu pas verzon-
nen want eerder stelde u dat het niet 
uit de algemene kans kon omdat dan 
de rijksbijdragen omhoog zouden 
gaan. Nu zou dit niet het geval 
behoeven te zijn en nu zegt u: we 
wisten ook nog dat die ongehuwden 
er relatief beter voor staan. 

Staatssecretaris Van der Reijden: De 
aftelling is door de heer Linschoten 
aangegeven. Hij heeft zich afgevraagd 
wat de mogelijkheden zijn als men 
hieraan iets wil doen. Een mogelijkheid 
wordt geboden door de rijksbijdrage. 
Welnu, dat past niet op een budgettair 
neutraal vereiste. Eenandere mogelijk-
heid is de algemene kas. Tot voor 
enkele maanden terug was dit geen 
gerede zaak omdat wij dachten dat 
deze kas niet zwaarder kon worden 
belast dan vandaag gebeurt. 

De conclusie die overblijft - en dat 
is de basis van dit wetsontwerp - is 
dat men het binnen het stelsel van de 
bejaardenverzekering vindt. Als men 
iets wil doen voor de gehuwden dan 
zal men het helaas moeten halen bij 
de ongehuwden. Dat kan omdat, als 
wij over de AOW-plus-problematiek 
spreken, de ongehuwden in een 
gunstiger positie verkeren dan de 
gehuwden. 

Mevrouw Dales (PvdA): Zeker maar 
wat betreft die algemene kas kan het 
nu wèl. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Maar het is toch een heel klare zaak? 
Je zou die Algemene Kas natuurlijk 
nog meer kunnen spekken door de 
premie te verhogen. Dat is ook al in 
het eindverslag aangegeven. Welnu, 
dat is ongewenst. Nu blijkt dat, zonder 
de positie van de Algemene Kas 
grote schade aan te brengen, een 

bedrag als door de heer Lansink 
genoemd kan worden aangewend. 
Het is een simpele redenering, die 
erop is gericht om de positie van de 
ongehuwden minder te laederen dan 
aanvankelijk in het wetsvoorstel was 
voorzien. 

Mevrouw Dales (PvdA): U spreekt nu 
toch van 'leaderen'. U zegt dat dit 
bedrag uit de Algemene Kas kan en 
dat er verder niets uit de Algemene 
Kas kan. Dat slaat nergens opl 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Laederen in dit verband - en het gaat 
om een algemeen toepasselijk 
woord - betekent beschadigen. Het is 
heel duidelijk. Als je lasten van het 
ene paar schouders legt op het 
andere paar, treedt een lastenverzwa-
ring voor dat andere paar schouders 
op. Hierdoor treedt beschadiging op. 
Wij pogen nu juist, net zoals u, dat te 
ontgaan. Onze inschatting in welke 
mate dat mogelijk is verschilt echter 
tussen u en mij. 

Mevrouw Groenman stelde een 
vraag die ik alsvolgt wil beantwoorden. 
Indien de verhouding Rijk: Algemene 
Kas 51: 49 wordt, dan zal het nevenin-
komen van gehuwden met 60% en 
dat van ongehuwden met 30% in 
plaats van met 35% worden belast via 
belasting en premie. 

De heer Lansink (CDA): Ik merk dat de 
staatssecretaris niets meer zegt over 
de nota van wijziging. Ik stel vast dat 
het verstandig is dat ik het amende-
memt waarover ik sprak, indien. Het 
zal mede ondertekend worden door 
collega Linschoten. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen morgen te houden aan het 
eind van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de interpellatie-Zijlstra, 
gericht tot de minister van Economi-
sche Zaken, over het beleid inzake 
vestiging van kerncentrales. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 21 juni 1984. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.)3 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! In 
de afgelopen maanden, na de uitslag 
van de maatschappelijke discussie, 
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Zijlstra 

die een grote meerderheid te zien gaf 
tegen nieuwe kerncentrales, trad een 
opmerkelijke combine van pleitbezor-
gers van nieuwe kerncentrales met 
regelmatige tussenpozen voor het 
voetlicht; als ik de kranten mag 
geloven, begeleid door ambtenaren 
van Economische Zaken, uiteraard 
onder verantwoordelijkheid van de 
minister. 

Als die kranten gelijk hebben, dan 
rijst uit de mist het beeld op van een 
zeer ernstig te nemen toneelstuk, 
waarvan EZ de regisseur is en de heer 
Wiegel mogelijk hoofdrolspeler wordt 
of is; de heer Wiegel, die nu '...' de 
elektriciteitsbedrijven met geschikte 
lokaties moet losweken uit het 
SEP-geheel 'in de een of andere 
constructie'. 

Als de commissaris van de Koningin 
in Friesland die rol gaat spelen, zal 
hem dit niet in dank worden afgeno-
men, o.m. in Friesland, de Noord-Oost-
Polder enz., die als eerste het slachtof-
fer zullen kunnen worden van een nog 
steeds niet uit te sluiten ramp via 
besmetting van het water van het 
IJsselmeer. 

Het lijkt erop dat het ministerie van 
Economische Zaken, althans dat komt 
uit die kranten naar voren, de indruk 
wil wekken, op flinke armlengte te 
blijven, achter de schermen te blijven, 
terwijl men in feite probeert betrokke-
nen over de streep te duwen om met 
name een vergunning voor de bouw 
van kerncentrale aan te vragen. Naar 
buiten toe de houding 'De regering 
beslist niet, de bedrijven moeten het 
initiatief nemen' en van binnenuit het 
uitoefenen van druk en ten slotte, als 
een vergunning onverhoopt inderdaad 
wordt aangevraagd, zeggen: de 
regering zal positief reageren. Zo is de 
cirkel gesloten, maar dat is dan wel 
een vicieuze cirkel in de eigenlijke zin 
van het woord. 

Samengevat: het lijkt erop dat op 
het ministerie van Economische 
Zaken velerlei activiteit wordt ont-
plooid, die vooruitloopt op de besluit-
vorming van het parlement over de 
eventuele bouwvan nieuwe kerncen-
trales, velerlei activiteit en mogelijk 
ook druk, die tot gevolg kunnen 
hebben dat straks het parlement voor 
voldongen feiten worden geplaatst en 
dat de Tweede Kamer ten minste voor 
een deel buiten spel wordt gezet. Dat 
te voorkomen, is het oogmerk van 
deze interpellatie. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst zou ik willen 
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zeggen (maar dit is ten overvloede, 
denk ik) dat de regering nog geen 
standpunt bepaald heeft over de 
vraag of in ons land het aantal 
kerncentrales zal worden uitgebreid. 
Dat is een zaak die interdepartementaal 
wordt voorbereid. Ik heb het hier al 
meer gezegd. Aan het begin van de 
herfst, of het eind van de zomer, komt 
deze zaak in het kabinet aan de orde. 
Dan vindt besluitvorming plaats en 
wordt de Kamer ingelicht over het 
regeringsstandpunt. Vervolgens zal 
hierover in dit Huis kunnen worden 
gedebatteerd. 

Op de eerste vraag van de heer 
Zijlstra zou ik namens mijn collega 
Winsemius willen antwoorden door te 
wijzen op de tekst van de nota 
Radio-actief afval, die ik in gestencilde 
vorm voor mij heb, waarin onder punt 
4.2 staat: 

'Wanneer bij voorbeeld voor de 
komende 100 jaar alle categorieën 
radioactief afval op één centrale 
plaats in Nederland opgeslagen 
moeten worden, dient over een ruim 
bemeten terrein te worden beschikt. 
Toekomstige ontwikkelingen in het 
afval-aanbod over een dergelijk lange 
periode kunnen nauwelijks worden 
voorspeld. Er moet echter worden 
voorkomen dat over enige tientallen 
jaren een tweede opslagterrein in 
Nederland zou moeten worden 
ingericht. Derhalve zou gezocht 
moeten worden naar een opslagterrein 
met een oppervlakte van ca. 20 ha of 
een kleiner terrein dat mogelijkheden 
tot latere uitbreiding heeft.' 

Wat vraag 2 betreft zou ik willen 
verwijzen naar paragraaf 4.5 van 
hetzelfde stuk, waar de hele werkwijze 
van de commissie LOFRA beschreven 
wordt, die duidelijk in het openbaar 
zal plaatsvinden. Ik kan mij niet 
voorstellen dat men bezoeken brengt 
aan provinciale en gemeentelijke 
autoriteiten in het uiterste geheim. Zo 
werken wij niet in dit land. 

Uiteraard worden de vragen 3 en 4 
bevestigend beantwoord. Wij trachten 
niet bestuurscolleges ertoe te brengen, 
nu al voorbereidende stappen te 
zetten voor de eventuele vestiging 
van een kerncentrale. Wij zullen ook 
niets ondernemen om maatschappijen 
aan te zetten tot het indienen van 
vergunningen op basis van de 
kernenergiewet, voordat er een 
regeringsstandpunt is. Dat mag 
duidelijk zijn. Ik verwacht ook niet dat 
de elektriciteitsbedrijven zo'n vergun-
ningsaanvraag indienen, voordat de 
regering zich ten principale heeft 
uitgesproken over de uitbreiding van 
het aantal kerncentrales. 

