Dinsdag 26 juni 1984

93ste vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 138 leden, te
weten:
Alders, Andela-Baur, Van Baars,
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer,
Beinema, Van den Bergh, P. M.
Blauw, De Boer, De Boois, Borgman,
Braams, Brouwer, Buikema, Van der
Burg, Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, Couprie, Dales, G. C. van Dam,
Dees, Dijkman,Dijkstal, Van Dis, Van
der Doef, Dolman, Ernsting, Van
Erp,Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber,
Franssen, Frinking, Gerritse, De
Grave, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van
der Hek, Hennekam, Herfkens,
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel,
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat,
Jorritsma-Lebbink, 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, Niessen, Van
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland,
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den OudenDekkers, Paulis, Poppe, De Pree,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey,
Rienks, Van Rossum, Salomons,
Scholten, Schutte, Van der Spek,
Spieker, Stemerdink, Tazelaar,
Terpstra, Tommei, Van den Toorn,
Toussaint, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter
Veld, Te Veldhuis, Vermeend, De
Visser, Van der Vlies, Van Vlijmen,
Voorhoeve, Vos, B. de Vries, K.G. de
Vries, Waalkens, De Waart, Wagenaar,
Wallage, Weijers, Weisglas, WesselTuinstra, Wiebenga, Willems, Wolters,
Wöltgens, Worrell en Zijlstra,
en de heren Rietkerk, minister van
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes,
minister van Justitie, De Ruiter,
minister van Defensie, De Koning,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Brinkman, minister
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van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, mevrouw Korte-van Hemel,
staatssecretaris van Justitie, de heren
Koning, staatssecretaris van Financiën,
Van Houwelingen, staatssecretaris
van Defensie, Hoekzema, staatssecretaris van Defensie.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Müller-van Ast, wegens ziekte;
Stoffelen, Aarts, J. D. Blaauw en Van
der Sanden, wegens verblijf buitenslands, de hele week;
Veldhoen, wegens ziekte, de hele
week;
Schartman, wegens het bijwonen van
een begrafenis.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: 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 geef het woord aan de heer Faber
tot het uitbrengen van verslag
namens de commissie voor het
onderzoek van de geloofsbrieven.
De heer Faber, voorzitter der commissie: Mijnheer de Voorzitter! De
commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven zou vandaag graag
verslag hebben uitgebracht over de
benoeming van de leden van het
Europees Parlement. De commissie
ziet daar echter vanaf, omdat in ieder
geval van 19 van de 25 te benoemen
leden de geloofsbrieven niet compleet
zijn. De commissie hoopt, dat de
ontbrekende gegevens alsnog met
spoed zullen worden ingezonden,
zodat a.s. donderdag verslag kan
worden uitgebracht en de nieuwe
leden toegelaten kunnen worden in
juli a.s. tot het Europees Parlement.

Ingekomen stukken
Leden
Regeling van werkzaamheden

Het is wel mogelijk, mijnheer de
Voorzitter, te rapporteren, dat de
commissie 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-Generaal. De commissie heeft derhalve
de eer voor te stellen, hem als lid der
Kamer toe te laten nadat hij de
voorschreven eden zal hebben
afgelegd.
De commissie verzoekt u het
volledige rapport in de Handelingen
op te nemen.
De Voorzitter: Ik bedank, namens de
Kamer, de commissie voor haar
verslag en stel voor, dienovereenkonv
stig te besluiten.
Daartoe wordt besloten.
[Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]1
De Voorzitter: De heer Van Muiden is
in het gebouw der Kamer aanwezig.
Ik verzoek de griffier hem binnen te
leiden.
Nadat de heer Van Muiden door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de Voorzitter de bij de
Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden voorgeschreven eden af.
De Voorzitter: Ik wens u geluk met
uw benoeming en verzoek u, wederom
in ons midden plaats te nemen.

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik stel voor, aan de
orde te stellen en te behandelen op
donderdag 28 juni a.s., onmiddellijk
na het vragenuur, de wetsvoorstellen:
- Wijzigingen van de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet
invoering m.d.g.o. in verband met de
inrichting van het onderwijs aan de
scholen voor m.d.g.o. alsmede met
het treffen van een overgangsregeling
omtrent de eenjarige afdeling couture
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Voorzitter
aan de scholen voor m.h.n.o. (18414);
- Wijziging van hoofdstuk XIII
(Departement van Economische
Zaken ) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1982
(18 248).
Ook stel ik voor, op donderdag 28 juni
a.s. aan het eind van de vergadering
te stemmen over:
a. de tijdens de uitgebreide commissievergaderingen van 15 en 21 juni
1984 over Pleegzorg (18325) en
Capaciteitsreducties en aanvullend
beleid (15 317, nrs. 53 en 54) voorgestelde moties, indien voldoende
ondersteund;
b. de tijdens de uitgebreide commissievergadering van 6 juni 1984 over
Sportbeleid (18039, nr. 3) en Betaald
Voetbal (18100-XVI, nr. 141) voorgestelde moties, indien voldoende
ondersteund;
c. de tijdens de uitgebreide commissievergadering van 21 juni 1984 over
de Reparatienota gelijke behandeling
mannen en vrouwen (18 269) voorgestelde moties, indien voldoende
ondersteund.
Aangezien geen van beide Kamers
der Staten-Generaal uitdrukkelijke
goedkeuring heeft gevraagd van de
Internationale Overeenkomst gedrukt
onder nr. 18 390, die op 21 mei 1984
aan de Kamer is overgelegd, stel ik
voor dit stuk voor kennisgeving aan te
nemen.
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van de
vaste commissie voor Onderwijs en
Wetenschappen:
- het wetsvoorstel Verlenging van de
Machtigingswet inschrijving studenten
(18430).
Ikgeef het woord aan de heer Franssen,
die het heeft gevraagd.
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Op 23 juni 1983 hebben de
vaste commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor
Onderwijs en Wetenschappen en voor
Landbouw mondeling overleg
gevoerd met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, de minister van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen,
mevrouw Ginjaar-Maas, over de
huisvesting van rijksscholen. Tijdens
dat mondeling overleg is door de
minister van Volkshuisvesting,

Tweede Kamer
26 juni 1984

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
mede namens zijn collega's de
toezegging gedaan, dat de Kamer
voor 1 mei 1984 een notitie zou
ontvangen, bevattende een nadere
standpuntbepaling met betrekking tot
de heroverweging van verantwoordelijkheden van de onderscheiden
bewindslieden als het gaat om de
stichting van gebouwen, tot de
rijksdienst behorende. Die notitie
heeft de Kamer tot op heden nog niet
bereikt. Daarom wil ik u verzoeken de
bewindslieden ons verlangen over te
brengen, dat wij voor het einde van
het reces die notitie alsnog ontvangen
zodat spoedig daarna nader overleg
met de regering mogelijk is.
De Voorzitter: Waarom doet de
commissie dat zelf niet?
De heer Franssen (VVD): Het zijn drie
commissies.
De Voorzitter: Ja, maar het overleg
heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van één commissie, of
er is een commissievoorzitter die
correspondeert met de minister die
het regardeert. De Kamervoorzitter
pleegt alleen te interveniëren wanneer
de Kamer al ergens over gesproken
heeft dan wel zich voorneemt een
punt op de agenda te zetten. Dat
stadium lijkt mij in dit geval niet
bereikt. Ik zou geen inflatie willen
bevorderen als het gaat om het
interveniëren door de Voorzitter.
De heer Franssen (VVD): Dan zullen
wij proberen het nog deze week bij de
desbetreffende commissies in te
brengen.
De Voorzitter: Dank u zeer.
Ik geef het woord aan de heer Wallage,
die het heeft gevraagd.
De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Op 20 juni 1984 hebben de
vaste commissies voor Onderwijs en
Wetenschappen en voor de Volksgezondheid mondeling overleg gevoerd
met de minister van Onderwijs en
Wetenschappen en de staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur over de taakverdelingsoperatie
in de medische faculteiten en de
academische ziekenhuizen. Met
betrekking tot een tweetal onderdelen
van dat overleg heeft de regering
geweigerd in te gaan op een aantal
klemmende verzoeken onzerzijds, met
name om inzage te geven in de
consequenties voor de patiëntenzorg
in de academische ziekenhuizen van
een aantal van de voorgestelde
maatregelen. Ik zou op dat punt graag
een uitspraak van de Kamer willen
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hebben en verzoek u daarom, het
verslag van dat mondelinge overleg
alsnog op de agenda van de Kamer te
plaatsen.
De Voorzitter: Kan het niet eind
augustus?
De heer Wallage (PvdA): Dat is niet
mogelijk omdat de minister binnen
enkele weken het taakverdelingsplan
vaststelt. Als de Kamer voor die tijd
daarover iets wil zeggen, zal zij dat
deze week moeten doen.
De Voorzitter: Is de minister niet
genegen, zijn beslissing nog enkele
weken uitte stellen?
De heer Wallage (PvdA): Nee, dat was
nu juist het meningsverschil!
De Voorzitter: Dan stel ik voor aan
het verzoek van de heer Wallage te
voldoen en de spreektijd te bepalen
op één minuut per fractie.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Rienks, die het heeft gevraagd.
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Gisteravond zijn wij
opgeschrikt door een niet erg gunstig
klinkende persverklaring van de
ministers van verkeer en waterstaat
van de Benelux-landen en West-Duitsland over Eurocontrol. De vaste
commissie voor Verkeer en Waterstaat
heeft hierover inmiddels vergaderd en
verzoekt u, aanstaande donderdag
alsnog enige tijd ter beschikking te
stellen voor een plenaire behandeling
van twee brieven en het verslag van
een mondeling overleg, dat morgen
wordt gehouden.
De Voorzitter: Waarom kan dit niet
eind augustus?
De heer Rienks (PvdA): Aanstaande
zaterdag zullen de ministers opnieuw
bijeenkomen om besluiten te nemen
over zaken waar zij gisteren niet uit
zijn gekomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan het
verzoek van de heer Rienks te voldoen
en de spreektijd te bepalen op één
minuut per fractie.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
mevrouw Ter Veld, die het heeft
gevraagd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Verleden week heb ik
verzocht om een brief met het
standpunt van de regering over
uitvoering van de motie-Linschoten,
die beoogt de WAO'ers te ontzien.
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Voorzitter
Vandaag is daarop een antwoord
binnengekomen dat voor mijn fractie
absoluut onaanvaardbaar is. Nadat
niet de minst belangrijke minister
- namelijk de minister van Financiën in het openbaar uitdrukkelijk heeft
verklaard, dat de motie niet kan en
niet zal worden uitgevoerd, wordt in
de brief gezegd dat thans nog niet een
kabinetsstandpunt ter zake kan
worden gegeven omdat de invulling
van de ombuigingstaakstellingen nog
aan de orde moet komen. Natuurlijk
staat het vrij aan de regering, de
invulling van de ombuigingstaakstellingen vast te stellen, maar aangezien
de motie door een ruime Kamermeerderheid is aangenomen, acht ik het
noodzakelijk dat er een duidelijk
antwoord komt van de regering, ook
met het oog op de situatie waarin vele
honderdduizenden WAO'ers verkeren.
Ik verzoek u daarom, de regering
nogmaals te verzoeken om een
antwoord, om een duidelijk kabinetsstandpunt ter zake dat best schriftelijk
mag worden vastgelegd. Alleen een
brief zonder antwoord kan niet. Wij
kunnen daarmee wellicht nog wel het
reces in, maar de WAO'ers niet; de
invulling van de begroting vindt
immers van de zomer plaats.
De Voorzitter: Ik zal het verzoek
overbrengen. Overigens wil ik nog
opmerken dat het onderwerp mij niet
buiten de orde lijkt in het debat van
aanstaande donderdag. Als de
regering niet voordien schriftelijk wil
antwoorden, dan zit zij er lijkt mij toch
aan vast. Een schriftelijk antwoord
wordt wel op prijs gesteld!
Ik geef het woord aan de heer Keja,
die het heeft gevraagd.
De heer Keja (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Vanavond komt de vaste
commissie voor Welzijn en Cultuur
bijeen voor een mondeling overleg
met de minister over de wijziging van
de kerstbeschikking. Wellicht is het
wat voorbarig, maar ik zou u toch
willen vragen om het verslag van dat
mondeling overleg op de agenda van
deze week te plaatsen.
De Voorzitter: Dat lijkt mij inderdaad
voorbarig. Het lijkt mij het beste om
daar morgen over te decideren als wij
weten wat er aan de hand is.
De heer Keja (VVD) : Ik vind het
prima, maar u bent gewaarschuwd
dat het eraan dreigt te komen.

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA):
Voorzitter! Ik wil u vragen het verslag
van een mondeling overleg dat
hedenmorgen is gevoerd met de
minister van WVC over kinderopvang
op de agenda van deze week te
plaatsen.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit
verzoek te voldoen met spreektijden
van één minuut per fractie.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
twee moties, ingediend op 21 juni
1984 bij de interpellatie-Schutte over
de viering van de bevrijding in 1985,
te weten:
- de motie-Schutte/Faber over het
vaststellen van de datum van de
officiële herdenking van de bevrijding
in 1985 op 6 mei 1985 (18432, nr. 1);
- de motie-Evenhuis c.s. over een
jaarlijkse viering van de nationale
feestdag op 5 mei (18432, nr. 2).
De Voorzitter: De heer Faber vraagt
om heropening van de beraadslaging.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Na de interpellatie van
verleden week, heeft de Bond van
Christelijke Oranjeverenigingen
medegedeeld, niet mee te kunnen
werken aan de feestviering als deze
op zondag plaatsvindt. Er zijn ideeën
naar voren gekomen om bevrijdingsdag volgend jaar te vieren op twee
dagen, op 5 en op 6 mei.
Het Nationaal Comité kan zich
helemaal vinden in de motie die door
collega Schutte en mij is geformuleerd.
De minister-president heeft tijdens de
interpellatie de bereidheid getoond
om met het Nationaal Comité over
deze problematiek te gaan praten. Ik
neem aan, dat de Kamer ingelicht zal
worden over de resultaten daarvan.
Een en ander is voor de heer Schutte
en mij reden, u te verzoeken, deze
motie aan te houden.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Faber stel ik voor, de motie-Schutte/Faber (18432, nr. 1) van de agenda
af te voeren
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt de motie-Evenhuis
c.s. (18432, nr. 2).

De Voorzitter: Zeker, dank u zeer!
Ik geef het woord aan mevrouw Van
Nieuwenhoven, die het heeft gevraagd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Tweede Kamer
26 juni 1984
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Bevrijdingsdag 1985
Vreemdelingenbeleid

Aan de orde is de stemming over een
motie, ingediend op 22 mei 1984 bij
de interpellatie-Van Es/Lankhorst over
het vreemdelingenbeleid, te weten:
- de motie-Lankhorst/Van Es over
een onderzoek naar de feitelijke
mogelijkheden voor vluchtelingen uit
Ethiopië en Eritrea om naar Soedan
terug te keren (18389, nr. 1).
De Voorzitter: Mevrouw Van Es
vraagt heropening van de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit verzoek te
voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! De
interpellatie die de heer Lankhorst en
ik enkele weken geleden hebben
gehouden had als aanleiding het feit
dat een individuele asielzoeker uit
Ethiopië vanuit Nederland naar
Soedan terug werd gestuurd, maar
daar het land niet binnen kon komen.
Hij is teruggekomen naar Nederland
en inmiddels hebben wij begrepen
dat dit individuele geval in zoverre
berustte op een misverstand dat
Soedan wel bereid was deze vluchteling terug te nemen. Dat is voor ons
reden om een deel van een van de
overwegingen van onze motie te
schrappen, nl. waar wij spreken van
gebleken onwil van Soedan om de
betrokkene terug te nemen.
Daar komt nog bij dat het ons in
eerste instantie gaat om de onzekere
situatie die nu in Soedan bestaat,
mede op basis van de uitgeroepen
noodtoestand. Wij vinden het belangrijk dat daarover duidelijkheid ontstaat.
De consequenties van dieduidelijkheid
kunnen wij dan alsnog beoordelen.
Daarom schrappen wij onderdeel d uit
het dictum.
Motie
De Voorzitter: De motie-Lankhorst/
Van Es (18389, nr. 1) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat sinds medio 1982
geen vluchtelingen uit Ethiopië en
Eritrea zijn teruggestuurd naar
Soedan;
overwegende, dat het verblijf hier te
lande van een aantal hunner is
gedoogd zonder verblijfstitel;
van mening, dat deze situatie grote
rechtsonzekerheid meebrengt voor
betrokkenen;
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D

verzoekt de regering:
a. een uitvoerig onderzoek in te
stellen naar de feitelijke mogelijkheden
voor terugkeer naar Soedan en
daarbij de gevolgen van de huidige
noodtoestand in Soedan te betrekken;
b. de Kamer over de uitkomsten van
dit onderzoek te informeren;
c. intussen geen Ethiopische en
Eritrese asielzoekers uit te wijzen naar
Soedan, gezien de gebleken onzekerheid over opvang daarvan,

Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De minister
van Buitenlandse Zaken heeft inderdaad het een en ander geschreven in
zijn brief, maar daarbij sprak hij met
betrekking tot de positie van de
vluchteling niet over de gevolgen van
de Islamitisering in Soedan. Is de
staatssecretaris bereid, dit te betrekken
in het alsnog in te stellen onderzoek?

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie, die nu is ondertekend door de
leden Van Es en Lankhorst, voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 3 (18389).
Ik constateer, dat de Kamer er geen
bezwaar tegen heeft, aanstonds over
deze gewijzigde motie te stemmen.

D
De heer Wiebenga (VVD); Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie constateert
met genoegen dat onderdeel d. uit het
dictum is komen te vervallen. Indien
de gewijzigde motie wordt aanvaard,
neem ik aan dat de staatssecretaris de
uitzetting - dus niet het verlenen van
een verblijfstitel - opnieuw zal
overwegen. Mag ik aannemen dat zij
dat zeer snel zal doen.
Gegeven de gegevens die haar
thans reeds ter beschikking staan, ga
ik ervan uit dat zij het bekendmaken
van de eindafweging zo kort mogelijk
op zich zal laten wachten. Ik neem aan
dat zij bij voorbeeld niet zal wachten
tot na het reces.

D
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Tegen de
huidige tekst van de motie heb ik
minder bezwaren dan tegen de
eerdere tekst. Ik zal mij dan ook niet
tegen aanneming van de motie
verzetten. Ik ben heel blij dat uit de
motie is verwijderd de overweging
van de gebleken onwil van Soedan.
Uit hetgeen ik heb gezegd tijdens
de interpellatie en hetgeen staat
geschreven in de brief van de minister
van Buitenlandse Zaken blijkt volgens
mij al dat er geen sprake is van
onduidelijkheid of het ontbreken van
feitelijke mogelijkheden tot terugkeer.
Ook is geen sprake van gebleken
onzekerheid over opvang. Indien de
Kamer van oordeel is dat op heel
korte termijn nog een onderzoek moet
worden verricht, zal ik mij daar niet
tegen verzetten.
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D
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Over de
noodtoestand heb ik tijdens de
interpellatie al voldoende gezegd. In
de brief van de minister is daar ook
afdoend op ingegaan. Naar mijn
mening is voldoende informatie
voorhanden om snel te kunnen
ingaan op de gevolgen van een
gestelde Islamitisering. De regering is
bereid, de Kamer daar snel over te
informeren. Ik streef ernaar, de
onzekerheid zo kort mogelijk te laten
duren.
De heer Wiebenga (VVD): U zult dus
niet wachten tot bij voorbeeld de
afloop van het reces?
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Neen, het lijkt mij in het belang van
alle betrokkenen om de Kamer zo snel
mogelijk te informeren.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Es/Lankhorst (18389, nr. 3).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij tegen
deze motie heeft gestemd en de
aanwezige leden van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Ik stel voor, de brief van de minister
van Buitenlandse Zaken (18389, nr. 2)
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
31 moties, ingediend in de UCV's van
26 maart, 9 april en 18 juni 1984 over
de Defensienota 1984 (18169), te
weten:
- de motie-Engwirda over verkoop
van Speyk-klasse fregatten (18169, nr.
10);
- de motie-Van Vlijmen over een
aanschaf reservedelen in Nederland
(18169, nr. 11);
- de motie-Van Vlijmen over elektronische oorlogsvoering (18 169, nr. 12);

Vreemdelingenbeleid
Defensienota

- de motie-J. D. Blaauw over een
uniform patrouillevaartuig (18 169, nr.
13);
- de motie-J. D. Blaauw over multifunctioneel gebruik van toekomstige
vliegtuigtypen van nationaal fabrikaat
(18169, nr. 14);
- de motie-Van der Spek over
uitbreiding Nationale Reserve (18169,
nr. 15);
- de motie-Beckers-de Bruijn over
terugdringing defensie-uitgaven
(18169, nr. 16);
- de motie-Van den Bergh/Stemerdink
over alternatieven voor percentagegroei van defensie-uitgaven (18169,
nr. 17);
- de motie-Van den Bergh/Stemerdink
over heroriëntatie, munitiebeleid en
beheersing kostenstijgingen (18169,
nr. 18);
- de motie-Couprie/J. D. Blaauw over
interdepartementaal overleg over
eventuele toekomstige meerkosten
(18169, nr. 19);
- de motie-Couprie/J. D. Blaauw over
grotere prioriteit voor de gevechtskracht (18169, nr. 20);
- de motie-J. D. Blaauw over meer
fregatten voor de Koninklijke Marine
(18169, nr. 21);
- de motie-J. D. Blaauw over vernieuwingen op terrein van continentale
defensie-inspanning (18169, nr. 22);
- de motie-Beckers-de Bruijn over de
wens van werkenden in de krijgsmacht
met gewetensbezwaren tegen de
mogelijke inzet van kernwapens
(18169, nr. 25);
- de motie-Borgman/Van Heemskerck
Pillis-Duvekot over een beleidsplan
ten aanzien van het personeelsbeleid
van Defensie (18169, nr. 26);
- de motie-Borgman/Van Heemskerck
Pillis-Duvekot over de positie van
militaire ten opzichte van burger
ambtenaren (18169, nr. 27);
- de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot over de verwerking van de
concept-krijgsmachtdeelplannen
(18169, nr. 29);
- de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot over taken en bevoegdheden
van de Koninklijke Marine (18 169, nr.
30);
- de motie-Engwirda over decentrale
organisatie (18169, nr. 31);
- de motie-Van der Spek over de
hoogte van de wedde voor dienstplichtigen (18169, nr. 32);
- de motie-De Waart over nuclair-gewetensbezwaarden (18 169, nr. 33);
- de motie-De Waart over de besluitvorming omtrent het defensie-onderwijs (18 169, nr. 34);
- de motie-Dijkstal over de rol van de
krijgsmacht bij de bescherming tegen
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de gevolgen van natuurlijke en andere
rampen in vredestijd (18169, nr. 35);
- de motie-Van der Spek over een
jaarlijkse drastische vermindering van
de defensiebegroting (18169, nr. 68);
- de motie-Van der Spek over
beëindiging van het lidmaatschap van
Nederland van de NAVO (18 169, nr.
69);
- de motie-Van der Spek over
vermindering van het aantal Nederlandse kernwapentaken (18169, nr.
70);
- de motie-Stemerdink over instelling
van een kernwapenvrije zone (18169,
nr. 71);
- de motie-Stemerdink over meer op
de Europese belangen toegesneden
verdedigingsconcepten (18169, nr.
72);
- de motie-Stemerdink over het
concept Star Wars (18 169, nr. 73);
- de gewijzigde motie-Engwirda over
de rol en de afhankelijkheid van
kernwapens (18169, nr. 74);
- de motie-Wagenaar over een
beleidsnota inzake onderschepping
van kernwapens (18 169, nr. 75).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
Mij is gevraagd om opening van de
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit
verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Tijdens de UCV van 18 juni
jl. over het nucleaire beleid, vervat in
de Defensienota, heeft de regering
toegezegd, in de memorie van
toelichting bij de komende begroting
van Defensie aandacht te zullen
schenken aan de problematiek van de
technologieën die het onderscheppen
van kernwapens mogelijk maken.
Tijdens die UCV heeft mijn fractie bij
voortduring gewezen op het belang
van deze ontwikkelingen, die in de
komende jaren tot veel politiek beraad
in NAVO-verband aanleiding zullen
geven. Deze ontwikkeling onderstreept
volgens ons de noodzaak dat hierover
te zijner tijd een beleidsnotitie wordt
opgesteld.
Mijn fractie zag hierin aanleiding
om onze motie op stuk nr. 75 op een
tweetal punten te wijzigen. Wij
hebben aan de overweging de
opmerking toegevoegd dat er te zijner
tijd een beleidsnotitie moet komen
over deze belangrijke en complexe
zaak, opdat hierover een volwaardige
dialoog tussen de Kamer en de
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regering in de toekomst mogelijk
wordt. De oplossing om te volstaan
met hearings door NAVO-deskundigen
lijkt ons niet optimaal.
Wij hebben tevens het dictum
gewijzigd, opdat de regering de tijd
krijgt om haar standpunt over vooren nadelen van het gebruik van deze
technologieën in een notitie te
formaliseren.
Ik hoop dat deze wijzigingen niet
van zodanige aard zijn dat hierover
niet aanstonds kan worden gestemd.
Motie
De Voorzitter: De motie-Wagenaar
(18 169, nr. 75) is in die zin gewijzigd,
dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat er een reële
mogelijkheid bestaat dat de supermogendheden in de komende jaren ertoe
zullen overgaan, hun grondgebied
met behulp van onderscheppingswapens te beschermen tegen inkomende
nucleaire wapensystemen;
overwegende, dat Nederland, alsook
de Europese bondgenoten een eigen
invulling moeten geven aan de
(strategische) positie van (west-)Europa met het oog op deze wapen-technologische ontwikkeling;
overwegende, dat het belang van
deze ontwikkelingen het opstellen van
een beleidsnotitie rechtvaardigt;
verzoekt de regering:
a. in de memorie van toelichting bij
de komende defensiebegroting
aandacht te besteden aan deze
problematiek;
b. haar standpunt over voor- en
nadelen van het gebruik van technologieën die het onderscheppen van
kernwapens mogelijk maken naderhand in een beleidsnotitie uiteen te
zetten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 76(18169).
Ik stel voor, over deze gewijzigde
motie aanstonds te beslissen.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Van Heemskerck Pillis-Duvekot(VVD): Mijnheer de Voorzitter!
Mijn fractie zal de moties op de
stukken nrs. 21 en 22 aanhouden.

Defensienota

Gezien de recente instelling van een
commissie onder voorzitterschap van
de plaatsvervangend secretaris-generaal, die zich zal buigen over de
bureaucratisering binnen het ministerie, menen wij ook de motie op stuk
nr. 29 te moeten aanhouden, totdat de
resultaten van dit onderzoek bekend
zijn.
De motie op stuk nr. 35 gaat over de
aanbeveling van de WEU met betrekking tot de civiele verdediging. De
minister heeft ons gevraagd, deze
motie aan te houden, totdat de nota
civiele verdediging is besproken. Wij
zijn natuurlijk daartoe bereid en zullen
de motie aanhouden.
Kan de minister overigens mededelen wanneer deze nota komt? Indertijd
zei de minister dat dit het geval zou
zijn voor het reces, maar het reces is
heel dicht nabij.
De Voorzitter: De moties op de
stukken nrs. 21, 22, 29 en 35 zijn
voorgedragen om van de agenda te
worden afgevoerd.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
Minister De Ruiter: Mijnheer de
Voorzitter! Tot mijn spijt kan ik
mevrouw Van Heemskerck Pillis geen
voldoende antwoord geven. De zaak
van de civiele verdediging vindt
plaats in een interdepartementale
samenwerking. Daarbij heeft Binnenlandse Zaken het voortouw. Ik zal
hiernaar zo snel mogelijk laten
informeren, maar ik kan op dit
moment er niets over zeggen.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt de motie-Engwirda
(18169, nr. 10).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D'66 voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van
Vlijmen (18169, nr. 11).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSPtegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Vlijmen (18169, nr. 12).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de groep
Scholten/Dijkman en van de fracties
van de CPN, de PPR, de PSP en de
EVP tegen deze motie hebben gestemd
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en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-J. D.
Blaauw(18169, nr. 13).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de groep
Scholten/Dijkman en van de fracties
van de CPN, de PSP en de EVP tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-J. D.
Blaauw(18169, nr. 14).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de groep
Scholten/Dijkman en van de fracties
van de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP
en de EVP tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van der
Spek (18169, nr. 15).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de EVP, de PPR, de CPN en de
groep Scholten/Dijkman voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Instemming komt de motie-Beckers-de
Bruijn (18169, nr. 16).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN en de PSP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Van den
Bergh/Stemerdink (18 169, nr. 17).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van den
Bergh/Stemerdink (18 169, nr. 18).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV
tegen deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Couprie/
J. D. Blaauw(18169, nr. 19).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR, de PSP, de EVP en de
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groep Scholten/Dijkman tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Couprie/
J. D. Blaauw(18169, nr. 20).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de CPN, de PPR en de PSP tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Beckers-de
Bruijn (18169, nr. 25).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, de
RPF, het GPV en de Centrumpartij
tegen deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Borgman/
Van Heemskerck Pillis-Duvekot
(18169, nr. 26).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en de PSP tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Borgman/
Van Heemskerck Pillis-Duvekot
(18169, nr. 27).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
Centrumpartij en de EVP tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Heemskerck Pillis-Duvekot (18169, nr.
30).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de CPN, de PPR en de PSP tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de vorige fracties ervoor, zodat zij
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Engwirda
(18169, nr. 31).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PPR, de PSP, de
EVP en de groep Scholten/Dijkman
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van der
Spek (18 169, nr. 32).

Defensienota

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR de CPN en de EVP
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-De Waart
(18169, nr. 33).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP en de EVP voor deze motie
hebben gestemd en PPR, van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-De Waart
(18169, nr. 34).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
In stemming komt de motie-Van der
Spek (18 169, nr. 68).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR en de CPN voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Van der
Spek (18169, nr. 69).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de CPN voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Van der
Spek (18169, nr. 70).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en de Centrumpartij tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Stemerdink (18169, nr. 71).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Stemerdink (18169, nr. 72).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
In stemming komt de motie-Stemerdink (18169, nr. 73).
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en de Centrumpartij tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Engwirda (18169, nr. 74).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PSP, de EVP en de
groep Scholten/Dijkman voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Wagenaar (18169, nr. 76).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de RPF, de SGP, de PSP, de EVP, de
PvdA en de groep Scholten/Dijkman
voor deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Ik stel voor, de stukken onder nr.
18 169 voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
drie moties, ingediend in de UCV van
30 mei 1984 over de Grote-stedenproblematiek (17910), te weten:
- de motie-De Visser c.s. over een
taakstellend plan voor de grote
gemeenten (17910, nr. 11);
- de motie-Wiebenga c.s. over de
veiligheid in de grote steden (17 910,
nr. 12);
- de motie-Wessel-Tuinstra over de
werkgelegenheid in de grote steden
(17910, nr. 13).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
In stemming komt de motie-De Visser
c.s. (17910, nr. 11).

hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-WesselTuinstra (17910, nr. 13).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij tegen
deze motie heeft gestemd en de
aanwezige leden van de andere
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Ik stel voor, de stukken onder nr.
17 910 voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
de twee moties, ingediend tijdens het
debat van 21 juni 1984 over het
verslag van een mondeling overleg
over de splitsing van Zuid-Holland
(16804), te weten:
- de motie-Faber c.s. over het
indienen van de nota naar aanleiding
van het eindverslag (16804, nr. 13);
- de motie-Schutte c.s. over de
intrekking van de Wet openbaar
lichaam Rijnmond (16804, nr. 14).
In stemming komt de motie-Faber c.s.
(16804, nr. 13).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en de Centrumpartij
tegen deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Schutte
c.s. (16804, nr. 14).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, de RPF en de
Centrumpartij tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
Ik geef het woord aan de heer Faber,
die het heeft gevraagd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de PSP tegen deze motie

De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De minister heeft indertijd
gezegd dat hij het ernstige voornemen
had om het wetsvoorstel inzake de
splitsing van Zuid-Holland in te
trekken. Een van zijn hoofdargumenten
was dat het door de Kamer uitgebrachte eindverslag onduidelijk was. Hij
voegde daaraan toe dat, alvorens hij
zijn voornemen zou uitvoeren, hij
eerst overleg wilde plegen met de
Tweede Kamer als medewetgever.
Tijdens dat overleg heeft de
minister onder meer gezegd dat de
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Defensienota
Grote-stedenproblematiek
Zuid-Holland

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Wiebenga
c.s. (17910, nr.12).

zaak voor hem niet zwart/wit lag en
dat de uitkomst van het overleg met
de Kamer voor hem niet bij voorbaat
vaststond. De Kamer heeft zojuist een
motie aangenomen waaruit duidelijk
blijkt dat de Kamer pleit voor een
voortzetting van de behandeling van
het wetsvoorstel inzake de splitsing
van Zuid-Holland. Daarmee is naar
mijn gevoel het argument inzake de
onduidelijkheid van het eindverslag
minstens gereleveerd, als het niet
vervallen is. Ik zou erg graag willen
weten welke conclusies de minister
verbindt aan het aanvaarden van die
motie-Faber c.s.
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb bij de behandeling
van deze zaak een aantal argumenten
aangevoerd op grond waarvan ik heb
meegedeeld voornemens te zijn dit
wetsontwerp in te trekken. Nu de
Kamer deze motie heeft aanvaard, wil
ik die in het kabinet nader bespreken
en daarna een antwoord geven op de
vraag van de heer Faber.
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil wijzen op de argumentatie die de minister tijdens het
debat naar voren heeft gebracht. Hij
heeft gezegd dat er niet zo heel erg
lang meer onduidelijkheid zou mogen
heersen. Zou de minister zo willen
procederen dat de Kamer voordat zij
op reces gaat, het standpunt van het
kabinet kent?
Minister Rietkerk: Dat lijkt mij vrij
moeilijk. De eerstkomende kabinetsvergadering is vrijdag. Ik meen dat de
Kamer dan al op reces is.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp dit antwoord van
de minister niet. Het komt herhaaldelijk
voor dat het kabinet kort voordat het
reces ingaat een ministerraad houdt,
juist om de Kamer te informeren.
Bovendien kan de uitslag van deze
stemming geen geweldige verrassing
zijn voor de minister.
Er heeft over dit onderwerp ongetwijfeld al een voorberaad plaatsgevonden in de ministerraad. Wij
kunnen niet het reces in, zonder het
standpunt van de minister!
De Voorzitter: Wij wachten af. De
Kamer heeft natuurlijk het volste recht
om nog een week langer te vergaderen!
De heer Den Uyl (PvdA): En de
minister heeft de kans om de Kamer
uiterlijk donderdag zijn antwoord te
laten weten, zodat de Kamer actie kan
nemen als zij dat wenst.
Minister Rietkerk: Ik wil bezien of dat
mogelijk is. Ik kan het echter niet
toezeggen.
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Aan de orde is de stemming over een
motie, ingediend op 19 juni 1984 bij
de stemmingen over de moties met
betrekking tot de Nota Eerstelijnszorg
(18180), te weten:
- de gewijzigde motie-Leerling over
de Wet gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en het
particulier initiatief (18180, nr. 18).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de RPF, het GPV, de SGP, het CDA en
de groep Scholten/Dijkman voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Successiewet
1956(18226);
- Wijziging van de loonbelasting
(teruggaafregeling bij het in de
loonbelasting niet geldend maken
van een toeslag op de algemene
belastingvrije som) (18322);
- Verruiming van de verliescompensatie alsmede aanpassing van de
termijn voor navordering (18242);
- Verlaging van het tarief van de
vennootschapsbelasting alsmede
wijziging van de inkomstenbelasting
inzake de regeling van de in de
onderneming meewerkende echtgenoot en de zelfstandigenaftrek
(18262) en v a n :
- de motie-Van der Spek over
instelling van een fonds ter
bevordering van arbeidstijdverkorting
(18226, 18322, 18242 en 18262, nr.
10);
- de motie-Groenman over verlaging
van de sociale werkgeverslasten
(18226, 18322, 18242 en 18262, nr.
11);
- de motie-Wöltgens over een
verschuiving van kapitaalsubsidies
naar arbeidskostenverlaging (18226,
18322, 18242 en 18262, nr. 12).
In stemming komt het wetsvoorstel
18226.
Dit wetsvoorstel wordt, 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 wetsvoorstel te hebben gestemd.
In stemming komt het wetsvoorstel
18322.