Kerncentrales 

Ik heb het desbetreffende krantebe-
richt later gelezen dan de heer Zijlstra. 
Misschien is dat mijn fout. Je moet 
natuurlijk alles lezen. Daarbij heb ik 
kennis genomen van de naam van de 
heer Wiegel. De heer Wiegel heeft er 
zelf ook uit de krant kennis van 
genomen dat zijn naam in dit verband 
is genoemd. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de eerste 
twee vragen lijkt mij enigszins 
ontwijkend. Indien een nieuwe 
kerncentrale van 400 megaWatt wordt 
gebouwd, betekent dit tien keer de 
hoeveelheid kernsplijtingsafval die in 
de desbetreffende nota wordt aange-
geven. Dit komt neer op ruim 7000 
m3. Dat moet verveelvoudigd worden, 
indien er een zogenaamd 'once-
trough -procédé wordt toegepast. Het 
laag- en middenradio-actief afval en 
het ontmantelingsafval komt daar nog 
bij. 

Er zal een veel groter terrein nodig 
zijn dan wanneer alleen het afval van 
de huidige installaties daar wordt 
gedeponeerd. Het lijkt mij zeer 
onverstandig, daarop vooruitte 
lopen, gezien de gevoeligheid van het 
onderwerp. Overigens is op dit punt 
het financiële verlies in Velzen een 
teken aan de wand. 

Met betrekking tot de vragen 3 en 4 
wil ik de minister het volgende 
voorleggen. Volgens de berichten 
heeft Economische Zaken contact 
opgenomen met het ingenieursbureau 
Nucon en vinden er gesprekken plaats 
met ASEA in Zweden en Alst om in 
Frankrijk, de bouwfirma van Framato-
me, over een offerte voor de bouw 
van nieuwe kerncentrales. 

Wordt hiermee niet vooruitgelopen 
op de beslissing van het parlement ter 
zake? De minister kan dit misschien 
heel precies beantwoorden. Die 
offerte kost veel geld en wordt 
gevraagd zonder dat er groen licht is 
van het parlement, althans als de 
kranteberichten juist zijn. 

Dreigt niet het gevaar dat, zoals 
verluidt, door interventie van ambte-
naren raadgevende organen onder 
onaanvaardbare druk komen te staan, 
met name de Rijksplanologische 
Commissie? Overigens ga ik ervan uit, 
dat een dergelijke commissie deson-
danks voldoende de tijd zal nemen 
voor een serieuze advisering. 

Wordt er niet vooruitgelopen op 
een beslissing van het parlement, als 
aan mensen uit de leiding van de SEP 
wordt gevraagd, te proberen om 
elektriciteitsmaatschappijen zo ver te 
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Zijlstra 
brengen dat zij een vergunning voor 
een nieuwe kerncentrale aanvragen? 
In dit verband noem ik de naam van 
de heer Van Erpers Royaards uit de 
SEP. 

Is het waar, dat die persoon er geen 
zin in had zijn vingers te branden, om 
het populair te zeggen? Heeft hij niet 
gezegd, dat er eerst maar eens een 
politieke beslissing moest vallen? 

Overigens ben ik blij met het 
antwoord van de minister voor wat 
het gedrag in de toekomst betreft. Als 
de kranten gelijk hebben zal dit een 
beslissende wending zijn in wat er tot 
nu toe op het departement is gebeurd. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Zijlstra, 
Beckers-de Bruijn, Tommei, Ubels-
Veen, Ernsting en Van der Spek wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

eraan herinnerende, dat het regerings-
standpunt naar aanleiding van het 
Eindrapport van de stuurgroep 
Maatschappelijke Discussie Energiebe-
leid eerst in september 1984 aan de 
Kamer zal worden voorgelegd; 

constaterende, dat de Kamer zich 
derhalve nog niet heeft kunnen 
uitspreken over met name een 
eventuele uitbreiding van het aantal 
kerncentrales; 

nodigt de regering uit, zich te onthou-
den van enigerlei activiteit, die 
vooruitloopt op de besluitvorming in 
de Staten-Generaal over genoemd 
regeringsstandpunt en met name 
over de eventuele bouw van nieuwe 
kerncentrales, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 1 (18443). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de beant-
woording van mondelinge vragen van 
de Kamer op 3 mei, zei de minister 
dat deze zaak een zorgvuldige voorbe-
reiding vereiste. Het was een belang-
rijke zaak. Het vereiste voorts een 
gedegen besluitvorming en een 
goede argumentatie. 

Toen was het departement nog 
bezig met de variantenanalyse. In 
welk stadium verkeert de besluitvor-
ming nu precies? Ik zie verder nog 
steeds niet in hoe het te rijmen is met 
die gedegen besluitvorming, dat na 

de minister van Economische Zaken 
nu ook de minister-president zich in 
het openbaar voorstander van de 
bouw van nieuwe kerncentrales heeft 
getoond. Dit is al aan de orde geweest. 
Daarna concludeerde ook de directeur 
van de PNEM deze week dat, als 
een kerncentrale elders veilig is -
waar men vanuit moest gaan - zij dat 
ook in Noord-Brabant is. Dus wilde hij 
graag een kerncentrale op het industrie-
terrein Moerdijk. Welke rol speelt 
Economische Zaken hier? Dit is toch 
geen discussie meer? 

De minister vindt de kosten van de 
elektriciteitsopwekking belangrijk bij 
de voorbereiding van het besluit over 
het standpunt van de BMD. Hij 
overhandigt de Kamer een notitie 
over de kostprijzen. Dan neem ik aan 
dat dit is vanwege die discussie. 

Alleen al die notitie is zeer aanvecht-
baar. Daarin wordt tot de conclusie 
gekomen dat kernenergie de goed-
koopste stroombron is. Laat de 
minister de situatie in de Verenigde 
Staten nog eens op zich in werken. 
Daar zijn, anders dan gepland, sinds 
1978 geen nieuwe kerncentrales meer 
besteld. Daar zijn sinds 1972 111 
kerncentrales geschrapt, waarvoor al 
een bouwvergunning was afgegeven 
en waarin zo'n 40 miljard was geïnves-
teerd. 

Reden voor de drastische verminde-
ring van dat enthousiasme waren de 
sterk gestegen kosten. Vrij Nederland 
van deze week wijst op een studie van 
Bupp en Komanoff die tot de conclusie 
komen, dat kerncentrales die nu in 
aanbouw zijn, pas goedkopere stroom 
leveren dan oliecentrales, als de olie 
50 tot 60 dollar per vat kost. En de 
kosten zijn waarachtig niet het enige 
aspect. 

Kortom: ook van mijn fractie een 
pleidooi voor een heel gedegen 
discussie, die de minister hier zelf 
zegt te willen, waarin alle aspecten 
uitvoerig aan de orde kunnen komen 
en waarop op geen enkele manier 
vooruit wordt gelopen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is in januari een heel 
merkwaardige situatie ontstaan. De 
heer De Braauw heeft nog niet het 
eindrapport van de maatschappelijke 
discussie over energiebeleid aangebo-
den, of allerlei bewindslieden en 
ambtenaren doen al of niet op 
persoonlijke titel uitspraken over het 
te voeren energiebeleid. Daarin 
zingen zij dan in meerderheid de lof 
van de kernenergie. Tegelijkertijd 
krijgt de Kamer bericht, dat er een 

zorgvuldige afweging van allerlei 
zaken moet plaatsvinden en dat wij 
als Kamer pas in september de 
regeringsbeslissing mogen verwach-
ten. 

Ik vind dit tegenover de Kamer 
weinig elegant. Het gaat mij om de 
handelwijze. Daartegen richt zich mijn 
bezwaar. Mijn bezwaar richt zich niet 
tegen de uitspraken zelf, alhoewel ik 

- die heel graag anders had gezien. Ik 
had echter evenzeer bezwaar gemaakt 
tegen de gang van zaken als de 
minister en zijn collega's bij voortdu-
ring hadden gezegd, dat wij in het 
vervolg de elektrische energie maar 
aan de bolbliksem moesten onttrekken 
of dergelijke andere exotische 
varianten. 

Gezien al die uitspraken is het 
bepaald niet onlogisch, dat ongerust-
heid bestaat over de vraag of er op de 
beslissing die de Kamer uiteindelijk 
zal nemen, die de Kamer in alle 
vrijheid zal nemen, vooruit wordt 
gelopen. Die ongerustheid is verklaar-
baar en begrijpelijk. Het lijkt mij 
overigens ondenkbaar, maar ik wil er 
geen onduidelijkheid over laten 
bestaan dat dit ook niet kan en niet 
mag. Het antwoord van de minister 
ligt in deze lijn. Ik ben daarmee 
content. Ik had eigenlijk, eerlijk 
gezegd, niet anders verwacht. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik heb de indruk 
dat er in zekere zin vooruit wordt 
gelopen op de beslissing van de 
regering over kernenergie, en wel in 
de richting van een positieve beslis-
sing. Dat is in strijd met de resultaten 
van de maatschappelijke discussie 
energiebeleid die heel duidelijk gaan 
in de richting van 'geen nieuwe 
kerncentrales'. Daarmee verwordt de 
maatschappelijke discussie energiebe-
leid als het ware tot een middel om 
maatschappelijk verzet op te vangen 
en te ontkrachten, in plaats van een 
versterking van de democratische 
besluitvorming te zijn. 

Naar mijn mening is er een soort 
offensief gaande. Ik noem het verhaal 
dat het probleem van de opslag van 
radioactief afval zijn oplossing zou 
naderen, terwijl dat bepaald niet het 
geval is. Ik noem verder het verhaal 
dat kernenergie zo goedkoop is. Ik 
vraag mij af hoe het dan komt dat in 
de Verenigde Staten al zes jaar lang 
geen kerncentrale meer is besteld. 
Misschien kan de minister hier nog op 
ingaan. 