In stemming komt het wetsvoorstel
18242.

Artikel III wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen I t/m III worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De
Grave/Van lersel (stuk nr. 10) tot
invoeging van een nieuw artikel IV.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, de SGP, de
RPF, het GPV, de Centrumpartij en de
groep Scholten/Dijkman voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat
het is aangenomen.

In stemming komt het amendementVan Rey/Wolters (stuk nr. 9).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, de PPR, de SGP, de
RPF, het GPV, de Centrumpartij en de
groep Scholten/Dijkman voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat
het is aangenomen.
Artikel IV, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Van Rey/Wolters (stuk nr. 9),
wordt zonder stemming aangenomen.
De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de PSP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel
18262.
Artikel I wordt zon'der stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementWöltgens/Vermeend (stuk nr. 11, II,
A).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en de Centrumpartij tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
is het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement de andere op
stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden
beschouwd.
In stemming komt het amendementGroenman (stuk nr. 12,1).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de CPN, de PPR, de
PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 12 voorkomende amendement
als verworpen kan worden beschouwd.

Dit wetsvoorstel w o r d t na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.
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Eerstelijnszorg
Belastingvoorstellen

Artikel IV (oud) en de beweegreden
worden zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de
EVP en de groep Scholten/Dijkman
tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.
In stemming komen de moties.
De Voorzitter: Mevrouw Groenman
vraagt om heropening van de beraadslaging over de moties. Ik stel voor,
aan dit verzoek te voldoen.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil de
motie op stuk nr. 11 (18226, 18322,
18242, 18 262) graag betrekken bij de
behandeling van het wetsontwerp
inzake bestrijding van oneigenlijk
gebruik van de WIR. Ik stel daarom
voor de stemming over deze motie uit
te stellen.
De Voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Groenman stel ik voor, haar
motie (18226, 18322, 18242 en 18262,
nr. 11) van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt de motie-Van der
Spek (18226, 18322, 18242 en 18262,
nr. 10).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de EVP, de PPR, de CPN en de
groep Scholten/Dijkman voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Wöltgens
(18226, 18322, 18242 en 18262, nr.
12).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
de Centrumpartij tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.
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Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel Technische herziening van de Successiewet
1956 (17041) en over:
- de motie-Van Rey c.s. over het
onderscheid tussen 'zelfverzorgers' en
de loontrekkers met gegarandeerde
pensioenrechten (17 041, nr. 23);
- de motie-Zijlstra over aanpassing
van de Wet op de vermogensbelasting
(17041, nr. 24).
De Voorzitter: Ik merk op, dat het
amendement-Van Rey/Zijlstra op stuk
nr. 14 als gevolg van de vierde nota
van wijziging is vervallen.
Het begin van artikel I en de onderdelen
A t/m C worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementZijlstra (stuk nr. 18, II) op artikel IV.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 18 voorkomende amendement
als verworpen kan worden beschouwd.
In stemming komt het amendementZijlstra (stuk nr. 15, I) tot invoeging
van een onderdeel CA.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met
dezelfde stemverhouding als het
vorige.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 15 voorkomende amendement
als verworpen kan worden beschouwd.
De onderdelen D, DA, E en F worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Rey (stuk nr. 28,1).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de RPF en het GPV tegen dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Ik stel vast, door door de aanneming
van dit gewijzigde amendement het
andere op stuk nr. 28 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.
Onderdeel G, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzigde
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amendement-Van Rey (stuk nr. 28,1),
wordt zonder stemming aangenomen.
Onderdeel H, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzigde
amendement-Van Rey (stuk nr. 28, II),
wordt zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Zijlstra (stuk nr. 29,1),
tot invoeging van een onderdeel I.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de
EVP en de groep Scholten/Dijkman
voor dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit gewijzigde amendement het
andere op stuk nr. 29 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het amendementZijlstra/Van Rey (stuk nr. 19, II, B,
herdruk).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en
de Centrumpartij tegen dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.
Onderdeel N, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amendementen-Zijlstra/Van Rey (stuk nr. 19,
II, A en B, herdruk, wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementZijlstra/Van Rey (stuk nr. 19, III, A,
herdruk).

De onderdelen J t/m L worden zonder
stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en
de Centrumpartij tegen dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt het amendementZijlstra (stuk nr. 26,1).

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Zijlstra (stuk nr. 30).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en
de Centrumpartij tegen dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 26 voorkomende amendement
als verworpen kan worden beschouwd.
In stemming komt het amendementZijlstra/Van Rey (stuk nr. 19,1, herdruk)
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV
tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Onderdeel M, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Zijlstra/Van Rey (stuk nr. 19,1,
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementZijlstra/Van Rey (stuk nr. 19, II, A,
herdruk).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en
de Centrumpartij tegen dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Successiewet 1956

Ik merk op, dat door de aanneming
van dit amendement het amendementZijlstra/Van Rey (stuk nr. 19, III, B,
herdruk) is vervallen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Zijlstra (stuk nr. 31).
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is aangenomen met
dezelfde stemverhouding als het
vorige.
Onderdeel O, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Zijlstra/Van Rey (stuk nr. 19, III,
A, herdruk) en de amendementen-Zijlstra (stukken nrs. 30 en 31), wordt
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementZijlstra (stuk nr. 16).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en de Centrumpartij tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is verworpen.
Onderdeel P wordt zonder stemming
aangenomen.

5425

Voorzitter

De beraadslaging wordt gesloten.

De onderdelen Q, QA, R t/m Z en AA
t/m AV worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Rey c.s. (stuk nr. 17041, nr.
32).

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSP tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.

De artikelen II t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
De Voorzitter: Ik merk op, dat door de
aanneming van de amendementenZijlstra/Van Rey op stuk nr. 19 het
intitulé van het wetsvoorstel is
gewijzigd.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.
De heer Van Rey vraagt heropening
van de beraadslaging over de moties.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Om tegemoet te komen
aan enkele wensen bij de Partij van de
Arbeid, heb ik de motie op een
tweetal punten aangepast.
Motie
De Voorzitter: De motie-Van Rey c.s.
(17041, nr. 23) is in die zin gewijzigd,
dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat in het successiesysteem een groot onderscheid
bestaat tussen de zgn. 'zelfverzorgers'
en de loontrekkers met gegarandeerde
pensioenrechten;
overwegende, dat hierdoor een
aanzienlijk verschil kan optreden in
belastingheffing;
van oordeel, dat dit in strijd kan zijn
met een evenwichtige wetgeving en
met gelijke behandeling;
verzoekt de regering, te onderzoeken
of deze onevenwichtigheid kan
worden weggenomen en de Kamer
op de hoogte te brengen van de
resultaten van dit onderzoek,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 32(17 041).
Naar mij blijkt, vindt de Kamer deze
wijzigingen eenvoudig genoeg om
aanstonds over de gewijzigde motie
te stemmen.
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De heer Zijlstra (PvdA): Gezien de
toezegging van de staatssecretaris wil
ik mijn motie op stuk nr. 24 intrekken.
De Voorzitter: Aangezien de motie-Zijlstra (17 041, nr. 24) is ingetrokken,
hoeft er niet meer over te worden
gestemd.

Aan de orde zijn de stemmingen over
negen moties, ingediend in de UCV's
van 4 en 20 juni 1984 over de lnkomensnotitie (18189), te weten:
- de motie-Scholten/Ubels-Veen over
het afzien van fundamentele wijziging
van de Wet op de loonvorming
(18189, nr. 8);
- de motie-De Korte over het achterwege laten van verlaging van het
niveau van het netto-minimumloon
(18189, nr. 9);
- de motie-Ubels-Veen over een
algemene eigen-bijdrageregeling in
het kader van de AAW (18189, nr. 10);
- de motie-Nypels over maatregelen
tot arbeidsduurverkorting bij dreigende hoge (jeugd)werkloosheid (18 189,
nr. 11);
- de motie-Groenman over aandacht
voor de inkomenspositie van bijzondere bevolkingsgroepen (18189, nr.
12);
- de motie-Willems over een beleid,
uitgaande van ver gaande inkomensnivellering (18189, nr. 13);
- de motie-Buurmeijer over het
wettelijk minimumloon en de hieraan
gekoppelde uitkeringen (18 189, nr.
14);
- de motie-Buurmeijer over de
inlevering van loon voor arbeidstijdverkorting en koopkrachtverlies
(18189, nr. 15);
- de motie-Buurmeijer over onverkorte uitvoering van de motie-Buurmeijer
c.s. (18 192, nr. 6, herdruk) over een
eenmalige uitkering voor RWW-jongeren(18189, nr. 16).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
In stemming komt de motie-Scholten/
Ubels-Veen (18189, nr. 8).

Successiewet 1956
Inkomensbeleid

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de groep
Scholten/Dijkman en van de fracties
van D'66, de EVP en de PSP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-De Korte
(18189, nr. 9).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-UbelsVeen (18189, nr. 10).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Nypels
(18189, nr. 11).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PPR, de PSP, de EVP en de
groep Scholten/Dijkman voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Instemming komt de motie-Groenman
(18189, nr. 12).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Willems
(18189, nr. 13).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR, de EVP en de groep
Scholten/Dijkman voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 14).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 15).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de CPN, de SGP, de
RPF en het GPV tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.
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Voorzitter
In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 16).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
Ik stel voor, de stukken onder nr.
18 189 voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over een
motie, ingediend op 21 juni 1984 bij
de behandeling van het verslag van
een mondeling overleg over de
knielbus (18100X11, nr. 65), te weten:
- de motie-Castricum c.s. over de
besteding van de beschikbare middelen voor het knielbusproject (18 100XII, nr. 66).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en de Centrumpartij tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
verworpen.
Ik stel voor, het verslag van een
mondeling overleg (18 100-XII, nr. 65)
voor kennisgeving aan te nemen.

De onderdelen D t/m F worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementFaber (stuk nr. 8).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de PvdA en de Centrumpartij,
alsmede van de fractie van de PSP het
lid Van der Spektegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
verworpen.
Onderdeel G wordt zonder stemming
aangenomen.
De onderdelen H t/m J worden zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, ook de
overige voorstellen van de Commissie
voor de Werkwijze te aanvaarden, en
dus aangenomen wijzigingen te doen
ingaan onmiddellijk na het zomerreces.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
over de onderwerpen, waarover
zojuist is gestemd.
Defensienota

•

Onderdeel C wordt zonder stemming
aangenomen.

De heer De Waart (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De fractie van de PvdA
heeft lang beraadslaagd over de
motie van mevrouw Beckers op stuk
nr. 25. Wij hebben dit niet gedaan,
omdat de beweegredenen ons niet
sympathiek waren, want dat zijn zij
nadrukkelijk wel. Deze hebben wij dan
ook vastgelegd in onze eigen motie.
Wij hebben dit wel gedaan, omdat wij
aanvankelijk enkele problemen
hadden. Dat betrof onder andere
inhoudelijke problemen.
De motie spreekt namelijk over
functies die geen verband houden
met de inzet van kernwapens, kernwapenvrije functies dus. Deze zijn
moeilijk te bepalen. Wij hebben meer
gedacht aan het bepalen van een
beperkt aantal kernwapenfuncties en
aan het openen van de mogelijkheid
om deze te weigeren.
De motie vraagt nadrukkelijk om
een wettelijke regeling. Daartegen zijn
een aantal bezwaren. Is een wettelijke
regeling wel mogelijk en nodig?
Is het niet veel verstandiger om zelf
met een initiatief te komen? Die
twijfels waren voor ons niet voldoende
om onze stem tegen de motie uit te
brengen. Nu de moties op de stukken
nrs. 25 en 33 echter beide zijn verworpen, doet de vraag zich voor wat er
dan moet gebeuren.
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Inkomensbeleid
Knielbus
Reglement van Orde
Defensienota

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met de voorstellen van de
commissie voor de Werkwijze der
Kamer tot wijziging van het Reglement
van Orde (18342).
De onderdelen A en B worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementFaber (stuk nr. 7,1).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de groep
Scholten/Dijkman en de fracties van
het CDA, D'66, de PPR, de PSP, de
Centrumpartij, de RPF, het GPV, de
SGP en de EVP voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement de andere op
stuk nr. 7 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden
beschouwd.

Mijn fractie heeft indertijd de motie
van de heer Scholten, die het gebruik
van kernwapens ethisch onaanvaardbaar acht, gesteund. Gewetensbezwaren in de krijgsmacht zullen wij dus
serieus dienen te nemen. Wij zullen
ons in de fractie nader beraden over
eventuele stappen, waarbij wij de
mogelijkheid van initiatiefwetgeving
zullen betrekken.

D
De heer Frinking (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De CDA-fractie heeft tegen
de motie-De Waart op stuk nr. 33
gestemd. De fractie blijft vasthouden
aan de lijn dat de individuele benadering van de bezwaarden moet leiden
tot een oplossing van de problemen.
De CDA-fractie heeft ook gestemd
tegen de motie-Stemerdink op stuk nr.
71. In deze motie werd gevraagd
voorstellen te doen tot het instellen
van kernvrije zones. Wij wachten af
wat de regering daarover aan verdere
informatie en afwegingen in de
komende begrotingen naar voren zal
brengen.
In de motie op stuk nr. 73 vraagt de
heer Stemerdink een uitspraak over
concepten zoals Star Wars. Wij vinden
die motie onevenwichtig. De opvatting
van het CDA is reeds vastgelegd door
steun te geven aan de motie van de
heren Engwirda en Klaas de Vries die
op 9 februari 1984 is ingediend op
stuk nr. 18 100-V en X, nr. 77. Dat was
voor ons duidelijk genoeg.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! De motie-Engwirda op stuk nr. 74 had ook voor ons
positieve kanten, zoals het afschaffen
van de korte drachtsnucleaire wapens.
Mijn fractie wil echter niet de kant op
van vervanging van kernwapens door
even afschrikwekkende conventionele
bewapening. Wij vinden dat nieuwe
technologische mogelijkheden beter
kunnen worden benut om de ongelijke
welvaartsverdeling in de wereld op te
lossen. Vandaar onze tegenstem.
De motie-Van der spek op stuk nr.
69 spreekt uit dat Nederland zijn
lidmaatschap van de NAVO dient te
beëindigen. Mijn fractie is het eens
met de drie overwegingen. Ook wij
willen ons inspannen om Nederland
los te maken uit de NAVO. Dit beleid
moet naar onze mening echter zijn
ingebed in een totaalbeleid van
alternatieve verdediging en ontspanning in overleg en samenwerking met
andere landen in Oost- en West-Europa. In de huidige politieke situatie,
waar onder andere de discussie over
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Beckers-de Bruijn
de middellange afstandswapens
speelt, is met name dat totaalbeleid
zeer belangrijk. Het diktum van de
motie is voor ons dus te ongenuam
ceerd geformuleerd. Daarom hebben
wij tegen deze motie gestemd.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! De fractie van de CPN
heeft voor de motie-Van der Spek op
stuk nr. 69 over beëindiging van het
NAVO-lidmaatschap gestemd. Dat
heeft enige discussie gekost. In deze
motie wordt niet gevraagd om een
onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap, hetgeen als een ireeële
eis zou kunnen worden betiteld. Onze
bezwaren richten zich met name
tegen de offensieve NAVO-strategie
die vooral tot uiting komt in een
politiek die gericht is op een voortgaande kernwapenwedloop en een verdere
verhoging van de defensie-uitgaven.
Ons congres heeft uitgesproken dat
de CPN een heroriëntatie van de
buitenlandse politiek, gericht op het
uittreden uit de NAVO, voorstaat. Ook
voor de CPN geldt dat dit gebed moet
zijn in een andere politiek, in een
ander vredes- en veiligheidsbeleid in
Europa. De motie is echter zodanig
geformuleerd dat wij hebben besloten
om daarmee aan te geven dat het
lidmaatschap van de NAVO niet in het
belang is van de veiligheid van de
Nederlandse bevolking.
Wij zijn het eens met de overwegim
gen van de motie-Stemerdink op stuk
nr. 72. Wij vinden ook dat de regering
initiatieven zou moeten ontplooien
om te komen tot verdedigingsconcepten die toegesneden zijn op de
Europese belangen. Wij willen daarbij
wel aantekenen dat de CPN zich richt
tegen initiatieven die gericht zijn op
een Westeuropese kernmacht of op
West-Europa als derde macht,
hetgeen wij niet in het belang vinden
van de veiligheid van de Nederlandse
bevolking.

zo ongenuanceerd alleen tegen het
Amerikaans onderzoeksprogramma
uitspreekt wordt wapenbeheersing in
de ruimte niet gediend.

van de Kamer aan de orde komt,
zullen wij ons oordeel moeten
vormen.

Grote-stedenproblematiek

De heer Hermans (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de
beide moties over de splitsing van
Zuid-Holland gestemd, niet omdat wij
in deze situatie alleen maar de
nadelen van deze splitsing willen
benadrukken. Vanmorgen in de
fractievergadering hebben een
tweetal leden van onze fractie nog
eens heel nadrukkelijk gewezen op de
mogelijke voordelen die aan een
splitsing zouden hebben vastgezeten.

D
De heer De Visser (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie heeft vóór
de motie van mevrouw Wessel-Tuinstra op stuk nr. 13 gestemd, omdat de
motie in tamelijk algemene termen is
gesteld. De intentie ervan kunnen wij
volledig onderschrijven. Mijn fractie
distantieert zich hiermee echter niet
van het vroeger door haar ingenomen
standpunt tegenover het werken met
behoud van uitkering. Het beleid van
de minister van Sociale Zaken hierin
steunt zij.

•
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Mede namens de fractie
van de PSP wil ik iets zeggen over de
motie op stuk nr. 12 van de leden
Wiebenga, Hennekam, Wessel-Tuinstra en Schutte over de veiligheid in
de grote steden. Wij hebben daar niet
vóór gestemd, niet omdat wij menen
dat de veiligheid in de grote steden
geen probleem is. Wij menen echter
dat het veiligheidsprobleem in de
grote steden nauw samenhangt met
de andere problemen in de grote
steden, met name met de grote
concentratie van werklozen en
uitkeringsgerechtigden en met de
drugsproblemen en de huisvestingsproblemen. Dit punt komt in deze
motie niet tot uitdrukking.
Bovendien leek ons het in één adem
noemen van de veiligheidsproblematiek met de verstoring van de openbare
orde ook geen juiste benadering van
dit probleem. Daarom hebben wij
onze stem niet aan deze motie kunnen
geven.
Zuid-Holland

D

De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De fractie van de VVD
heeft niet vóór de motie over het
concept Star Wars, op stuk nr. 73,
gestemd, omdat deze, naar onze
mening, onevenwichtig is. Ook wij
staan kritisch tegenover de wapenwedloop in de ruimte. De regering heeft
echter in de ontwapeningscommissie
van de Verenige Naties hierover reeds
vele kritische vragen gesteld en
voorstellen voor ontwapening in de
ruimte gedaan. Met een motie die zich

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben vóór de motie
van de heer Faber gestemd, waarin
wordt gevraagd de nota naar aanleiding van het eindverslag in te dienen,
niet omdat wij in de fractie de discussie
al gesloten hebben en automatisch
vóór de splitsing van Zuid-Holland
zijn. Daarover zal nog het nodige
gesproken moeten worden. Wij
vinden wel dat de discussie niet mag
worden afgekapt. Op grond van de
nota naar aanleiding van het eindverslag en het uiteindelijke wetsontwerp,
zoals dat in de plenaire vergadering
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D
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de VVD
heeft niet voor het amendement op
stuk nr. 26 van wetsontwerp 17 041,
het amendement over de goodwill,
gestemd, ondanks het feit dat wij in
de eerste termijn samen met de
fractie van de Partij van de Arbeid een
amendement over de goodwill
hadden ingediend. Dat is toen betiteld
als gulden middenweg, omdat aan
principiële bezwaren tegemoet werd
gekomen.
In de vierde nota van wijziging is de
totale goodwill wederom uit het
wetsontwerp gehaald. Voor de
bedrijven is deze tegemoetkoming ten
opzichte van het alleen maar opnemen
van de geactiveerde goodwill een
verbetering. Aan de andere kant is er
natuurlijk weer geen gelijkschakeling
met de vermogensbelasting. Ik
schroom dan ook niet om te zeggen
dat onze lijn niet de schoonheidsprijs
verdient.
Het feit dat wij niet voldoende zijn
geïnformeerd over de taakverzwaring
van de belastingdienst met betrekking
tot de uitvoeringstechnische problemen en de budgettaire gevolgen heeft
ertoe geleid, dat wij thans het amendement van de heer Zijlstra niet
hebben gesteund. Naar onze mening
zal echter binnen niet al te lange tijd
wederom in deze Kamer over de
Successiewet worden gesproken. De
VVD-fractie zal dan deze zaak opnieuw
bekijken aan de hand van naar ik
hoop meer gegevens dan de staatssecretaris nu op tafel kon leggen.

D
De heerWagenaar (RPF): Voorzitter!
Tijdens het debat over de fiscale
lastenverlichting voor het bedrijfsleven
hebben wij gepleit voor een verlegging
van accenten in de lastenverlichting in
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Wagenaar
1985, namelijk van maatregelen in de
sfeer van de vennootschapsbelasting
en de inkomstenbelastingen naar
maatregelen in de sfeer van de
sociale lasten voor werkgevers.
Vanuit deze optiek hebben wij de
moties van de collega's Groenman en
Wöltgens onder de nrs. 11 respectievelijk 12 beoordeeld. Hoewel de motie
op stuk nr. 11 is aangehouden, wil ik
ons stemgedrag toch nader verklaren
tegen de achtergrond van het verband
tussen beide moties.
Hoewel de motie-Groenman feitelijk
is gericht op het doel dat ons voor
ogen staat, namelijk een verlegging
van accenten, hebben wij grote
aarzelingen bij het middel dat mevrouw Groenman hierbij kiest. Wij zijn
het met haar eens dat de effectiviteit
van de WIR een heroverweging van
de daarvoor uitgetrokken middelen
rechtvaardigt, maar wij vinden het
onjuist een eventuele versobering van
de WIR direct te koppelen aan een
verlaging van de sociale lasten voor
werkgevers. Naar ons oordeel is het
gewenst, beleidsmatig een zuiver
onderscheid tussen beide instrumenten te maken.
De motie van collega Wöltgens is
op dit punt weliswaar algemener
geformuleerd, maar naar onze
inschatting komt zij op hetzelfde neer.
Bij onze afweging nebben wij uiteindelijk besloten, onze steun aan deze
motie te onthouden.
Inkomensbeleid

D

•
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een verklaring
afleggen omtrent ons stemgedrag
betreffende de moties, voorkomende
op de stukken nrs. 14, 15 en 16.
Via de motie op stuk nr. 14 wordt
gevraagd de wet aanpassingsmechanismen weer toe te passen. Namens
de CDA-fractie heb ik gepleit voor een
terugkeer naar de parallelle ontwikkeling, die wij dan wat meer beleidsmatig
zien dan in het verleden het geval
was. Gezien de feitelijke omstandigheden echter, achten wij dit per 1 januari
1985 niet mogelijk. Wij willen met een
voorstem geen valse verwachtingen
wekken.
Motie 15 beschouwen wij als het
vragen van een koopkrachtgarantie
voor alle minima. Wij hebben de
regering gevraagd, af te zien in elk
geval van generieke kortingen op de
minima. Wij achten het geven van een
koopkrachtgarantie alleen mogelijk
voor de echte minima. Bij de te
verwachten ontwikkeling van het
inkomensgebouw is het niet mogelijk,
dit voor alle minima te garanderen.
Ook in dit opzicht willen wij geen
valse verwachtingen wekken. Daarom
hebben wij tegen deze motie gestemd.
Motie 16 is een herbevestiging van
de motie, die wij eerder mede-ondertekenden en waarvoor wij toen
stemden.
De staatssecretaris sprak over
technische problemen, maar hij zou
zijn best doen. De heer Buurmeijer
was in zijn toelichting soepeler dan in
zijn motie. Op die basis moet men een
oplossing kunnen vinden. Daarom
hebben wij voor deze motie gestemd.

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring
afleggen naar aanleiding van ons
stemgedrag inzake motie nr. 9. De
RPF-fractie heeft voor de motie-De
Korte over het netto minimumloon
gestemd, omdat ook wij van mening
zijn dat enige afstand tot de netto
minimumuitkering moet blijven bestaan. Onze steun aan het dictum
houdt evenwel op geen enkele wijze
instemming in met de eerste overwegingDe RPF-fractie is wel degelijk
voorstandster van het kostwinnersprincipe dat recht doet aan de verantwoordelijkheid van de kostwinner
voor echtgenote en/of kinderen. Onze
principiële afwijzing van het individualiseringsprincipe verhindert echter
niet dat wij een beperkte afstand
tussen minimumloon en -uitkering
gerechtvaardigd achten. Met de
inhoud van het dictum zijn wij het
eens. Daarom hebben wij uiteindelijk
onze steun aan deze motie gegeven.

De heer Buurmeijer (PvdA): Voorzitter!
Mijn fractie heeft voor de motie op
stuk nr. 10 gestemd, omdat de
maatregelen, die de regering neemt in
het kader van de AAW, van onze zijde
als onaanvaardbaar worden beschouwd.
In de motie zit echter een overweging
waarmee wij het ten principale niet
eens zijn. Wij zijn namelijk geen
voorstander van het volstrekt negeren
van welke vorm van een eigen
bijdrageregeling dan ook. Met deze
nuance hebben wij onze steun
gegeven aan de motie op stuk nr. 10.
De in de motie-Willems op stuk nr.
13 beoogde vergaande inkomensnivellering strookt niet met onze opvatting
op het punt van de verhouding tussen
een rechtvaardige inkomensverdeling
en een doelmatige inkomensverdeling.
De door de PSP voorgestane vergaande nivellering leidt onontkoombaar
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tot een basisinkomen op een zeer laag
niveau. Dat doet geen recht aan
bedoelde doelmatigheidsoverweging.
Daarom hebben wij tegen deze motie
gestemd.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! De CPN-fractie heeft
voor de motie-De Korte (18 189, nr. 9)
gestemd. Mét de VVD zijn wij van
mening dat het invoeren van het
kostwinnersprincipe ingaat tegen het
streven naar gelijkberechtiging van
man en vrouw. Ook wij vinden dat het
netto minimumloon niet verder mag
dalen. Wij vinden integendeel dat het
zou moeten worden verhoogd.
Overigens zijn die argumenten naar
onze mening ook van toepassing op
de uitkeringen en daar zullen wij de
VVD aan houden bij de bespreking
van de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden.
Wij hebben tegen de motie-Willems
op stuk nr. 13 gestemd omdat hierin
teveel wordt uitgegaan van het idee
dat een zelfstandig inkomen alleen
kan worden verworven door een
herverdeling van alle inkomens in
Nederland. Wij menen dat arbeidstijdverkorting en dus het verkrijgen van
een individueel inkomen ook gefinancierd kan worden door een toenemende produktiviteit en door de stijgende
winsten bij grote ondernemingen.
Wij hebben ook tegen de motieBuurmeijer op stuk nr. 15 gestemd
omdat er in de motie impliciet van
wordt uitgegaan dat er ingeleverd zal
worden voor arbeidstijdverkorting,
ook in het jaar 1985. Naar onze
mening kan arbeidstijdverkorting met
behoud van loon worden doorgevoerd.
Wij vinden het erg voorbarig, er nu al
van uit te gaan dat ook in 1985 voor
arbeidstijdverkorting wordt ingeleverd.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
- de brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
over het Besluit afbreking zwangerschap (18386);
- de brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
over de abortuswetgeving (17985) en
van:
- de motie-Haas-Berger c.s. over
opneming in het ziekenfondspakket
van zwangerschapsafbreking in
klinieken met vergunning (18386, nr.
3);
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Voorzitter

Mevrouw Haas-Berger (PvdA)

ook niet objectiveerbaar, zoals uit het
tweemaal gebruikte citaat van
minister De Ruiter blijkt.
In artikel 11, de leden 1 t/m 3, wordt
een aantal gegevens limitatief
opgesomd. Die moeten worden
geregistreerd en in getotaliseerde en
geanonimiseerde vorm eens per
kwartaal aan de Inspectie worden
gezonden èn nader in een algemene
maatregel van bestuur worden
uitgewerkt. In artikel 11, lid 6, wordt
De heer Van Dam (CDA): Waar heeft
een voorschrift gegeven over het
mevrouw Haas gelezen dat ik de
vastleggen van gegevens in een
algemene maatregel van bestuur als
patiëntenstatus. Dit staat los van de in
een aanvulling op de wet zie?
de leden 1 t/m 3 genoemde punten en
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Volgens mag ook niet - het staat er ook niet bij algemene maatregel van bestuur
de Handelingen sprak u over een
worden uitgewerkt. Het heeft ons
aanvulling van de wet
verbaasd, dat de minister van Justitie
De heer Van Dam (CDA): Nee,
overigens in eerste termijn hierop niet
aanvulling op de algemene maatregel
verder is ingegaan.
van bestuur.
Ook bij een algemene maatregel
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
van bestuur is de toelichting een
Voorzitter! Ik ga maar verder met het
integrerend bestanddeel. Ik begrijp
citaat van de Raad van State: 'De
niet wat het voor verschil maakt als je
Raad acht het daarbij van belang, dat
de woorden 'objectiveerbaar element'
wordt aangegeven óf en zo ja, in
uit de amvb haalt en onderbrengt in
hoeverre het voldoen aan die toezegde toelichting om er de vijf elementen
gingen in het gegeven wettelijk kader
mee aan te duiden die geregistreerd
mogelijk is. 'Deze vraag rijst in het
moeten worden en die al in de
bijzonder ten aanzien van de door de
toelichting stonden. Een aantal van
geneeskundige bij te houden registradie elementen, de overwegingen van
tie van in artikel 11 lid 6 van in de wet
de arts, moet worden opgeschreven.
genoemde bevindingen.'. De Raad
Dit zijn subjectieve elementen en
heeft nergens gezegd dat de overwemaanden na dato kan gezegd worden
gingen van de vrouw en de arts
dat de beslissing om tot abortus over
moeten worden geregistreerd. Die zijn
te gaan niet juist is geweest.
Dat betekent dat de geneeskundige,
ook al is hij van mening dat abortus
de beste oplossing is, daartoe niet
overgaat, omdat de Inspectie die
overwegingen niet zwaar genoeg
vindt. Dat heeft tot gevolg dat er een
normstelling door een derde, de
inspecteur, kan worden gehanteerd.
De enige normstelling was gelegen bij
de vrouw en de arts volgens artikel 5.
Minister De Ruiter heeft diverse
malen zeer uitdrukkelijk verklaard, dat
het niet de bedoeling was, een extra
normstelling in de wet te leggen.
Artikel 5 zegt, dat de vereisten om
tot een beslissing te komen, moeten
worden uitgewerkt in een algemene
maatregel van bestuur, maar spreekt
niet over registratie daarvan of
controle daarop. En ook al is er een
relatie tussen art. 5 en artikel 11, lid 6,
dan levert dat nog nergens de grond
op om die elementen te laten registreren. De heer Dees heeft dit in eerste
termijn ook heel nadrukkelijk naar
voren gebracht.
Voorzitter! Wij hebben altijd
betoogd, dat de kwaliteit van de
gezondheidszorg bij ons voorop staat.
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- de motie-Haas-Bergerc.s. overeen
nadere definiëring van een ziekenhuis
'in de omgeving' (18386, nr. 4);
- de motie-Wessel-Tuinstra over de
inwerkingtreding van de Wet afbreking
zwangerschap (18386, nr. 5);
- de motie-Schutte c.s. over rechtspositionele problemen van gewetensbezwaarden bij de uitvoering van de
Wet afbreking zwangerschap (18 386,
nr. 6);
- de motie-Leerling over andere
oplossingen dan afbreking van de
zwangerschap (18 386, nr. 7);
- de motie-Dees over het laten
vervallen van artikel 28 van het
Besluit afbreking zwangerschap
(18386, nr. 8).
De beraadslaging wordt hervat.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het met
de minister eens, dat deze algemene
maatregel van bestuur slechts
een uitvoering van de Wet afbreking
zwangerschap is en dat de gewichten
niet mogen worden verschoven om
de wet in de ene of de andere kant om
te buigen. Ik ben het met hem eens
dat de algemene maatregel op de wet
moet steunen ten aanzien van de
gewetensbezwaarden.
*Deze algemene maatregel van
bestuur stoelt echter wat betreft
artikel 28 niet op de wet. Anders dan

de heer Van Dam voorstelde, is artikel
28 niet conform het advies van de
Raad van State, maar de heer Van
Damsprakdan ook over een aanvulling
van de wet. Ik citeer uit het advies van
de Raad van State: 'De Raad van
State stelt voorop dat een algemene
maatregel van bestuur als de onderhavige niet meer behoort in te
houden dan hetgeen waartoe de wet
uitdrukkelijk machtiging verleent'.
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academisch ziekenhuis als voldoende
wordt gekwalificeerd,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 11 (18386).

Achter de regeringstafel de ministers Brinkman (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en
Korthals Altes (Justitie)

De minister deelt onze zorg en dat
verheugt ons. Vanuit die zorg zien wij
dat samenwerkingsovereenkomsten,
ook tussen besturen, van belang
kunnen zijn tussen algemene ziekenhuizen en categoriale klinieken. Maar
je moet, kijkend naar de afstand
tussen die twee, rekening houden met
de functie die zij ten opzichte van
elkaar vervullen. Dat zal bij een
categoriale hartkliniek anders, dichterbij moeten zijn dan bij een abortuskliniek, want, zo heb ik gezegd, bij deze
laatste gaat het toch om de diagnostisch-therapeutische verrichtingen. In
geval van calamiteiten zal men toch
naar het dichtstbijzijnd ziekenhuis
moeten, dat hulp niet mag weigeren.
Ik begrijp dan ook niet, waarom de
minister het begrip 'in de omgeving'
niet wil concretiseren, zoals wij
hebben voorgesteld, want het gaat
erom dat goed functionerende
klinieken blijven bestaan of, waar er
een nieuwe vraag zou ontstaan, een
vergunning kunnen krijgen. Maar nu
deze voorziening gelegaliseerd is,
mag het niet van de besturen van
ziekenhuizen afhangen dat vrouwen
dit recht niet kunnen effectueren of
daarvoor naar een ander gedeelte van
het land zouden moeten afreizen.
Met de minister zeg ik 'de wet is
aangenomen, ga de gewichten niet
verschuiven, doe recht aan de wet'.
Tot de minister zeg ik: men doet geen
recht aan de wet als die uitvoering
verhinderd kan worden door mensen
die ertegen zijn. Tolerantie moet van
twee kanten komen. De heer Dees
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heeft vorige week nog voor een
andere oplossing gepleit en daarover
wil ik een uitspraak van de Kamer
vragen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Haas-Berger wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het bepaalde in
artikel 18 van het Besluit afbreking
zwangerschap geen garantie biedt
voor een goede samenwerking tussen
beroepsbeoefenaars;
overwegende, dat de meeste klinieken
voor zwangerschapsafbreking reeds
een goede samenwerking hebben met
gynaecologen van een ziekenhuis in
de omgeving, zij het veelal zonder
bestuursovereenkomst;
overwegende, dat voor consultatie en
hulpverlening voor meer gecompliceerde gevallen een overeenkomst
met een academisch ziekenhuis een
bijzondere toegevoegde waarde kan
hebben;
van oordeel, dat een overeenkomst
met een academisch ziekenhuis ook
een voldoende relatie tussen ziekenhuis en kliniek inhoudt;
verzoekt de regering, artikel 18, lid 1
van het Besluit zodanig te wijzigen,
dat ook een overeenkomst met een

Abortuswetgeving

Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! De discussie
over het opnemen van abortus in het
ziekenfondspakket is een herhaling
van zetten. De minister wacht de
adviezen over de wijziging van het
stelsel af, maar daar gaat het niet o m .
De wet moet nu in werking treden. De
verrichting is gelegaliseerd. In zijn
brief van verleden jaar sch r eef de
minister zelf dat er geen verschil mag
zijn tussen de verrichting in een
ziekenhuis en in een kliniek.
En argument zou de patstelling
moeten doorbreken. Er ligt namelijk
een aangenomen motie, waarin staat
dat abortus moet worden opgenomen
in het ziekenfondspakket. Ik vraag van
de regering, de wet echt naar letter en
geest uit te voeren. Dit stond ook in
de in december 1980 aangenomen
motie.
De heer Schutte (GPV): Hoe denkt u
een oplossing te kunnen vinden voor
degenen die principiële bezwaren
hebben tegen abortus en die derhalve
ook bezwaar hebben tegen een
verplichte verzekering tegen de
kosten van abortus, nu de minister
nog niet in de gelegenheid is geweest
om een nieuw verzekeringsstelsel in
te voeren?
Mevrouw Haas-Berger: Ik denk dat
hier een fout wordt gemaakt. Op dit
moment wordt de helft van het aantal
abortussen wel betaald uit het
ziekenfonds, met name als ze worden
verricht in een ziekenhuis. Het gaat
erom, dat ook de minister zegt dat er
geen discrepantie mag zijn tussen een
abortus in een ziekenhuis en een
abortus in een abortuskliniek. Laat de
regering dan nu niet voor die uitspraak
en voor de aangenomen motie
weglopen.
Er zijn overigens meer mensen in
dit land die zich op principiële gronden
niet willen laten verzekeren, ook niet
als het gaat o m verzekeringen in de
gezondheidssector. Ik denk dat wij
daar voor die mensen aansluiting bij
zullen moeten zoeken. Ten principale
kan men echter stellen dat dit een
verrichting is die, overeenkomstig de
uitspraak van de Kamer moet worden
ondergebracht in het ziekenfondspakket.
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Haas-Berger
De heer Schutte (GPV): U onderkent
dus dat er een taak ligt om bij het
vaststellen van een nieuw verzekeringsstelsel te zoeken naar oplossingen
voor gewetensbezwaarden.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Voor
zover het aansluit bij al die situaties
waarin mensen zich ten principale
niet aan een verzekering willen
onderwerpen. Die mensen zijn er; dat
weet u beter dan ik.
De heer Schutte (GPV): Daar gaat het
niet om. Het gaat mij om deze
concrete verzekering. Ziet u op dat
punt ook een taak voor de wetgever?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Bij de
wijziging van het stelsel van het
ziekenfondspakket zal dat een heel
moeilijke zaak worden. Er zullen zo
ook mensen zijn die principieel van
mening zijn dat de kosten moeten
worden beheerst. Op grond van die
principiële overweging kunnen zij
zeggen dat volgens hen bepaalde
verrichtingen niet betaald zouden
moeten worden, op grond waarvan zij
concluderen dat zij daarvoor dan ook
niet wensen te betalen. Als je daarmee
één keer begint, kom je op een
hellend vlak in het totale stelsel van
het ziekenfondspakket. Zelfs bij alle
mooie manoeuvres die de regering bij
de wijziging van het stelsel denkt te
maken, zal zij daarmee volgens mij
erg in de knoei komen.
De heer Schutte (GPV): U stelt
gewetensbezwaarden in dit verband
dus op één lijn met bezwaren die
verband houden met de omvang van
het pakket.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Als wij
een ziekenfondspakket krijgen waarin
deze verrichting is opgenomen - ik
laat in het midden of dat is in het
verplichte pakket, in het verplicht-vrijwillige pakket of in het vrijwillige
pakket - moeten wij ten aanzien
daarvan één lijn trekken.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Waar gaat het
in dit stadium van het debat om? Het
gaat om de vraag of de regering
bereid is, een wet die met een zeer
geringe meerderheid is aangenomen,
zodanig uit te voeren dat ook enigszins
recht wordt gedaan aan grote delen
van de bevolking.
De minister zegt dat de overheid
ervoor heeft te waken dat de geboden
ruimte in de wet voor afbreking van
de zwangerschap tot gelding moet
komen. De vraag is of dit ook is
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gebeurd na het antwoord van de
minister en na alles wat hierover in de
Kamer is gezegd. Ik denk dat wij
daarop ondubbelzinnig 'neen' moeten
zeggen. De minister zegt omtrent de
procedure dat, indien hiertoe dringem
de aanleiding blijkt, een wijziging van
algemene maatregel van bestuur kan
worden bevorderd. Hij stuurt ons
echter daarna een brief waarin staat
'verdere tekstwijziging kan ik niet in
overweging nemen'.
Met betrekking tot artikel 28 werd
een heel verhaal over de wetsgeschiedenis gehouden. Het doet wat
komisch aan dat hij Veder-Geurtsen
erbij haalde. Ik denk niet dat wij de
Bataafse Republiek bij onze wetsinterpretaties moeten halen. Er is echt iets
gebeurd, mijnheer Brinkman, in de
loop der tijden, juist op het punt van
de emancipatie, de bewustwording
van vrouwen en patiënten in de
gezondheidszorg.
Minister Korthals Altes: Als wij
spreken over 'zonder last of ruggespraak' is het altijd nuttig om nog
terug te gaan tot de Republiek van de
Zeven Verenigde Nederlanden om te
weten wat dat betekent. Voor wetsinterpretatie kun je nooit ver genoeg
terug gaan.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Helaas ontgaat mij wat de last of
ruggespraak met de Bataafse Republiek te maken heeft. Dat is vast een
lacune in mijn kennis.
Minister Korthals Altes: Die had iets
te maken met de aan de Bataafse
Republiek voorafgaande Republiek
van de Zeven Verenigde Nederlanden.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Juist, ik herinner mij dat als een
periode waarin de vrijheidsrechten
zo'n beetje voor het eerst opkwamen.
Als zodanig ben ik erg blij met deze
opmerking. Zij past uitstekend bij wat
ik wilde zeggen. Het gaat bij artikel 28
om de uitleg. Valt die uitleg in de
richting van de vrouwen of laat je het
toe dat er weer objectiveerbare
elementen insluipen? De minister
doet er geen goed aan, wanneer hij
langs een achterdeur de normen laat
binnenkomen. De wijziging die hij
heeft voorgesteld is zwak en juridisch
aanvechtbaar. Aan de toelichting is
iets toegevoegd wat oorspronkelijk in
de tekst stond. Ik vind dit juridisch een
zwak punt.
Het gaat echter niet zo zeer meer
om woorden; het gaat om de intentie.
Zijn de ministers bereid, deze bepaalde
ruimte te scheppen?
De kwestie van het ziekenfonds
doet eigenlijk de deur dicht. De

Abortuswetgeving

minister wil op adviezen wachten. Hij
vindt die belangrijk. Hedenochtend
stond in Trouw een samenvatting van
het concept-advies van de Ziekenfondsraad die drie ernstige bezwaren
heeft tegen het nieuwe stelsel van de
ziektekostenverzekering, zoals
staatssecretaris Van der Reijden dat
voorstelt. De minister is er nog niet
met dat wachten op die adviezen. De
Ziekenfondsraad heeft ernstige
bezwaren.
Als wij wachten op het nieuwe
stelsel, zitten de mensen die daarop
een beroep moeten doen ernaast. Dit
is weer een voorbeeld van een wet
die niet kan worden uitgevoerd.
Overigens is het in dit verband
interessant te vermelden dat de heer
Lansink op de voorpagina van de NRC
laat zetten dat hij een uitbreiding van
het ziekenfondspakket overweegt in
de richting van harttransplantaties.
Dat kost echt heel wat meer dan die
paar abortussen.
Samenvattend: ik kan mij niet
voorstellen dat de VVD werkelijk
akkoord kan gaan met de interpretatie
van de minister. Ik wacht dan ook met
veel belangstelling het betoog van de
heer Dees af.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Wij willen nog eens
benadrukken dat het vee! waard is om
de bestaande abortuspraktijk in
Nederland te beschermen. Het is
bekend dat het aantal abortussen is
gedaald en dat de abortusklinieken in
Nederland behoren tot de beste van
de wereld. Wat dat betekent voor
vrouwen die in een moeilijke situatie
zitten, is moeilijk onder woorden te
brengen. Naar onze mening ligt er
een taak voor de regering en de
Kamer om hier niet te komen met het
leggen van formele belemmeringen.
Er zou een ruime benadering
moeten bestaan om niet de grote fout
te maken, de bestaande praktijk - die
goed werkt - aan te tasten, zodat
vrouwen opnieuw haar heil moeten
zoeken bij illegale abortuspraktijken.
Althans, dat zou een consequentie
kunnen zijn.
Als de Kamer niet besluit tot een
ruime benadering van de abortus, is
het de vraag welke verantwoordelijkheid de Kamer dan op zich neemt. Dat
is ook mijn vraag aan de bewindslieden.
Wat de abortuskosten in het
ziekenfondspakket betreft zijn wij van
mening dat niet alleen de kosten van
anticonceptie, maar ook de kosten
van een abortus in het ziekenfondspakket thuishoren. Voor iedere vrouw die

5432

Brouwer
terechtkomt in de situatie waarover
wij nu spreken, is het een zware
beslissing.
Het zou onverantwoord zijn,
wanneer slechts de vrouwen die over
de nodige financiële middelen
beschikken, een verantwoorde
beslissing kunnen nemen. Ook op dit
punt doe ik een beroep op de verantwoordelijkheid van de bewindslieden
en de Kamer.
In het antwoord van de bewindslieden is mij opgevallen dat minister
Brinkman heeft gezegd - pratende
over de mondigheid van vrouwen dat er geen leeftijdsgrenzen in de wet
en in het besluit zijn aangebracht.
Naar mijn idee is dat antwoord
eigenlijk een ontwijken van de vraag
waar het werkelijk om gaat. De
werkelijke vraag is, of een vrouw wel
mondig genoeg is om niet alleen over
abortus te beslissen, maar ook over
het verantwoord ter wereld brengen
van een kind.
Dat onopgeloste dilemma kan niet
hier worden opgelost. Het ongeboren
leven is onverbrekelijk verbonden met
het leven van de vrouw zelf. De enige
die een verantwoorde beslissing kan
nemen, is dan ook de vrouw zelf.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! De reacties die het antwoord van de minister de vorige week
heeft opgeroepen, bevestigen nog
eens dat het onderwerp van het debat
niet meer is hoe het leven van de
mens kan worden beschermd. Het
belangrijkste schijnt nu te zijn dat de
controle op een toegepaste abortus zo
minimaal mogelijk zal zijn en dat er
geen enkele financiële drempel voor
toepassing van abortus provocatus
zal bestaan.
Ik zal in mijn reactie op iets anders
ingaan. Ik ben de minister ervoor
erkentelijk dat hij nu onomwonden
duidelijk heeft gemaakt dat een
ziekenhuis geen vergunning nodig
heeft, als het het afbreken van een
zwangerschap alleen wil toepassen
indien dit in incidentele gevallen een
neveneffect is van een medisch
geïndiceerde behandeling.
Over de positie van de gewetensbezwaarden oordeelt de minister mijns
inziens nog te optimistisch. Ondanks
een CAO voor het ziekenhuiswezen
bereiken ons keer op keer klachten
over problemen die personeelsleden
ondervinden als zij geen medewerking
willen verlenen aan het afbreken van
een zwangerschap. De minister heeft
in zijn antwoord begrip laten doorklin-
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ken. Mag ik het aldus verstaan dat hij
bereid is tot een onderzoek, zoals
bedoeld in onze motie op stuk
nummer 6?
De reactie van de minister op
pleidooien om abortus provocatus in
het ziekenfondspakket op te nemen,
vind ik ten principale juist. Een
verplichte verzekering tegen de
kosten van abortus is een vorm van
medewerking aan het afbreken van
zwangerschap. Wie het iaatste ziet als
een schuldige, tegen het leven
gerichte handeling, mag daaraan niet
via een verzekering medeplichtig
worden gemaakt.
Nederland zou breken met een
lange traditie van respect voor
gewetensbezwaarden, als het hiermee
geen rekening zou houden. Ik kan mij
moeilijk voorstellen dat de fractie van
mevrouw Haas daarvoor ongevoelig
is.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! De beantwoording van de
minister begon veelbelovend, maar
eindigde uiterst teleurstellend. Voor
de minister blijken er geen absolute
normen te bestaan waar het de
rechtsbescherming van het ongeboren
kind betreft. Ik acht dat te meer
schokkend, nu een christen-democratische minister andermaal laat blijken
in deze toch zo fundamentele zaak het
zicht te hebben verloren op het feit
dat de overheid als dienaresse Gods
juist de primaire taak heeft, het leven
in alle stadia optimale rechtsbescherming te geven.
Mijn fractie vindt het dan ook
misplaatst als de minister in deze zaak
een beroep doet op tolerantie bij hen
die om des gewetens wille opkomen
voor de rechtsbescherming van het
ongeboren kind. Hier geldt zonder
twijfel het Bijbelse gegeven dat we
Gode meer gehoorzaam moeten zijn
dan de mensen. En dus kan en mag
de minister niet vragen wat hij heeft
gedaan.
Het onderwerp afbreking zwangerschap - of liever: het doden op
verzoek van het ongeboren menselijk
leven - is te teer om in een enkele
minuut nog veel overhoop te halen. Ik
ben dankbaar voor de minister inzake
de behandeling van de geaborteerde
vrucht. Hoe ziet hij erop toe dat er
gehandeld wordt zoals hij met de
KNMG is overeengekomen? Kan de
Kamer een afschrift ontvangen van de
genoemde circulaire? Wil de minister
- ik heb dit in eerste termijn al
gevraagd - overwegen om de behandeling van de geaborteerde vrucht tot

Abortuswetgeving

punt van rapportage, artikel 28, te
maken? Ik wil graag een helder
commentaar van de minister op mijn
motie op stuk nr. 7.
Met dit debat komen wij aan het
eind van de discussie rond deze
abortuswet. In Nederland is een
wissel omgezet. De rechtsstaat is
daarmee aangetast. Het menselijk
leven geniet niet meer de volle
rechtsbescherming. Het ongeboren
kind, het ongeboren leven is vogelvrij.
Geve God dat het zeer kort zal duren!

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil beginnen
met de samenwerkingseisen tussen
ziekenhuizen en abortusklinieken. De
besturen van ziekenhuizen kunnen in
feite bepalen of een kliniek haar werk
nog kan blijven doen. De minister
heeft zich er niet van vergewist, wat
dit in sommige streken van het land
voor de hulpverlening zou kunnen
betekenen. Mijn fractie vindt dat niet
zo zorgvuldig!
De minister heeft wel twee andere
dingen gezegd. Hij heeft gezegd dat
pas bij de beoordeling van de vergunningaanvragen bekeken kan worden
of bijstelling nodig is. Bovendien zei
de minister dat hij evaluatie na één
jaar graag wil overwegen. Is de
minister bereid de Kamer te raadplegen als bij vergunningaanvrage zou
blijken dat bestaande goede hulpverlening in het gedrang komt?
Ik heb op mijn vraag inzake artikel 4
en de toelichting daarop, geen
antwoord gekregen. Moeten wij uit
artikel 4 begrijpen dat het bestuur van
het ziekenhuis of de kliniek uiteindelijk
beslist over het inschakelen van een
psycholoog of een andere deskundige,
aan wie de vrouw verplicht wordt
duidelijk te maken waarom zij in een
noodsituatie verkeert?
Mijn fractie blijft bij haar mening
dat artikel 28 geschrapt zou moeten
worden. Het verschuiven van de
objectiveerbare elementen naar de
toelichting maakt in feite geen
verschil. Wij blijven van opvatting dat
hier de wet verder wordt aangescherpt
via de tekst van de algemene maatregel van bestuur. Dat is niet juist.
De hulpverlening - welke hulpverlening dan ook! - in ziekenhuizen en
klinieken hoort gelijkelijk door het
ziekenfonds te worden betaald. Ik
begrijp de houding van de minister
niet. Ik begrijp deze houding helemaal
niet, na de brief van de minister van
1 juli 1983. Ik heb over deze brief ook
gesproken in mijn eerste termijn. De
argumentatie van die brief is vervallen.
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Als de gelijke behandeling van de
hulpverlening niet doorgaat, houdt dit
een ongelijke behandeling in van de
vrouwen die deze hulpverlening
nodig hebben. Het betekent tevens
dat de bestaande hulpverlening wordt
befiadeeld.

D

van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid en de Nationale
Ziekenfondsraad in de richting van
brede verzekeringspakketten gaan en
dat concrete voorstellen tot pakketverkleining in verband met die voorkeur
in deze adviezen ontbreken.
Bovendien gingen deze adviesaanvragen meer over de structuur van

De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ter zake van het voorschrift
dat er een overeenkomst op bestuurlijk
niveau dient te bestaan tussen een
kliniek en een ziekenhuis in de omgeving, heeft de minister belangrijke
toezeggingen gedaan. De term 'in de
omgeving' zal soepel worden gehanteerd en de kwaliteit van de samenwerking zal belangrijker zijn dan de
afstand. Bovendien sloot de minister
niet uit dat het voorstel van mevrouw
Haas-Berger, de motie op stuk nr. 4,
een beperkend effect zou kunnen
hebben. Gegeven deze interpretatie
van de minister en zijn uitspraak dat
hij de vrees dat het voor sommige
klinieken onmogelijk zal zijn zo'n
overeenkomst te sluiten, niet deelt,
zullen wij ons niet tegen deze bepaling
verzetten.
Over de opneming van de kliniekabortus in het ziekenfondspakket heeft
de minister uitsluitend het procedurele
tegenargument genoemd, dat de
stelselwijziging moet worden afgewacht.
Het zal ook de minister intussen
bekend zijn dat de conceptadviezen

De heer Dees <VVD)
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het verzekeringsstelsel dan over de
inhoud van het pakket. Het wachten
op deze adviezen biedt dus geen
oplossing en zal alleen de periode van
rechtsongelijkheid tussen klinieken en
ziekenhuizen verlengen.
Het argument van de minister, dat
het beter is deze adviezen af te
wachten, is dus komen te vervallen.
Wij denken dat de regering, gehoord
de opvatting van de Kamer, een
positieve beslissing zal nemen ter
zake van de opneming van abortus in
het ziekenfondspakket. Wij willen dat
ook met klem bepleiten.
De regering is tegemoet gekomen
aan de twee inhoudelijke bezwaren
van de fractie van de VVD tegen
artikel 28, lid 2. De letterlijke tekst
bevatte de mogelijkheid dat het
professionele handelen van de arts
per individueel geval door de inspecteur zou worden getoetst. Uit de
nieuwe tekst en uit de gegeven
toelichting blijkt dat dit niet beoogd
wordt. Wel is toetsing van het beleid
van de arts mogelijk. Dat is ook in
overeenstemming met de bedoelingen
van de abortuswet.
In de oorspronkelijke tekst werd een
toetsing voorgesteld aan 'objectiveerbare elementen in de situatie van de
vrouw'. Dat was voor de VVD niet
aanvaardbaar, omdat de inspecteur
daarmee zou kunnen treden in de
inhoud van het besluitvormingsproces
en in de eigen beslissingsbevoegdheden van de vrouw en de arts. Thans
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Dees
wordt voorgesteld dat niet meer
getoetst wordt aan 'objectiveerbare
elementen in de situatie van de
vrouw', maar, zo blijkt uit de toelichting, aan de zorgvuldigheidsvereisten
van artikel 5.
Er vindt derhalve geen inhoudelijke
toetsing van de beslissing van vrouw
of arts plaats. Dat zou ook strijdig zijn
met de bedoelingen van de wetgever.
Er vindt echter wel een toetsing plaats
van de door de arts, overeenkomstig
de voorschriften van artikel 5 van de
wet, te betrachten zorgvuldigheid. Dat
laatste is een letterlijk citaat uit het
betoog van de minister.
Kortom, toetsing per individueel
geval is vervangen door een toetsing
van het beleid van de arts en toetsing
aan objectiveerbare elementen in de
situatie van de vrouw is vervangen
door toetsing aan de zorgvuldigheidsvereisten van artikel 5. Dat zijn twee
wezenlijke veranderingen.
Niettemin blijven onze legislatieve
en juridische bezwaren tegen dit
artikel bestaan. Ik wil aan de argumenten van juridische en legislatieve aard,
die ik in de eerste termijn heb genoemd, nog een drietal argumenten
toevoegen.
1. Bij de behandeling van de wet in
de Eerste Kamer is uitdrukkelijk van
de kant van het CDA de vraag aan de
orde gesteld of er op grond van de
wijzigingen in artikel 5 en artikel 11
van de wet, nog wijzigingen in de
amvb waren te verwachten. Het
antwoord van de regering was in
dubbele zin ontkennend: op grond
van artikel 5 lag het niet in het
voornemen en op grond van artikel 11
kon het niet omdat artikel 11, lid 6,
geen delegatiebevoegdheid bevat.
2. Uit het advies van de Raad van
State kan men allen maar concluderen
dat de Raad niet heeft aanbevolen een
nieuw artikel aan de algemene
maatregel van bestuur toe te voegen.
De Raad heeft alleen gezegd dat aan
de bevindingen, de aantekeningen
van de arts en aan de toezeggingen
die op dat punt tijdens de parlementaire behandeling zijn, moet in de
nota van toelichting meer aandacht
worden besteed.
3. Er kunnnen zich juridische
complicaties voordoen als artikel 28
van de algemene maatregel van
bestuur moet worden gezien als een
verbinding tussen artikel 5 van de wet
en artikel 11, lid 6, van de wet. Op
artikel 11, lid 6, van de wet staat een
strafsanctie. Op artikel 5 van de wet,
dus op het niet naleven daarvan staat
geen strafsanctie.
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Op het niet naleven van dat artikel
staat alleen de sanctie van intrekking
van de vergunning. Als nu in de
algemene maatregel van bestuur een
bepaling wordt geïntroduceerd die
deze twee artikelen met elkaar
verbindt, zou dat tot de ongewenste
conclusie kunnen leiden dat het niet
voldoen aan artikel 5 van de wet, kan
leiden tot een strafsanctie. Dat is
volstrekt in strijd met datgene wat
minister De Ruiter indertijd hier heeft
betoogd.
Mijnheer de Voorzitter! Gelet op het
voorgaande, dus omdat tegemoet is
gekomen aan onze twee inhoudelijke
bezwaren tegen dit artikel, zijn wij
bereid de motie, voorkomend op stuk
nr. 8 in te trekken.
Aangezien wij echter nog juridische
en legislatieve bezwaren op dit punt
hebben, heb ik de eer de Kamer een
andere motie voor te leggen.
De Voorzitter: Aangezien de motieDees (18386, nr. 8) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
Motie
Door het lid Dees wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat het niet juist is het
professionele handelen van de arts
achteraf per individueel geval door de
inspecteur te laten toetsen aan
'objectiveerbare elementen in de
situatie van de vrouw';
overwegende, dat de regering
voornemens is tegemoet te komen
aan dit inhoudelijke bezwaar tegen
artikel 28 van het Besluit afbreking
zwangerschap door:
a. de mogelijkheid van toetsing per
individueel geval te laten vervallen en
slechts toetsing van het beleid van de
arts via een reeks van gevallen
mogelijk te maken;
b. toetsing aan 'objectiveerbare
elementen in de situatie van de
vrouw' te vervangen door toetsing
aan de zorgvuldigheidvereisten van
artikel 5 van de wet;
van oordeel, dan niettemin tegen dit
artikel bezwaren bestaan van legislatieve en juridische aard;
nodigt de regering uit, te bevorderen,
dat in de adviesaanvrage aan de Raad
van State een oordeel wordt gevraagd
over deze bezwaren van de Kamer
tegen dit artikel,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 12(18386).
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Mag ik aan de
heer Dees vragen wat nu de consequenties van dit verhaal en van de motie
zijn. Aan de ene kant zegt, hij dat hij
inhoudelijk geen bezwaar ertegen
heeft maar dat het juridisch niet kan.
Is het dan toch niet beter om tegen
de minister te zeggen: oké, wij zijn
accoord met het compromis maar het
blijft juridisch onmogelijk, dus ik
handhaaf mijn motie? Ik begrijp dit
niet.
Wat is dan het gevolg van dat
onderzoek van de Raad van State?
Zoals die wet er nu ligt - en de
algemene maatregel van bestuur gaat deze gewoon in. De wet per 1
september en de algemene maatregel
van bestuur iets later. De zaak loopt
nu wel. Wat is dan toch de consequentie van uw adviesaanvraag; ik begrijp
die helemaal niet.
De heer Dees (VVD): Ik begrijp het
wel, anders had ik die motie niet
ingediend.
De minister heeft al aangekondigd
dat er in ieder geval een nieuw advies
aan de Raad van State zal moeten
worden gevraagd over de door de
minister voorgenomen wijziging van
artikel 28. Dat staat vast. Verder stelt
de minister dat artikel 28 voor wat
betreft de juridische onderbouwing
mede is gebaseerd op een advies van
de Raad van State. Ik heb namens
mijn fractie gezegd dat wij die opinie
niet delen. Wat ligt dan meer voor de
hand dan de Raad van State zelf
daarover advies te vragen?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Als de
heer Dees van mening is dat het
juridisch niet klopt, dan zijn wij het
toch roerend met elkaar eens dat
artikel 28 weg moet. Zo simpel ligt dat
toch.
De heer Dees (VVD): Ik verschaf de
regering de mogelijkheid daarover
nader advies aan de Raad van State te
vragen.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): En de
VVD om van haar motie weg te lopen.
De heer Dees (VVD): Er ligt een heel
duidelijke motie waarin over dit punt
ook een oordeel wordt uitgesproken.
Dan moet u die motie maar goed
lezen.

D
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ten aanzien van artikel 28
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Van Es
en de nieuwe voorstellen van de
minister, kan ik mij geheel aansluiten
bij hetgeen mevrouw Haas daarover
heeft gezegd.
Als de zojuist ingediende motie van
de heer Dees wordt aangenomen en
er gaat een nieuwe adviesaanvraag
uit naar de Raad van State wordt
daarmee de inwerkingtreding van de
algemene maatregel van bestuur
opgeschort?
Over de kwaliteit van de hulpverlening in relatie tot de aan te gane
samenwerkingsovereenkomst tussen
klinieken en ziekenhuizen vroeg ik in
een interruptiedebatje aan de minister
of hij niet vond dat de kwaliteit van de
hulpverlening aangetast wordt
domweg door het feit dat klinieken
waarin een goede kwaliteit van
hulpverlening is, dreigen te verdwijnen
door formele regels. Hij antwoordde
toen dat hij daarover niet in concreto
kon oordelen omdat wij hier een
abstracte regel vaststellen en maar
moeten bezien hoe dat uitpakt.
Ik zou dat echter een hele slechte
gang van zaken vinden, want ik denk
dat daarmee pas echt de kwaliteit van
de hulpverlening wordt aangetast. Ik
vind dat de minister iets concreter
moet ingaan op de gevolgen. Hij moet
daarop toch iets meer zicht hebben. Is
dat niet het geval, dan vind ik het heel
noodzakelijk dat wij niet hoeven te
wachten totdat die evaluatie er is,
maar dat de minister ons op het
moment dat een kliniek dreigt te
verdwijnen doordat er geen samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
valt inlicht, zodat wij dan kunnen
kijken wat daaraan nog te doen valt.
De minister heeft nogal onduidelijk,
maar vanuit zijn standpunt gezien
misschien wel handig, gesproken
over het ziekenfondspakket. Hij heeft
namelijk gezegd dat hij de beslissing
om abortus op te nemen in het
ziekenfondspakket nog niet neemt in
afwachting van de adviezen. De heer
Dees is daarop al inhoudelijk ingegaan.
Ik ben het met zijn betoog op dit punt
eens. De minister zei vervolgens dat
die adviezen vóór de zomer komen.
Hij voegde daaraan echter toe dat hij
geen beslissing neemt voordat het
standpunt van de regering daarover
bekend is. Hij suggereerde dat dit een
'fluitje van een cent' zou zijn. Ik geloof
juist dat dit het tijdrovendste probleem
zal zijn. Ook de heer Nijpels heeft een
dergelijke opvatting in Haagse Bluf
geventileerd.
De woorden 'voor de zomer' waren
dus enigszins misleidend. Wellicht
was dit niet zozeer de bedoeling,
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in ziekenhuizen concreet antwoord te
mogen ontvangen op elk van de
volgende vragen. Vanwaar het criterium
als het onderhavige, nu de minister
kennelijk met de Raad van State stelt
dat de AMvB niet meer behoort in te
houden dan hetgeen waartoe de wet
D
uitdrukkelijk machtigt. In welk artikel
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer machtigt de wet dan uitdrukkelijk een
regeling van de mondigheid, zoals nu
de Voorzitter! Ik vervang mijn fractieis gebeurd?
genoot, de heer Van Dis.
Wij zeggen de bewindsman dank
Waarom zou artikel 4 van de wet
voor zijn bevestiging van de vrijstelgeen ruimte bieden om in artikel 25
lingsgronden inzake het vergunningsvan het besluit gegevens op te eisen
vereiste. Niettemin blijkt uit zeer
omtrent een regeling van de rechtsposirecente publicaties van medici en
tie? Kan de bewindsman verdedigen,
juristen dat zowel inhoud als fundering waarom het billijk zou zijn dat de
van het sleutelbegrip 'vitale indicatie'
wetgever zijn verantwoordelijkheid
te wensen overlaat. Wij vragen om
voor door hem veroorzaakte problemen
een verantwoorde doordenking van
afwentelt op CAO-partners, tot wie
bedoelde argumenten, en dienen
betrokkenen - zo leren de feiten - geen
daartoe een motie in.
toegang hebben, terwijl de realiteit
bovendien leert - de minister kan dat
weten - dat de CAO onvoldoende of
Motie
geen bescherming biedt? Welk wezenlijk verschil hanteert de minister tussen
De Voorzitter: Door het lid Van der
overplaatsing wegens onmogelijkheid
Vlies wordt de volgende motie
tot
handhaving - dat is door ons
voorgesteld:
overigens afgewezen - en afwijzing bij
De Kamer,
sollicitatie om dezelfde reden?
De Ziekenfondswet geeft geen
gehoord de beraadslaging;
bescherming aan de gewetensbeoverwegende, dat de Gezondheidszwaarde apotheker in die gevallen die
raad voorstelt de term 'vitale indicatie'
in de praktijk relevant zijn, namelijk in
te vermijden;
de waarnemingssituaties. Ook op dit
overwegende, dat het Besluit spreekt
punt dienen wij daarom een motie in,
over een behandeling gericht op het
evenals op het punt van de ziekenafbreken van zwangerschap, terwijl
fondsvergoeding.
een toelichting ontbreekt;
maar toch lijkt mij dit geen argument
om de Kamer gerust te stellen. Een en
ander is voor mij een extra argument
om te kiezen voor opname in het
ziekenfondspakket en de regering
alsnog te vragen, dat te doen.

overwegende, dat artsen en juristen
in een open briefwisseling met de
Nationale Ziekenhuisraad en ziekenhuisbesturen, gestaafd met gegevens
uit de parlementaire behandeling, van
mening zijn dat de Ziekenhuisraad
aan ziekenhuisbesturen betwistbare
informatie heeft verschaft;

Moties
De Voorzitter: Door de heer Van der
Vlies worden de volgende moties
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;

van oordeel, dat ziekenhuisbesturen,
ziekenhuispersoneel en patiënten
belang hebben bij volledige voorlichting over het vergunningvereiste;

constaterende, dat zwangerschapsafbreking in ziekenhuizen in het ziekenfondspakket is opgenomen;

nodigt de regering uit, een aanvulling
te geven op de toelichting op het
Besluit, daarin bovengenoemd
voorstel en correspondentie betrekkend,
en gaat over tot de orde van de dag.

overwegende, dat in klinieken en
ziekenhuizen door de vrouw als
ongewenst ervaren zwangerschap
wordt afgebroken, alsmede dat in
ziekenhuizen ook door de vrouw als
gewenst ervaren zwangerschap wordt
afgebroken;

Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 13 (18386).
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Bij dezen doe ik een
dringend verzoek om met betrekking
tot gewetensbezwaren van werknemer;

Abortuswetgeving

constaterende, dat de ministerraad
van oordeel is dat uit een oogpunt
van rechtsgelijkheid een gelijke
beantwoording moet worden nagestreefd van de vraag of zwangerschapsafbreking zowel in klinieken
met vergunning volgens de Wet
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Voorzitter
Afbreking Zwangerschap als in
ziekenhuizen in het ziekenfondspakket
moet worden opgenomen;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen, dat de vergoeding voor afbreking
van door de vrouw als ongewenst
ervaren zwangerschap als ziekenfondsverstrekking wordt ongedaan
gemaakt,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de minister bereid
is de geneesmiddelenwetgeving aan
te passen voor in klinieken behandelde
vrouwen;
overwegende, dat apothekers gewetensbezwaren kunnen hebben tegen
het afleveren van bepaalde anticonceptiva;
overwegende, dat het belang van de
bedoelde vrouwen bij een laagdrempelige voorziening niet hoger geacht
kan worden dan het belang van een
gewetensbezwaarde apotheker bij een
voor hem ontlastende regeling;
van oordeel, dat de wetgeving niet
voorziet in dié situaties waarin,
onvermijdelijk, het nalaten van
handelingen tot strijdigheid met de
wet leidt;
nodigt de regering uit te onderzoeken
of, en zo ja, welke mogelijkheden
bestaan om aan bovengenoemde
gewetensbezwaren tegemoet te
komen, alsmede de Kamer daarover
te rapporteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, worden deze moties
voldoende ondersteund.
Zij krijgen respectievelijk de nrs. 14 en
15(18386).