Ten derde noem ik het, nieuwe, 
argument van het voorkómen van 
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Van der Spek 

zure regen, terwijl dezelfde mensen 
en fracties die dit argument noemen 
dikwijls weigeren, bij voorbeeld 
olieraffinaderijen tot rookgasontzwa-
veling te verplichten. Ten slotte heeft 
de heer Zijlstra nog een aantal 
concrete voorbeelden genoemd. 
Daaraan voeg ik nog toe dat in Het 
Parool van 16 juni jl. staat dat het bij 
Nucon niet alleen gaat om een offerte 
maar ook om een opdracht, de 
kostprijs van kernenergie uit te 
rekenen. 

Naar aanleiding hiervan wil ik 
weten of het waar is dat er op het 
departement concept-hoofdlijnen 
voor het regeringsstandpunt zijn die 
hierop neerkomen dat het standpunt 
dat voortvloeit uit de maatschappelijke 
discussie energiebeleid niet volledig 
kan worden onderschreven en dat er 
vier kerncentrales van 1000 megawatt 
moeten worden gebouwd. 

Zo ja, welke rol speelt zo'n stuk nu 
eigenlijk: een heel theoretische of in 
feite een effectieve? Daarom gaat het 
naar mijn mening. Het zou volstrekt 
onaanvaardbaar zijn wanneer dit waar 
was en wanneer zo'n stuk echt een rol 
speelde. Daarmee zou vooruit worden 
gelopen op de na de standpuntbepa-
ling van de regering in de Tweede 
Kamer te houden discussie. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De commissie-LOFRA die 
zich bezighoudt met studie naar de 
opslag van radioactief afval is feitelijk 
een gevolg van de eerdere oordeels-en 
besluitvorming in deze Kamer over de 
verwerking en opslag van radioactief 
afval in Nederland. Ik denk hierbij aan 
de discussie over de opwerkingscon-
tracten van Borssele en Dodewaard 
en over het dumpen van radioactief 
afval in zee. Dat zijn wij geleidelijk aan 
met zijn allen gaan vermijden. 

De vraag van de heer Zijlstra, in de 
opdracht aan de commissie-LOFRA de 
opslag van afval van nieuwe kerncen-
trales buiten beschouwing te laten is 
begrijpelijk en voor de hand liggend. 
Daarmee gaat hij overigens voorbij 
aan het feit dat ook voor het radioac-
tieve afval van Borssele en Dodewaard 
en voor al het andere afval een 
oplossing moet worden gevonden. 
Het lijkt mij dan ook dat men met de 
commissie-LOFRA niet op de discussie 
vooruit loopt. 

De intentie van de tweede vraag 
van de heer Zijlstra, over de openbaar-
heid van de commissie-LOFRA, 
onderschrijft de CDA-fractie, met de 
aantekening dat de commissie wel 
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moet kunnen functioneren. De 
oplossing van het afvalvraagstuk, 
trouwens de hele discussie over 
kernenergie, is gediend met het 
voorkomen van mythevorming, ook 
van nieuwe mythes. Openbaarheid is 
daarvoor een vereiste. 

Tegelijkertijd mag van alle betrokke-
nen worden gevraagd, deze kwestie 
met een open geest tegemoet te 
treden. Dat betekent dat alle feiten op 
tafel moeten komen bij het voorberei-
den van standpunten, dus voordat 
een politieke beslissing wordt geno-
men. Dat betekent ook dat er feiten-
materiaal moet kunnen worden 
verzameld. 

De toezegging van de minister in 
antwoord op de vragen 3 en 4 dat 
afgezien wordt van druk op bestuurs-
colleges van elektriciteitsmaatschap-
pijen en de SEP, nu al voorbereidende 
stappen te zetten voor de eventuele 
vestiging van kerncentrales is natuur-
lijk terecht en lag ook voor de hand. 
Immers, de Tweede Kamer zal eerst 
een principiële discussie voeren over 
het al dan niet opnemen van kernener-
gie in de brandstofinzet voor centrales 
voor de jaren van 1990 tot 2000. 
Daarna zullen pas de andere aspecten 
aan de orde komen. 

Ter voorbereiding van een rege-
ringsstandpunt over de toepassing 
van kernenergie mag het kabinet naar 
onze overtuiging natuurlijk wel met 
alle betrokkenen - het bedrijfsleven, 
milieu-organisaties of wie dan ook -
overleg plegen. Men moet ons ook 
een goed onderbouw voorstel 
presenteren. Ik pleit zelfs voor 
meerdere voorstellen. Wanneer de 
één in dit land mag zeggen dat hij 
kernenergie niet ziet zitten, waarom 
zou de directeur van een electriciteits-
maatschappij dan niet het omgekeerde 
mogen zeggen? Laat de discussie 
toch rustig voortgaan! 

Naar mijn overtuiging is er geen 
sprake van een voldongen feit. Ik heb 
zelf weer aardige discussies achter de 
rug. Het is goed dat wij in het najaar 
over alle feiten aangaande het milieu, 
kostprijzen enzovoorts zullen discus-
sieren. Dat lijkt mij beter dan te praten 
over feiten die nog niet eens voldongen 
feiten zijn en die het ook nooit mogen 
worden. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar de mening van mijn 
fractie is de discussie over kernenergie 
op dit moment wat prematuur. Wij 
verwachten eerst van de regering dat 
zij ons haar beoordeling van het 
resultaat van de brede maatschappe-
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lijke discussie over energie voorlegt 
en dat zij daarna inderdaad met 
plannen komt om ervoor te zorgen 
dat er tussen de jaren 1990 en 2000 
op een verantwoorde wijze wordt 
voorzien in nieuw vermogen voor 
elektriciteitsproduktie. 

De VVD-fractie heeft er nooit een 
geheim van gemaakt - het staat ook 
duidelijk in haar programma - dat 
kernenergie een van de mogelijkheden 
is die dan afgewogen kan worden. Wij 
stellen daaraan een aantal randvoor-
waarden. Al of niet kernenergie is 
voor ons geen hobby of ideologie. Het 
is een zuiver economische zaak. 

De regering zal ons duidelijk 
moeten maken dat er een noodzaak is 
voor kernenergie. Dan zijn wij graag 
bereid dit serieus te overwegen. 
Belangrijk daarbij is dat die economi-
sche noodzakelijkheid duidelijk 
gemaakt wordt, dat wordt aangegeven 
dat de veiligheid gegarandeerd kan 
worden en dat voldaan kan worden 
aan de milieu-eisen. Zo staat het in 
ons VVD-programma. Daaraan zal ik 
mij houden. 

Wat de milieu-eisen betreft, is het 
voor ons van groot belang om een 
goed vergelijkend inzicht te hebben in 
de milieu-aspecten van deze manier 
van elektriciteitproduktie en de 
alternatieven die er zijn. Ik heb 
evenwel het recht, erop te wijzen dat 
tot dusverre de produktie van elektri-
citeit uit fossiele brandstof gepaard 
gaat met volstrekt onomkeerbare 
processen. Ik vermoed dat bij kernener-
gie de mogelijkheid bestaat om tot 
een gesloten systeem te komen. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Zijlstra vond het 
antwoord op de eerste twee vragen 
enigszins ontwijkend. Ik ben die 
mening niet toegedaan. Die nota is in 
april uitgebracht en loopt uiteraard 
niet vooruit op het standpunt over de 
eventuele uitbreiding van het aantal 
kerncentrales in ons land. Er is nu ook 
een afvalprobleem. 

Ik heb er alleen uit geciteerd dat 
- dit is over een lange termijn genomen 
waarbij men natuurlijk niet vooruit 
kan zien want zelfs als wij nu zouden 
besluiten, geen kerncentrales bij te 
bouwen dan weten wij niet wat er 
over 20 jaar wordt besloten - het 
verstandig is om met een groot 
oppervlak te werken. De 20 ha 
stonden in de nota en dat was de heer 
Zijlstra al lang bekend. Ik denk dat je 
7000 m3 heel gemakkelijk kunt 
opslaan op 200.000 m3. Ik acht dit 
antwoord dus niet ontwijkend. 
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Van Aardenne 
Ik kom nu toe aan de opmerkingen 

van de heren Zijlstra, Tommei, Van 
der Spek en van mevrouw Beckers. Er 
wordt gezegd dat men vooruit loopt 
als men gegevens verzamelt. Ik heb 
opdracht gegeven om gegevens te 
verzamelen. Ik weet niet precies hoe 
die gegevens allemaal worden 
verzameld. 

Maar als er een regeringsstandpunt 
in de Kamer komt, dient dit de 
gegevens te bevatten die nodig zijn 
voor een oordeelsvorming. Die moet 
je weten en je kunt dus niet zomaar 
iets opschrijven zonder dat de zaak is 
onderzocht. Als die gegevens nodig 
zijn om tot een kostprijsbepaling te 
komen, zoals de heer Van der Spek 
het noemt, dan hoort dit er ook bij. 

Natuurlijk komt de RPC niet onder 
druk. De gedachte alleen vind ik toch 
ietwat kwetsend. De regering heeft 
- dat is steeds heel duidelijk gezegd -
op zich genomen om in het najaar 
met een standpunt naar voren te 
komen. In dat standpunt zullen de 
relevante informaties vervat zijn. 
Daarover kan men in de Kamer 
oordelen. 

Intussen mag een directeur van een 
elektriciteitsmaatschappij ook zijn 
mening hebben en zeggen dat hij 
kernenergie nuttig acht, net zo goed 
als bepaalde tegenstanders de 
mening mogen hebben dat kernener-
gie dat niet is. Ik meen dat de heer 
Lansink het ook op deze wijze heeft 
gezegd. Daarmee wordt er in het 
geheel niet vooruit gelopen op de 
besluitvorming. 

De heer Zijlstra (PvdA): In het laatste 
juristenblad stond een artikel met een 
hele serie opmerkingen over een 
onverantwoord korte termijn van 
advisering van de RPC over Woens-
drecht. 

Ik begrijp niet waarom de bewinds-
man die opmerking kwetsend vindt, 
het is namelijk al eens gebeurd. 

Minister Van Aardenne: De heer 
Zijlstra haalt er nu heel iets anders bij. 
Woensdrecht heeft niets te maken 
met kernenergie. Dat is een zaak 
waarvoor termijnen staan en dat die 
termijn onaanvaardbaar kort is, is een 
beoordeling die ik niet deel. Ik weet 
ook niet of de RPC die deelt. Bij 
Kernenergie zijn er procedures 
voorzien dat als er een positief besluit 
zou vallen, het toch wel een jaar of 
tien zou duren voordat die centrales 
er zouden staan en werken. Vandaar 
dat wij ook dit jaar moeten gaan 
besluiten, want omstreeks 1994-1995 
moet in die behoefte zijn voorzien, 

hetzij op de ene hetzij op de andere 
wijze. 

De heer Van der Spek (PSP): Moet ik 
uit het antwoord van de minister op 
mijn vragen inzake het ingeniersbu-
reau Nucon opmaken dat dat kranten-
bericht juist is. 

Minister Van Aardenne: Nee, dat 
moet u er niet uit opmaken, want ik 
heb gezegd dat ik opdracht heb 
gegeven om gegevens te verzamelen 
en ik weet niet precies waar men die 
gegevens verzamelt. Dat volg ik niet 
van dag tot dag, mijnheer de Voorzitter. 
Dat blijkt wel als ik ze voorgelegd 
krijg, dat is nog niet gebeurd. Dan zal 
ik dat afchecken. Die gegevens 
moeten uiteraard goed onderbouwd 
zijn. Het is niet anders dan mogelijk 
dat men op die wijze gegevens 
verzameld. U moet het niet als een 
bevestiging opvatten maar evenmin 
als een ontkenning. 

De heer Zijlstra (PvdA): Wordt er op 
het ogenblik op het ministerie gespro-
ken over een offerte uit te brengen 
door Nucon, die een miljoen gulden 
gaat kosten? 

Minister Van Aardenne: Voorzitter, er 
worden gegevens verzameld. Aan 
hetgeen ik net gezegd heb hoef ik 
niets toe te voegen. Ik denk overigens 
dat uit wat ik gezegd heb over de 
genoemde naam uit het krantenbericht 
het voldoende duidelijk is, dat het 
krantenbericht zeker niet op volledige 
waarheid berust. 

Natuurlijk wordt er in de kringen 
van de elektriciteitsmaatschappijen 
- dat blijkt ook uit de opmerking van 
de directeur van de PNEM - gesproken 
over de mogelijkheid van kernenergie. 
Ook daar stelt men zich in op de 
discussie die hier zal gaan plaatsvin-
den. Die vrijheid heeft men in die 
kringen en die zal ik ze in ieder geval 
niet ontzeggen. 

Ik herhaal nog eens dat er generlei 
druk wordt uitgeoefend en dat het ook 
geen enkele zin heeft vergunningen-
aanvragen in te dienen voordat er een 
regeringsstandpunt is. Dat is toch ook 
verspilling van tijd. Zo moet je niet 
werken. Het is inefficiënt en het 
gebeurt ook niet. 

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp hieruit dat het 
gesprek tussen de heer Van Erpers 
Royaards en een ambtenaar van 
Economische Zaken dat ging - naar 
mijn informatie - over de aanvrage 
van zo'n vergunning niet heeft 
plaatsgevonden. 

Minister Van Aardenne: Ik denk dat 
de ambtenaren van Economische 

Zaken en de heer Van Erpers Royaards 
wel eens met elkaar spreken; ik zit 
daar niet altijd bij en de heer Zijlstra 
zit daar ook niet bij. 

Ik weet het gewoon niet en u weet 
het ook niet. U heeft het ook uit een 
publikatie en ik heb net gezegd, dat 
publikaties op andere punten die ik 
heel gemakkelijk kan controleren wel 
eens lek zijn. 

De heer Zijlstra: Dat valt toch onder 
uw verantwoordelijkheid. Zo'n zaak 
behoort u toch te weten, zeker ter 
voorbereiding op een interpellatie als 
deze. 

Minister Van Aardenne: Dat zat niet 
bij de vragen. Ik heb mij voorbereid 
op de vragen en ik heb de vragen 
beantwoord. Ik dacht dat ik de vragen 
heel duidelijk beantwoord had 
namelijk dat er geen druk zal worden 
uitgeoefend van te voren. Dat is het 
politieke standpunt, daaraan kunt u 
mij houden. Alle andere zaken zijn 
volstrekt niet relevant. 

De heer Zijlstra: U had ook de krant 
gelezen, zei u. In de krant werd 
daarover gesproken, in het Parool van 
16 mei. Ik begrijp niet zo goed dat u, 
vooral ter voorbereiding van dit 
debatje, er helemaal niet van op de 
hoogte bent. Dat is toch wel curieus. 

Minister Van Aardenne: Ik reageer 
niet op alle krantenberichten waarvan 
op één feit is duidelijk dat dat in ieder 
geval niet klopt. Ik neem dus aan dat 
er een heleboel andere ook niet 
kloppen. Bovendien doet dat er ook 
verder niets toe, want ik heb ook hier 
gezegd dat ik de vragen 3 en 4 
bevestigend beantwoord en dat had u 
vorige week al kunnen weten, want 
toen heb ik dat al willen meedelen. 

Mevrouw Beckers vraagt mij om 
een zorgvuldige voorbereiding en 
haalt woorden van mij aan. Ik onder-
schrijf uiteraard die woorden nog 
steeds. Er is een zorgvuldige voorbe-
reiding nodig. Daarom moeten er 
gegevens worden verzameld. Dan is 
er hier een gedegen discussie op haar 
plaats. Ik heb er geen zin in op dit 
moment op alle argumenten van 
veiligheid in te gaan. 

Dat doen wij wel als wij er inhoudelijk 
over spreken. Ik heb ook geen zin in 
een vergelijking met de situatie in de 
Verenigde Staten. De Verenigde 
Staten van Amerika zijn niet in alles 
ons voorbeeld. Je kunt ook dichterbij 
over de grenzen kijken. Dan zie je een 
ander beeld. Dat komt allemaal nog 
aan de orde als wij het echte debat 
voeren. 
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Van Aardenne 
Dat echte debat wordt pas gevoerd 

nadat er een regeringsstandpunt is en 
niet eerder. Van tevoren bereidt de 
regering haar standpunt voor door 
het verzamelen van relevante informa-
tie. Daarvan laat zij zich niet afbrengen. 
Hoe het standpunt eruit zal zien moet 
nog blijken, want dat weet ik ook niet. 

Ik zie dan ook niet in dat er bezwaar 
kan bestaan tegen deze handelwijze, 
zoals de heer Tommei dat noemde. 
Gelukkig was hij verheugd met mijn 
antwoorden op de vragen 3 en 4. 

De heer Tommei (D'66): Ik heb geen 
bezwaar gemaakt tegen het verzame-
len van gegevens, integendeel. Ik 
meen dat het heel verstandig is zoveel 
mogelijk gegevens te verzamelen, 
want dan komt de minister tot een 
verstandige beslissing. Ik maak wel 
bezwaar tegen de onelegante gang 
van zaken. 

Wij krijgen een brief waarin wordt 
gesteld dat een zorgvuldige afweging 
nog enige tijd vereist tot september, 
terwijl allerlei bewindslieden, van wie 
sommigen absoluut niets met het 
vraagstuk te maken hebben, vinden 
dat zij op persoonlijke titel uitspraken 
moeten doen waarin een bepaalde 
mening wordt gegeven over het 
vraagstuk van de kernenergie. Vindt 
de minister dat een fatsoenlijke 
handelwijze tegenover de Kamer? 

Minister Van Aardenne: Ik vind dat 
alle bewindslieden met het vraagstuk 
te maken hebben. Als een journalist je 
op een gegeven moment vraagt wat 
je er heel persoonlijk van vindt, wat 
mij overkwam, is het heel moeilijk te 
zeggen dat je persoonlijk geen 
mening hebt. Dat vind ik ook onjuist. 
Ik mag mijn persoonlijke mening 
ook uiten, maar ik zeg er steeds bij dat 
er geen regeringsstandpunt is en dat 
er pas een politiek standpunt is op het 
moment dat de regering haar mening 
heeft bepaald. Zo kunnen de andere 
bewindslieden daar ook tegenover 
staan. Ook bewindslieden hebben 
recht op een persoonlijke mening. 
Kamerleden hebben dat ook voordat 
het parlement erover heeft gedebat-
teerd. 

De heer Tommei (D'66): Ik zal dat niet 
bestrijden. Natuurlijk hebben zij recht 
op een persoonlijke mening. De 
ministerzegt: wij hebben een persoon-
lijke mening. Die is dan kennelijk 
gevormd. Hij zegt gelijktijdig: wij zijn 
nog bezig allerlei informatie te 
verzamelen, want wij weten het nog 

niet precies; er is nog geen besluitvor-
ming over. Dat werpt natuurlijk een 
heel raar licht op de gang van zaken 
wat de besluitvorming betreft. 