D
De heer Van Dam (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindsman
voor zijn beantwoording. De minister
is zijn antwoord begonnen met een
algemene inleiding, waarin hij een
sfeer schetst van tolerantie en
onderling respect waarin overheid en
Kamer naar zijn mening met de
wetgeving inzake abortus bezig
moeten zijn. In deze sfeer kan mijn
fractie zich goed vinden.
Wat de bescherming van de positie
van de gewetensbezwaarden betreft,
ziet de minister de ca.o."Ziekenhuizen
als het belangrijkste plechtanker dat
ook voor de overheidsziekenhuizen
effectief kan zijn. Op zichzelf zijn wij
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Daarvoor heeft hij het over de wet
het daarmee eens. Het is echter de
gehad. Het kan dus inderdaad op
vraag of dit in alle gevallen tot de
twee manieren worden uitgelegd. Als
bescherming leidt die nodig en
de heer Van Dam het echter op deze
wenselijk is. Gewetensbezwaarden
wijze interpreteert, vind ik dat best.
over wie het hierbij gaat, voelen zich
vaak niet thuis in de vakorganisaties
De heer Van Dam (CDA): Ik hoop dat
die zijn betrokken bij de c.a.o.-ziekenmevrouw Haas dat nu ook doet. Om
huizen of zijn van andere organisaties
tegemoet te komen aan de bezwaren
lid.
van de VVD heeft de minister een
Niettemin vindt de CDA-fractie dat
gewijzigde formulering op tafel
ook deze mensen recht hebben op
gelegd van artikel 28, lid 2 en van de
bescherming van hun positie. In de
tekst van de toelichting. Deze wijziging
overheidsziekenhuizen zou de overheid geeft de CDA-fractie aanleiding tot
hiertoe, indien nodig, van haar
een vraag. De objectiveerbare elemenwerkgeverspositie gebruik kunnen
ten op grond waarvan de inspecteur
maken. Dat zou dan zijn doorwerking
zich een oordeel moet vormen over
kunnen hebben naar de c.a.o.-ziekende verrichtingen van de arts zijn in het
huizen. Daaraan dacht ik toen ik in
oorspronkelijke artikel 28 niet gelimieerste termijn suggereerde dat de
teerd. Overbrenging naar de toelichoverheid met een modelbepaling
ting leidt nu tot een duidelijke bepermoet komen. Wil de minister deze
king tot de daarvolgende vijf elemenbenadering van de gewetensbezwaarten.
den, de vraagstukken en de oplossinDe vraag van mijn fractie is wat het
gen ervan overwegen?
effect van deze beperking is. Leidt ze
Ik ben de minister erkentelijk voor
niet tot een beperking en deswege tot
de helderheid die hij heeft gebracht
een belemmering van de oordeelsvorover de vraag of een vergunning ex
ming van zowel de arts als de inspecartikel 2 van de wet moet worden
teur? Wil de minister antwoord geven
gevraagd indien het gaat om abortus
op deze vraag?
op vitale indicatie. De drie casusposiWat de ziekenfondsproblematiek
ties die de minister heeft geschetst
betreft heb ik niets toe te voegen
waarin een vergunning niet kan
- ook niet na het antwoord van de
worden geëist, zijn duidelijk.
minister - aan hetgeen ik in eerste
De minister is in een duidelijk
termijn heb gezegd.
betoog op de bezwaren die tegen
De Kamer legt nu de laatste hand
artikel 28 zijn ingebracht, ingegaan.
aan de voltooiing van de abortuswetHet zal niet verbazen dat de argumengeving. De CDA-fractie hoopt oprecht
ten die in dit betoog naar voren
dat deze wetgeving in de praktijk
werden gebracht, mijn fractie aanspre- recht zal doen aan de bescherming
ken. Artikel 28 is noodzakelijk, niet als
die aan ongeboren leven is verschuleen aanvulling op de wet, zoals door
digd en aan de hulpverlening aan
sommigen de mening van de CDA-frac- vrouwen die in verband met hun
tie is aangeduid. Dat kan immers niet
zwangerschap in een noodsituatie
de bedoeling zijn. Het artikel is
verkeren.
noodzakelijk om te zamen met artikel
De Voorzitter: De regering zal na de
11, lid 6 van de wet te waarborgen dat
eerste termijn van de zijde van de
een gezamenlijke beslissing van
Kamer over het volgende onderwerp
vrouw en arts voldoet aan de voordupliceren.
waarden die de wet stelt, met name
van artikel 5.
De beraadslaging wordt geschorst.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): De
De vergadering wordt enkele ogenblikheer Van Dam heeft in zijn betoog wel
ken geschorst.
degelijk twee keer het woord 'aanvulVoorzitter: Van Rossum
ling' gebruikt in relatie met de wet.
De heer Van Dam (CDA): Neen, ik heb
dit woord gebruikt in relatie met de
algemene maatregel van bestuur. Ik
heb toen ik dit in een krant las, zelf
mijn stenogram nog eens nagelezen.
Ik heb toen geconstateerd dat ik heb
gesproken over de algemene maatregel van bestuur en in dat verband van
een nuttige aanvulling.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Het
betreft een volgens de heer Van Dam
nuttige aanvulling van de algemene
maatregel van bestuur met artikel 28.

Abortuswetgeving
Raming der Kamer

Aan de orde is de behandeling van de
Raming der voor de Tweede Kamer in
1985 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de middelen
(18330).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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leest is geschoeid, niet alles van moet
verwachten.
Uit de woorden van het Presidium
heb ik begrepen dat de problemen bij
de afdeling bibliotheek en documentatie zich toch nog voort blijven
slepen. Wanneer kan daar nu eindelijk
eens een eind aan worden gemaakt?
Ik heb vernomen dat het Presidium
inmiddels besloten zou hebben het
uitgeven van gedrukte registers te
staken. Is dit bericht juist? Zo ja, welke
consequenties heeft dat dan voor de
Raming 1985? Het komt mij voor dat
het hier gaat om een bezuiniging, die
zijn weerslag ook moet hebben in die
raming.
Ik wil een enkel w o o r d wijden aan
de automatisering. Automatisering
kan geen doel in zichzelf zijn. Als de
handmatige systemen van parlementair drukwerk worden afgeschaft,
komen wij dan niet van de regen in de
drup? Kan er iets gezegd worden over
de kosten? Er wordt een computer
ingeschakeld en met behulp van die
computer worden de gegevens
opgespoord. Ik denk dat zo'n handmatig systeem misschien één mensuur
per dag vergt. Die twee zaken moet je
tegenover elkaar plaatsen om te
komen tot een goede en rationele
afweging.
Bij vorige gelegenheden is door mij
en ook door de heer Dijkstal naar
voren gebracht dat het rendement
van automatisering alleen optimaal

wordt als die automatiseringsgegevens ook toegankelijk zijn. Ik sluit mij
wat dat betreft graag aan bij wat de
Voorzitter onlangs heeft opgemerkt
bij het computerfestival in de Meervaart.
Tegen die achtergrond vind ik het
wat verwonderlijk dat het Presidium
opnieuw wat terughoudend gereageerd heeft op verzoeken om Viditel
meer armslag te geven. Het ligt toch
zeer voor de hand de in te stellen
werkstations van meet af aan geschikt
te laten zijn voor een volwaardig
Viditel-gebruik. Een heel aantrekkelijk
aspect daarbij is dat elke organisatie
zijn eigen invoer kan verzorgen, en
uiteraard ook betalen, terwijl door het
standaard-informatiemodel van het
PDC toch een samenhangend informatie-aanbod kan worden gerealiseerd.
Het is ook heel belangrijk dat de
automatisering mede wordt aangewend o m de controlerende functie
van de Kamer te versterken. Je kunt
er dan beter op letten dat vastgehouden wordt aan termijnen, toezeggingen en letten op de stand van zaken
bij de uitvoering van aangenomen
moties. De versterking van de controlerende functie van de Kamer is ook
de reden dat wij in het verleden
hebben gepleit voor het actualiseren
van de PDC-bestanden. Na veel vijven
en zessen worden nu dan de Parac-gegevens doorgestuurd naar het PDC. Is
het nu niet een beetje het terugzetten
van de klok als door het Presidium
wordt gesuggereerd dat de daarvoor
benodigde lijnverbinding opgeheven
kan worden? Ik vraag mij ook af tot
wat voor besparingen dat zou leiden.
De kosten liggen immers voornamelijk
in de personele sfeer, bij de vervaardiging van de evaluerende gegevens.
Ik kom nu tot artikel 11, de verhoging
van de post voor de fractiestaven en
de persoonlijke medewerkers met 4 % .
In het verleden hebben wij meer dan
eens gepleit voor een adequate
ondersteuning van de fracties en de
individuele leden. Uit de door de
Kamer gevraagde enquête blijkt dat
een grote meerderheid van de leden
zich heeft uitgesproken voor uitbreiding en/of verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de persoonlijke
medewerkers.
Uit het verslag van de enquête blijkt
dat mijn fractie hier niet met één
mond heeft gesproken, maar het aan
de individuele leden heeft overgelaten
hoe men wilde reageren op die
enquête. Een meerderheid van de
CDA-leden van deze Kamer was tegen
Onderonsje tijdens de schorsing van het abortusdebat tussen de kamerleden Van Nieuwenhoven
deze gedachte.
(PvdA), Van Es (PSP) en Kraaijeveld-Wouters (CDA)

De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Allereerst wil ik namens
mijn fractie woorden van waardering
spreken voor het werk dat gedaan is
door het kamerpersoneel en het
Presidium. Wij hebben ons bij de
schriftelijke voorbereiding en het
verslag bezorgd getoond over het
tempo waarin vorm wordt gegeven
aan de toekomstige organisatie van
de diensten. Het antwoord van het
Presidium heeft die zorg niet weggenomen. Het is ons bij voorbeeld
opgevallen dat niet ingegaan is op
ons verzoek o m de hoofdlijnen weer
te geven van de intensieve discussies
die thans plaatsvinden over deze
problematiek. Wellicht is het mogelijk
dat dit bij deze mondelinge behandeling kan gebeuren.
Ik wil een enkele opmerking maken
over de totstandkoming van de
informatiebalie. Dat gaat niet van een
leien dakje. Ik vind dat deze ervaring
moet leiden tot de conclusie dat men
het niet primair moet zoeken in
nieuwe instituties. Voordat instituties
een succes kunnen worden, moet er
een goede en soepele samenwerking
zijn tussen de verschillende diensten
en afdelingen. Ik voeg eraan toe
- maar dit terzijde - dat de informatiebalie alleen betrekking heeft op de
officiële kamerstukken. Dat is natuurlijk een beperkte scope. Hiermee w i l ik
zeggen dat men er, als het op zo'n
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Faber
Tegen deze achtergrond is in mijn
fractie uitvoerig gediscussieerd over
deze verhoging. De vraag is gesteld
of, gezien het feit dat op allerlei
terreinen bezuinigingen moeten
worden doorgevoerd, het wel aangaat
deze post te verhogen. Die aarzelingen
hebben niet geleid tot een voorstel
van onze kant om het desbetreffende
artikel te wijzigen. Wij herinneren ons
wat wij in het verleden hebben
gezegd.
Wij wijzen er ook op dat bezuinigingen zijn aangebracht. Ik duid op de
post uitzendkrachten en de post
materieel. Ik vermoed ook dat bezuinigingen zijn aangebracht op de post
gedrukte registers. Is het juist dat
alleen al daardoor een half miljoen
bespaard zou kunnen worden?
Dit zijn de voornaamste overwegingen, die ertoe geleid hebben dat mijn
fractie, ondanks aarzelingen, niet
gezegd heeft: wij moeten dit amenderen. Wij kunnen leven met wat nu
wordt voorgesteld op dit punt.
Bovendien zullen nog nadere studie
en besluitvorming moeten plaatsvinden inzake de kosten van een eventuele
verbetering van de rechtspositie van
de persoonlijke medewerkers en
inzake de budgettaire organisatie, zal
ik maar zeggen, van het wel of niet
integreren van de PM-ers. Hoe zal een
en ander georganiseerd worden? Hoe
denkt het Presidium te handelen? Wat
zit er nog in het vat? Hoe denkt het
Presidium de Kamer te betrekken bij
de besluitvorming?
Ik hecht eraan te beklemtonen dat
in de Kamer kennelijk verschillend
wordt gedacht over het antwoord op
de vraag of de persoonlijke medewerkers in de fractiestaf geïntegreerd
moeten worden. Mijn fractie voelt er
niet voor. Wij kunnen ons echter
vinden in het voorstel van het Presidium om het al dan niet integreren over
te laten aan de afzonderlijke fracties:
soevereiniteit in eigen kring.
Mijnheer de Voorzitter! Hoe denkt
het Presidium te handelen met het
rapport-Dees dat onderweg schijnt te
zijn? Wij zijn van mening dat de
resultaten en de conclusies van het
werk van de commissie-Dees met
ingang van 1 januari 1985 geëffectueerd moeten worden.
Mijn voorlaatste punt heeft betrekking op de kinderopvang. Volgens het
Presidium hebben zich geen nieuwe
ontwikkelingen op dit terrein voorgedaan. Wij hebben onlangs een brief
gezien van het provinciaal bestuur
van Zuid-Holland, waaruit blijkt dat dit
bestuur besloten heeft, een kinderdag-
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verblijf op te richten. Het provinciaal
bestuur richt zich tot bedrijven in deze
stad en ook tot overheidsinstellingen
met de vraag of men mee wil doen
aan zo'n kinderdagverblijf. Mijn fractie
is van oordeel dat het Presidium zich
over deze zaak moet oriënteren bij het
provinciaal bestuur van Zuid-Holland
en ons vervolgens zijn bevindingen
moet meedelen. Wil het Presidium
daaraan voldoen?
Mijn laatste opmerking betreft
het volgende. Wij spreken vandaag
over een raming. Wij zullen er deze
week nog over stemmen. Ik heb blijk
gegeven van mijn aarzelingen op een
bepaald punt en ook van de conclusie,
die wij na diepgaand beraad hebben
getrokken. De raming, die vastgesteld
wordt door deze Kamer, moet naar de
mening van de CDA-fractie onverkort
worden teruggevonden in de begroting voor 1985 betreffende de Hoge
Colleges van Staat.

D
Mevrouw Eshuis (CPN): Voorzitter.
Hoezeer mijn fractie zich ervan
bewust is dat de hoge kwaliteit van
het dienstbetoon van het personeel,
de inzet van het Presidium en de
organisatie van de werkzaamheden in
hoge mate bijdragen aan het effectief
functioneren van het parlementaire
systeem, toch komt het slechts zelden
voor dat wij deelnemen aan het debat
over de raming.
Maar soms gebeuren er echt dingen
die vragen oproepen. Als die vragen
dan niet beantwoord worden, is er
een evidente reden om wél aan zo'n
behandeling mee te doen. Sterker
nog, als bij pogingen om een antwoord
te krijgen zoveel weerstanden worden
ontmoet, ga je je afvragen of er iets
aan de hand is.
In het verslag hebben wij opmerkingen gemaakt waarop niet is gereageerd in het eindverslag. Het betreft
de positie van het restaurant op
Binnenhof 5 en dan met name het
besluit om de warme keuken na 15.00
uur te sluiten. Wij hebben naar
aanleiding daarvan een brief gestuurd
naar het Presidium met het verzoek
om alsnog antwoorden te ontvangen.
Het Presidium heeft ons toen doen
benaderen, maar in dat contact kon
ons niet duidelijk worden gemaakt
waarom schriftelijke beantwoording
niet mogelijk was. Dus handhaafde ik
mijn brief. Sindsdien heb ik niets
vernomen, behalve dan dat ik vanmiddag om ongeveer 13.30 uur de
Voorzitter heb verzocht om nadere
informatie. Hij deelde mee dat de
cijfers voor iedereen ter inzage lagen
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in de bibliotheek. Hoe iedereen dat
dan moest weten, is mij niet duidelijk.
De heer Dolman: Naar mijn informatie
was dat aan u meegedeeld.
Mevrouw Eshuis (CPN): Dat is niet
gebeurd.
De heer Dolman: Dat spijt mij dan,
maar in die veronderstelling heb ik
vijf dagen verkeerd. Ik vind het
jammer dat u toen u het contact met
één van onze medewerkers niet
voldoende vond, niet even bij mij
langs gekomen bent. Ik zit 27 uur per
week in de voorzittersstoel en ben
daar bereikbaar voor alle leden, zoals
iedereen weet.
Mevrouw Eshuis (CPN): Ik zit heel
veel in de Weeszaal op dit moment en
dat is op enige afstand van uw kamer.
In bedoeld contact heb ik gezegd dat
ik graag het simpele antwoord op
papier wilde hebben.
De heer Dolman: Dat staat op papier
en ligt in de bibliotheek. Die laatste
mededeling heeft u blijkbaar niet
bereikt. Dat is dan een misverstand
aan mijn kant! Het was in ieder geval
wel de bedoeling. Er zit echt helemaal
niks achter.
Mevrouw Eshuis (CPN): Dat is heel
geruststellend, maar toch begrijp ik
niet waarom de antwoorden niet
volledig waren. Het gaat om de omzet
van het restaurant van na 15.00 uur.
Wij hebben gevraagd om een vergelijking tussen de cijfers van nu en de
cijfers voordat het besluit was
geëffectueerd dat er geen kok meer
aanwezig zou zijn. Op het moment dat
het besluit was genomen, is de
situatie enorm veranderd. Vanaf dat
moment kom je daar natuurlijk niet
meer om een bestelling te doen voor
warm eten. Als het er niet meer is,
gaan de omzetcijfers behoorlijk
omlaag. Wij hebben die cijfers
gevraagd om een behoorlijke vergelijking te kunnen maken.
Het moet duidelijk zijn dat het voor
onze fractie onmogelijk is op grond
van de cijfers, die nu in de bibliotheek
liggen, een oordeel te vormen over de
juistheid van het besluit. Het zijn
immers geen vergelijkende noch vergelijkbare cijfers. Men kan natuurlijk
zeggen, dat ik loop te zeuren over zo'n
klein punt, maar ik moet erop wijzen
dat het ongemak nogal groot is voor
de fracties die daar huizen.
Bovendien vervult Binnenhof 5 een
belangrijke sociale functie voor
bezoekers, deelnemers aan hoorzittingen in de Schepelzaal en persmensen,
die graag een warme hap willen
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bestellen om 18.00 uur. Ik herhaal dus
mijn verzoek om die vergelijkende en
vergelijkbare cijfers. Zo nodig zullen
wij daarover in tweede termijn een
uitspraak van de Kamer vragen.
De heer Dolman: Maar mevrouw
Eshuis, die cijfers zijn er toch?
Mevrouw Eshuis (CPN): Ik heb ze
opgehaald uit de bibliotheek, maar ze
hebben alleen betrekking op de
situatie van vroeger.
De heer Dolman: Na 15.00 uur is het
dus tegenwoordig nul!
Mevrouw Eshuis (CPN): Ja, natuurlijk
is het nul, maar ik wil graag weten
hoe de situatie was voordat de keuken
dicht was.
De heer Dolman: Dat staat erin.
Mevrouw Eshuis (CPN): Niet in de
stukken die ik gekregen heb. Laten wij
na 15.00 uur maar eens in het restaurant op Binnenhof 5 gaan zitten. Ik
heb cijfers gekregen die betrekking
hebben op de periode 5-9 maart toen
het besluit was genomen. Wij moeten
het nog maar eens uitzoeken aan
tafel, uiteraard met een warme hap
erbij!
Ik wil nog een ander punt aan de
orde stellen, Voorzitter, waarvan ik
hoop dat het wat minder problemen
geeft, nl. een punt dat niet eerder in
de schriftelijke behandeling naar
voren is gekomen. Het gaat hier om
de uitleg die de regering geeft aan de
uitkeringsbasis voor de VUT-regeling.
In het jongste verleden is het Presidium
opgetreden om de kamertoelage
materieel overeind te houden. Nu
blijkt uit de memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer bij wetsvoorstel
17 304, dat de ministervan Binnenlandse Zaken meent dat de kamertoelage
niet dient te worden meegerekend bij
het ambtelijk inkomen dat dient als
basis voor de VUT-uitkering.
Dat betekent dat ambtenaren van
de Kamer die van de VUT gebruik
willen maken, rekening moeten
houden meteen extra inkomensdaling
van enkele honderden guldens per
maand! Dat werkt door in hun
pensioengrondslag na hun 65ste jaar.
Ons is ter ore gekomen dat enkele
ambtenaren om die reden reeds
hebben afgezien van de mogelijkheid
om van de VUT-regeling gebruik te
maken. Dat kan toch niet de bedoeling
zijn geweest. Was er niet een afspraak
dat de herziening van het bezoldigingsbesluit rijksambtenaren geen materiële
gevolgen voor de ambtenaren bij de
Kamer zou hebben?
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Acht het Presidium de uitleg van de
minister niet in strijd met die afspraak?
Is het Presidium bereid om in overleg
met de minister van Binnenlandse
Zaken ervoor te zorgen dat zowel de
kamertoelage als eventuele andere
toelagen waarvoor premie wordt
betaald meetellen voor de uitkeringsbasis voor de VUT-regeling en dus
ook voor de uiteindelijke pensioengrondslag?

•
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In de eerste plaats wil ik
namens de leden van mijn fractie, de
fractiemedewerkers en de persoonlijke
medewerkers het personeel van de
Kamer en de leden van het Presidium,
maar ook andere betrokkenen, zoals
pers, danken voor de hulpvaardigheid,
de bereidwilligheid, eigenlijk zo'n
beetje voor de hele sfeer waarin wij in
dit gebouw kunnen werken. Het is een
heel plezierige samenwerking.
Ik wil enkele opmerkingen maken
over personeelsbeleid en organisatieverandering. Ik zal dat overigens doen
met enige terughoudendheid, zoals ik
dat in het verslag al heb aangegeven,
omdat ik denk dat leden van de
Kamer daar inderdaad wat terughoudend over moeten zijn. Het is primair
een zaak van het Presidium en van het
leidinggevende personeel. Ik ben blij
met de toezegging dat de deelnota's
op diverse gebieden er nu snel zullen
komen. Dat lijkt mij ook van belang,
maar je moet niet te lang in nota's
blijven hangen. Zo snel mogelijk moet
op onderdelen tot een concreet beleid
worden gekomen.
Ik zit een beetje met het volgende
probleem, mede gegeven die terughoudendheid. Zo incidenteel krijgen
wij wel eens signalen vanuit de
organisatie dat bepaalde dingen niet
goed zouden zijn en/of niet soepel
genoeg zouden lopen. Hoe sterk moet
je die signalen nu inschatten? Niemand
is ooit helemaal tevreden en is het nu
werkelijk een rommeltje of loopt het
goed? Ik heb de indruk dat het goed
loopt, maar niettemin wil ik u toch
met enige nadruk het volgende
voorleggen.
Naar mijn gevoel zijn hier twee
belangrijke operaties aan de gang,
een reorganisatie of, laat ik het anders
noemen, een aanpassing van de
organisatie en het gehele proces van
automatisering. Het is volstrekt
logisch dat daardoor onzekerheden
ontstaan bij het personeel. Ik zou een
beroep willen doen op het Presidium
en op de leiding om er misschien met
nog iets meer nadruk bij stil te staan.
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Als ik op blz. 2 van de nota naar
aanleiding van het verslag iets lees
over veranderingen, die naar verwachting zeer geleidelijk vorm kunnen
krijgen, dan denk ik dat dat ook
betekent dat er een langere periode
van onzekerheid bij mensen kan
ontstaan. Daarom wil ik aandringen
op het opstellen van een sociaal plan
of een personeelsplan als het gaat om
aanpassingen in de organisatie.
Het volgende punt betreft de
bewerktuiging van de Kamer. Ik moet
u zeggen dat mijn fractie zich daar
grote zorgen over maakt en van
oordeel is dat de positie van het
parlement eerder zwakker dan sterker
wordt. Ik breng nog eens in herinnering
hetgeen ook verleden jaar door D'66
hierover is gezegd. Enerzijds spelen
daar de schadevergoeding en de
onkostenvergoeding van de leden een
rol bij. Dat valt op dit moment
volgens mij echter buiten het kader
van de raming. De huisvesting speelt
daar zeker een rol bij, maar wij
wachten op de nieuwbouw.
De personele ondersteuning bestaat
voor fracties uit kamerpersoneel,
fractiemedewerkers en persoonlijke
medewerkers. Is dat voldoende?
Vooralsnog zegt mijn fractie volmondig: neen, gelet op de gigantische
hoeveelheid werk. Het is ook om die
reden dat wij de weigering van
Binnenlandse Zaken om akkoord te
gaan met een verhoging van het
fractiebudget met 4% onaanvaardbaar
achten. Dat betekent natuurlijk niet
dat ook niet de Kamer zal moeten
proberen om door doelmatigheid,
waar mogelijk te bezuinigen. Als er
verspillingen zijn, zullen wij daar zeker
iets aan moeten doen.
De heer Dolman: Er kan natuurlijk nog
geen sprake zijn van een weigering
tot medewerking van de kant van
Binnenlandse Zaken.
De heer Dijkstal (VVD): Inderdaad,
maar op dit punt zullen wij de minister
van Binnenlandse Zaken nog wel een
keer tegenkomen.
Mijnheer de Voorzitter! In de
stukken is melding gemaakt van een
suggestie van de bijzondere commissie van overleg om een onderzoek te
doen naar overlappingen in het werk
van het kamerpersoneel, de fractiemedewerkers en de persoonlijk medewerkers. Het Presidium voelt daar op
zichzelf niet veel voor. Onder andere
wordt verwezen naar de commissieVan Rossum. Wij begrijpen dat
standpunt. Fractiemedewerkers en
persoonlijk medewerkers nemen een
eigen positie in.
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In dit verband zijn wij wat verbaasd
overeen opmerking op blz. 10/11 van
de nota naar aanleiding van het
verslag. Het Presidium maakt daar
melding van een onderzoek naar de
positie van PM'ers. Onder punt 4 op
blz. 11 lees ik dan:
'In de komende maanden zal tevens
nagegaan moeten worden wat met
het budget van fracties zal gebeuren,
die fractie- en persoonlijke medewerkers niet willen integreren.'
Ik moet dit toch niet als een soort
dreigement zien? Wat wordt er
precies mee bedoeld? Wij zien veeleer
een relatie tussen de totale personeelsformatie en het hele automatiseringsproject. Op het terrein van automatisering en informatievoorziening ligt
de Kamerver achter.
De VVD is bereid, te spreken over
afslanking van de formatie en veranderingen in de organisatie op het
moment dat wij er zeker van zijn dat
wij behoorlijk geoutilleerd ons werk
kunnen doen. Wil men dit mededelen
aan de minister als het gesprek over
het budgettaire kader voor de jaren
1985-1989 plaatsvindt?
Wat is de stand van zaken bij de
automatisering? In vogelvlucht zien
wij het volgende beeld. PARAC is vrij
ver gevorderd met de automatisering
van gegevensverzamelingen, Stairs
en het griffie-informatiesysteem. Het
project PDC wordt, zoals aangekondigd, in augustus 1984 geëvalueerd.
Tekstverwerking heeft zijn intrede
gedaan. Bij de rijksoverheid zien wij
een ontwikkeling in de documentaire
informatiesystemen. Er ligt nog een
motie van mijn hand, die is aangehouden omdat er nog een onderzoek lag
dat volgens toezegging voor 1 januari
1984 zou zijn afgerond.
De regering heeft besloten, met
Viditel door te gaan. Er zijn ontwikkelingen bij Teletekst. De ontwikkeling
op het gebied van de personal
computer gaat ook snel. Ten slotte ligt
er een nota van mijn fractiegenoot
Van der Kooij, getiteld 'Het individuele
kamerlid en informatieverwerking',
welke inmiddels naar de ADA is
gezonden en die, naar ik geloof, zelfs
bij het Presidium is aangeland. De
conclusie uit dit alles kan niet anders
zijn, dan dat er sprake is van een
versnipperd beeld. De technologische
ontwikkeling gaat zeer snel. De
problemen met betrekking tot het
personeel worden sterker zichtbaar.
De Tweede Kamer is een centrum
van informatiestromen. Daar zou een
goede voorbeeldfunctie van uit
moeten gaan. Uitgangspunten voor
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de VVD zijn de volgende overwegingen. In de eerste fase van de automatisering moet worden gewerkt met
een centrale computer met terminals
op strategische punten, door het hele
gebouw gelegen. Deze moeten voor
iedereen beschikbaar zijn. In deze fase
zijn wij inmiddels terecht gekomen. Ik
maak hier de vergelijking met de
publieke telefooncellen.
De tweede fase is, dat elk kamerlid
en elke afdeling een computer in bezit
heeft die als terminal kan fungeren.
Dit kan worden vergeleken met de
eigen telefoon. Apparatuur en
systemen moeten gebruikersvriendelijk zijn. Daar hapert het nog wel eens
aan. Aandacht moet worden besteed
aan de openstelling voor derden van
buiten de Kamer, de toegang vanuit
de Kamer tot andere bestanden, zoals
die van de ministeries, een ruime
openstellingsduur en een rol van
PARAC, met name op het gebied van
ondersteuning, implementatie,
training en service.
Het kamerlid dat thuis werkt - ik
denk dan met name aan de leden die
ver van Den Haag wonen - moeten
zeven dagen in de week van 8.00 uur
tot 24.00 uur toegang hebben via
Viditel.
Een ander uitgangspunt is voor
ons dat de kosten hiervan om
principiële redenen niet op het
kamerlid mogen komen te rusten. Ik
vraag het presidium dan ook, waar
mogelijk in de raming voor 1985,
maar zeker in de raming voor 1986 te
pleiten voor meer middelen voor
automatisering. Ik noteer hierbij
tevens een interessante opmerking
die ik heb gelezen in het stuk 'lnteractieve videotex Viditel' (18368, nr. 1):
'Subsidiëring door overheid van
non-profit organisaties meteen nuttig
maatschappelijk doel om deel te
kunnen nemen aan Viditel is een punt
van regeringsbeleid.' Misschien dat
het parlement zo'n nuttig instituut
genoemd kan worden!
Waar leidt dit toe? Wij zouden het
op prijs stellen indien het presidium
een beleidsplan ontwikkelde voor een
integrale automatisering in de Kamer,
waarbij al dan niet de voortzetting van
het PDC-project wordt betrokken. Het
moet een beleidsplan zijn waarin
uitgangspunten en beleidsvoornemens duidelijk tot uitdrukking komen
en waarin een tijdschema, met
faseringen daarin, is opgenomen. Ook
moeten er kostencalculaties in zijn
opgenomen, terwijl wij er ook in
moeten kunnen zien wat de gevolgen
zijn voor het personeel.
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De heer Castricum (PvdA): Uit het
betoog van de heer Dijkstal begrijp ik
dat hij zowel ten aanzien van de
personele toerusting van kamerleden
als ten aanzien van de materiële
toerusting van kamerleden, voor de
komende jaren een substantiële
verhoging van de middelen voor ogen
heeft. Is die conclusie juist?
De heer Dijkstal (VVD): Niet helemaal.
Op dit moment gaat het om de
verhoging met 4%. Wij zeggen dat die
moet doorgaan. Wij zijn bereid te
praten over de totale formatie, maar
dan wel in relatie tot de mate waarin
de automatisering voortschrijdt.
Het lijkt ons verstandig dat op korte
termijn alvast met twee proefprojecten
wordt begonnen. In de eerste plaats is
dat een Viditel-experiment. Bij het PDC
is er al iets aan de gang op dat terrein.
Dat is overigens in de plaats gekomen
van een experiment dat zou plaatsvinden met de leden van de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken.
Om voor mij onverklaarbare redenen
is dat experiment in de mist verdwenen
en heeft men het andere spoor
gekozen.
Ik ben van mening dat voor een
aantal kamerleden een experiment
met Viditel moet worden opgezet.
Mijn informatie is dusdanig dat ik
veronderstel dat hiervoor ook bij de
PTT een gewillig oor te vinden is. In
de tweede plaats lijkt het ons verstandig, alvast een experiment te starten
en ervaringen op te doen met de
personal computer, gecombineerd met
de terminal als beeldscherm waarop je
je informatie afleest.
Ten slotte zijn er nog enkele andere
punten. Wat de documentatiebalie
betreft constateer ik dat de omvang
van het parlementaire werk steeds
groter wordt. Voor een kamerlid heeft
de documentatiebalie slechts nut,
indien de informatie aanwezig is en
snel opvraagbaar is. Is er voldoende
mankracht om de input te verzorgen?
Wat het restaurantbedrijf betreft
maakt het presidium melding van een
werkgroep die bezig is met het
onderzoek naar de invoering van een
systeem met credit cards of iets
dergelijks. Het moet in ieder geval een
systeem zijn waarbij de leden een
betere controlemogelijkheid hebben.
Wanneer is die werkgroep klaar met
het onderzoek? Of kunnen wij toch
maar beter over privatiseren denken?
Ten aanzien van het onderhoud aan
het gebouw ben ik nogal kritisch. Ik
heb hierover het vorige jaar ook iets
gezegd. Ik kreeg toen het op zich zelf
juiste antwoord dat het een zaak van
de Rijksgebouwendienst is. Het
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De heer Dolman: Dat is personeel van
de Kamer.

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ja,
maar toch bedankt dat ook het
presidium.
In de nota naar aanleiding van het
verslag is van de zijde van het
presidium in detail op veel zaken
ingegaan. Wij zullen daarop in dit
debat niet opnieuw terugkomen
omdat de antwoorden veelal verhelderend waren.
Onduidelijkheid blijft echter bestaan
over de realisering van de verhoging
van de post fractiestaven en/of
persoonlijke medewerkers na het
overleg dat het presidium met de
minister over dit punt heeft gevoerd.
Met het presidium waardeert onze
fractie het dat de minister nu te voren
zijn standpunt heeft laten weten,
zodat onverwachte confrontaties
vermeden konden worden. Terecht
heeft het presidium de minister
medegedeeld dat het de gedachtenwisseling in de Kamer over deze
kwestie zal afwachten. De Kamer zal
nu haar positie duidelijk moeten
maken.
Mijn fractie hecht sterk aan de
voorgestelde uitbreiding van de
fractiestaven en het aantal persoonlijke
medewerkers bij de Tweede Kamer.
De Kamer heeft de afgelopen jaren
achtergelopen, zeker in vergelijking
met andere parlementen. De dagelijkse
werkzaamheden van een individueel
kamerlid nemen sterk toe, niet alleen
door een toenemende stroom van
regeringsstukken ook door vele
groepen uit de samenleving wordt
steeds meer een beroep gedaan op
het individuele kamerlid, hetgeen op
zichzelf wel een gunstige ontwikkeling
is.
Er moet echter een bestaffing zijn
die het mogelijk maakt die ontwikkeling bij te houden. Ik realiseer me dat
dit niet de eerste keer is dat deze
argumenten hier over de tafel gaan.
Dat doet echter niets af aan hun
geldigheid, integendeel. Naast de
door ons bepleite volume-uitbreiding
is het onzes inziens ook dringend
geboden dat de arbeidsvoorwaarden
voor de persoonlijke medewerkers
verbeterd worden.
Mijn pleidooi zal duidelijk zijn: de
Kamer dient vast te houden aan de
d% verhoging binnen artikel 11 van
de raming: tegemoetkoming kosten
van de fracties.
Met ingang van 1 januari 1985
bestaat de mogelijkheid de persoonlijke medewerkers in de fractiestaf te
integreren. Mijn fractie juicht deze
ontwikkeling toe. In dit verband rijst
een vraag over het budget van de
fracties die niet tot integratie van
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gebouw vertoont hier en daar duidelijke sporen van verwaarlozing. Ik geef
drie argumenten waarom dat niet
aanvaardbaar is. In de eerste plaats
betreft het een historisch gebouw. Op
ons allen, inclusief de Rijksgebouwendienst, rust de plicht om ervoor te
zorgen dat het er prima uitziet.
In de tweede plaats werken hier erg
veel mensen. Ook die mensen hebben
er recht op dat zij in een goed onderhouden gebouw werken. In de derde
plaats blijft dit gebouw nog in gebruik,
ook als wij straks de nieuwbouw
hebben. Dat zijn allemaal redenen op
grond waarvan wij het presidium
verzoeken, eens met de Rijksgebouwendienst te gaan praten. Daarbij
moet vooral worden gekeken naar
een verbetering van het klein onderhoud.
Als laatste punt is er de beveiliging.
Wij maken ons hierover grote zorgen.
Wij hebben het fenomeen gehad van
het regelmatig openbreken van auto's
die op het parkeerterrein staan. Het
laatste wat wij hebben mogen
meemaken, was het in de vergaderzaal
binnendringen van een persoon. In dit
geval ging het om een vredelievende,
oprecht verontruste onderwijzer,
wiens bedoelingen pas duidelijk
werden nadat hij op de regeringstafel
was gaan staan. Het is echter een zeer
ernstig feit, want je weet het immers
niet tevoren.
Ik realiseer mij dat het heel gemakkelijk is hier die kritiek op tafel te
leggen en dan te zeggen: presidium,
dat mag niet meer voorkomen. Doe
daaraan wat. Zo eenvoudig is het niet.
Toch moet ik u vragen daaraan wat te
doen. Wij zitten als parlementsleden
in de etalage en dat hoort ook zo in
een democratie, maar wij moeten als
individuele leden - dat geldt ook voor
het personeel - veilig kunnen werken,
juist vanwege die democratie.
Daarom wil ik u vragen of u inmiddels
nadere maatregelen heeft kunnen
nemen om dergelijke incidenten te
voorkomen.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Namens de
fractie van D'66 wil ik deze korte
bijdrage beginnen meteen uitspraak
van dank aan het presidium en aan
het personeel van de Kamer voor de
werkzaamheden verricht in het
afgelopen jaar. Dit doe ik ook namens
het gehele D'66 personeel.

fractie- en van persoonlijke medewerkers willen overgaan; wat gebeurt er
in dat geval met de 4% verhoging.
Mijn fractie staat op het standpunt dat
niet-integratie van de persoonlijke
medewerkers in de fractiestaven
verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor deze medewerkers niet in de
weg mag staan. Wat is in dezen de
zienswijze van het presidium?
Mijn fractie heeft er kennis van
genomen dat in de wat verdere
toekomst intelligente werkstations in
de Kamer tot bureau-uitrusting zullen
gaan behoren. Er zal een proefproject
worden gestart.
Wij onderstrepen de mening van
het presidium dat aanschaf en
installatie van tekstverwerkende
apparatuur in overleg tussen PARAC
en gebruikers in de Kamer moet
plaatsvinden om op die manier tot
standaardisering te komen. Het schijnt
dat daaraan in het verleden nogal iets
heeft ontbroken.
Het presidium stelt dat een kostenbesparing mogelijk zou zijn indien de
PDC-bestanden zouden worden
toegevoegd aan de PARAC-bestanden.
Op zichzelf zou die toevoeging
inderdaad tot de mogelijkheden
behoren. Daarbij moet echter worden
bedacht dat juist de dagelijkse
actualisering van die bestanden de
helft van het PDC-budget beslaat.
Dezelfde bestanden vormen de
basis voor het PDC-viditel-experiment.
Dit zal nauwelijks kunnen functioneren
als de bestanden niet volgens de
PDC-invalshoek zouden worden
geactualiseerd. Het viditel-experiment
lijkt ons van groot belang voor de
uitwisseling van informatie tussen
parlement en maatschappij. Hoewel
tot nu toe slechts een deel van de
bestanden is geactualiseerd - namelijk
de bestanden binnenlandse zaken,
midden- en kleinbedrijf en minderhedenbeleid-is het aantal raadplegingen
per week gestegen van ruim 2000 tot
ruim 19.000 in nauwelijks meer dan
een halfjaar. Dit betekent dat jaarlijks
de bewuste pagina van Viditel
ongeveer één miljoen keer wordt
geraadpleegd. Dat is niet mis. De
behoefte hieraan blijkt dus bijzonder
groot te zijn.
Overigens is ook juist voor het
wetenschappelijk onderzoek het
PDC-bestand van groot belang. De
opslag van de bestanden kost - zo
heb ik mij laten vertellen - ongeveer 4
miljoen gulden per jaar. Dit wordt
door de rijksuniversiteit van Leiden
betaald. Ik ben van mening dat de
actualisering van die bestanden met
het dubbele doel van het belang voor
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het wetenschappelijk onderzoek èn
het toegankelijk maken van informatie
rond het parlement, ook voor de
Kamer een verantwoordelijkheid moet
zijn.
Het zou welhaast tot de onmogelijkheden behoren om het totale bestaande bestand over te brengen naar het
PARAC. Een aanvullende werking van
PARAC en PDC ten opzichte van
elkaar lijkt ons duidelijk. Daarbij
verwijs ik ernaar dat recente rapporten
van Tjeenk Willink en Geelhoed erop
wijzen dat in het gehele beleid de
uitvoering van dat beleid weinig
gecontroleerd wordt en dat het ook
moeilijk is om dat te doen. Juist de
PDC is in staat om na te gaan in
hoeverre moties kunnen worden
uitgevoerd en of termijnen zullen
worden overschreden. Juist in het
kader van gebrek aan controle op de
uitvoering, is dit dus bijzonder
belangrijk.
Ik zou in ieder geval wensen dat er,
nadat het ADA-rapport is uitgebracht
en het presidium er zijn oordeel over
heeft gevormd, nog een gedachtenwisseling met de Kamer plaatsvindt
alvorens tot de uitvoering van
voornemens wordt overgegaan. Ik wil
vervolgens aanbevelen om, naast de
proef die met de terminals wordt
genomen, soortgelijke proeven te
nemen met de veel goedkopere
viditel-apparatuur. De mogelijkheden
daarvan zijn ook voor fracties en
medewerkers bijzonder groot. De
kosten zijn aanmerkelijk lager.
Ik wil kort stilstaan bij de door het
presidium geboden mogelijkheid om
gewone typemachines te vervangen
door elektrische machines. Wij
hebben er goede nota van genomen
dat dit kan op voorwaarde dat de
fractie de hogere aanschafkosten van
deze apparatuur, in vergelijking met
die van de typemachines, uit eigen
zak bekostigt. Hier komt de vraag om
de hoek kijken, of dit in de praktijk te
realiseren valt.
Voor veel fracties in de Kamer is het
welhaast een onmogelijkheid om zelfs
maar op bescheiden schaal te reserveren. Zou hier niet de ongewenste
situatie kunnen ontstaan dat sommige
kamerfracties vanwege beperktere
financiële middelen een achterstand
op het gebied van automatiseren
oplopen ten opzichte van andere
fracties, terwijl wellicht juist voor die
fracties betere apparatuur hard
nodig is?
Tot mijn vreugde hoorde ik de
fractie van het CDA, bij monde van de
heer Faber, terugkomen op de kwestie
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van het kinderdagverblijf. In het
verleden heeft mijn fractie hier al
aandacht aan geschonken. Ik sluit mij
dan ook graag aan bij het verzoek van
de heer Faber om de mogelijkheden
daartoe nog eens na te gaan. Het zou
dan moeten gaan om een samenwerking met de kinderdagverblijven van
Zuid-Holland.
Dan ben ik de heer Dijkstal nog
dank verschuldigd. Hij heeft hetgeen
mijn oud-fractiegenoot mevrouw
Lambers bij de vorige raming naar
voren bracht, nog eens in herinnering geroepen. Mevrouw Lambers
heeft toen gevraagd, in hoeverre het
functioneren bij hetgeen werd
besproken in het geding was. Ik
herinner er de heer Dijkstal aan dat
mevrouw Lambers toen vervolgens
een nota heeft opgesteld, waarin zij
nog eens expliciet - meer expliciet
dan binnen het kader van de raming
mogelijk was - de knelpunten en de
mogelijke oplossingen aan de orde
stelde.
De nota is uitvoerig besproken in de
Commissie voor de werkwijze der
Kamer. Wij hebben toen helaas niet
veel steun gekregen van de zijde van
de fractie van de VVD. Het is altijd
mogelijk om in de toekomst ergens
op terug te komen. Daarvoor houd ik
mij gaarne aanbevolen!

D
De heer Castricum (PvdA): Voorzitter!
Soms gaan in dit bedrijf de zeeën erg
hoog. Een enkele keer wil een golf
zelfs wel eens een persoon op de tafel
voor u plaatsen. In het midden van
het gewoel houden presidium en het
personeel van de Kamer zich echter
staande. Namens de leden van de
fractie van de Partij van de Arbeid en
namens onze medewerkers wil ik hen
allen daarvoor recht hartelijk danken.
In een wat breder perspectief
gezien, lijkt het mij dat twee elementen
nu en in de komende jaren een
belangrijke rol spelen en zullen blijven
spelen bij de beraadslagingen van dit
karakter. Ik wijs op hetgeen de heer
Dijkstal, kort samengevat, heeft
gezegd. Het gaat bij deze beraadslagingen om de organisatie van dit bedrijf
en om de automatisering.
Bij het uitspreken van mijn dank
aan het adres van het personeel van
de Kamer, mag ik daar wel de wens
aan koppelen dat dit personeel bij de
processen die zich op de door mij
aangeduide vlakken afspelen, ten
nauwste wordt betrokken en dat het
alle mogelijkheden krijgt om zijn stem
te laten horen.
Voorzitter! De heer Dijkstal heeft
ook gesproken over de werkdruk.
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Steeds weer moeten wij bij de
bespreking van de raming constateren
dat de werkdruk, zowel de werkdruk
op individuele leden als die op de
fracties, telkenjare toeneemt. Dat
moet eens ophouden, zou men
zeggen. Toch neemt die werkdruk
steeds maar toe. Niet overal bestaat
begrip voor die omstandigheid.
Ik herinner in dit verband aan de
interpellatie die was gericht aan de
minister-president en die ging over
uitlatingen van minister Brinkman, de
minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur. Die uitlatingen betroffen
het functioneren van het parlement.
Hiermee wil ik nog eens aangeven dat
niet overal het besef ten aanzien van
onze werkomstandigheid aanwezig is,
laat staan dat bij sommigen het besef
toeneemt.
Wij spreken nu over een bedrijf
waarop steeds grotere groepen
burgers, al dan niet georganiseerd
een beroep doen. Die groepen
burgers zijn weinig geïnteresseerd in
de specifieke omstandigheden waarin
wij moeten functioneren. Zij vinden
nu eenmaal dat zij een beroep op de
Kamer en op de individuele leden van
de Kamer mogen doen.
De mogelijkheden om dit bedrijf
goed te organiseren, moeten nu, en
ook in de toekomst, aanwezig blijven.
Nu blijkt dat bij voorbeeld bij één van
de ministers al geen begrip meer
bestaat voor onze werkomstandigheden. Met spijt moet ik constateren dat
ook in het gemeen overleg, dat
regelmatig tussen presidium en de
minister van Binnenlandse Zaken
plaatsvindt en waarbij over het
budget van de Kamer wordt gesproken, reeds enkele jaren achtereen
sprake is van onbegrip.
Het zal u niet verbazen dat ik met
waardering kennis heb genomen van
de opstelling van de fractie van het
CDA. Ik denk daarbij wel aan de
ampele overwegingen van de heer
Faber. Ik heb begrepen dat er bij de
fractie van de VVD minder ampele
overwegingen nodig waren voor de
opstelling waarbij ook andere fracties
zich hebben aangesloten. Die opstelling behelst dat in ieder geval niet
getornd mag worden aan de mogelijkheden van de Kamer ten aanzien van
het personeel
Ook in materieel opzicht mag er niet
aan de mogelijkheden van de Kamer
worden getornd. Ook in de toekomst
moeteen uitbreiding van die personele
en materiële ondersteuning mogelijk
blijven.
Vorig jaar werd dezelfde stelling
naar voren gebracht door de leden die
toen het woord voerden. De Voorzitter
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Castricum
zei toen dat de grote broek die de
fracties aantrokken, als het ware ook
aan de 'gestalte' van de aan het
woord zijnde leden moest blijven
hangen op het moment dat de
minister van Binnenlandse Zaken bij
de behandeling van de begroting van
de Hoge Colleges van Staat met zijn
verdediging kwam. Dat is vorig jaar
gelukt. Voorzitter, ik kan u in ieder
geval namens mijn fractie verzekeren,
dat wij die grote broek ook in het
komende begrotingsjaar zullen
aanhouden. Wat dat betreft kan het
presidium op onze hartelijke steun
rekenen.
Ik moet constateren dat een onderzoek naar de noden van de Kamer - ik
heb het dan over het personele
aspect - na de beëindiging van het
vijfjarenplan interessant is, maar dat
daardoor geen resultaten worden
aangedragen die eeuwigheidswaarde
hebben. Integendeel, ook de aard en
de omvang van het onderzoek waren
niet van een zodanig gehalte dat wij
daarmee vele jaren vooruit kunnen.
Op dit moment pleit ik niet voor een
nieuw vijfjarenplan zoals wij dat
gekend hebben.
Ik bepleit wel dat wij minder ad hoc
moeten proberen in die materiële en
personele ondersteuning te voorzien.
De suggestie van de heer Dijkstal om
daarvoor een integraal plan op te
stellen vind ik dan ook interessant.
Misschien kan de voorzitter straks
daarop nader ingaan in zijn reactie.
Daarop vooruitlopend nemen wij
uiteraard genoegen - ik heb het al
aangeduid - met de uitbreiding van
de budgetten die ons op dit moment
zijn voorgelegd. Wij wensen het
presidium van harte alle sterkte toe
om die zaak ook in het contact met de
minister van Binnenlandse Zaken
overeind te houden.
Ik heb enkele opmerkingen over de
positie van de persoonlijke medewerkers. Mijn fractie heeft in het verleden
steeds aandacht gevraagd voor deze
groep bewoners van dit huis. Met
vreugde constateren wij dat een
aantal ontwikkelingen in gang is gezet
in de door ons gewenste richting. Wel
heb ik nog een paar vragen op dit
punt. Hoe ziet het presidium de
positie van de persoonlijke medewerkers en de omvang van dat personeelsbestand op wat langere termijn, zowel
kwantitatief als kwalitatief? Ik kom
dan ook even terug op een PM-amendement dat ik vorig jaar bij de begroting heb ingediend. Er wordt nu nog
steeds gekeken naar de mogelijkheden
om de rechtspositie van de persoonlijke
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medewerkers te verbeteren. Dat mag
het personeel, die naar het mij
niet weer een ontzettend lange tijd
voorkomt wat inzichtelijker zou dan
nemen. Ik vraag mij af of, wanneer op
kunnen worden gemaakt.
dat vlak blijkt dat er iets moet gebeuren,
Ik sluit mij qua intentie aan bij de
je daarvoor op je begroting geen
woorden van mevrouw Eshuis over
voorzieningen moet treffen. Anders
de faciliteiten in het restaurant
blijkt dat de wil die voortvloeit uit de
Binnenhof 5. Naar het mij voorkomt is
gerechtvaardigde verlangens weliswaar daar een grote investering gedaan in
aanwezig is, maar dat het helaas niet
de keuken. Het is goed dat wij de
tot de financiële mogelijkheden
keuken zo optimaal mogelijk gebruibehoort. Het is misschien een herhaling ken. Wellicht is de gehouden steekvan zetten, maar ik krijg graag nog een proef niet helemaal representatief
reactie van de voorzitter hierop.
voor het gebruik van die voorziening.
Kan de voorzitter daarover nog iets
Wat de materiële toerusting betreft
zeggen?
- dat is ook weer duidelijk geworden
Ik sluit mij aan bij de opmerking van
uit de stukken - zullen wij in de
mevrouw Eshuis over de VUT-regeling
richting van de herbouw en nieuwvoor kamerpersoneel en de wellicht
bouw van de Kamer moeten roeien
bestaande onmogelijkheid voor een
met de riemen die wij hebben. Ik
grote groep mensen om daarvan
meen dat wij kunnen constateren
gebruik te maken in het kader van de
dat wij na de recente discussie tussen
ontwikkelingen van dit moment.
de bouwbegeleidingscommissie, de
Mevrouw Eshuis heeft een en ander
ministervan Volkshuisvesting en
verwoord.
de Kamer toch een eindje vooruit zijn
gekomen en dat daadwerkelijk in het
Een jaarlijks punt op mijn repertoire
verschiet ligt dat binnen het tijdschema is de kinderopvang. Ook hierbij sluit ik
met de werkzaamheden kan worden
mij aan bij eerder gemaakte opmerkinbegonnen.
gen, met name die over de brief van
de provincie Zuid-Holland.
Ik herhaal nu een opmerking die ik
Wij constateren met enige spijt dat
bij die gelegenheid heb gemaakt. Het
er weinig voortgang wordt gemaakt
is uiteraard noodzakelijk tegen die tijd
op het punt van het eersteklas
voorzieningen te treffen om het
intercontinentale reizen. Wij hebben
normaal verder functioneren van de
steeds gezegd dat een stapje terug
Kamer te kunnen bevorderen. Ik
van de Kamer op dit gebied de
voorzie op dat vlak het nodige
mogelijkheden om te reizen binnen
ongerief, dat wij op de koop toe zullen
het beperkte beschikbare budget
moeten nemen. Het lijkt mij wel goed
zouden kunnen vergroten. Ik herhaal
vooruit te denken en in een zo vroeg
een en ander hier. Wij hebben
mogelijk stadium maatregelen te
afgesproken dat wij op dit punt in de
treffen die het normale functioneren
pas zouden lopen met de regelingen
van de Kamer zoveel mogelijk kunnen
voor ambtenaren. Wellicht kan de
verzekeren.
voorzitter van het Presidium ons
Totdat wij die nieuwbouw kunnen
informeren over de verwachtingen
betrekken - dat duurt nog wel een
voor het komend jaar. Het zou
poosje - zullen wij in het kader van de
informatiegolf die over ons heen komt interessant zijn om te weten of op dit
punt op korte termijn iets zal worden
op een aantal punten met wat minder
geregeld.
genoegen moeten nemen dan wij ons
In mijn fractie kijken veel leden met
wellicht op dit moment wensen. Ik
enige jaloezie naar die kamerleden die
heb de heer Dijkstal een werkelijk
dagelijks kunnen beschikken over wat
imposante verlanglijst horen deponeook door mij wordt ervaren als een
ren, waarvan ik vooral de financiële
excellente bron van informatie, te
consequenties wel eens wil bezien.
weten de selectie. Daarin wordt
Ik vond het buitengemeen interesallerlei buitengewoon interessante
sant, maar wij moeten vooruitlopend
berichtgeving uit de dag- en weekbladop de nieuwe accommodatie die ons
pers en radio en TV verzameld. Ik ken
straks ter beschikking komt niet al te
het verspreidingsgebied van dit
veel grote investeringen doen die
dagblad niet. Ik wil de wens die
straks door de herschikking van
duidelijk in mijn fractie leeft om meer
ruimte en activiteiten in dit gebouw
kamerleden van die informatie te
weer tot hogere kosten zullen leiden.
voorzien, aan u overbrengen. Ik hoop
Wat dat betreft neem ik graag
dat het Presidium hierop positief
genoegen met hetgeen ons in de
reageert.
schriftelijke stukken op dat vlak is
geworden. Ik onderstreep nog eens
De algemene beraadslaging wordt
mijn eerste opmerking over de
geschorst.
automatisering en de organisatie van
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Voorzitter
De Voorzitter: Het Presidium zal na
de avondpauze antwoorden.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Voorzitter: Dolman

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
- de brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
over het Besluit afbreking zwangerschap (18386);
- de brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
over de abortuswetgeving (17985) en
van:
- de motie-Haas-Berger c.s. over
opneming in het ziekenfondspakket
van zwangerschapsafbreking in
klinieken met vergunning (18386, nr.
3);
- de motie-Haas-Berger c.s. over een
nadere definiëring van een ziekenhuis
'in de omgeving' (18386, nr. 4);
- de motie-Wessel-Tuinstra over de
inwerkingtreding van de Wet afbreking
zwangerschap (18386, nr. 5);
- de motie-Schutte c.s. over rechtspositionele problemen van gewetensbezwaarden bij de uitvoering van de
Wet afbreking zwangerschap (18386,
nr. 6);
- de motie-Leerling over andere
oplossingen dan afbreking van de
zwangerschap (18386, nr. 7);
- de motie-Haas-Berger over overeenkomsten met een academisch ziekenhuis (18386, nr. 11);
- de motie-Dees over bezwaren tegen
artikel 28 van het Besluit afbreking
zwangerschap (18 386, nr. 12);
- de motie-Van der Vlies over een
aanvulling op de toelichting op het
Besluit afbreking zwangerschap
(18386, nr. 13);
- de motie-Van der Vlies over de
vergoeding voor afbreking van een
door de vrouw als ongewenst ervaren
zwangerschap (18386, nr. 14);
- de motie-Van der Vlies over
gewetensbezwaren van apothekers
tegen het afleveren van bepaalde
anticonceptiva (18386, nr. 15).
De beraadslaging wordt hervat.

D
Minister Brinkman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de Kamer erkentelijk
voor de aandacht die ook in tweede
termijn aan de behandeling van de
algemene maatregel van bestuur is
gegeven. Het lijkt mij het meest
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praktische als ik aan de hand van de
ingediende en voor een deel gewijzigde moties probeer een nader antwoord
op de gestelde vragen te formuleren.
Ik realiseer mij dat wij inmiddels ook
tot een politieke afronding beogen te
komen van het debat.
Ik wil beginnen met een antwoord
omtrent de posities van gewetensbezwaarden. Ik ben in het bijzonder de
heren Schutte en Van Dam erkentelijk
voor het feit dat zij met mij erkennen
dat de juridische mogelijkheden op dit
punt beperkt zijn, zowel inzake de
ca.o.-wetgeving als inzake de wet
afbreking zwangerschap. Ik versta hun
verzoeken zo, dat zij er met mij aan
hechten dat ik nog eens probeer om
gedeeltelijk zelf en gedeeltelijk in
overleg met de betrokken ambtgenoten, een overleg tot stand te brengen
met de partners in het c.a.o.-overleg,
waarin aan de hand van een modelbepaling of op een andere manier
geprobeerd wordt recht te doen aan
het belang van gewetensbezwaarden,
voor zover en indien dit op dit
moment nog onvoldoende geregeld
is. Ik had naar mijn mening deze
toezegging al in eerste termijn
gedaan, maar heb haar graag op deze
manier nog wat nader willen formuleren. Ik hoop dat ik hiermee de beide
vragenstellers op dit punt tot voldoening heb kunnen antwoorden.
De heer Schutte (GPV): De minister
spreekt over het overleg met de
partners in het c.a.o.-overleg. De heer
Van Dam heeft erop gewezen dat het
een probleem is dat de gewetensbezwaarden moeilijk op één noemer te
brengen zijn met het begrip 'c.a.o.-partners', omdat het geweten een zeer
individuele zaak is. Deze mensen zijn
vaak anders georganiseerd dan
degenen die bij het c.a.o.-overleg
betrokken zijn. Is de minister bereid
om het overleg uit te breiden tot
vertegenwoordigers van gewetensbezwaarden? Daarvoor zijn organisaties
die ook aan de minister bekend zijn.
Dat is ook de inhoud van de motie die
ik met enkele anderen op dit punt heb
ingediend.
Minister Brinkman: Ik heb voor deze
formulering gekozen, omdat de vraag
wie aan het overleg deelnemen in
overwegende mate is bepaald door
de wetgeving regelende het c.a.o.overleg. Omdat ik dit weet, heb ik
mijn antwoord op deze wijze geformuleerd. Uit dit antwoord blijkt namelijk
dat ik zelf, weliswaar in informeel
overleg, maar dat kan ook enige
waarde hebben, bereid ben te proberen datgene te regelen wat de heer
Schutte beoogt.
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Voor zover ik daarin zelf niet kan
treden, zal ik in ieder geval mijn
betrokken ambtgenoten ervan
overtuigen dat hun inbreng in dat
overleg wenselijk kan zijn. Ik geloof
dat wij dan materieel bereiken wat de
heer Schutte beoogt. Ik heb echter
niet het recht om iemand aan de
ca.o.-tafel te brengen die daar
formeel niet mag komen.
De heer Schutte (GPV): Door deze
opvatting kan de zaak wellicht direct
al beperkt blijven tot het c.a.o.-overleg,
alsof dat de plaats zou zijn waar voor
dit probleem een oplossing gevonden
moet worden. Ik ben met de minister
van mening dat het een heel belangrijk
instrument kan zijn. Niettemin ben ik
er niet bij voorbaat van overtuigd dat
dit de enige plaats zou kunnen zijn.
Vandaar dat mijn motie wat breder
geformuleerd is, namelijk of de
minister overleg wil voeren en
nagaan waar de knelpunten zitten om
te bezien waar een oplossing gevonden kan worden.
Minister Brinkman: Binnen de
grenzen die de onderscheiden wetten
stellen, wil ik uiteraard proberen
zoveel mogelijk tegemoet te komen
aan de belangen van gewetensbezwaarden. Ik neem aan dat de heer
Schutte met mij van mening is dat wij
de onderscheiden wetten hebben te
respecteren. Daarop zullen wij dus
nauwlettend toezien.
Ik wil een antwoord geven op de
vraag van mevrouw Beckers met
betrekking tot artikel 4. Zij heeft
gevraagd of dit artikel betekent dat de
besturen beslissen over het inschakelen van deskundigen op psychologisch
en maatschappelijk gebied. Dat is niet
het geval. Artikel 4 gaat over de regels
omtrent de onderlinge samenwerking
tussen geneeskundigen en andere
deskundigen, die door het bestuur
worden vastgesteld.
Daarmee is naar mijn mening wel
voldoende helder geworden wat de
bedoeling van het artikel is.
De circulaire van de KNMG waarnaar
de heer Leerling vroeg met betrekking
tot de geaborteerde vruchten, zal ik
aan de Kamer toezenden.
De vraag of het verstandig zou zijn
om nu al een lijst over te leggen van
mogelijke vergunningaanvragen en
een mogelijk antwoord daarop, heeft
opnieuw een rol gespeeld in het
debat. Dat is naar mijn mening niet de
juiste route. Het is verstandig om ons
eerst te beraden over de formulering
van de wet en de algemene maatregel
van bestuur.
Pas daarna kunnen wij de consequenties daarvan meer in detail onder
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Brinkman
ogen zien. Wij hebben die uiteraard in
abstracto zeer wel overwogen. Mijn
ambtsvoorganger en de Kamer, in
een andere samenstelling dan nu,
hebben dat ook omstandig gedaan.
Het staat de Kamer vrij om indien
daaraan behoefte zal bestaan, te
gelegener tijd en op het moment dat
de Kamer wenst, de betrokken
minister voor overleg uit te nodiqen.
Ik zal nu spreken over de ingediende
en deels gewijzigde moties. De motie
van mevrouw Haas op stuk nr. 3 gaat
over de opname van zwangerschapsafbreking in het ziekenfondspakket.
Ik onderstreep hetgeen ik in eerste
termijn heb gezegd. Nog afgezien van
principiële overwegingen - het is
genoegzaam bekend dat over deze
zaak principieel zeer verschillend
wordt en kan worden gedacht - was
voor het kabinet het volgende een
belangrijke overweging. Wij staan aan
de vooravond van een mogelijke
stelselwijziging. Het lijkt mij niet
verstandig om hangende zo'n eventuele stelselwijziging nu bepaalde zaken
in het pakket op te nemen, terwijl dat
pakket mogelijkerwijs een heel andere
samenstelling zal krijgen.
Vandaag is in het debat vooral naar
voren gebracht dat die stelselwijziging
wellicht nog enige tijd op zich zal
kunnen laten wachten. Op zich zelf is
dit een opmerking die hout snijdt,
zoals zoveel opmerkingen in dit debat
hout hebben gesneden. Daarom wil ik
proberen de Kamer op dit punt in
procedurele zin een geruststellende
mededeling te doen.
Als wij de wet en de algemene
maatregel van bestuurqua termijnstelling goed lezen dan blijkt dat wij in de
volgende situatie komen te verkeren.
Om en nabij 1 september treedt de
algemene maatregel van bestuur in
werking. Daarna treedt een periode in
van vier maanden, waarbinnen de
aanvragen kunnen worden ingediend
en waarin die aanvragen moeten
worden behandeld.
Dat betekent dat wij omstreeks 1
januari de feitelijke inwerkingtreding
van de wet en de algemene maatregel
van bestuur tegemoet zouden kunnen
zien. Dat betekent ook dat uiterlijk op
dat moment bekend zal moeten zijn
hoe het zit methetaldan niet opnemen
van de in klinieken verrichte afbrekingen in het ziekenfondspakket. Ik zeg
de Kamer toe dat indien zou blijken
dat de stelselwijziging, om welke
reden dan ook, te lang op zich laat
wachten, ik dan een voorstel aan het
kabinet zal doen om tussentijds een
maatregel te overwegen.
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een kabinetszaak. Ik zal ook zelf,
gehoord de Kamer, nog een oordeel
moeten vellen. Natuurlijk ligt er een
uitspraak van de Kamer, maar het is
mogelijk dat de Kamer in de loop van
deze week nog een nadere uitspraak
doet. Ik wil zeer nadrukkelijk die
ruimte voor mijzelf reserveren.
De heer Dees (VVD): Er ligt al een
Op stuk nr. 4 staat de motie van
advies van de Ziekenfondsraad.
mevrouw Haas-Berger over het begrip
Minister Brinkman: Een concept-ad'in de omgeving'. Wanneer die motie
vies!
wordt aanvaard wordt er toch een wat
te beperkte formulering gekozen.
De heer Dees (VVD): Neen! Over de
Ik meen in eerste termijn duidelijk
opneming van abortus in het ziekente
hebben aangegeven dat ik het
fondspakket is naar aanleiding van
begrip 'in de omgeving' soepel zal
een eerdere motie van mevrouw Haas
hanteren. Bovendien heb ik gezegd
door mevrouw Gardeniers indertijd al
dat
voor mij de kwaliteit van de zorg
advies aan de Ziekenfondsraad
bovenaan staat. Wanneer nu een
gevraagd. Dat advies ligt er.
poging wordt ondernomen om dat
Als er echter een wijziging van het
begrip toch nader te encadreren, dan
verstrekkingenbesluit Ziekenfondswet nodig is, is er een nieuwe technische vrees ik dat wij van de ene casuïstiek
in de andere vervallen. Dat is nu juist
adviesaanvrage over die opneming
nodig. Dus geen open adviesaanvraag niet de opvatting van de Kamer.
Daarom heb ik, eerlijk gezegd, niet
of abortus in het pakket moet of niet
echt behoefte aan deze motie. Mijn
- die route is al doorlopen - maar een
oordeel ligt op de grens van geen
technische adviesaanvrage. Het kan
behoefte en ontraden. Vooralsnog
enkele maanden duren voordat
daarover advies wordt uitgebracht. Zit beperk ik mij tot het uitspreken van
de periode die met de adviesaanvrage het geen behoefte hebben aan deze
motie.
is bemoeid in de periode waarover de
De motie op stuk nr. 5 heeft evenzeer
minister zojuist sprak?
betrekking op de opname van de
Minister Brinkman: Met behoud van
verrichting in het ziekenfondspakket.
de verantwoordelijkheden van de
Ik verwijs naar hetgeen ik bij de motie
verschillende instanties, zoals de
op stuk nr. 3 heb gezegd. Gelet op
adviesraden die zijn genoemd, wil ik
mijn zoeven gedane toezegging lijkt
proberen om materieel een oplossing
deze motie mij overbodig. De strekking
te bereiken binnen de termijn die ik
van die toezegging is tenminste de
zojuist heb genoemd. Ik moet met de
motie op stuk nr. 5 overbodig te
betrokken raden nog overleg voeren.
maken.
U mag mijn opmerking niet zo
Ik meen dat er inmiddels ook geen
verstaan als zou ik stiekem toch nog
behoefte meer bestaat aan de motie
allerlei procedurele belemmeringen
op stuk nr. 6, gelet op hetgeen ik
hebben meegenomen. Dat was niet
zojuist heb gezegd over de positie van
de strekking van mijn opmerking.
de gewetensbezwaarden. Ik wil de
heer Schutte in overweging geven,
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik
gelet op die toezegging, zijn motie
heb ook een procedurele vraag. De
niet langer te handhaven.
minister zegt dat als die vergunningen
komen er ten aanzien van het ziekenDe heer Schutte (GPV): Voor alle
fondspakket naar bevind van zaken zal
duidelijkheid: de toezegging, die de
worden gehandeld. Het aanvragen
minister zoeven heeft gegeven, ziet hij
van vergunning door de abortuskliniedus zelf als een concrete invulling van
ken wordt natuurlijk ook sterk beïnmijn motie? Hij ziet daar geen verschil
vloed door het feit of het al of niet in
in?
het ziekenfondspakket wordt opgenoMinister Brinkman: Wij moeten hier
men. Immers, wanneer de uitslag echt
niet aan letterknechterij doen. Ik heb
negatief is, wordt de financiële
gezegd waartoe ik bereid ben. Het is
situatie van die klinieken bijna
dan aan de heer Schutte na te gaan of
onhoudbaar. Dit psychologisch
dat voor hem voldoende is. Ik meen
bezwaar moet de minister wel
dat wij materieel ongeveer hetzelfde
degelijk laten meetellen.
beogen. Ik laat graag aan hem over

Verder kan ik niet gaan. Het is
uiteraard een zaak van het kabinet. Ik
heb echter oog voor de procedurele
opmerkingen die op dit punt naar
voren zijn gebracht. Met deze opmerking heb ik geprobeerd tegemoet te
komen aan het procedurele bezwaar.