Minister Van Aardenne: Dat hangt 
ervan af hoe die persoonlijke mening 
luidt. Als u naleest wat ik geantwoord 
heb op bepaalde vragen blijkt onder 
andere dat ik een optie heel duidelijk 
openhoud. Dat wil echter niet zeggen 
dat het ook die optie moet zijn als alle 
gegevens verzameld zijn. Zover ben ik 
niet. Ik sluit echter geen enkele optie 
van tevoren uit. Die houding pleeg ik 
gemeenlijk tegenover maatschappelij-
ke problemen in te nemen, dus ook 
op dit punt. 

De heer Alders (PvdA): De minister 
zegt dat hem om zijn persoonlijke 
mening is gevraagd. Ik wil toch de 
verhoudingen helder houden. De 
persoonlijke opvatting van een zekere 
burger in het land genaamd Van 
Aardenne is een opvatting. U wordt 
natuurlijk naar uw mening gevraagd 
in uw functie. U blijft dan in de 
zorgvuldigheid die u zelf heeft 
geschetst. Eerst komt er een regerings-
standpunt en dan komt de discussie. 
Er wordt u een vraag gesteld in de 
voorbereiding, alleen maar omdat u 
deze functie bekleedt. 

MinisterVan Aardenne: Ik kan van 
tevoren heel wel stellen dat ik bepaalde 
voors en tegens aan bepaalde 
energievormen zie en dat ik niet van 
tevoren een vorm van energieopwek-
king uitsluit. Die persoonlijke mening 
kan ik heel wel ventileren. Ik kan er 
ook een paar argumenten voor en 
tegen bij noemen zonder direct te 
wegen en zonder de zaken daarmee 
tot een beslissing te leiden. Mijn 
mening doet daaraan niets toe of af. 

Ik kan natuurlijk niet zeggen dat dat 
het standpunt van de regering is, 
want er is nog geen regeringsstand-
punt. Ik herinner mij dat ook vroeger 
ministers wel eens zoals dat heette 
'met de voeten op de tafel' hebben 
gefilosofeerd, bij voorbeeld over 
sociale verzekeringen, terwijl er nog 
geen enkel voorstel op dat punt was 
ingediend. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dit begon met een artikel in de 
Staatscourant van de DG energiebe-
leid. Dat is toch niet met de voeten op 
tafel? 

Minister Van Aardenne: 'De voeten op 
tafel' was een praatje voor de radio 
van de minister-president op dat 
moment. Misschien is dat ook in de 
Staatscourant afgedrukt, want 
uitlatingen van ministers worden 

nogal eens in de Staatscourant 
afgedrukt. Ik laat dat echter in het 
midden. Dat mag volgens mij ook. Ik 
vind dat je dat helemaal niet mag 
verwijten. Een DG mag op een 
gegeven moment bepaalde zaken 
naar voren brengen. Ook andere DG's 
doen dat op hun terrein wel eens. 

De heer Van der Spek heeft gevraagd 
of er concept-hoofdlijnen zijn. Er 
wordt gewerkt aan een regeringsstand-
punt. Daarvoor is op mijn departement 
begonnen met het opmaken van een 
aantal punten of hoofdlijnen. Deze 
punten zijn nu in de interdepartemen-
tale discussie gebracht. Deze worden 
daar, zoals gebruikelijk is, interdepar-
tementaal onder vuur genomen. Dan 
gaan zij nog wel eens terug. Dat gaat 
zo een tijdje heen en weer. 

Ten slotte komt er dan een stuk uit 
waar het kabinet over moet beslissen. 
Ik zie niet wat hier onaanvaardbaar 
aan is. Men kan een standpunt 
namelijk alleen maar voorbereiden 
door op een ogenblik uit te gaan van 
een aantal punten, zoals de schrijver 
van het voorlopige voorlopige 
voorlopige concept zich voorstelt. 

Het zal duidelijk zijn dat ik het eens 
ben met de opmerkingen van de 
heren Lansink en Braams. Ik behoef 
daar eigenlijk heel weinig aan toe te 
voegen. Het ligt in de lijn van hetgeen 
ik mij voorstel, dat het regeringsstand-
punt zal moeten bevatten om tot een 
vruchtbare discussie met de Kamer te 
komen. Er moet goede informatie 
gegeven worden en de verschillende 
zaken moeten overwogen worden, 
overigens geheel conform de beschrij-
ving in het regeerakkoord. 

Ik kom nog even op de motie. De 
eerste en de tweede overweging zijn 
juist. Als de heer Zijlstra in het dictum 
bedoelt dat de regering zich moet 
onthouden van enigerlei activiteit die 
vooruitloopt in de zin van het uitoefe-
nen van druk, dan is de motie overbo-
dig. Ik heb dit namelijk al verklaard. 
Als de motie zou inhouden dat dit 
betekent dat wij geen gegevens 
mogen verzamelen om ons standpunt 
voor te bereiden, dan dient de motie 
ten sterkste te worden ontraden. 

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Alleen al het openhouden 
door de minister van de mogelijkheid 
dat op een lokatie voor radio-actiefaf-
val ook het afval van nieuwe kerncen-
trales geplaatst zou kunnen worden, 
is al een vooruitlopen op die discussie. 

Minister Van Aardenne: Voorzitter! Ik 
heb net verklaard dat deze nota in 
april is uitgebracht door collega 
Winsemius. Hij zegt dat je moet 
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rekenen op een terrein dat groot 
genoeg is om de eerste 100 jaar 
vooruit te kunnen. Ik zie niet in dat dit 
vooruitlopen is op een discussie. Ik 
neem ook niet aan dat besluitvorming 
die in het najaar gepleegd wordt, 100 
jaar ongewijzigd zal blijven. Zo ver 
zien wij niet in de toekomst. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

Ik stel voor, morgen aan het einde van 
de vergadering over de ingediende 
motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van hoofdstuk XIV (Depar-
tement van Landbouw en Visserij) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1983 (wijziging 
in hoofdzaak naar aanleiding van de 
voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (18251). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zie dat er vanavond 
maar weinig journalisten zijn. Ik denk 
dat de heer Van der Doef wel ergens 
zal spreken. Ik begin in tweede termijn 
met het aanbieden van twee moties. 

Moties 

De Voorzitter: Door het lid Tazelaar 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

wijzende op de toezegging1 van de 
minister van Landbouw en Visserij, de 
Kamer schriftelijk nader in te lichten 
over de hoogte van de overheidsbij-
drage welke hij zich voorstelde te 
verlenen ten einde de exploitatie van 
de draf- en renbaan te Schaesberg 
zoveel mogelijk rendabel te maken; 

constaterende, dat de minister op de 
suppletoire begroting voor 1983 een 
bedrag van f 1,5 miljoen heeft opge-
voerd als voorschot voor eerderge-
noemde overheidsbijdrage zonder de 
Kamer de bovenvermelde nadere 
schriftelijke inlichtingen daaraan 

< 18100, XIV, nr. 29, blz. 4. 
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voorafgaand te hebben doen toeko-
men; 

betreurt de door de minister gevolgde 
handelwijze, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(18251). 

Door de leden Tazelaar en Van Noord 
wordt voorts de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het wetsvoorstel 
voorziet in een verhoging van de post 
'verbetering marktstructuur' (artikel 
96) ten behoeve van de varkensindus-
trie met f5 miljoen; 

constaterende, dat dit bedrag in 1983 
niet is uitgegeven en wordt overgehe-
veld naar de begroting 1984; 

van mening, dat uitgaven ter verbete-
ring van de marktstructuur in de 
varkensindustrie niet gewenst zijn 
zolang die industrie het NEHEM-struc-
tuurrapport niet heeft aanvaard; 

van mening, dat onder die omstandig-
heden genoemd bedrag in 1984 
bestemd dient te worden voor andere 
uitgavenposten, met name die welke 
passen in het kader van eerder door 
de Kamer gewenste beleidsaanpassin-
gen; 

dat zodoende f 1,2 miljoen dient te 
worden toegevoegd voor het welzijns-
onderzoek van landbouwhuisdieren 
en f3,8 miljoen op de begroting 1984 
moet worden opgenomen voor een 
verbetering van de staffeling van de 
vleeskeuringstarieven; 

verzoekt de minister, in genoemde zin 
de begroting voor 1984 te corrigeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9(18251). 

De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan in tweede termijn 
kort zijn. De minister heeft geantwoord 
op een groot aantal problemen die wij 
hadden met de suppletoire begroting 
voor 1983. Ik heb deze problemen 
uitvoerig naar voren gebracht in 
eerste termijn. De minister heeft 
daarop geantwoord. 

Met sommige antwoorden heeft hij 
een uitleg gegeven die ik moet 
respecteren, al was het bij sommige 
van deze antwoorden op het randje. Ik 

Kerncentrales 
Landbouw en Visserij 

vind niet dat er vanuit mag worden 
gegaan dat de Kamer een beleidsvoor-
nemen tot zich heeft kunnen nemen 
als de Kamer een beleidsvoornemen 
van de regering moet afleiden uit een 
antwoord op een schriftelijke vraag 
die anderhalfjaar geleden gesteld en 
beantwoord is. 

Op een aantal andere punten, met 
name over de uitvoering van de 
motie-Faber is de minister niet juist 
ingegaan. In de memorie van toelich-
ting stond een uitleg die naar ik 
aanneem ook de minister niet tot de 
zijne kan maken, namelijk dat ter 
uitvoering van de motie-Faber 12 
miljoen gulden werd toegevoegd aan 
de desbetreffende post. 

Ik kom nu toe aan een punt aangaan-
de de draf- en rensport. Wij hebben in 
eerste termijn heel duidelijk gemaakt 
dat wij niet tegen maatregelen zijn die 
handelen om de draf- en rensport in 
het zuiden van het land, met name in 
Limburg, te handhaven. Het gaat ons 
ook niet om de hoogte van het 
bedrag. Het gaat ons om het feit dat 
de minister beloofd heeft in een 
mondeling overleg dat hij met nadere 
inlichtingen zou komen. 

De minister heeft die nadere 
inlichtingen niet gegeven. Hij zei in 
een reactie in eerste termijn dat het 
voor ons lag in een suppletoire 
begroting. Dat is een procedure die 
wij als Kamer niet kunnen aanvaarden. 
Ik heb onze eerste motie ingediend 
om daarover droefenis uit te spreken. 
Wij betreuren het dat de minister dat 
niet heeft gedaan. Als de minister ons 
standpunt en onze droefenis deelt 
'want er is al genoeg treurigheid in de 
wereld' dan trekken wij de motie 
natuurlijk meteen in, '- ' . 

Het tweede punt gaat over een veel 
ingrijpender zaak. Wij hebben bij de 
behandeling van de begroting voor 
1984 op 31 januari en 1 februari van 
dit jaar duidelijk afgesproken, dat 
geen bedragen zouden worden 
gegeven aan de varkensvleesindustrie 
zolang in die industrie het NEHEM-
structuurrapport niet door het bedrijfs-
leven wordt aanvaard. Dat is door de 
minister met zoveel woorden beves-
tigd. Wij lezen dan ineens dat in een 
suppletoire begroting een bedrag van 
f5 min. wordt opgenomen. Wij 
hebben vandaag van de minister een 
brief gekregen, waarin hij ineens 
uiting geeft aan datgene wat hij 
voornemens is te doen. Ik vind ook 
die procedure om twee redenen fout. 

In de eerste plaats hebben wij 
duidelijk afgesproken dat wij het niet 
zouden doen. De minister wil het toch 
doen en zendt op het laatste nippertje 
de beleidsvoornemens aan de Kamer. 
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Daarover moeten wij veel uitvoeriger 
praten. Ik heb de grootste bezwaren 
tegen het voorgenomen programma. 
Als wij met zijn allen het bedrijfsleven 
ertoe willen brengen, het NEHEM-
structuurrapport op zo kort mogelijke 
termijn uit te voeren, moeten wij 
ervoor zorgen, dat wij er alles aan 
doen om het de mensen en het 
bedrijfsleven zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Wij moeten niet komen met 
maatregelen die daartegen ingaan. 

Ik zie na een eerste kennisname van 
de beleidsvoornemens dat het die 
richting uitgaat. Ik ben met de minister 
van mening dat wij voor de varkens-
vleesindustrie best het nodige kunnen 
en moeten doen. Dat moet echter na 
een gedegen voorbereiding gebeuren. 

Ik stel dan ook voor, de Voorzitter 
van de Vaste commissie voor Land-
bouw te vragen, deze notitie van de 
minister na het reces op de agenda te 
plaatsen, opdat wij er uitvoerig met 
de minister van gedachten over 
kunnen wisselen. In de tussentijd 
moeten wij bij het standpunt dat wij 
in de Kamer hebben uitgesproken en 
dat de minister deelt blijven. 

Er moet geen geld naar deze tak 
van industrie gaan zolang het bedrijfs-
leven het NEHEM-structuurrapport 
niet wil uitvoeren. Daarom heb ik te 
zamen met de heer Van Noord een 
motie ingediend die ertoe strekt dat 
de f 5 min., die suppletoir op de 
begroting voor 1983 is gezet en wordt 
overgeboekt naar 1984, een andere 
bestemming krijgt. 

Die andere bestemming is in 
overleg met de fractie van de CDA 
vastgesteld, f 1,2 min. gaat in ons 
voorstel naar het welzijnsonderzoek 
inzake landbouwhuisdieren, met 
name natuurlijk voor de kippen in 
legbatterijen. Dat onderzoek moet 
sterk worden gestimuleerd nu de 
Raad van State tot een positief advies 
is gekomen en - dat verheugt mij 
bijzonder - de staatssecretaris van 
Landbouw en Visserij dit wetsvoorstel 
heeft doorgestuurd naar de Koningin 
ter ondertekening. 

Wij moeten er alles aan doen om 
het onderzoek dat moet plaatsvinden 
van de grond te krijgen. Het restant 
van de f 5 min., f3,8 min. moet 
volgens ons worden bestemd voor 
een verbeterde staffeling van de 
vleeskeuringstarieven. Dat is een 
oude wens van de Kamer. De minister 
zal zich herinneren, dat hij als kamerlid 
een motie van de heer Van Rossum 
heeft medeondertekend. Die zaak is 
bij de behandeling van de begroting 
voor dit jaar weer naar voren gebracht. 

Wij vinden dat de Kamer er nu lang 
genoeg op heeft gewacht. Het is een 
eerste bedrag. Het is weliswaar 
eenmalig, maar de minister heeft alle 
mogelijkheden om er in de begroting 
voor 1985 een vervolg aan te geven, 
zodat de zaak werkelijk handen en 
voeten krijgt. 

D 
De heer Van Noord (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn parlementaire 
leven is nog kort en de verrassingen 
blijven dan ook komen. Als tijdens het 
debat over de aanvullende begroting 
voor 1983 op geen enkele wijze van 
de kant van de minister is gebleken, 
dat er voor de f 5 miljoen een beste-
dingspatroon bestaat en de Kamer 
vervolgens aan de hand van een 
motie vraagt dat bedrag veilig te 
stellen, dan doet het toch op zijn 
minst vreemd aan, dat de Kamer een 
brief bereikt, gedateerd 26 juni, 
waarin een aantal beleidsvoornemens 
staat. 

Ikvind, datde ministereen duidelijke 
uitleg van dit wat merkwaardige 
verschijnsel moet geven. Ik zal niet, 
zoals de heer Tazelaar deed, zeggen, 
dat de beleidsvoornemens, zoals ze in 
de brief zijn samengevat, op zichzelf 
verwerpelijk zijn, maar ik vind wel, dat 
in het goed gemeen overleg tussen 
regering en parlement dit een ver-
schijnsel is, dat daarin niet goed 
inpasbaar is. Ik zou graag van de 
minister daarover een duidelijke 
verklaring vernemen. 

D 
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb de vorige keer al gezegd, dat er 
een zeker spanningsveld bestaat 
tussen een verantwoorde begrotings-
invulling en het beleidsvoornemen. Ik 
wil hier herhalen, wat ik de vorige keer 
heb gezegd. Het is wat ons betreft 
zeker niet de bedoeling dat naar de 
Kamer toe kunstmatig op te voeren. 

Ik moet wel de heer Tazelaar 
toegeven, dat hij bij het bestuderen 
van onze begrotingswijziging hier en 
daar heel duidelijk dat spanningsveld 
gesignaleerd heeft. Ik kan hem 
verzekeren, dat wij er lering uit zullen 
trekken en in de toekomst zullen 
trachten vanuit het departement zo te 
handelen ten opzichte van de Kamer, 
dat daarop zo min mogelijk kritiek kan 
worden geleverd. Ik kan natuurlijk niet 
garanderen, dat het nooit meer zal 
gebeuren, maar wij zullen erop 
toezien, dat het niet meer gebeurt. 

Wat de draf- en rensport betreft wil 
ik erop wijzen, dat wij bij de behande-
ling van de Voorjaarsnota verleden 

jaar reeds hebben gesteld, dat 
daarvoor een bepaald bedrag gereser-
veerd moest worden. Ik vertel de 
Kamer niets nieuws als ik zeg, dat het 
overleg over de invulling van het 
bestedingspatroon voor deze sector 
moeizaam is. Het heeft helaas zoveel 
tijd gekost, dat wij te laat, pas bij de 
behandeling van de wijzigingsbegro-
ting de vorige keer, vrij uitvoerig 
verslag hebben kunnen doen van ons 
beleidsvoornemen. Ik heb toen van de 
gelegenheid gebruik gemaakt een en 
ander van A tot Z aan de Kamer mede 
te delen. 

Ik betreur het om de woorden van 
de motie van de heer Tazelaar over te 
nemen, dat het zo gelopen is. Juist 
het spanningsveld bij het aanwenden 
van de middelen, dat hier en daar een 
ander karakter heeft dan gewoonlijk 
-ikdoelnuopdeexploitatiemiddelen-
had een eerdere, uitvoerige rapportage 
op haar plaats doen zijn. 

De herstructurering van de vleessec-
tor, vooral de varkensvleessector, heeft 
een lange weg te gaan. Die zaak is 
ook aan de orde geweest bij de 
begrotingsbehandeling voor 1984 op 
1 februari jl., toen de heer Tazelaar 
mij uitdrukkelijk heeft gevraagd, of er 
sprake moet zijn van een sectorbeleid, 
alvorens de overheid tot subsidiëring 
overgaat. 

Ik heb er onomwonden op geant-
woord, dat dit inderdaad zo is, omdat 
we anders concurrentievervalsing 
gaan plegen. Voor de goede orde: ik 
heb niet met die woorden geantwoord, 
dat het NEHEM-rapport in zijn volle 
omvang zou moeten worden aanvaard. 
Daar vroeg de heer Tazelaar zoeven 
naar. Ik heb wel gezegd, dat er wat de 
aanpassing van de sector betreft, 
overeenstemming in de hele sector 
moet bestaan. 