Minister Brinkman: Ik geloof dat ik mij
nu niet moet laten verleiden tot een
verdere discussie over deze zaak. De
afweging ten principale is nog altijd

Abortuswetgeving

wat hij de Kamer over zijn motie wil
voorstellen.
Over de motie van de heer Leerling,
op stuk nr. 7, wil ik het volgende
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zeggen. Volgens de heer Leerling
moet artikel 5 van het Besluit zo
worden aangepast dat het voldoet
aan de vereisten van artikel 5 van de
wet. Artikel 5 van de wet eist niet dat
oplossingen, zoals door de heer
Leerling bedoeld, in het Besluit
worden geëxpliciteerd. Het is één van
de onderwerpen die in het gesprek
tussen de v r o u w en de arts aan de
orde moeten komen en waarover in
de bevindingen iets moet zijn terug te
vinden. Bovendien gaat artikel 5 van
het Besluit over de voorlichting over
de voorkoming van ongewenste
zwangerschap.
Die zal in het algemeen worden
gegeven vóór de vrouw de kliniek of
het ziekenhuis verlaat. Het gaat dus
niet o m voorlichting over andere
oplossingen voor de noodsituatie van
de vrouw. Dat leidt mij tot de conclusie
dat de aanvaarding van de motie op
stuk nr. 7 moet worden ontraden. Ik
meen dat de voorlichting waarop
wordt gedoeld al wordt gegeven.
Ik heb met betrekking tot de motie
op stuk nr. 11 al een antwoord
gegeven, dat tot de conclusie zou
kunnen leiden dat de motie op dit
punt minder zinvol is. Ik leg deze
motie nog altijd uit als een beperking,
terwijl zoiets niet is beoogd. Als ik de
motie verkeerd heb begrepen, hoor ik
dit graag.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Het
gaat erom dat, als er vraag is naar het
verrichten van abortus, die vraag
geëffectueerd kan worden. Als er
vraag naar is, moet in een bepaalde
streek een kliniek zijn daarvoor. Door
de bepaling in artikel 18 bestaat de
kans dat geen ziekenhuis in de
omgeving kan worden gevonden, dat
de beoogde samenwerkingsoverkomst
tot stand kan brengen.
Als in een bepaalde provincie geen
ziekenhuis kan worden gevonden ter
zake, moet het mogelijk zijn zo'n
samenwerkingsovereenkomst ook te
sluiten met een ziekenhuis in een
andere provincie. Ik denk dat de
streek, waarin men kan zoeken, dan
vrij groot is en dat dan altijd een
ziekenhuis kan worden gevonden.
Als het toch moeilijk is, zou een
overeenkomst met een academisch
ziekenhuis ook in de rede liggen. De
heer Dees heeft daarop de vorige keer
nogal de nadruk gelegd. Het gaat mij
erom dat klinieken door een bepaling
in de wet of door uitleg van 'in de
omgeving' verhinderd worden, te
blijven bestaan. Ik denk dat de
gebiedsuitbreiding, die wij hebben

Tweede Kamer
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voorgesteld, geen beperking betreft,
maar in zekere zin de garantie dat een
ziekenhuis kan worden gevonden o m
zo'n overeenkomst mee te sluiten.

Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Waarom neigt de minister er dan toe,
de Kamer aanneming van de motie te
ontraden?

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik heb
de vorige keer, ik meen zelfs aan de
hand van een concreet voorbeeld,
gezegd dat de provinciegrens niet
bepalend is in dit geval. Daarmee heb
ik, dunkt me, voldoende ruimte
gelaten voor samenwerkingsovereenkomsten. Ik zie nog altijd niet wat het
verschil is tussen wat mevrouw Haas
beoogt en wat ik naar voren heb
gebracht. Indien zij meent dat ik een
te beperkte opstelling kies, is het
uiteraard haar goed recht, haar
motie te handhaven. Mij lijkt de motie
echter wat overbodig, gelet op
hetgeen ik naar voren heb gebracht.

Minister Brinkman: Vanuit de algemene optiek dat wij geen overbodige
moties in stand moeten zien te
houden.
Voorzitter. De heer Van der Vlies
heeft een motie ingediend omtrent de
opneming in het ziekenfondspakket,
waarover ik in meer algemene
bewoordingen al heb gesproken.
Hoezeer ik de overwegingen respecteer van de heer Van der Vlies, meen
ik dat ook hij recht heeft op het
antwoord, dat ik zojuist heb gegeven
op een andere motie over opneming
in het ziekenfondspakket, namelijk dat
w i j moeten afwachten wat er met de
stelselwijziging gebeurt. Ik zeg toe
dat, als dat te lang duurt, dan een
beslissing van het kabinet zal worden
bevorderd.
De heer Van der Vlies heeft een motie
ingediend over de vitale indicaties. Ik
heb in eerste termijn al gezegd, dat de
Gezondheidsraad een drie-tal gevallen
heeft aangeduid waarin sprake kan
zijn van vitale indicaties. Ik meen dat
dat op zich een voldoende afbakening
is. Verder heb ik aangeduid wat er kan
gebeuren indien er sprake is van
overmacht. Ik geloof dat daarmee
voldoende duidelijk is gemaakt waar
er ruimte is op dit punt. Ik heb er toch
wat moeite mee dat de overwegingen
uit de motie - wellicht onbedoeld,
maar toch - de indruk wekken dat er
weer nieuwe discussies op dit punt
mogelijk zijn. Ik wil die discussie
nadrukkelijk afsluiten en daarom heb
ik bezwaren tegen de tekst van de
motie.

Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Kan
een kliniek, gelegen in ZeeuwschVlaanderen een samenwerkingsoverkomst sluiten met een ziekenhuis in
Rotterdam? Kan een kliniek, gelegen
in Zuid-Limburg, een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een
ziekenhuis in Arnhem?
Minister Brinkman: Dan gaat het o m
de kwaliteit van de zorg en van die
samenwerking. Ik heb de vorige keer
bij interruptie gezegd ....
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Dat is
vooropgesteld. Het gaat o m de plaats.
Minister Brinkman: Het een hangt
met het ander samen. Ik heb de
vorige keer bij interruptie gezegd,
waarbij ik geen kwalificatie gaf van
het betoog van mevrouw Haas, maar
in algemene zin: het moet wel o m een
serieuze samenwerking gaan; met
andere w o o r d e n : het kan niet zo zijn
dat een kliniek in Maastricht een of
andere afspraak heeft met een
ziekenhuis in Appingedam - ik kies
met opzet zo'n abstract voorbeeld Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Het
gaat om een provincie en de provincie
ernaast.
Minister Brinkman: Ik heb de vorige
keer al gezegd, dat in dat geval de
provinciegrens geen belemmering
behoeft te vormen. Ik denk dan ook
dat w i j op dit punt geen enkel verschil
van inzicht hebben.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Het
antwoord is dus ja?
Minister Brinkman: Dat probeer ik
omstandig uit te leggen, omdat een
simpel 'ja' niet overtuigend genoeg
klinkt.

Abortuswetgeving

De heer Van der Vlies (SGP): De
minister doelt op de drie voorbeelden
op pagina 30 van het advies van de
Gezondheidsraad over de schematische indicatie, die onderscheiden
wordt in twee rubrieken. Het antwoord
van de minister slaat op de eerste
rubriek, maar niet op de voorbeelden
in de tweede rubriek. Maar daar gaat
het nu juist o m , want de ziekenhuizen,
die altijd volstrekt legaal de somatische
indicatie hebben gehanteerd, vragen
zich af waarom ze nu een vergunning
moeten vragen voor een handeling
die ze altijd al rechtmatig hebben
verricht. Ik refereer slechts aan het
advies van de Gezondheidsraad,
waarin een duidelijke categorie wordt
omschreven.
Minister Brinkman: Ook ik heb
gerefereerd aan het advies van de
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Minister Brinkman: Ik wil mij zeer
strikt houden aan hetgeen ik op dit
punt in eerste termijn heb geformuleerd. Ik wil nu niet gaan parafraseren
omdat ik weet dat dit punt in de
wetsgeschiedenis een grote rol heeft
gespeeld. Ik wil de heer Van der Vlies
dringend in overweging geven nog
eens in de Handelingen na te lezen
wat ik op dit punt in eerste termijn
heb gezegd en wat ik zoeven heb
gezegd ter toelichting. Ik blijf bij mijn
mening, dat de motie beter niet kan
worden aangenomen.
De heer Van der Vlies heeft ook een
motie ingediend met betrekking tot de
gewetensbezwaarde apotheker. Ik
geloof dat er materieel gezien geen
grote problemen zijn omdat de
gewetensbezwaarde apotheker al uit
de voeten kan, zowel wanneer hij
zelfstandig optreedt - dan is er geen
leveringsplicht - als wanneer hij
waarneemt, want ook dan is er geen
leveringsplicht. Dat laatste hebben
mijn juristen bij herhaalde navraag
gemeld.
Dat zo zijnde, is de motie naar mijn
mening overbodig. Zou evenwel bij
nader juridisch onderzoek blijken, dat
er toch nog problemen kunnen rijzen,
dan zeg ik nu al toe dat ik de situatie
nader zal onderzoeken. Men heeft mij
echter stellig gemeld dat in beide
gevallen niet het probleem speelt
waarvan de heer Van der Vlies rept.
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte
kom ik bij motie nr. 12 van de heer
Dees. Ik heb opnieuw met belangstelling naar zijn betoog geluisterd.

Allereerst wil ik iets zeggen over het
legislatieve aspect van de zaak,
waarop ook de heer Dees met name
zijn aandacht richtte. In eerste termijn
heb ik gesproken over de wetsgeschiedenis en met name geduid op hetgeen
aan het slot van de behandeling in de
Tweede Kamer is gebeurd en hetgeen
ter bevestiging daarvan in de Eerste
Kamer is uitgesproken.
Ook heb ik aandacht besteed aan
het advies van de Raad van State. Dit
alles mondde uit in de algemene
maatregel van bestuur, zoals die
voorligt. Ik hoop nog steeds vurig, dat
de Kamer mijn voorstel met betrekking
tot artikel 28 aanneemt.
Ik kom, zoals gezegd, op dat
legislatieve aspect. Artikel 28 is geen
voorschrift over de wijze waarop de
aantekeningen van artikel 11, lid 6
moeten worden vastgelegd. Het geeft
slechts de ratio, de strekking van deze
aantekeningen aan. Dat is ook te lezen
in de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer op blz. 3. De delegatie
voor artikel 28 van de algemene
maatregel van bestuur kan volgens de
heer Dees niet stoelen op lid 4 van
artikel 11, maar daar steunt zij ook
niet op.
Het woord 'bevindingen' komt niet
alleen voor in artikel 11, lid 6, maar
ook in artikel 5, lid 2. onder c. Ook
artikel 5 van de wet handelt over de
algemene maatregel van bestuur; in
de eerste woorden daarvan wordt die
algemene maatregel van bestuur
genoemd en volgens de eerste
woorden van lid 2 geeft artikel 5 de
strekking aan van de eisen in de
algemene maatregel van bestuur. In de
memorie van antwoord aan de Eerste
Kamer wordt dit op blz. 12 nog eens
met zoveel woorden gesteld. Die
strekking van artikel 28 van de algemene
maatregel van bestuur is onder meer
gericht op artikel 5 lid 2 onder c van de
wet, waar in een objectiverende
formulering gesteld wordt dat de arts
de behandeling slechts verricht 'indien
deze op grond van zijn bevindingen
verantwoord is te achten'.
Op blz. 2 van de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer wordt
artikel 5, lid 2, sub c uitdrukkelijk
gekoppeld aan de in lid 1 van artikel 5
genoemde onontkoombare noodsituatie. Daarbij is verwezen naar de
behandeling in de Tweede Kamer op
16 december 1980, meer in het
bijzonder is daar in de Handelingen
op blz. 2128 het een en ander van
terug te lezen. Tot zover mijn commentaar op het legislatieve aspect.
Ik kom nu op de politieke vraag,
want wij zitten hier in een vergevorderd
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Gezondheidsraad over de somatische
indicatie, die onderscheiden wordt
in twee rubrieken. Het antwoord
van de minister slaat op de eerste
nadere voorlichting nadere indicatiestellingen met zich kan brengen. Die
indruk wil ik nu juist vermijden en ik
dacht dat ook de heer Van der Vlies
dat wilde. Daarom hecht ik eraan mijn
woorden van mijn eerste termijn te
onderstrepen waarbij ik mij nogal
nauwkeurig heb aangesloten bij
hetgeen de Gezondheidsraad op dit
punt naar voren heeft gebracht.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik kan
natuurlijk de overwegingen nog even
kritisch bekijken om bepaalde ongewenste suggesties weg te nemen. Dat
kan ik nu niet goed overzien. Zegt de
minister nu: Voor de somatische
indicatie is geen vergunning vereist
volgens artikel 2 van de Wet afbreking
zwangerschap? Als die vraag eenduidig kan worden beantwoord, ben ik
tevreden.

stadium van het debat. Ik heb aangegeven waartoe ik bereid ben waar het
gaat om de tekst van artikel 28 en de
daarop gegeven toelichting. Ik heb
ook aangegeven, dat daar voor mij
een streep mee is bereikt en die
streep heb ik niet zomaar getrokken,
maar ik heb gemeend die te moeten
trekken, zoals ik heb gezegd, gehoord
de beraadslagingen tot op dat
moment en ook gehoord de beraadslagingen tot op dit moment en lettend
op de wetsgeschiedenis.
Ik meen in alle oprechtheid gedaan
te hebben datgene wat ik kan doen
lettende op die wetsgeschiedenis en
daarmee is naar mijn gevoel niet
alleen meer en niet zozeer meer een
juridische vraag aan de orde, maar
wel degelijk ook een politieke vraag.
De motie van de heer Dees spreekt
uit, dat de Raad van State over dit
alles nog een advies zou moeten
uitbrengen. De Raad van State let
altijd op de wetsgeschiedenis en ook op
dat deel ervan dat in het parlement
wordt gemaakt. Dat blijkt ook wel uit
het vorige advies van de Raad over de
algemene maatregel van bestuur,
want daarin heeft hij ook zeer nadrukkelijk die wetsgeschiedenis ten tonele
gevoerd met als conclusie dat aandacht zou moeten worden besteed
aan de vijf objectiveerbare elementen
zoals die inmiddels in de nota van
toelichting zijn komen te staan. De
heer Dees zei, als ik hem althans goed
heb beluisterd, dat de Raad zegt dat
aandacht moet worden besteed 'in de
nota van toelichting', maar dat is niet
het geval.
De Raad zegt dat er aandacht moet
worden besteed aan deze zaak, maar
heeft er niet bij gezegd dat dit in de
nota van toelichting moet. Los
daarvan, het is duidelijk dat de Raad
van State naar dit soort zaken kijkt,
maar ik wil niet de indruk wekken als
zou er nu politieke ruimte zijn om toch
blijvend in allerlei discussies te
geraken, ook al niet omdat wij naar
mijn gevoel de situatie moeten
voorkomen waarin de Raad van State
met een bepaald advies komt dat
vervolgens weer tot enige politieke
discussie in dit Huis zou kunnen
leiden.
Ik geloof dat nu het moment is
gekomen om een politiek oordeel te
vellen over datgene wat in artikel 28
staat. Ik heb, gehoord de discussies in
dit Huis, mijn bereidheid getoond om
artikel 28 en de toelichting te wijzigen,
in het bijzonder om de indruk te
vermijden als zouden er extra normen,
extra objectiveerbare elementen
kunnen worden ingevoerd op grond
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van de tekst zoals die oorspronkelijk
luidde.
Daarom heb ik ook afgebakend
welke vijf objectiveerbare elementen
er zijn. Dat zijn de elementen die uit
wet en wetsgeschiedenis expliciet
naar voren komen. Dat zegt de Raad
van State ook met zoveel woorden. Ik
heb bovendien duidelijk gemaakt dat
het primair gaat om een reeks van
gevallen en dat er ook op dat punt
volgens mij geen onhelderheid meer
kan bestaan.
In artikel 28, tweede lid staat in de
nieuwe tekst ook niet 'de arts hééft
gehandeld', maar 'de arts handelt'.
Dat geeft een voortdurende beweging
aan een reeks van gevallen.
Daarmee is dat element uit de
discussie nog eens onderstreept.
De heer Dees (VVD): De Raad van
State wijdt een uitvoerige beschouwing aan de bevindingen en de
aantekeningen, waarna hij komt tot de
volgende conclusie:
'Het college is van oordeel dat aan
vorenbedoelde onderdelen uit de
parlementaire behandeling in de nota
van toelichting de nodige aandacht
ware te besteden, met nauwkeurige
verwijzing naarde vindplaats.'
Kortom, de Raad van State heeft
aangedrongen op aanpassing van de
nota van toelichting en niet als
zodanig op een nieuw artikel in de
algemene maatregel van bestuur.
Minister Brinkman: Het gebeurt wel
vaker dat uit teksten delen worden
geciteerd die iemand van pas komen.
Met deze opmerking wil ik de heer
Dees overigens niet de grond onder
de voeten weghalen. Ik meen oprecht
dat de hoofdstelling van het advies
van de Raad van State is te vinden in
de middelste kolom van blz. 9 van het
stuk, waar staat dat aan de objectiveerbare elementen, zoals daar verwoord,
aandacht moet worden geschonken.
Degenen die de wetsgeschiedenis
kennen, weten dat op verschillende
punten verschil van uitleg mogelijk is.
Dan lijkt het mij een goede zaak dat
het kabinet op dat punt helderheid
verschaft, om te voorkomen dat bij de
concrete toepassing van wet en
algemene maatregel van bestuur
allerlei verschillen van interpretatie
ontstaan. Ik meen oprecht dat ik die
mogelijke verschillen van interpretatie
heb voorkomen door de nader
voorgestelde tekst.
Bovendien heb ik, lettend op de
wetsgeschiedenis, aangegeven dat
voor mij daar de streep is bereikt.

Tweede Kamer
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Uiteraard zal aan de Raad van State
advies worden gevraagd over de
wijziging van het artikel van de
algemene maatregel van bestuur. In
dit debat heb ik graag duidelijkheid
willen scheppen over de politieke
ruimte die er wat mij betreft in zit.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Haas-Berger had
van mij een antwoord verwacht op
haar opmerkingen over artikel 28,
tweede lid. Uit het feit dat ik in eerste
termijn heb gezwegen, kan niet
anders worden afgeleid, dan dat ik het
eens was met hetgeen mijn ambtgenoot van WVC op dit punt opmerkte.
Met hem ben ik van mening dat in de
voorgestelde wijziging van het
tweede lid van artikel 28 onomstotelijk
duidelijk naar voren komt dat het niet
gaat om het beoordelen van individuele gevallen, maar om de vraag of de
geneeskundigen overeenkomstig
artikel 5 van de wet handelen. In een
eerdere versie was het de vraag of dit
wel voldoende duidelijk naar voren
kwam.
Wij zijn beiden van mening dat door
deze aanpassing van artikel 28,
tweede lid, voor die twijfel geen
grond meer bestaat. Omdat dit mijns
inziens duidelijk uit de tekst naar
voren komt, heb ik er geen aanleiding
in gezien om in eerste instantie nog
iets toe te voegen aan het betoog van
mijn collega.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
er behoefte is aan een derde termijn.
Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te
geven en de spreektijd te bepalen op
één minuut per spreker.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Men moet
nooit de ster zijn in een debat! Het
gaat er zowel de bewindslieden als
mijn fractie in de eerste plaats om,
ervoor te zorgen dat abortusklinieken
mogelijk blijven. Wij hadden bezwaar
tegen de manier waarop de samenwerkingsovereenkomsten naar onze
mening werden geïnterpreteerd.
Gehoord de opmerkingen die de
minister heeft gemaakt, namelijk dat
hij mijn motie wellicht wat te belenv
merend vindt, maar nu hij mijn motie
in ieder geval overbodig vindt, wat
dus betekent dat hij van mening is dat
er voor een goed werkende abortuskliniek altijd mogelijkheden zijn om te
blijven bestaan, trek ik mijn motie,
voorkomend op stuk nr. 4, in.

Abortuswetgeving

De Voorzitter: Aangezien de motieHaas-Berger c.s. (18386, nr. 4) is
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Iedereen in
deze Kamer zal ervan overtuigd zijn
dat een toetsing van medisch handelen
nodig is. Daarover mag geen misverstand bestaan. De opvatting van de
VVD-fractie en van onze fractie is
echter dat in de algemene maatregel
van bestuur dingen worden geregeld
waarvoor geen delegatiebevoegdheid
is gegeven. Aangezien niet alleen de
heer Dees en ik, maar iedereen een
gecontroleerd medisch handelen wil
zien en aangezien ook de minister
heeft gezegd dat ook een abortusingreep moet kunnen worden gecontroleerd, zoals elk medisch handelen, is
het naar mijn mening een aardige
tussenoplossing wanneer wij ons bij
de woorden van de minister aansluiten.
Wij moeten dus kijken naar de
mogelijkheid, te toetsen en te registreren, zoals bij andere medische
handelingen gebeurt. Om die reden
vragen wij, artikel 28 in dier voege te
wijzigen dat het aansluit bij de
normen en algemene voorwaarden
voor erkenning van ziekenhuizen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Haas-Berger wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het gestelde in
artikel 28 en de toelichting daarop van
het Besluit afbreking zwangerschap
een verregaande regulering behelst
van de werkwijze die onder geneeskundigen gebruikelijk is;
van oordeel, dat het besluit en de
toelichting daarop tot doel hebben de
beslissing van de vrouw te toetsen
aan 'objectiveerbare elementen';
van oordeel, dat de huidige bepalingen
van de Gezondheidswet het Staatstoezicht op de Volksgezondheid voldoende bevoegdheden geven ter bewaking
van de kwaliteit van het medisch
handelen;
van oordeel, dat, voor zover het
besluit nadere regels geeft voor de
werkwijze van geneeskundigen op
grond van art. 5 van de wet, deze niet
verder mogen gaan dan het Besluit
Normen en Algemene Voorwaarden
voor Erkenning van ziekenhuizen;

5449

Voorzitter
verzoekt de regering, artikel 28 van
het besluit zodanig te wijzigen, dat dit
niet méér omvat dan in paragraaf
B.1.1.7. van het Besluit Normen en
Algemene Voorwaarden voor Erkenning van ziekenhuizen wordt voorgeschreven,

De heer Dolman (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter!

Alle sprekers van vanmiddag hebben
dank gebracht voor het werk van het
afgelopen jaar aan onze medewerkers
en aan de leden van het presidium.
Die leden incasseren die dank gaarne
en zullen de complimenten bestemd
voor de medewerkers gaarne doorgeven. Wij hebben inderdaad het
afgelopen jaar van een uitstekende
werksfeer in onze gebouwen kunnen
spreken. Het is nodig, zo'n goede
werksfeer, want onze organisatie is
een ingewikkelde. Zij is gebaat bij
enige vereenvoudiging.
Ik mag bij voorbeeld wijzen op de
samenvoeging waartoe kort geleden
is besloten van de technische en de
interne dienst. De organisatie is
gebaat bij een goede onderlinge
samenwerking van verschillende
afdelingen en daarom heeft de
voorbereiding van de documentatiebalie meer tijd gekost dan wij aanvankelijk hoopten en dachten.
Maar het is ervan gekomen omdat
wij van de goede voorbereiding en
samenwerking zo'n voorwaarde
hebben gemaakt. De organisatie is
ook gebaat bij een voortdurende
wederzijdse informatie van leden en
medewerkers. Ten bewijze daarvan
weer een geheel ander onderwerp.
Alle die in dit Huis werken hebben
een paar weken geleden een soort
opsomming gekregen van wat er
allemaal aan de hand is, al is gedaan
en nog in ontwikkeling is op het
gebied van de automatisering.
Bij wijzigingen van de organisatie,
mijnheer de Voorzitter, moeten wij
niemand willen overvallen en niemand
moet zelfs het gevoel krijgen overvallen te worden. Aan de andere kant
zou ik ook ertegen willen waken om
min of meer in het vage te filosoferen
over wat er wel eens zou kunnen
gebeuren. Het presidium probeert
toch dan ideeën in de openbaarheid
te brengen of in de betrekkelijke
openbaarheid binnen de organisatie
wanneer voorlopige conclusies zijn
bereikt.
In verband met eventuele wijzigingen van de organisatie heeft de heer
Dijkstal de wenselijkheid genoemd
van een personeelsplan. Mij dunkt dat
dat op dit moment voor de komende
jaren niet het meest dringend is, want
van zeer weinigen gaat de arbeidsplaats verloren en voor zover er
wijziging komt in een arbeidsplaats
zijn het toch kleine aantallen waarbij
een goede begeleiding van te voren
vaststaat.
Een personeelsplan lijkt mij meer
een term die van toepassing zou zijn
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en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 16(18386).

D
Minister Brinkman: Mijnheer de
Voorzitter! Alvorens een antwoord te
formuleren, zou ik graag de tekst van
de motie in handen hebben. De motie
is geheel nieuw voor mij. Ik verzoek u,
een korte schorsing in te lassen, dan
wel mij toe te staan dat ik de Kamer
schriftelijk op de hoogte breng van
mijn standpunt ten aanzien van de
motie.
De Voorzitter: Het laatste heeft mijn
voorkeur.
Minister Brinkman: Ik zal dat schriftelijk
antwoord vóór donderdag aanstaande
aan de Kamer doen toekomen, omdat
ik ervan uitga dat u donderdag over
de moties wilt laten stemmen.
Ik ben mevrouw Haas er erkentelijk
voor dat zij in het licht van de resultaten
van dit debat haar motie, voorkomende
op stuk nr. 4, intrekt. Wij zijn het er
beiden over eens dat onder 'goedwillend' moet worden verstaan wat de
wet en de algemene maatregel van
bestuur ons opleggen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, donderdag
a.s. aan het einde van de vergadering
te stemmen over de ingediende
moties.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 17.39 uur
tot 19.15 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de Raming der voor
de Tweede Kamer in 1985 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de middelen (18330).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

wanneer grote aantallen arbeidsplaatsen kwantitatief of kwalitatief zouden
verdwijnen of wanneer er op korte
termijn een zeer grote uitbreiding
voor de deur zou staan. Beide gevallen
doen zich niet voor.
Die min of meer stabilisatie van het
aantal medewerkers van de Kamer als
zodanig, mijnheer de Voorzitter, kan
zich manifesteren terwijl, zoals de
heer Castricum heeft gezegd, de
werkdruk toch voortdurend toeneemt.
Mij dunkt dat dat inderdaad onderstreept de dank uitgebracht aan onze
medewerkers, dat zij met evenveel
koppen dat meer omvangrijke
werk zo goed hebben gedaan en
blijven doen. De heer Castricum heeft
gezegd: medewerkers en presidium
zijn rustig te midden van de woelige
baren.
De heer Castricum (PvdA): Houden
zich staande.
De heer Dolman: Goed, dat wil ik dan
wel amenderen! Ik vond dat een erg
toepasselijk citaat, twee weken
voordat wij de vierhonderdste
sterfdag van de vader des vaderlands
herdenken.
Op een ander punt is er wel een
uitbreiding op handen. Het is geen
buitengewoon stormachtige uitbreiding, maar wel een duidelijke. Het is
geen uitbreiding ten aanzien van de
medewerkers van de Kamer als
zodanig, maar ten aanzien van de
fractiestaven en de persoonlijke
medewerkers. Er is een vorige keer
een enquête gehouden door de
commissie-Van Rossum.
Het doet mij genoegen dat de
Voorzitter van die commissie in ons
midden is! Anders dan toen, heeft het
presidium nu zelf een enquête
gehouden. Op grond van die enquête
ligt het in de rede om voor 1985 maar
waarschijnlijk ook voor de jaren
daarna een reële uitbreiding van het
aantal medewerkers van de fracties,
de fractiestaven en de persoonlijke
medewerkers, voor te stellen van 4%.
Het presidium had niet anders
verwacht, gegeven die enquête, dan
dat de woordvoerders van de verschillende fracties dat voorstel vanmiddag
zouden steunen. De heer Faber heeft
het standpunt van zijn fractie versterkt
door te zeggen dat er elders toch wel
bezuinigingen zijn. Hij heeft groot
gelijk. Ik kan de precieze informatie
geven dat het opheffen van het
uitgeven van de registers op schrift
f65.000 per jaar zal schelen.
De gegevens blijven beschikbaar in
de computers, op de beeldschermen.
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Het betrekkelijk kleine aantal abonnementen van de registers op schrift zal
niet meer worden gehandhaafd. Dat
scheelt een betrekkelijk groot bedrag.
Daar kunnen weer andere nuttige
dingen mee gebeuren!
De vraag is opgeworpen - al eerder
vanuit de organisatie, maar ook
vanmiddag tijdens de discussie - of
het wel bij voorbaat voor de hand ligt
om de fractiestaven uit te breiden,
omdat bepaalde werkzaamheden
verricht zouden kunnen worden en
ook gedaan worden door diensten
van de Kamer. Daar kan men zeer
lang over discussiëren.
Mij dunkt - ik wil mij er niet van af
maken; het is echter de dagelijkse
praktijk - dat dit in hoofdzaak ter
beoordeling van de afzonderlijke
fracties is.
Ik kan mij zeer wel voorstellen dat
de ene fractie meer behoefte heeft
aan ondersteuning van het eigen
personeel en dat de andere fractie
zeer wel kan leven met en prijs stelt
op de diensten van medewerkers van
de Kamer.
Het komt mij persoonlijk voor dat er
inderdaad meer gebruik kan worden
gemaakt van de diensten van de
Bibliotheek" en Documentatiedienst.
Ik denk dan in het bijzonder aan de
literatuurdocumentatie. De leden, de
fracties en de commissies als zodanig
kunnen van deze diensten gebruik
maken. Echter, die dienst is naar
verhouding het sterkst uitgebreid de
afgelopen jaren, juist naar aanleiding
van het rapport-Van Rossum. Deze
dienst heeft zich al voor een belangrijk
deel waargemaakt. Dit waarmaken
moet doorgaan.
Ik wil dan ook niet op voorhand
zeggen waar over een aantal jaren de
verdere ontwikkeling heen gaat en of
het aantal medewerkers van die
dienst verder moet worden uitgebreid
of dat tot een verdere uitbreiding van
de fractiestaven moet worden gekomen. Het begrip soevereiniteit in
eigen kring, dat de heer Faber heeft
gehanteerd, is ook op dat keuzeprobleem van toepassing.
De uitbreiding van 4% is tegen de
achtergrond van de uitbreiding van
het werk betrekkelijk bescheiden. Er
speelt nog een achterliggende
gedachte een rol, namelijk dat de
rechtspositie van de persoonlijke
medewerkers in het algemeen te
wensen overlaat. Toen dit instituut
een jaar of acht geleden werd ingevoerd was het de gedachte dat het
wel aardig zou zijn als er eens een
werkstudent een half jaar dat werk
zou doen voor een lid.
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Die werkstudent zou dan allang blij
zijn als hij een bescheiden vergoeding
kreeg. Misschien was aanvankelijk dit
wel de gang van zaken, doch later is
de praktijk zeker anders geworden.
Tientallen persoonlijke medewerkers
verrichten hier al jarenlang werkzaamheden. Soms gaan zij in hun betrekking
over van het ene Kamerlid naar het
andere. Die medewerkers hebben hier
inderdaad hun plaats gevonden.
Wat hun dagelijks functioneren
betreft, kan men ten aanzien van deze
medewerkers ook nauwelijks een
verschil bespeuren met een lid van de
fractiestaf. Het ligt voor de hand dat
deze mensen verlangen naar een
normale rechtspositie en dat zij ook
pensioenrechten willen opbouwen.
Het ligt ook voor de hand dat aan die
verlangens tegemoet wordt gekomen,
al moet dat gebeuren binnen de
soevereiniteit van de verschillende
fracties. Mij dunkt dat dat een normale
eis is.
Een snelle verbetering van de
rechtspositie is gewenst. Daarbij denk
ik niet aan alle persoonlijke medewerkers. Ik denk echter wel dat het om
tientallen medewerkers gaat. Voor
hen is zeker een snelle verbetering
van de rechtspositie geboden. Het
presidium zal er het zijne toe bijdragen
om hun rechtspositie inderdaad te
doen verbeteren.
Ten aanzien van de invulling van de
4%-uitbreiding zijn er verschillende
mogelijkheden.

beschikbaar komt, kan besteed
worden om de rechtspositie van de
fractiemedewerkers die wij nu reeds
hebben, te verbeteren. Die mogelijkheid
ligt niet voor de hand, maar voor de
volledigheid wijs ik hierop.
Men zou het gehele bedrag kunnen
besteden voor verbetering van de
rechtspositie van de persoonlijke
medewerkers. Dat zou betekenen
dat men aan 8% a 9% moet denken.
Dan zou bedoeld bedrag dus uitsluitend daarvoor worden gebruikt. In dat
geval zou er met de huidige fractiestaf
helemaal niets gebeuren, want het
gaat om 4% van het totale bedrag.
Men kan het bedrag dat beschikbaar
komt ook gebruiken om het aantal
medewerkers van de fractiestaf of het
aantal persoonlijke medewerkers,
alsdan eventueel gepoold, uitte
breiden. Hiermee heb ik vier mogelijkheden aangegeven die in allerlei
combinaties en permutaties kunnen
worden toegepast. De heer Castricum
geeft de hoogste prioriteit aan
verbetering van de rechtspositie van
de huidige persoonlijke medewerkers.
Dat blijkt uit zijn interruptie.
Het is vanmiddag ook uit zijn
betoog gebleken. Een verbetering van
8% a 9% in één jaar lijkt mij nogal
wat. Met dat percentage kan men toch
nogal wat doen. Mocht het zo zijn dat
men in zijn fractie hiermee geen
genoegen neemt, dan zal men de
verbetering over twee jaar moeten
uitsmeren, tenzij de heer Castricum
alsnog een amendement wil indienen
om het percentage van 4% te verhogen.