Eigenlijk had ik toen kennis moeten 
geven aan de Kamer van mijn beleids-
voornemens, die ik inmiddels al wèl 
met de sector had besproken. Ik doel 
hier op het Produktschap voor Vee en 
Vlees, aangevuld met andere betrok-
kenen. Het doel was om de meest op 
de voorgrond tredende knelpunten in 
deze sector - men denke hier aan 
ontwikkeling en onderzoek - weg te 
nemen. Het ging daarbij niet alleen 
om de overheid; een en ander 
geschiedde op basis van een fifty-fifty-
financiering. De conclusie moest 
worden getrokken dat helaas, na alle 
inspanningen van de zijde van de 
overheid en ook in het bijzonder van 
de voorzitter van de NEHEM-commis-
sie, absolute overeenstemming niet 
zou worden bereikt. Wij moesten dan 
ook overleggen om een onderzoeks-
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en ontwikkelingsprogramma te 
formuleren. 

Te meer had ik de Kamer moeten 
informeren omdat reeds in september, 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota, 
de begrotingswijziging was opgesteld. 
Deze werd reeds in september 
voorgelegd aan het ministerie van 
Financiën en ging vervolgens in 
procedure, met inbegrip van raadple-
ging van de Raad van State. Het stuk 
bereikte ons weer medio februari 
1984. In dit stuk heeft men een 
wijziging kunnen aantreffen inzake 
een bedrag ad f 5 miljoen ten behoeve 
van de marktstructuurversterkende 
activiteiten in de varkensvleessector. 

Ik ben er gelukkig mee dat inmiddels 
met de sector overeenstemming is 
bereikt over een programma. Opnieuw 
spijt het mij, dat dit zoveel tijd heeft 
gekost. Wellicht kan men zeggen dat 
dit een beetje kenmerkend is voor 
deze sector. Ik was inderdaad niet in 
staat, de Kamer hierover eerder te 
berichten dan in deze week. Intern 
heb ik de desbetreffende notitie nog 
een paar dagen aangehouden omdat 
ik, na een verblijf in het buitenland, 
deze zaak nog eens zelf wilde bestu-
deren. 

De heer Tazelaar geeft als zijn 
oordeel dat hij er nog niet aan toe is 
om een dergelijk beleid te gaan 
voeren. De heer Van Noord gaf 
hierover een wat meer genuanceerde 
mening. Mijnheer de Voorzitter! 
Natuurlijk moet ik dit beleidsvoorne-
men nog met de Kamer bespreken. Ik 
ben ook graag bereid om straks, aan 
de hand van deze notitie, in overleg te 
treden met de vaste commissie. 

Het blijft echter mijn beleidsvoorne-
men om via ontwikkeling en onderzoek 
de varkenssector te ondersteunen, 
mede gelet op het feit dat in het 
NEHEM-rapport als kritiekste punt 
werd aangegeven: development en 
research. Op grond hiervan zou ik het 
uitermate betreuren wanneer de 
Kamer anders zou oordelen over het 
bedrag, dat nu nog op de begroting-
1983 wordt vermeld. Ik heb het 
voornemen om door middel van het 
toevoegingsbesluit ex artikel 12 van 
de Comptabiliteitswet dit bedrag over 
te hevelen naar 1984, zulks ten 
behoeve van het ontwikkelings- en 
onderzoeksprogramma. 

De motie van de heren Tazelaar en 
Van Noord vraagt om eenzelfde 
overheveling maar het gaat daarbij 
om een volstrekt andere bestemming. 
Men wil daarbij tegemoet komen aan 
een al lange tijd levende wens om in 
de staffeling van de keurtarieven wat 

minder differentiatie te brengen. De 
heer Tazelaar verwijst daarbij naar 
mijn eigen opstelling, hier in het 
verleden tot uitdrukking gekomen in 
de ondertekening van de motie-Van 
Rossum. 

Ik deel de hier geuite zorg wel maar 
moet er toch op wijzen dat reeds in 
1980 antwoord is gegeven op de 
oproep, vervat in de motie-Van 
Rossum, door middelen uit te trekken, 
speciaal ten behoeve van de hier in 
het geding zijnde kleinere slachterijen. 

Verder zij erop gewezen, dat het 
hier gaat om een eenmalige actie 
terwijl wij aan het bestuderen zijn, of 
die staffeling niet structureel moet 
worden bijgesteld. Als wij op de nu 
verlangde manier te werk zouden 
gaan, zou dit administratief wel een 
èrg omslachtige weg zijn. Bovendien 
heeft staatssecretaris Ploeg gisteren 
nog de Kamer bericht dat hij een 
onderzoek laat instellen naar de totale 
opzet van de keurtarieven. Deze zaak 
is ook aan de orde in het kader vulling 
van het lastenverlichtingsprogramma. 

Ik zou de Kamer dan ook sterk 
willen ontraden, het geld dat ik zeker 
in 1984 nodig zal hebben voor de toch 
al in moeilijkheden verkerende 
varkenssector, op deze manier een 
andere bestemming te geven. 

Het komt toch in dezelfde sector 
terecht. Het gaat zowel om de varkens 
met de staffeling en de aanwending 
van dit programma. 

De heer Van Noord (CDA): De minister 
spreekt nu over de notitie van de 
staatssecretaris die gisteren bij brief 
nog eens is toegezegd. Hij verbindt 
daaraan de conclusie dat het bedrag 
van f3,8 miljoen, zoals nu in de motie 
staat verwoord, geen structurele 
oplossing kan bieden. Dat is juist. Wij 
hebben daarmee ook nadrukkelijk 
rekening gehouden toen wij de motie 
opstelden. Met dit bedrag hebben wij 
een overbruggingsperiode ingebouwd 
die aansluit op de moeilijkheden die 
het ministerie kennelijk heeft met het 
schrijven een brief over deze materie. 
Hoe langer dit duurt, hoe langer het 
structurele karakter van deze oplossing 
wordt uitgesteld. Het gaat erom, die 
korte periode te overbruggen. Niet 
meer dan dat. 

Minister Braks: De brief van staatsse-
cretaris Ploeg beoogt het resultaat 
weer te geven van het onderzoek. Zij 
beoogt geenszins vooruit te lopen op 
een conclusie die u nu al trekt, 
namelijk dat een structurele bijstelling 
nodig is. 

Ik meen dat wij inderdaad een zeer 
gedegen onderzoek moeten laten 

plaatsvinden, voordat wij ad hoc dan 
wel structureel financieel vooruitlopen 
op de invulling daarvan. Ik betreur het 
dat ik u het programma zo laat en op 
deze wijze heb laten toezenden. Op 
basis van dit programma zijn dit 
noodzakelijke overwegingen. Wij 
hebben een werkgroep van de 
Nederlandse Raad voor het Landbouw-
kundig Onderzoek ingesteld die alle 
aspecten heeft afgewogen. Een 
fifty-fifty-financiering met het bedrijfs-
leven is in het vooruitzicht. Deze heeft 
echter een heel andere structurele 
aard. 

Als wij tot de conclusie komen dat 
er iets moet gebeuren in die staffeling 
- ik mag er bijna niet over spreken, 
want het is nog onderwerp van 
bespreking in de regering - kunnen 
wij meteen erbij betrekken het 
lastenverlichtingsprogramma dat op 
dit moment in discussie is. Ik zou het 
ernstig betreuren als dit geld dat wij 
zo hard nodig hebben voor het 
onderzoek en die ontwikkeling een 
andere bestemming krijgt. 

De heer Van Noord (CDA): De motie 
beoogt niet anders dan de minister 
een handreiking te doen om op een 
rustige manier een structurele 
oplossing voor de keuringskosten in 
relatie tot de staffeling te zoeken. 

De motie richt zich op het jaar 1984. 
Zij wil enige soeplesse bewerkstelligen 
voor het bereiken van een goed 
afgewogen oplossing. 

Minister Braks: Ik heb er bezwaar 
tegen dat reeds nu met het beschikbaar 
stellen van gelden voor deze staffe-
ling, erkend wordt dat er sprake zou 
zijn van de noodzaak tot een structu-
rele bijstelling. Ik erken haar niet op 
voorhand, maar ik wil met name door 
externe deskundigen een mede 
bepaald onderzoek ter beschikking 
hebben, voordat ik daarover een 
uitspraak doe. U doet deze uitspraak 
nu wel en ik acht dat op zijn minst erg 
voorbarig. 

Er is nog gesproken over het 
welzijnsonderzoek. Wij zijn er in onze 
programmering van het landbouwkun-
dig onderzoek vanuit gegaan dat het 
initiatief-wetsvoorstel van de heren 
Tazelaar en Van Noord de goede weg 
zal bewandelen. Wij hebben dienover-
eenkomstig in onze programmering 
voorzien. Ik acht het overbodig 
daarvoor op dit moment additionele 
middelen beschikbaar te stellen. 

Kortom: op grond van deze overwe-
gingen moet ik de Kamer aanvaarding 
van deze motie ontraden, waarbij ik 
mijn excuses aanbied voor de wat 
gebrekkige informatie die ik de Kamer 
heb gegeven. Mede door de lange 
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Braks 

administratieve weg die de wijzigings-
voorstellen voor onze begroting voor 
1983 hebben moeten afleggen, 
ontraad ik aanvaarding van de 
motie-Tazelaar/Van Noord. 