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik begroet de woorden
van de Voorzitter van het Presidium.
Hij gaat in zijn betoog nu over tot
opmerkingen over de 4% waarover in
de raming wordt gesproken en
waarover door de verschillende
woordvoerders opmerkingen zijn
gemaakt. Ik vraag mij echter af of hij
nog zal spreken over de kosten,
verbonden aan het normaliseren van
de rechtspositie van persoonlijke
medewerkers

De heer Castricum (PvdA): Dat is
duidelijk. Ik vraag echter nu of de
laatste mogelijkheid een uitnodiging
van uw kant is.

De heer Dolman: Ik stond op het punt
daarover iets te zeggen.

De heer Dolman: Natuurlijk niet. Ik
ben niet in de positie om dat te doen.

De heer Castricum (PvdA): Bij die
kosten denkt u dus aan die 4%.

De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp nu dat naar de
mening van de Voorzitter van het
Presidium de fracties zelf moeten
kunnen uitmaken wat zij met de
uitbreiding doen. Ik waardeer die
opstelling van de Voorzitter van het
Presidium. Heeft het presidium ook in
overweging genomen dat die opstelling tot consequentie kan hebben dat
de persoonlijke medewerkers in de
ene fractie in een andere positie
komen te staan dan die bij een andere
fractie? Ik begrijp nu dat de Voorzitter

De heer Dolman: Ja.
De heer Castricum (PvdA): Denkt u
dat het met die 4% mogelijk is tot een
wezenlijke verbetering van die
rechtspositie te komen?
De heer Dolman: Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik al zei, zijn er verschillende
mogelijkheden om die 4% aan te
wenden. Het bedrag dat door die
4%-uitbreiding voor iedere fractie
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De heer Castricum (PvdA): Nodigt u
mij daartoe uit?
De heer Dolman: Neen, ik heb
aangegeven wat de mogelijkheden
zijn.
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van het Presidium het risico van die
verschillen op de koop toe neemt.
De heer Dolman: Mijnheer de Voorzitter! Daarover zou mijn volgende
opmerking gaan. Ik ga daar dan ook
nu op in. Ondanks de soevereiniteit
van de fracties, is naar mijn mening
bij één beslissing in dezen ook het
presidium nog betrokken. Bij die
fracties die geen integratie van de
staven gaan toepassen, moet alsnog
worden beslist over de invulling van
die 4 % . Die beslissing moet dan
vallen als eenmaal de wet is aangenomen en dus vaststaat dat het o m een
uitbreiding van 4 % gaat. Moet die 4 %
dan ponds-ponds-gewijs worden
toegepast?
Is het, als een fractie dat zou
wensen, mogelijk 8% bij die fractie te
bestemmen voor de persoonlijke
medewerkers of in het andere uiterste
8% voor de fractiestaf? Als een van de
vraagpunten komt dan inderdaad
naar voren of dat geen schele ogen
geeft van andere fracties, hetgeen de
heer Dijkstal naar voren bracht.
Ik neem aan dat de verschillende
leden van het presidium over dit punt
hebben nagedacht, maar wij hebben
er nog geen beslissing over genomen.
Wij hebben er ook nog geen onderlinge
discussie over gehouden, omdat wij
eerst zeker wilden zijn van het totaal
beschikbare bedrag. Daarover zullen
wij elkaar nog ontmoeten. Misschien
komt het ook nog in het secretarissenoverleg aan de orde.
In verband met het personeel van
de fracties en wellicht ook de leden
zelf is door enkele leden opnieuw het
punt van het kinderdagverblijf aan de
orde gesteld, dit naar aanleiding van
het aanbod van de provincie Zuid-Holland. Wij hebben ons uiteraard aan de
hand van die pas ontvangen brief ook
direct op de hoogte gesteld. Het is
mogelijk dat leden of medewerkers
daar kinderen onderbrengen voor
f9000 per jaar.
Het standpunt van het Presidium
was en is dat het niet voorstelt daarin
te subsidiëren uit de rijkskas. Wat
provinciale staten willen doen uit hun
middelen is ter discretie van provinciale staten. Wij zien echter geen
aanleiding om het beleid van de
afgelopen jaren dat hier is uitgezet te
veranderen. Het Presidium wil voor
dat bedrag van f9000 per hoofd wel
gaarne bemiddelen.
Ik heb nog een paar opmerkingen
over de arbeidsvoorwaarden in zeer
ruime zin van leden en personeel van
de Kamer. De heer Faber heeft
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gevraagd de conclusies van de
werkgroep-Dees snel uit te voeren.
Daarvoor is nodig dat het rapport van
de werkgroep-Dees is verschenen. Dat
komt op korte termijn, maar het is er
nog niet. Verder moet het Presidium
die conclusies overnemen. Ik neem
aan dat het Presidium dat ook snel
kan. Ook moet de regering medewerking verlenen.
De opdracht aan de werkgroep-Dees
is na te gaan of de wettelijke regeling
die nu ruim 15 jaar bestaat nog wel
voldoet, op bepaalde punten te kort
schiet of op andere punten wellicht te
royaal is. Zonder medewerking van de
regering zal dat niet lukken. Wij zullen
ons best doen, maar wij zijn mede
van anderen afhankelijk.
Dat geldt ook voor de door mevrouw
Eshuis opgeworpen vraag, of de
kamertoelage mede grondslag moet
zijn voor de VUT-uitkering. Het
overleg met het ministerie van
Binnenlandse Zaken daarover is
tijdelijk gestaakt, omdat het desbetreffende wetsvoorstel vandaag in de
Eerste Kamer wordt behandeld.
Vooral de vertegenwoordiging van de
Eerste Kamer vond het niet juist o m ,
dit onder de rechter zijnde, het
ambtelijk overleg voort te zetten. Dat
zal binnenkort wel doorgaan. Op dat
punt is nog een aanvaring te verwachten.
De Eerste Kamer en w i j zijn het niet
eens met de regering. Ons standpunt
is - ik meen dat wij daarover met de
verschillende sprekers overeenstemmen - dat de kamertoelage voor de
betrokkenen een structureel element
van de bezoldiging is en dus in de
grondslag voor de VUT moet worden
opgenomen. Wanneer dat niet het
geval is - mevrouw Eshuis heeft dat
al gezegd - zullen sommigen ervan
afzien. Dat kan niet de bedoeling zijn.
De heer Castricum heeft nog een
opmerking gemaakt over het goedkoper intercontinentaal reizen. Ter
aanvulling van de nota over het
verslag kan ik zeggen dat de meeste
ambtenaren tegenwoordig business
class reizen . Dat is minder duur dan
vroeger gebruikelijk was, maar nog
steeds duurder dan wellicht mogelijk
is. Het Presidium blijft van mening
- ik hoop dat dit in overeenstemming
is met de sprekers - dat wij even duur
of even goedkoop moeten reizen als
ambtenaren. Wij moeten geen aparte
positie willen innemen.
De heer Castricum heeft ten slotte
nog een kleine vraag gesteld over een
wellicht quartaire arbeidsvoorwaarde.
Hij vroeg namelijk of er niet meer
exemplaren zouden kunnen komen
van Selectie van de Rijksvoorlichtings
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dienst. Ik wil het nog wel eens
nagaan, maar mij dunkt dat dit punt
een zeer lage prioriteit zou moeten
hebben.
Selectie is in dit Huis al op vele
plaatsen beschikbaar, in ieder geval
bij alle fractiesecretariaten. De
gegevens verouderen per definitie
zeer snel. Wanneer men iets meer in
de documentatie wil duiken, is daar
onze afdeling Persdocumentatie, die
grotendeels is geautomatiseerd en
zeer hartelijk samenwerkt met de
RVD. Mij dunkt dat nog weer meer
exemplaren van Selectie de overbodige papiermassa in dit gebouw zouden
kunnen uitbreiden.
De heer Castricum (PvdA): De
Voorzitter van het Presidium weet,
beter dan wie ook, hoe dit 'bedrijf'
- in die termen praten w i j nu enigszins - met de snelheid van de dag
werkt. Een snelle informatievoorziening op papier, zoals ik die in eerste
termijn heb geschetst, mag niet die
lage prioriteit die de Voorzitter nu
suggereert, zeker niet wanneer ik een
en ander afzet tegen hetgeen w i j in de
komende jaren op het gebied van de
informatietechnologie in dit Huis
zullen gaan doen. De gedrukte pers, in
het bijzonder dit gedrukte specimen
daarvan, kan met een bredere verspreiding onder de kamerleden een
buitengewoon informatieve werking
voor die leden hebben.
De heer Dolman: De gedrukte pers
heeft in deze tijd van technologische
wijzigingen grote steun nodig. Zonder
buiten de orde te treden mag ik dat
wel zeggen. Men moet zich dan
vooral abonneren, collectief of
individueel, op de kranten zelf.
Het is de vraag of wij niet op het
randje komen van concurrentievervalsing als wij op kosten van dit Huis 150
exemplaren van Selectie aanschaffen.
Sommige leden zouden dan wel eens
op de gedachte kunnen komen o m
hun eigen abonnement op de verschillende bladen op te zeggen. Dat kan
niet de bedoeling zijn. Nogmaals, ik
wil het graag nagaan maar ik vraag
mij af of dit niet met bepaalde
afspraken op het gebied van het
auteursrecht in strijd zou kunnen
komen.
De heer Castricum (PvdA): Ik vraag
mij af, hoeveel abonnementen de
huidige ontvangers van Selectie
hebben opgezegd.
Ik stel het op prijs dat de Voorzitter
van het Presidium zich nader wil
oriënteren op dit punt. Ik zou het
tevens op prijs stellen als hij daarbij
ook de verzendlijst van Selectie kan
achterhalen, opdat wij kunnen
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bekijken wie dat dagblad wel ontvangt
en wie niet. Wij kunnen dan bezien of
wellicht kamerleden op die verzendlijst
allemaal thuishoren.
De heer Dolman: Alweer gelijke
monniken, gelijke kappen. Ik ben het
daarin met u eens. Als alle hoofdadministrateurs van de departementen
op de verzendlijst zouden staan, dan
hebben wij zeker een punt. Wij zijn
wat honorering betreft gelijkgesteld
met hoofdadministrateurs. Wij
hebben ook nog wel een bijzondere
positie. Als blijkt dat in het algemeen
de oplage van Selectie zeer bescheiden
is, moeten wij eventjes oppassen.
De heer Castricum (PvdA): Het zal
duidelijk zijn dat ik in mijn interruptie
niet doelde op hoofdadministrateurs.
Ik heb de heer Dolman gevraagd naar
inzicht in de verzendlijst van Selectie.
Wanneer wij deze lijst kunnen
inzien, zijn naar mijn mening de
Kamer en het Presidium bij machte
om daaruit conclusies te trekken.

gedaan en aan de inzet van onze
huidige medewerkers.
Intussen hebben wij kennis genomen van wat de heer Castricum 'de
waslijst van de heer Dijkstal' noemde.
Wij zullen deze nog eens goed op ons
laten inwerken. Zeker bij dit ingewikkelde onderwerp lijkt het mij verstandig de adviezen van de adviescommissi voor documentatie en automatisering, de ADA, af te wachten. Ik zeg
graag toe dat belangrijke zaken niet
zullen worden ingevoerd zonder dat
de Kamer de kans krijgt daarover nog
een zegje te doen. Daarover zullen wij
dan eerst een rapport naar de Kamer
sturen, zodat daarover desgewenst
een debat kan worden gehouden. Dat
lijkt mij ook helemaal in lijn met mijn
inleidende opmerking dat wederzijdse
informatie en het ons behoeden voor
overvalmethoden altijd gewenst zijn.
De laatste dienst waarover opmerkingen zijn gemaakt, is het restaurantbedrijf. De heer Dijkstal heeft aangedrongen op een beter beveiligde
administratie. Hij weet dat wij daarmee
doende zijn en zo snel mogelijk
handelen. Het moet echter ook
betaalbaar zijn. Wij hebben een
bepaald systeem laten uitwerken dat
eenvoudigweg te duur bleek. Wij
hebben toen de opdracht terug
moeten geven.
Ik moet daarbij ook opmerken dat
het moet passen in de nieuwbouw. Ik
kom daarbij in het straatje van de
heer Castricum, die in het algemeen
de opmerking heeft gemaakt dat wij
in de laatste tien jaren geen dingen
moeten invoeren in de huidige
configuratie die straks dan misschien
weer helemaal over moeten. Het is
tegenwoordig voortdurend een punt
van overweging of wij met bepaalde
zaken niet eventjes moeten wachten
totdat zij in de nieuwbouw kunnen
worden ingevoerd.
Ik zal in dit verband een heel
eenvoudig punt noemen. Ik hoop dat
in de nieuwe vergaderzaal elektronisch
gestemd za! kunnen worden. Dat is
voor allerlei zaken erg nuttig. Het kost
echter vele tonnen. Als wij het hier
zouden moeten invoeren, kost dat
extra tonnen. Dat lijkt ons wat overdreven.
De heer Castricum (PvdA): Men kan
ook aan een homecomputer denken.

De heer Dolman: Dat is zeker waar,
mijnheer de Voorzitter.
De meeste sprekers hebben aan de
documentatie en de automatisering
een deel van hun betoog gewijd. In
het algemeen is het werk van de
desbetreffende afdelingen met
instemming begroet. Er is inderdaad
heel veel gaande daar. Het is mij
opgevallen dat vooral de fractie van
de VVD nog meer en nog sneller wil.
Dat verheugt mij heel in het bijzonder,
gezien ook de voorgeschiedenis. Er
beginnen nu mensen te lachen.
Ik wil met grote ernst zeggen dat
naar mijn oordeel het PARAC hoofdzakelijk of misschien wel uitsluitend te
danken is aan één man, namelijk aan
mijn voorganger. Hij heeft doorgedramd, terwijl velen toen sceptisch
waren. Dat geldt zeker voor de fractie
van de VVD. Dat het een succes lijkt te
worden, blijkt te worden en ook al is,
gezien alle externe contacten en
gezien de centrale plaats die PARAC
in de informatievoorziening op
staatkundig gebied inneemt, kan te
danken zijn aan de visie van mijn
voorganger.
Het is ook nog mogelijk dat hij
overoptimistich was, maar dat het
desondanks een succes is geworden,
omdat de huidige medewerkers en
ook enkele medewerkers die al
afscheid hebben genomen, zulk
uitstekend werk hebben verricht.
Laten wij beide mogelijkheden
openhouden, dan is aan de nagedachtenis van mijn voorganger recht

De heer Dolman: Verder is gesproken
over het restaurant Binnenhof 5, waar
sinds kort de keuken, dus niet het
buffet, na 15.00 uur gesloten is.
Ik geef graag toe - ik spreek op dit
punt mede namens de Voorzitter van
de restaurantcommissie - dat dit
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jammer is, maar wij hebben moeten
constateren dat de populariteit van
die keuken na 15.00 uur gering was.
De heer Castricum heeft gelijk dat
daar kort geleden een niet onaanzienlijke investering is gedaan. Het zou
echter fout zijn om te zeggen dat wij,
omdat die investering is gedaan, die
keuken met alle geweld moeten open
houden, ook als wij ook moeten
toeleggen op het personeel. Dat zou
een tweede stap op de verkeerde weg
zijn.
De heer Castricum (PvdA): Naar mijn
mening is het goed als men probeert
grote investeringen er op de een of
andere manier uit te krijgen. Daartoe
wordt op dit moment niet een uiterste
inspanning geleverd.
De heer Dolman: Ik wijs erop dat dit
niet het enige probleem is in onze
gebouwen. Tot mijn nog grotere
verwondering gaat het met de kantine
in Vijferhof nog veel slechter. Er is
daar een prachtige kantine, een meer
dan voortreffelijke bediening en men
kan er alles krijgen wat men wil, maar
het loopt niet. De mensen spreken
hier blijkbaar meer medewerkers en
meer medeleden. Vooral het statenrestaurant, de koffiekamer en ten dele
ook het restaurant op Binnenhof 5
liggen meer in de loop. Zo gaat het nu
eenmaal. Men moet die feiten accepteren. Men kan wel proberen ijzer met
handen te breken, maar dat zal niet
lukken.
Het persbuffet was jarenlang zeer
populair. Doordat het statenrestaurant
beter is geworden en vooral door de
groeiende populariteit van Nieuwspoort is de klandizie van het persbuffet afgenomen. Het heeft jaren
geduurd voordat wij eindelijk dat
buffet hebben durven sluiten. Wij
hebben nog een keer tegen de
journalisten gezegd dat wij het nog
een halfjaar zouden proberen, dat ze
nu de kans hadden en dat het als ze er
na dat halve jaar nog steeds geen
gebruik van maakten, definitief dicht
zou gaan. Wij hebben die definitieve
conclusie moeten trekken.
Ten aanzien van Binnenhof 5 wil ik
hetzelfde zeggen. Wij zijn graag voor
tegenbewijs toegankelijk. Wij kunnen
bij voorbeeld nog een keer een proef
nemen van een aantal weken en zien
wat er dan gebeurt. Op grond van de
feiten die uit een zeer representatieve
steekproef van zes weken in een zeer
drukke periode naar voren zijn
gekomen, hebben wij moeten constateren dat het absoluut de moeite niet
was.
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Mevrouw Eshuis heeft gevraagd
hoe het nu precies zit met de cijfers. Ik
heb de cijfers die ter inzage hebben
geleden, samengevat. In die zes
weken, de hele maand februari en het
begin van maart van dit jaar, was de
omzet van de keuken tussen 12.00 en
15.00 uur gemiddeld f600 per dag.
Tussen 15.00 en 19.30 uur, dat is een
anderhalf keer zo lange periode, was
dat f 150 per dag. Dat is een kwart van
het bedrag, terwijl de periode anderhalf keer zo lang is.
Dat wil zeggen dat de omzet van de
keukenartikelen op Binnenhof 5 in de
namiddag een zesde is van die in de
voormiddag per tijdseenheid. Er komt
wel eens iemand een biefstuk eten,
maar daar houdt het mee op. Dat is
niet goed voor de efficiency en voor
het rendement van het restaurant en
ook niet voor de arbeidsmotivatie van
de mensen die daar moeten werken,
maar die in werkelijkheid staan te
hangen.

50% voor de belastingbetaler voor het
hele restaurantbedrijf?
De heer Dolman: Dat geldt voor het
totale restaurantbedrijf. Wij constateren - het is niet ons beleid - dat het
Statenrestaurant en de Koffiekamer
nu eenmaal het beste gaan. Op een
gegeven moment moeten wij constateren dat er op bepaalde uitgiftepunten
groei zit en dat andere teruglopen.
Daarop stemmen wij dan ons beleid,
na een zorgvuldige studie van de
omzetcijfers, af.
Mevrouw Eshuis (CPN): Dat lijkt mij
heel goed, maar er zijn een aantal
manieren waarop je dat kunt doen.
Het lijkt mij een ontzettend goed idee
als er op Binnenhof 5 weer een proef
komt en als daarbij, in overleg met
een aantal gebruikers en het personeel
daar, wordt bezien hoe je de omzet
zou kunnen verbeteren.

Mevrouw Eshuis (CPN): Kunt u dan
ook zeggen hoe die verhouding voor
het Statenrestaurant ligt? Of geldt die

De heer Dolman: Wij zullen het eens
bekijken. Het gaat nog maar om een
gedachte van een proef. Bij het
persbuffet hebben wij dat ook gedaan,
daarom is het geen gekke gedachte.
Wij moeten echter wel beseffen dat
de omzet die daar dan misschien
weer extra wordt gemaakt afgaat van
de omzet bij het Statenrestaurant. Ik
vermag niet in te zien dat een biefstuk
in Binnenhof 5 beter smaakt dan een
genuttigd in het Statenrestaurant. Ik
kan de fractie van de CPN aanbevelen
hier eens wat vaker in de Koffiekamer
te komen.
Mag ik een persoonlijke opmerking
maken, mijnheer de Voorzitter? Ik heb
het nog net meegemaakt, en u nog
iets langer, dat het op woensdagmiddag om vijf uur in de Rookzaal
gezellig was, omdat iedereen daar
kwam buurten. Dat gebeurt niet meer,
want de een zit in Vijverhof, de ander
in het centrale gebouw, de derde in
Binnenhof 5 en de vierde zit op Plein 1.
De mensen spreken elkaar alleen
nog over zaken in bepaalde commissies en in een plenaire vergadering,
maar persoonlijk met elkaar spreken,
wat politiek ook heel belangrijk en
interessant kan zijn, gebeurt te
weinig. Hoe meer uitgiftepunten er
komen, hoe minder gezelligheid, hoe
minder sociëteit, in de goede zin van
het woord, er is. Dat willen wij in ons
beleid ook wel betrekken.
Mevrouw Eshuis (CPN): leder zijn
smaak; ik denk niet dat ieder lid van
de Kamer deze stelling onderschrijft.
Er zijn een heleboel redenen waarom
je niet mijlen van je werkplek wil gaan
eten.
U zegt, als het dan beter gaat lopen
op Binnenhof 5, dan gaat dat ten
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Mevrouw Eshuis (CPN): Daar ben ik
het helemaal mee eens. Men kan het
natuurlijk ook op een andere manier
aanpakken. Ik vind de suggestie van
een proef uitstekend. Maar men moet
tegelijkertijd kijken of men op een
andere manier iets kan doen om het
rendement te verbeteren. Ik denk
hierbij ook aan die mooie keuken. Ik
ben benieuwd hoe dat een jaar
geleden was, toen er nog een echte
kok was.
De heer Dolman: Met een echte kok
wordt het nog erger. Dan moeten er
nog meer personeelskosten tegenaan
worden gegooid. Wij hebben nu juist
de kosten gedrukt door spijzen van de
centrale keuken te laten komen. Men
kan natuurlijk alles wel optimaal
willen hebben, maar wij moeten goed
bedenken dat reeds 50% van de omzet van het restaurant ten koste gaat
van de belastingbetaler.
In het verleden waren de prijzen te
laag. Die zijn nu in een reeks van jaren
op een normaal peil gebracht. Die
kunnen nu niet veel hoger. Zij kunnen
nog geleidelijk wat stijgen met de
prijzen van de omliggende etablissementen, maar niet extra. Als echter de
service wordt uitgebreid en dus de
personeelsuitgaven en wellicht de
energiekosten worden verhoogd
wordt het tekort groter en wordt de
aanslag op de beurs van de belastingbetaler groter. Ik vind dat niet verdedigbaar.

koste van het Statenrestaurant. Ik krijg
dan toch wel het gevoel dat het er
inderdaad alleen maar om gaat
Binnenhof 5 zo snel mogelijk te
saneren, opdat het Statenrestaurant
beter gaat lopen. Het gaat toch om
service en voorziening? Binnenhof 5
heeft een heel ander karakter en trekt
daardoor misschien een publiek dat
niet hier komt. In de Rookkamer
kunnen bij voorbeeld de pers en
andere lieden, waarmee je daar juist
veel contact hebt, niet komen.
De heer Dolman: Dan blijft het
Statenrestaurant nog over. Ik wil hier
nog twee opmerkingen over maken.
In de eerste plaats is Binnenhof 1a
niet mijlenver verwijderd van Binnenhof 5, maar slechts 150 meter. Het is
ook voor de bloedsomloop uitstekend
eens te wandelen. In de tweede plaats
moet men er wel op bedacht zijn
- dan ben ik weer in het straatje van
de heer Castricum - dat er de komende
jaren allerlei dingen gaan veranderen
in verband met de nieuwbouw. Zo
wordt, bij voorbeeld, de Schepelzaal
afgebroken. Dat is heel jammer, ook
zo'n Fehlinvestierung uit het recente
verleden, het is echter onvermijdelijk
gebleken.
Dan zullen daar ook minder mensen
werken, bij voorbeeld van de fractie
van mevrouw Eshuis. In ieder geval
zal de klandizie van Binnenhof 5
ceteris paribus sterker afnemen. Of
het dan, wetende dat dit voor de deur
staat, nog voor de hand ligt om de
keuken van Binnenhof 5 nog weer
eens extra in de vaart der volkeren op
te stoten, betwijfel ik zeer. Nogmaals,
wij zullen het nagaan, maar ik heb,
opdat ik later niet kan worden beschuldigd van het onthouden van inlichtingen aan de Kamer, er drie, vier
tegenargumenten naast gelegd.
Mevrouw Eshuis (CPN): Wanneer
wordt de Schepelzaal afgebroken?
De heer Dolman: Over drie jaar gaat
dat beginnen, mijnheer de Voorzitter.
Mevrouw Eshuis (CPN): Dan zijn er
nog drie jaren te gaan.
De heer Dolman: Ja, drie jaar om de
populariteit van het Statenrestaurant....
Mevrouw Eshuis (CPN): Drie jaar
waarin niet gevraagd wordt om
nieuwe investeringen of iets heel
nieuws. Er wordt alleen gevraagd, een
goede situatie niet af te breken.
De heer Dolman: Het was geen goede
situatie, want de populariteit was na
drie uur vrijwel nihil. Men kan dit ten
behoeve van een of twee medewerkers
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wat tegenspreken, maar de cijfers, die
ik zojuist heb genoemd, wijzen uit dat
vrijwel niemand ervan gebruik maakt
en dat men daar met de duimen zat te
draaien. Dat is geen prettige situatie.
Dat vindt het personeel ook niet
prettig.
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het
altijd erg aardig op interrupties te
antwoorden, maar ik vind eerlijk
gezegd dat dit onderwerp wel erg veel
aandacht krijgt. Ik heb dus niet
toegezegd, dat het beleid verandert.
Er zijn nog enkele opmerkingen
gemaakt over de gebouwen. De heer
Dijkstal heeft evenals het vorige jaar
gepleit voor meer klein onderhoud en
gewaarschuwd tegen verloedering
van het bestaande gebouw. Ik herhaal
dat nieuwbouw prioriteit heeft en dat
wij in deze overgangsfase natuurlijk
wel onvermijdelijke dingen doen,
maar geen grote dingen moeten
aanpakken.
Wij moeten goed beseffen dat in de
totale nieuwbouw drie fasen te
onderscheiden zijn, ten eerste de
renovatie van Hotel Centraal en het
oude gebouw van Justitie, ten tweede
de eigenlijke nieuwbouw, waarbij ook
afbraak is betrokken en ten derde de
renovatie van de gebouwen aan het
Binnenhof, in het bijzonder Binnenhof
1a, het oude gebouw van de Tweede
Kamer dat tot 1958 of 1960 als
zodanig heeft gefunctioneerd. Dat is
een onderdeel van het totale plan. Ik
denk dat het hele dak eraf moet. Er
zullen miljoenen aan dit oude gebouw
besteed worden voor de renovatie.
Dat moet allemaal op zijn beurt
komen.
Geen vertraging mag opgelopen
worden met de beveiliging. De
beveiliging moet perfect zijn. Een
incident, zoals op woensdag 13 juni jl.
zich heeft voorgedaan, mag zich
natuurlijk niet herhalen. Het Presidium
zal ertegen waken dat een dergelijke
herhaling optreedt. Daarvoor is een
eenvoudige maatregel voldoende. Die
maatregel is al genomen.
Mijnheer de Voorzitter! Afgezien
van het laatste interruptiedebat over
het restaurant Binnenhof 5 heb ik de
indruk dat dit een tamelijk rustige
discussie is, rustiger wellicht dan in
andere jaren. Een ding staat vast: de
komende jaren wordt het minder
rustig. Dat zullen de leden, het
personeel van de Kamer, de fracties
en de persoonlijke medewerkers
merken. Wij zullen toch saevis
tranquilli in undis blijven. En bij alle
onrust zullen wij de leden en het
personeel in alle geledingen blijven
betrekken.

De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil het Presidium
danken voor de antwoorden. Ik wil
nog op een paar punten ingaan.
Over het personeelsplan mag geen
misverstand bestaan. Het gaat mij
erom, dat mensen bij veranderingen
moeten weten wat het voor hen
betekent. Er moet een plannetje
liggen, ook bij kleine veranderingen,
waaruit blijkt wat de consequenties
voor betrokkenen zijn. Het gaat om de
duidelijkheid voor die mensen. Ik
denk dat wij het daarover wel eens
zijn.
Ik ben blij met de nadere uitleg van
het Presidium inzake die 4% en hoe
wij het straks allemaal kunnen doen.
Ik denk dat het Presidium gelijk heeft
als het zegt: wij moeten weten dat het
doorgaat, voordat wij al die moeite
gaan doen om het uit te vogelen.
Ik heb begrepen dat wat betreft
het minimum-contract tussen het lid
en de persoonlijk medewerker
problemen kunnen rijzen. Als de
fractie namelijk besluit, de persoonlijk
medewerkers niet in de fractiestaf op
te nemen en de huidige situatie te
handhaven, wat betekent dan die
4%-verhoging? Moet het contract dan
worden veranderd? Ik neem overigens
aan, dat dit aspect later nog wel aan
de orde komt.
Wat betreft het onderhoud denk ik
dat er sprake is van een misverstand.
Ik praat niet over ingrijpende zaken
- daarover zijn wij het wel eens maar over het klein onderhoud. De
heer Dolman heeft mij er nog steeds
niet van overtuigd dat deurkrukken er
wel twee jaar af kunnen zijn zonder
dat er iets aan wordt gedaan. Ik doel
in ieder geval op dat soort kleine
dingen.
Ik begrijp dat de voorzitter van het
Presidium mijn fractie aanspoort om
vooral door te gaan met de voortvarendheid die wij volgens hem recentelijk ten toon hebben gespreid op het
gebied van de automatisering. Ik wil
dat gaarne doen en daarom wil ik de
volgende drie moties indienen.
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informatievoorziening, de documentaire informatievoorziening, de
tekstverwerking, de administratie,
tekstbewerking etc;
van oordeel, dat het voor een optimaal
functioneren van het parlement zowel
wat betreft de individuele leden als de
leden van de staf noodzakelijk is zo
spoedig mogelijk tot grote mate van
automatisering over te gaan;
van oordeel, dat het daarom gewenst
is een beleidsplan op te stellen, dat
uitgaat van een geïntegreerd systeem
en dat uitgewerkt is in een meerjarenplan, voorzien van een financiële
onderbouwing;
van oordeel, dat daarvoor een extern
adviesbureau moet worden ingeschakeld, gezien de grote kennis van
zaken, die er bij particuliere instellingen reeds aanwezig is;
verzoekt het Presidium, een dergelijk
beleidsplan vóór 1 januari 1985 aan
de Kamer over te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de regering
besloten heeft tot definitieve invoering
van Viditel;
overwegende, dat het gebruik van
geautomatiseerde gegevensbestanden van de Kamer via Viditel in
principe mogelijk is;
van oordeel, dat het werk van Kamerleden aanzienlijk vergemakkelijkt kan
worden als men thuis via Viditel
toegang heeft tot die informatie;
overwegende, dat de PTT in diverse
gevallen al de bereidheid getoond
heeft een experiment met Viditel op te
zetten;
verzoekt het Presidium, het daarheen
te leiden, dat op korte termijn een
experiment met Viditel kan worden
gestart,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;

Motie
De Voorzitter: Door het lid Dijkstal
worden de volgende moties voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat er zich zowel
binnen als buiten het parlement veel
ontwikkelingen voor doen op het
terrein van automatisering van de
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overwegende, dat er op het terrein
van de 'personal computers' sprake is
van belangrijke ontwikkelingen;
overwegende, dat het gebruik van
'personal computers' door Kamerleden van grote betekenis kan zijn voor
het functioneren van Kamerleden;
overwegende, dat het wenselijk is de
mogelijkheden op dit gebied op korte
termijn te onderzoeken;

5455

Voorzitter

De heer Dolman (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter! Ik
begin maar met de opmerking van
mevrouw Eshuis, omdat ik dan over
de moties het laatst kan spreken. Het
Presidium wil alle mogelijke cijfers
overleggen, maar dan moet het zelf
van de relevantie van die cijfers
overtuigd zijn. Zoals de vragen
gesteld waren, waren die naar onze
mening niet zo relevant!
Het is niet interessant om te weten
hoeveel het Statenrestaurant, respectievelijk Binnenhof 5 per dag omzetten,
maar het gaat om de omzet in precies
die periode en dat weten wij niet. Wij
gaan niet het hele jaar per uur na
hoeveel er wordt omgezet. Hoe is het
gegaan? Op een gegeven ogenblik
wordt gesignaleerd - in het restaurant,
door de directeur der diensten - dat
het na drie, vier of twee uur, in ieder

geval in de loop van de namiddag in
Binnenhof 5 leeg wordt. Op dat
moment wordt een opdracht gegeven
om de omzet statistisch bij te houden.
Dat wordt niet het hele jaar gedaan!
Hetzelfde geldt voor de tweede
vraag, nl. of er sindsdien een verbetering van de omzet van het Statenrestaurant is te constateren. Ik kan daar
niet zonder meer een antwoord op
geven. Ik kan wel zeggen dat de
omzet daar is toegenomen en dat zou
ik naar mijzelf toe kunnen redeneren,
maar het is ook mogelijk dat dit is
veroorzaakt door het feit dat de
capaciteit van dat restaurant met ca.
30% is uitgebreid. Dat is dus niet erg
overtuigend. Het gaat erom het
probleem te isoleren en om daarover
cijfers te krijgen. Welnu, die cijfers
heb ik, samengevat in de meest
essentiële vorm, gegeven, maar
mevrouw Eshuis kan nog meer cijfers
krijgen en die zijn haar ook toegezegd.
Andere cijfers zijn ook wel te verzamelen, maar die zijn niet relevant en
verder kan ik hier niets meer over
zeggen.
De heer Dijkstal bedoelde het heel
kleine onderhoud, zoals deurknoppen
en dergelijke. Dat kunnen wij zelf
doen en de technische dienst houdt
zich graag aanbevolen voor suggesties. Ik heb deze week mogen constateren dat de deurkruk van de griffie
weer goed werkt, terwijl ik dat in
veertien jaar nooit had meegemaakt.
Dat is deze week dus blijkbaar aan de
beurt gekomen. Als de heer Dijkstal
wat van dergelijke kleine zaken aan
kan geven, dan belt hij gewoon de
heer Wensveen en dan komt het denk
ik wel in orde; hij behoeft dat niet via
het Presidium te laten lopen.
Het spijt mij, mijnheer de Voorzitter,
dat ik een beetje in mineur moet
eindigen, maar ik moet - ik neem aan
namens het Presidium; ik heb zo wat
horen fluisteren - in dit stadium
aanvaarding van de door de heer
Dijkstal ingediende moties ontraden.
Een beleidsplan vóór 1 januari 1985,
ook nog met inschakeling van een
extern adviesbureau, waarvoor
overigens geen budgettaire middelen
aanwezig zijn, lijkt mij niet wel
doenlijk.
Wat de andere moties betreft, merk
ik op dat experimenten in ontwikkeling
zijn, zoals omstandig in de stukken
uiteen is gezet. Ik geloof niet dat het
Presidium van laksheid of van weinig
inventiviteit kan worden beticht.
De Adviescommissie voor documentatie en automatisering, waarin de
fractie van de VVD vertegenwoordigd
is, is buitengewoon actief en daar zijn
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van oordeel, dat dat zoveel mogelijk
geïntegreerd met andere projecten en
experimenten met betrekking tot
automatisering zal moeten geschieden;
verzoekt het Presidium, na te gaan of
op korte termijn een proef kan
worden gedaan met het gebruik van
'personal computers' door individuele
Kamerleden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, worden deze moties
voldoende ondersteund.
Zij krijgen respectievelijk de nrs. 7, 8
en 9 (18330).