De Voorzitter: De heer Tazelaar 
vraagt een derde termijn. Ik stel voor, 
hiertoe gelegenheid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op wat de minister 
heeft gezegd over wat is gebeurd bij 
de berichtgeving en de communicatie 
tussen hem en de Kamer ter zake van 
de motie op stuk nr. 8 - waarover ik 
mijn treurnis heb uitgesproken - wil ik 
deze motie intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Ta-
zelaar (18251, nr. 8) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Van Noord (CDA): Voorzitter! 
Ik heb nog één vraag met betrekking 
tot de motie-Tazelaar/-Van Noord. Er 
is even gesproken - ook de heer 
Tazelaar heeft het aangeroerd - over 
een mogelijk mondeling overleg over 
de beleidsvoornemens. Als de 
motie-Tazelaar/Van Noord door de 
Kamer wordt aanvaard, heeft dit dan 
consequenties voor de beleidsvoorne-
mens of niet? 

D 
Minister Braks: Voorzitter! Het zal mij 
met betrekking tot de notitie die ik de 
Kamer deze week heb doen toekomen 
in deze zin in moeilijkheden brengen 
dat het tempo van de uitvoering 
van het noodzakelijke onderzoekspro-
gramma wordt verlaagd. Gelet op het 
feit dat wij nu recentelijk overeenstenv 
ming hebben bereikt, ook over de 
programmering, met het bedrijfsleven 
in het kader van de werkgroep van de 
Nationale raad voor het landbouwkun-
dig onderzoek, kunnen wij hiermee op 
korte termijn starten. 

Ik zie binnen mijn begroting geen 
ruimte om op een andere wijze erin te 
voorzien dan door middel van mijn 
voorstel om ex art. 12 van de Compta-
biliteitswet het gereserveerde geld 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota 
1983 over te hevelen naar de begroting 
voor 1984. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
motie morgen, bij het einde van de 
vergadering, te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.16 uur. 

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

1. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van het wetsvoorstel tot 
naturalisatie van Bendt, Merlyn 
Cynthia en 30 anderen (18417). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken is al gedrukt; 

2. de volgende brieven: 
- twee, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 
- een, over de middenschool (18100, 
VIII, nr. 112); 
- een, ten geleide van de nota 
'Integratie van wetenschap en 
technologie in de samenleving 
(18 421); 
- een, van de ministers van Onderwijs 
en Wetenschappen, van Economische 
Zaken en van Landbouw en Visserij, 
ten geleide van een 'lnformatica-stimu-
leringsplan' (18224, nr. 2); 
- een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, over uniformering van 
BTW-tarieven (18100, XIV, nr. 72); 
- een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over 
inkomensniveaus 1984 voor een 
aantal vrije beroepsbeoefenaren 
(16507, nr. 47); 
- een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over 
vormingswerken internaatverband 
(18100, XVI, nr. 158); 
- een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over budgetten voor academische 
ziekenhuizen (18100, XVI, nr. 155). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. de volgende brieven: 
- een, van de minister van Justitie, 
over de commandowisseling korps 
Rijkspolitie; 
- een, van de staatssecretaris van 
Justitie, over de rechtspositie van 
gedetineerden; 
- een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van een 
herziene raming L.E.F, per 1 april 
1984; 
- een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van de Pinksterbeschikking. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aati te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

4. de volgende brieven e.a.: 
- een, van Elias Habte Selassie, over 
Eritrese vluchtelingen; 
- een, van M. Verhoeff, over abortus; 
- een, van J. H. Paffen, over kortingen 
voor WAO'ers; 
- een, van G. Waterbolk, over de 
benoeming van een wethouder in 
Rotterdam; 
- een, van de Arnhemse instellingen 
van de elektriciteitsbedrijven, ten 
geleide van de publikatie 'Elektriciteit 
in Nederland 1983'; 
- een, van E.C.L. van Gent, over een 
demonstratie voor de Russische 
ambassade; 
- het jaarverslag 1983 van de Rekla-
meraad. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

5. de volgende proefschriften: 
- 'Consumer behavior and energy 
conservation' door P. Ester; 
- 'Conditions of happiness' door R. 
Veenhoven; 
- 'Psychotherapie en recht' door J. H. 
A. M. Hubben; 
- 'Studies in health insurance and 
econometrics' door W. P. M. M. van 
de Ven. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 5417) 

De commissie voor het onderzoek 
van de Geloofsbrieven met bij-
behorende stukken heeft de eer het 
volgende te rapporteren. 

In handen van de commissie zijn 
gesteld, behalve de geloofsbrieven van 
de heer G. van Muiden de volgende 
missives van de voorzitter van het 
Centraal Stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal: 

een, d.d. 25 juni 1984 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum, waarbij in de vacature 
ontstaan door het ontslag van de heer 
Van der Mei wordt benoemd verklaard 
tot lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal de heer G. van 
Muiden te Leersum; 

een, d.d. 26 juni 1984 houdende 
mededeling dat de heer Van Muiden 
hem heeft bericht, dat hij zijn benoe-
ming aanneemt. 

Volgens het in handen van de 
commissie gestelde besluit van de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau van 25 juni 1984 is de heer Van 
Muiden benoemd verklaard tot lid van 
de Kamer met inachtneming van de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig 
artikel N 19 van de Kieswet. Deze 
rangschikking is opgenomen in het 
besluit van het Centraal Stembureau, 
voorkomende in het bijvoegsel van de 
Nederlandse Staatscourant van 20 
september 1982. Hieruit is gebleken, 
dat de heer Van Muiden terecht 
benoemd is verklaard' 

Uit het feit, dat de heer Van Muiden 
reeds eerder lid van de Kamer was, 
blijkt, dat hij de vereiste leeftijd heeft 
bereikt. 

Uit de bij de geloofsbrieven gevoeg-
de stukken blijkt voorts, dat hij geen 
betrekking bekleedt, welke onverenig-
baar is met het lidmaatschap der 
Kamer, terwijl aan de commissie ten 
aanzien van hem niet van enige 
omstandigheid is gebleken, welke zijn 
Nederlanderschap in twijfel zou 
moeten doen trekken, noch van enige 
andere omstandigheid, ten gevolge 
waarvan hij op grond van artikel 54 
van de Grondwet van de verkiesbaar-
heid ontzet zou zijn. 

De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen als lid der Kamer toe te 
laten de heer Van Muiden, nadat hij 
de voorgeschreven eden (verklaring 
en beloften) zal hebben afgelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! 
De commissie voor het onderzoek 

van de Geloofsbrieven heeft de eer te 

rapporteren, dat zij, na onderzoek van 
de in haar handen gestelde stukken 
eenparig tot de conclusie is gekomen, 
dat de heer G. van Muiden te Leersum 
terecht benoemd is verklaard tot lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal. De commissie heeft derhalve 

Noot 2 (zie blz. 5537) 

1 De financieringskosten bestaan uit: 
Hypo thee ka kte-kosten, af sluit kosten 
en aanvraag gemeente-garantie. 

Noot 3 (zie blz. 5545) 

De vragen van het lid Zijlstra luiden: 

1 
Zijn de bewindslieden bereid in de 

opdracht aan de Commissie Locatie-
keuze Opslagfaciliteit Radio-actief 
Afval (LOFRA) de opslag van afval, 
dat door eventuele nieuwe kerncentra-
les geproduceerd zou kunnen worden, 
buiten beschouwing te laten? 

2 
Zal het werk van de Commissie 

LOFRA in alle openbaarheid worden 
verricht? 

3 
Kunnen de bewindslieden toezeg-

gen, dat niet getracht zal worden de 
bestuurscolleges van elektriciteits-
maatschappijen of de Samenwerkende 
Elektriciteits-Produktiebedrijven ertoe 
te brengen nu al voorbereidende 
stappen te zetten voor de eventuele 
vestiging van nieuwe kerncentrales? 

de eer voor te stellen hem als lid der 
Kamer toe te laten, nadat hij de 
voorgeschreven eden (verklaring en 
beloften) zal hebben afgelegd. 

De commissie verzoekt U, het 
volledige rapport in de Handelingen 
op te nemen. 

4 
Kunnen wij met name toezeggen, 

dat van hun zijde niets ondernomen 
zal worden om die maatschappijen tot 
het indienen van een vergunningsaan-
vraag in de zin van de kernenergiewet 
te bewegen? 

Noot 4 (zie blz. 5555) 

De vragen van de leden Ter Veld en 
Van Nieuwenhoven luiden: 

1 
Hebt u kennis genomen van het 

bericht in 'Trouw' van 22 juni jl. met 
betrekking tot de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid? 

2 
Is het waar, dat de regering over-

weegt de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid niet te verwezenlijken per 1 
januari 1985? 

Uitgangspunten zi jn: 

— Hypotheek met gemeente-garantie (mogelijk tot 103% van de koopsom). 
— Rentevoet van 8,4% . 
— Betaling van rente en aflossing op annuïteitenbasis. 

Koopsom van de woning f 103 000 f 113 000 f 123 000 
Financieringskosten' f 2 962 f 3 178 f 3 395 

Totale kosten f 105 962 f 116 178 f 126 395 
Contante waarde van de 
subsidie f 48 000 f 48 000 f 48 000 

Het door u te betalen bedrag aan 
rente en aflossing wordt berekend 
over f 57 962 f 68 178 f 78 395 

Bruto maandbedrag aan rente + 
aflossing 
Het maandelijks belastingvoordeel 
wordt geschat op 

Netto woonbedrag per maand 
wordt dan 

Benodigd bruto jaarinkomen is 

f 447 f 526 f 604 

f 77 f 96 f 134 

f 370 f 430 f 470 

f 23 000 f 27 000 f 30 000 

Tweede Kamer 
28 juni 1984 Noten 5632 