D
Mevrouw Eshuis (CPN): Voorzitter! Ik
blijf hardnekkig en vraag nog steeds
om een schriftelijk antwoord op de
vragen die wij al in het verslag
hebben gesteld. Voor de duidelijkheid
wil ik de belangrijkste ervan nog wel
even herhalen. De eerste is: Kan een
overzicht worden gegeven van de
omzetcijfers van Binnenhof 5 en het
Statenrestaurant in de periode dat er
vijf dagen een kok aanwezig was?
De heer Dolman zei zoeven dat die
cijfers toen veel slechter waren, maar
daar vorm ik mij graag zelf een
oordeel over. De laatste vraag van het
rijtje is: Is er sinds het voornoemd
besluit - dat slaat dus op het recente
besluit - enige positieve wijziging
gekomen in de omzetcijfers van het
Statenrestaurant en zijn die structureel
te noemen? Het gaat dus om het
besluit om vanaf 15.00 uur geen
warme maaltijden te verstrekken.

D

ook allerlei initiatieven genomen. Wij
doen daar het onze aan. Ik zie niet in,
dat dit door deze moties nog bespoedigd of verbeterd kan worden. Mij
dunkt dat men een motie indient
wanneer er iets schort en niet wanneer
het al goed gaat. In die zin heb ik aan
deze moties dan ook geen behoefte.
De heer Dijkstal (VVD): Ik had de
moties wellicht niet ingediend als de
voorzitter van het Presidium de
moeite had genomen, op mijn
opmerkingen in eerste termijn te
reageren. Ik heb geen informatie om
te kunnen concluderen dat, wat ik in
de moties vraag, in de boezem van
ADA en Presidium al zover is voortgeschreden dat ik mij niet ongerust
behoefte maken.
Als goed geluisterd was, had men
kunnen bespeuren dat mijn fractie er
niet gerust op is dat het proces van
automatiseren zo verloopt als wij
zouden willen. Met name gaat het ons
daarbij om de integrale aanpak. Het is
van belang dat het Presidium de
Kamer toezegt, inzicht te geven in de
integrale aanpak. Ik heb geen bericht
dat over de twee experimenten
inmiddels door u is besloten. Het lijkt
mij nuttig om ze te doen. Zet die
experimenten - Viditel en de personal
computer - in werking.
De heer Dolman: Bij mijn weten, staat
dat in de stukken. Ik heb toegezegd
dat, wanneer belangrijke beslissingen
worden genomen, de Kamer zal
worden ingelicht. De informatie die
op dit moment kon worden gegeven,
is naar mijn mening verstrekt, zij het
hoofdzakelijk schriftelijk.
Zolang als ik Voorzitter ben, is over
dit onderwerp steeds de meeste
informatie gegeven in de stukken. Dat
mag ook wel eens worden gezegd,
mede als compliment aan de afdeling
die deze informatie geeft. Indien in de
nabije toekomst belangrijke beslissingen zullen moeten worden genomen,
zal de Kamer daarin vooraf worden
gekend. Ik weet niet hoe wij het nog
beter zouden kunnen doen.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De raming van de uitgaven (stuk nr. 2)
wordt zonder stemming aangenomen.
De aanwijzing en raming van de
middelen (stuk nr. 3) wordt zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, over de
ingediende moties aanstaande
donderdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
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Voorzitter
De Voorzitter: De raming zal worden
doorgeleid naar de minister van
Binnenlandse Zaken om in de rijksbegroting te worden opgenomen.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Voorzitter: Dolman
Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Verlenging van de
werkingsduur van de Tijdelijke Wet
Arbeidsvoorwaarden collectieve
sector (18394).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De VVD-fractie is verbolgen
over het feit dat opnieuw de Tijdelijke
wet arbeidsvoorwaarden collectieve
sector moet worden verlengd.
Herhaaldelijk en in krachtige bewoordingen hebben wij aangedrongen op
het op tijd treffen van een adequate
en structurele regeling. Het valt
nauwelijks in te zien waarom de
vormgeving van de structurele
wetgeving zo lang moet duren. Het
feit dat - naar verluidt - de Raad van
State een zeer kritisch advies heeft
uitgebracht, doet daar niet aan af.
Naarmate de tijdelijke wet langer in
werking blijft, groeit de spanning met
hetgeen in de ILO-verdragen is
neergelegd. De direct contact mission
van de ILO en het deskundigencomité
van de ILO hebben er geen twijfel
over gelaten dat de Nederlandse
regering met de tijdelijke wet de
ILO-verdragen schendt. Daarom
plaatst het kabinet de Kamer in een
bijzonder moeilijke positie. Zeker na
het bekend worden van de desbetreffende ILO-rapporten had het kabinet
met de grootst mogelijke spoed een
structurele wet moeten afronden. Die
structurele wet zou dan niet op
gespannen voet met de ILO-verdragen
moeten staan.
Onze neiging is eigenlijk, de
voorgestelde verlenging niet nog
eens toe te staan. Dan ontstaat echter
het grote risico van een budgettair gat
van circa één miljard gulden op
jaarbasis. Die verantwoordelijkheid
kunnen wij niet op ons nemen, gezien
de doelstellingen van het regeerakkoord ter zake van het financieringstekort en de collectieve-lastendruk. Een
slechte en betreurenswaardige gang
van zaken is het echter wel.
Het is voorts een nalatigheid van de
minister dat pas in de nota naar
aanleiding van het eindverslag - na
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klemmende vragen van de PvdA- en
de VVD-fractie - de consequenties
van de tijdelijke wet in samenhang
met de lopende ca.o.'s goed duidelijk
zijn gemaakt. Hiermij refereer ik aan
de aanspraken, voortvloeiend uit de
lopende ca.o.'s, die in tweeërlei
opzicht bij het ophouden van de
tijdelijke wet het budgettaire gat van
circa één miljard gulden zullen
veroorzaken.
Het is spijtig, te moeten erkennen
dat subsidie- en financieringsvoorwaarden geen mogelijkheden bieden
- gezien de contractueel vastliggende
verplichtingen - om de gesignaleerde
problematiek in de overbruggingsperiode zonder de tijdelijke wet het
hoofd te bieden. Dat wordt anders na
het aflopen van de lopende contracten.
Het subsidie-instrument zal dan in
onze visie een dominerende rol
moeten spelen.
De minister stelt dat zelf ook al. Hij
zal daarmee rekening houden bij de
vormgeving van de structurele wet.
Kan daarmee overigens al niet
rekening worden gehouden bij ca.o.'s
die binnenkort - vóór het ingaan van
de structurele wet - hernieuwd
moeten worden?
Wanneer kunnen we het wetsontwerp inzake de structurele regeling
uiterlijk tegemoet zien? Wij dringen
aan op zo groot mogelijke spoed. Het
mag niet zover komen dat wij de
expiratiedatum van het nu voorgestelde wetsontwerp nog nodig hebben.
Ten slotte spreekt de VVD-fractie
duidelijk uit dat zij geen structurele
wet wenst die qua uitwerking een zeer
gedetailleerde bemoeienis van de
overheid met de arbeidsvoorwaardenvorming in de gesubsidieerde en
gepremieerde sector inhoudt. Algemene richtlijnen van de overheid in de
nieuwe structurele wet wijzen we bij
voorbaat af.
De overheid moet desgewenst via
de globale middelen van premievaststelling, subsidie- en financieringsvoorwaarden haar verantwoordelijkheid doen gelden. Binnen de door de
overheid gestelde ruimte moet de
autonomie van partijen optimaal
verzekerd zijn. Dan vervalt automatisch
de strijdigheid met de verdragen van
de ILO.
Om dit alles wat kracht bij te zetten,
dien ik op dit punt een motie in.
Motie
De Voorzitter: Door het lid De Korte
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,

Raming der Kamer
Arbeidsvoorwaarden
collectieve sector

gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de Tijdelijke Wet
Arbeidsvoorwaarden collectieve
sector op gespannen voet staat met
hetgeen in ILO-verdragen is neergelegd;
draagt de regering op ...
Het lijkt mij beter, er 'verzoekt de
regering' van te maken.
De heer De Korte (VVD): Ik wil het
eigenlijk zo sterk mogelijk hebben.
De Voorzitter: Uw formulering kan
niet, gezien het dualistische karakter
van ons staatsbestel.
De heer De Korte (VVD): Laten we dan
maar een andere formulering nemen,
zoals 'verzoekt de regering dringend'
of 'verzoekt de regering met klem'.
De Voorzitter: Goed.
'.... verzoekt de regering met klem, ten
spoedigste met een voorstel van oen
structurele wet te komen, die aan de
gedetailleerde bemoeienis van de
overheid met de arbeidsvoorwaarden
in de gepremieerde en gesubsidieerde
sector een einde maakt en die recht
doet aan het beginsel van autonomie
voor de onderhandelende partijen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 9(18394).

D
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het CDA is niet verbolgen,
zoals de VVD, maar wij betreuren het
toch wel dat wij wederom worden
gevraagd, de tijdelijke wet te verlengen. De wet is voor het eerst in 1979
aanvaard. Dan dringt je toch een
beetje het gezegde op dat niets
blijvender is dan het tijdelijke.
Desalniettemin vinden wij dat de
verlenging van de wet nodig is. Het
CDA drong herhaaldelijkop structurele
wetgeving aan. Wij achten de structurele wetgeving nodig, omdat de
overheid invloed moet kunnen
uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden
in de collectieve sector, gezien de
financiële betrokkenheid van de
overheid + wetgeving daarbij.
Wij vinden dat er over een structurele
wordt niet vanuit een nulsituatie moet
worden onderhandeld, maar vanuit
een bestaande situatie. Vandaar dat
uit ons aandringen op structurele
wetgeving het verlengen van de
tijdelijke wet logisch voortvloeit.
De fractie van het CDA wil wel erop
aandringen de verlenging van die
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Gerritse
wet zo kort mogelijk te maken. Het
lijkt gewenst de door de minister
gesuggereerde maar niet opgenomen
bepaling dat de verlenging binnen de
negen maandsperiode beëindigd kan
worden wanneer de structurele wet
binnen die periode klaar komt alsnog
over te nemen. Ik geef de minister dat
in overweging.
Mijnheer de Voorzitter! Wij achten
het niet juist om bij dit als overbrugging bedoelde wetje te gaan discussiëren over de problemen van een
kennelijk gesneefd eerder ontwerp
van een structurele wet en over het in
voorbereiding zijnde ontwerp voor
structurele wetgeving. Wij weten te
weinig van die wetsontwerpen en wij
zullen te zijner tijd uitvoerig de kans
krijgen om daarover te praten.
Hopelijk, heb ik in het voorlopig
verslag gezegd, gebruikt de minister
de nu gegeven adempauze om goed
te overleggen met betrokkenen over
deze structurele wetgeving. Dat kan
de behandeling aanmerkelijk vergemakkelijken. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag wordt ook gezegd
dat de minister dat doet. Ik zou erop
willen aandringen bij de minister dit
ook echt uitvoerig te doen.
Mijn fractie gaat akkoord met de
terugwerkende kracht die er bij nota
van wijziging ingebracht wordt omdat
wij ervan uitgaan dat die hopelijk
slechts op enkele dagen betrekking zal
hebben.
Concluderend, mijnheer de Voorzitter, de fractie van het CDA gaat zoals
gezegd niet met vreugde maar wel
akkoord met dit wetsontwerp. Dat
betekent echter wel dat de minister
zich in de hanteringen van dit wetsontwerp gedurende de periode van
verlenging de uiterste terughoudendheid oplegt en er bij voorbeeld niet
aan begint om - zoals eerder wel eens
in discussie is geweest - een en ander
in nieuwe groepen onder te gaan
brengen.

D
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zijn niet verbolgen en
ook niet bedroefd, wij constateren
echter dat hier een wetsvoorstel ligt
dat alom verbolgenheid en droefenis
oproept.
Hetgeen de regering in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
constateert namelijk, dat het betreurenswaardig is wat hier gebeurt
maar dat het niet anders kan omdat er
anders een gat van f 1 miljard op
jaarbasis in het budget geslagen
wordt, geeft aan hoezeer de regering
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gevangen is geraakt in dit systeem
van ingrijpen in arbeidsvoorwaarden
in die collectieve sector. Het is nog
maar de vraag voor ons of de regering
uit die gevangenis komt door nu nog
een keer die verlenging toe te staan.
Met andere woorden: voor ons is
het levensgrote problemen dat het
punt dat nu geconstateert wordt,
namelijk dat als de wet niet wordt
verlengd er terug gevallen moet
worden op ca.o.'s waardoor zaken als
salarisverlaging, korting op de
vakantie-uitkering en de inhouding in
de lucht komen te hangen, ook zal
gelden op het moment dat wij over de
definitieve regeling gaan praten.
Immers over een half jaar of
daaromtrent zullen wij dan de situatie
kennen dat nog steeds die overheidsmaatregelen doorwerken in die
collectieve sector. Waarschijnlijk
zullen daar nog wel een aantal
maatregelen bijkomen, gelet op de
zaken die wij nog moeten behandelen
inzake de begroting 1985 rond de
arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren met doorwerking naar die
collectieve sector.
Het is de vraag of de problemen
dan nog niet veel groter zullen zijn
dan nu. Dan zijn er onzes inziens op
dat moment eigenlijk nog maar twee
mogelijkheden: of je neemt dan dat
gat van waarschijnlijk veel meer dan
f 1 miljard of je gaat dan een definitieve
regeling treffen die alsnog op bijzonder
gespannen voet zal staan met de
ILO-rapporten die hier al zijn genoemd.
Wij hebben daarmee grote problemen.
Wij denken dat met het verlengen van
deze wet het probleem wordt vooruitgeschoven en waarschijnlijk zelfs nog
verergerd.
Het tweede punt dat wij nog willen
aanduiden is dat de aanname dat
zonder meer teruggevallen zal
worden op de ca.o.'s bij het niet
verlengen van deze tijdelijke wet wel
een buitengewoon gering vertrouwen
verraadt in werkgevers- en werknemersorganisaties in die collectieve sector;
een gering vertouwen om met elkaar
in elk geval tot afspraken te komen en
tot een situatie die eventueel ook voor
de regering aanvaardbaar zou zijn.
Onze conclusie is dat wij geen
toestemming moeten geven om deze
tijdelijke wet nog een keer te verlengen.
Dit is in de eerste plaats een goede
stok achter de deur om nu echt heel
snel met een definitieve regeling aan
de slag te gaan en aan deze Kamer
voor te leggen. In de tweede plaats
wordt daarmee voorkomen dat het
probleem straks nog groter terug op
ons bordje komt.

Arbeidsvoorwaarden
collectieve sector

D
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Alle sprekers hebben al
opgemerkt dat wij voor de zoveelste
keer staan voor de verlenging van een
tijdelijke wet. Wij constateren dat dit
het geval is, omdat de regering er niet
in is geslaagd een meer definitieve,
structurele regeling tijdig aan de
Kamer voor te leggen.
Er hangen nog enkele punten in de
lucht, omdat in de schriftelijke
procedure zo onvolledig door de
regering is geantwoord. Voordat ik op
deze punten inga, wil ik een opmerking
maken over de stellingname ten
principale van de PvdA ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden in de
collectieve sector.
Er mag geen onduidelijkheid over
bestaan dat de fractie van de PvdA
kiest voor de mogelijkheid voor de
overheid, de regering, om bemoeienis
te kunnen hebben met de arbeidsvoorwaarden in de sector, die nu is
aangeduid als de gesubsidieerde en
gepremieerde sector. Omdat de
financiering hier vrijwel geheel op ten
laste van de gemeenschap komt, is
het naar onze mening volstrekt
legitiem als de overheid op dit punt
bemoeienis - in termen van: beheersing en beïnvloeding - wil hebben. Men
moet het niet voorstellen alsof dit
een volstrekt vrije kwestie is, waar de
overheid als het ware naast staat.
Vervolgens moet een parallel
worden getrokken ten aanzien van de
wijze waarop de beïnvloeding plaatsvindt tussen ambtenaren en werknemers in deze sector. Het is dan wel de
vraag, hoe dit moet worden uitgevoerd. De regering blijft in haar
antwoord op deze vraag in gebreke.
Zij valt in feite terug op hetgeen in
1979 is ingevoerd om bestekkortingen
mogelijk te maken. In onze visie moet
worden gekomen tot een loonsomtrend - afgeleid van de ontwikkelingen
in de marktsector - die vervolgens
onderhandelbaar wordt gesteld wat
de invulling betreft voor de ambtenaren en de trendvolgers uit de
verschillende sectoren.
In de onderhandelingen op basis
van een budgetsystematiek moet er
ruimte zijn. Men moet kunnen
bepalen of men de ruimte wil besteden
aan de volgende elementen - ik noem
er drie; het kunnen er echter meer
worden als de partners met elkaar
rond de tafel zitten - : arbeidstijdverkorting, lonen en salarissen en
rendementsverbetering. Ik wijs erop
dat het zeker in de gepremieerde en
gesubsidieerde sector uitermate
relevant kan zijn om door rendements-
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Buurmeijer
verbetering bij voorbeeld het aanbod
naar de 'gebruikers' in de welzijnssec
tor in stand te houden.
Ik durf dit duidelijk te zeggen,
omdat w i j weten dat in deze sectoren
van de zijde van de werknemers een
grote mate van bereidheid aanwezig
is o m als zodanig te onderhandelen.
Wij krijgen wel eens de indruk dat
deze mate van bereidheid de regering
eerder te groot is dan dat deze past in
haar beleid, met name als het gaat
o m het zetten van zeer forse schreden
op het punt van de arbeidstijdverkorting.
Vanuit deze positie - die w i j nu ten
aanzien van het overheidspersoneelsbeleid en ten aanzien van het inkomensbeleid hebben verwoord - beoordelen
w i j hetgeen de regering ons nu
voorlegt. Wij komen dan tot de
volgende conclusies. De regering stelt
ons in feite niet in staat o m de
afweging te maken die wij graag
zouden willen maken. Waarom stelt
de regering ons niet hiertoe in staat?
Wij hebben gevraagd om ons de
mogelijkheid te geven om te oordelen
over de risico's die worden gelopen in
het perspectief van wat de regering
voor ogen staat.
Wat gebeurt er nu? De regering
komt uiteindelijk in de nota naar
aanleiding van het eindverslag - na
aandringen van onze kant en, zoals ik
heb begrepen uit de stukken, van de
zijde van de VVD - met een bedrag.
Met stond vanochtend zelfs in de
krant: Er staat 1 miljard op het spel. Er
is niet geantwoord op de vraag over
wat er zal gebeuren in het perspectief
van hetgeen de regering voor ogen
staat. Dat is toch een heel reële vraag
van de zijde van leden van het
parlement.
Het is toch reëel o m op dit punt o m
opheldering te vragen. Wij krijgen dan
niets anders horen dan: 'De regering
werkt daaraan'. Wij missen echter
ieder denkbeeld over een mogelijke
uitwerking.
Deze tijdelijke wet is in het begin
van dit jaar nog eens beoordeeld door
een onderzoeksmissie van de ILO die
hiervoor in Nederland was. Die missie
was hier ook op bezoek bij de minister
en zijn departement. Ik heb begrepen
dat zij gisteren in de plenaire vergadering er hun dank over hebben uitgesproken, dat zij zo goed, zo fatsoenlijk
en zo netjes zijn ontvangen. Gisteren
werd echter in de plenaire vergadering van de ILO tot slot wel de hoop
uitgesproken dat de Nederlandse
regering gevolg zal geven aan
datgene wat door deze missie ter tafel
is gebracht.

De formulering dat de regering het
advies zal opvolgen is in termen
van het ILO aanzienlijk sterker dan de
formuleringen waarbij wordt gezegd
dat gevraagd wordt aan regering
rekening te wil houden met. Die
formulering wordt in veel andere
situaties gebruikt. Volgens de gekozen
formulering wordt dus de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
gevraagd het advies op te volgen.
Deze minister zegt echter dat
verdrag 87 eigenlijk niet van toepassing is en dat verdragen soepel
moeten worden toegepast. Ook op
dat punt zou flexibiliteit nodig zijn. Ik
vraag mij dan echter af: 'Waar zijn wij
nou mee bezig?' Uitgesproken
Nederland heeft zich als verdragspartner altijd uitermate loyaal opgesteld.
Het is dan ook vreemd dat Nederland
juist in dezen zich zo anders opstelt.
Ik wijs nogmaals op wat ik zoeven
al heb aangegeven. Wij constateren
dat op onze vragen geen antwoord is
gegeven. Er is wel demagogisch op
onze vragen gereageerd. Er is namelijk
gezegd dat er een bedrag van één
miljard gulden in het geding is. Wil de
bewindsman nader verduidelijken hoe
dat bedrag van één miljard gulden
moet worden gezien? Geldt dat
bedrag op jaarbasis, geldt het voor
het komende halfjaar en gaat men er
hierbij vanuit dat de sociale partners
onverwijld datgene wat in ca.o.'s
overeengekomen is en waar de 3%
korting als het ware doorheen loopt,
willen herstellen?
Ik vraag dit, omdat wij aanwijzingen
hebben dat de grootste organisatie van
werknemers op dit terrein, de ABVA/
KABO, best bereid is te verklaren dat
zij in dezen geenszins van plan is de
ca.o.'s 'aan te spreken'. Heeft de
minister dit wel eens nagegaan? Wij
hebben de indruk dat deze organisatie,
gelet op de situatie die inmiddels is
ontstaan en vanwege de wens voor
een betere regeling, bereid is tot
afspraken te komen. Waarom is deze
regering die weg niet op gegaan?
Juist deze regering geeft in alle stadia
te kennen dat zij veel waarde hecht
aan het overleg met de sociale
partners.
Ik wil nu nog even iets zeggen over
de opstelling van de regeringsfracties.
Daarbij is verbolgenheid en droefenis
aan de orde. Onderwijl wordt echter
geen enkele nader vraag gesteld over
het bedrag dat in het geding is.
Ik heb in dit verband nog een
vraagje. De regering zegt dat er ook
mensen zijn die ambtenaar zijn in de
zin van de Pensioenwet. Wil de
minister nu eens duidelijk maken o m
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wie het daarbij gaat? Naar ik heb
begrepen, kan het hier hooguit gaan
om enkele mensen die werkzaam zijn
bij bejaardenoorden en die door een
toevallige omstandigheid niet bij de
PGGM zijn aangesloten maar bij het
Abp.
Het kan dan dus nooit om erg veel
mensen gaan. Het kan hooguit een
paar duizend mensen betreffen. Welk
bedrag is daarmee dan gemoeid? Dit
aspect w o r d t nu bij het geheel
betrokken en de regering doet dat
nogal suggestief. Blijkbaar wil men de
regeringsfracties weer in de banken
krijgen.
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Misschien denkt de heer
Buurmeijer dat dat bedrag van één
miljard gulden mijn fractie tot de
gekozen opstelling heeft gebracht. Hij
heeft het dan echter mis. Ik verwijs
hem in dit verband naar het voorlopig
verslag. Hij kan dan zien dat wij de
huidige opstelling al eerder hadden.
Het gaat ons niet zozeer om dat
bedrag. Evenals de heer Buurmeijer
willen wij als overheid een betrokkenheid bij deze arbeidsvoorwaarden
kunnen hebben.
Op dit moment is er een betrokkenheid. Wij willen over een wijziging in
die betrokkenheid ook kunnen praten
vanuit de bestaande situatie en niet
vanuit een situatie waarbij er geen
wetgeving is. Het bedrag van één
miljard gulden speelt daarbij verder
geen rol.
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Die opstelling begrijp ik
in het geheel niet. Misschien wil de
heer Gerritse zeggen dat er een
andere regeling moet komen. Ik heb
in alle stadia begrepen dat dat de
opstelling van de fractie van het CDA
was. Als nu echter niet het zogenaamde 'eventuele risicomoment in het
geheel' aan de orde is, begrijp ik niet
waarom de heer Gerritse niet zegt dat
hij geen behoefte heeft aan een
instrument dat niet nodig is.
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Buurmeijer
beschuldigt de minister van demagogie. De heer Buurmeijer is echter nu
ook demagogisch bezig ten aanzien
van de regeringsfracties. Die indruk
heb ik althans. Dat bedrag van 1
miljard als zodanig heeft voor mij
geen rol gespeeld. Wij wisten dat er
vanzelfsprekend een financiële
betrokkenheid is. Daarom zeggen wij
dat er een structurele regeling moet
komen.
Er is op dit moment een regeling.
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Wat is er logischer dan de ene
regeling in de andere te laten overvloeien in plaats van de ene regeling
te laten wegvallen, zodat er een
situatie is zonder regeling om dan
vervolgens naar een nieuwe regeling
te streven? Wij vinden dat er eigenlijk
altijd een vorm van betrokkenheid
moet zijn. Wij hebben er ernstige
twijfels over of dat de huidige vorm
van betrokkenheid is, maar wij
wensen geen onderbreking in de
beschikbaarheid van zo'n instrument,
of het nu gaat om 50 miljoen, 100
miljoen of 1 miljard. Dat is voor mij
hetzelfde. Er moet een betrokkenheid
mogelijk zijn.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik begrijp
uit de woorden van de heer Gerritse
dat het financiële argument niet
doorslaggevend is. Ik neem daar nota
van. Des te grotere vraagtekens plaats
ik dan bij de opstelling van de fractie
van het CDA.
Ik wijs op het advies van de SER dat
op dit punt is uitgebracht, waaruit
blijkt dat het onverkort duidelijk is dat
niet op deze wijze moet worden
doorgegaan. Ik heb de ILO direct
contact mission al genoemd die hier
is geweest. Welke reden hebt u dan
om alleen te zeggen: er is iets en dat
moet maar blijven?
De heer Gerritse (CDA): Ik heb tegen
de heer Buurmeijer willen zeggen dat
dat bedrag van 1 miljard geen rol
speelt. De heer Buurmeijer voerde dat
bedrag expliciet op alsof dat bij ons
de doorslag zou hebben gegeven. Dat
is echter niet zo. Wij weten dat er een
financiële betrokkenheid is. Wij
vinden dat deze financiële betrokkenheid van de kant van de overheid min
of meer moet kunnen worden gereguleerd. Wij vinden dat er geen periode
moet zijn waarin die reguleringsmogelijkheid niet aanwezig is. Daarom
willen wij de ene wet in de andere
laten overvloeien.
U noemt het bedrag van 1 miljard
en wekt de indruk dat het voor ons
anders zou zijn geweest als het om 50
miljoen ging. Het gaat echter niet om
het bedrag, maar om een financiële
betrokkenheid waarvoor een instrument aanwezig moet zijn. Dat is het.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dan wil ik
aan het adres van de heer Gerritse
richten dat bij voorbeeld het in stand
houden van de aftopping van de
vakantietoeslag - dat is een ander
element; wij weten waar wij het hier
over hebben - blijkbaar maatgevend
is. Ik heb alleen geconstateerd dat de
regering in de schriftelijke procedure
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pas in laatste instantie niet onderbouwd en niet ingevuld het bedrag
van 1 miljard op tafel legt.
De heer Gerritse zegt dan: dat gold
niet voor ons, want wij vonden
onverkort dat deze regeling onverkort
in stand moet blijven. Ik neem daar
kennis van. Dat geldt dan wel voor de
opstelling van de fractie van de VVD,
die in alle stadia te kennen heeft
gegeven dit type wetgeving niet langer
te willen steunen.
De heer De Korte begon ook met te
zeggen zeer verbolgen te zijn, terwijl
hij zich in feite met een kluitje in het
riet laat afschepen. Hij accepteert het
zonder een nadere onderbouwing te
vragen. Vervolgens komt hij met een
motie in dit debat om zijn toekomstige
positie te kunnen markeren.
Ik vraag hem dan ook waarom hij
geen amendement heeft voorgesteld
om in de wet vast te leggen dat de
expiratiedatum 1 januari a.s. is. Als hij
dat alsnog wil doen, wil ik daar mijn
steun aan geven. Dan maakt hij
duidelijker wat hij van plan is te doen.
In alle situaties bejubelt hij dat er
vrijheid van onderhandelen moet zijn,
terwijl hij nu afgaat op onvolledige
informatie.
Ik durf het aan te zeggen dat de
regering niet kan waarmaken dat het
bedrag van 1 miljard dat zij ons nu
voorhoudt ook het effect zal zijn als
deze wet morgen niet meer bestaat. Ik
vind dat de Kamer de regering duidelijk
moet maken dat wij met dit type
wetgeving niet doorgaan, want anders
voorspel ik de regeringsfracties dat wij
begin volgend jaar op dezelfde wijze
voor een zoveelste verlenging staan.
De regering had het probleem kunnen
oplossen door met een definitieve
regeling te komen.
Ik wil wel eens van de minister
vernemen hoe de discussie op dat
punt verloopt. Ik houd hem daarbij
voor dat de hoofddirectie van de
NS in een contact met de vaste
commissie voor Verkeer en Waterstaat
heeft medegedeeld in een overleg
met de betrokken bewindsvrouwe dat
er grote behoefte aan was niet door te
gaan op deze wijze, maar een eigen
systematiek te hanteren.
Waarom gaat de regering dan toch
op deze wijze door? Is dat dan toch
dubbel spel van de bewindsvrouwe:
tegen de eigen mensen zeggen dat
het inderdaad anders moet en
onderwijl weer steun geven aan de
minister die hier nu zit en die nu komt
met de zoveelste verlenging van zo'n
wet?
Wij weten dat wat de welzijns-c.a.o.
betreft tripartite overleg bestaat over
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de vormgeving van de ca.o.'s. Wij
vinden dat dit voor de toekomst niet
gecontinueerd behoeft te worden; er
kan een ander model ontstaan. Kan
het bestaande model hierbij worden
toegepast? Het departement van WVC
zou een en ander, gelet op de traditie
die daar op dit terrein bestaat, kunnen
voortzetten.
Wij hebben de indruk dat de
regering geen prijs stelt op een
nadere discussie met mijn fractie op
dit punt. Zij geeft in feite niet de
antwoorden die wij bij de beoordeling
nodig hebben. Het is daarom vrijwel
onmogelijk voor een fractie als de
onze om de regering steun te kunnen
geven op het onderhavige terrein. De
regering gaat blijkbaar door op de
weg van het niet vergroten van een
verhoogde participatie van werknemers in deze sector. Zij wil de werknemers in een keurslijf houden,
onder andere door overdreven strakke
regelgeving. De regering handelt
daarmee in strijd met ILO-opvattingen
op dit punt.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van D'66
behoudt bezwaren tegen de verlenging
van de werkingsduur van de Tijdelijke
Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve
sector.
Ik betreur het overigens dat de
regering nog niet wil overgaan tot
openbaarmaking van het advies van
de Raad van State van 19 april 1984
over de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector. Nu de Raad van State
zelf verwijst naar bezwaren uit dit
advies, die ook tegen verlenging van
de tijdelijke wet gelden, blijft openbaarmaking gewenst.
Ik kom toe aan de wet zelf. Wij
staan op het standpunt dat het in het
algemeen ongewenst is voor de
arbeidsvoorwaarden van het personeel in de gesubsidieerde sector een
verdergaande beperking mogelijk te
maken dan voor de werknemers in
het particuliere bedrijfsleven. Het is
niet vanzelfsprekend, voor de trendvolgers dezelfde matiging in de arbeidsvoorwaarden op te leggen als voor
het overheidspersoneel.
De rechtspositie van de trendvolgers
is niet dezelfde als die van ambtenaren.
Voor de meeste groepen trendvolgers
is de rechtspositie namelijk slechter
dan die van de ambtenaren met
vergelijkbare functies. Dat geldt met
name in de gezondheidszorg en het
openbaar vervoer. De pakketvergelijking zal overigens duidelijk moeten
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Nypels
maken, hoe de verhoudingen precies
liggen. Het geforceerd opleggen aan
de trendvolgers van een grotere
matiging dan die voor de particuliere
werknemers wijst de fractie van D'66
af. Het is niet billijk verder vooruit te
lopen op de resultaten van de pakketvergelijking.
Bij onze fractie bestaat voorts
ernstige twijfel of ten principale een
speciale bevoegdheid van de rijksoverheid op haar plaats is om de arbeidsvoorwaarden in de trendvolgerssector
vast te stellen. Die twijfel geldt in het
bijzonder de groepen waarvoor de
rijksoverheid formeel-juridisch geen
werkgever is. Hierbij dient bedacht te
worden dat de trendvolgersgroepen
vallen onder de werkingssfeer van de
Wet op de Loonvorming.
In beginsel zou met betrekking tot
het afsluiten van collectieve arbeidsvoorwaarden in de gesubsidieerde
sector dezelfde vrijheid voor de
sociale partners behoren te bestaan
als in het particuliere bedrijfsleven.
Wetten die aan de rijksoverheid meer
bevoegdheden geven ten aanzien van
de arbeidsvoorwaarden in de gesubsidieerde sector dan de Wet op de
Loonvorming, tasten de contractvrijheid te sterk aan. Wel is het vanzelfsprekend dat de rijksoverheid de
omvang van de subsidiestroom naar
de gesubsidieerde instellingen
bepaalt.
Op grond van deze overwegingen is
de noodzaak van een nieuwe structurele wetgeving ter beheersing van de
ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van de trendvolgers nog niet
aangetoond.
De bezwaren van de Raad van
State, de Direct-Contact-Mission van
de ILO, de Commissie van Deskundigen van datzelfde orgaan en de SER
met betrekking tot de beperking van
de onderhandelingsvrijheid van de
sociale partners, hebben zowel
betrekking op de nieuwe structurele
wetgeving voor de trendvolgerssector
als op de bestaande tijdelijke wet van
1979. Ook dit gegeven vormt naar
onze mening een belangrijk argument
tegen een verdergaande verlenging
van de huidige Tijdelijke Wet!
Het valt te waarderen dat de
regering geen nieuwe poging zal
doen om de werknemers van de
sociale verzekeringen, de ziekenfondsen en de omroepen onder de
werking van de Tijdelijke Wet te
brengen. Daardoor vervallen de
bezwaren tegen de Tijdelijke Wet zelf
overigens niet.

gevolgen van het wegvallen van de
De regering heeft in de nota naar
tijdelijke wet, zeker geen 1 miljard
aanleiding van het eindverslag een
gulden kan bedragen, maar waarbedrag uit de hoed getoverd. Dit is
schijnlijk aanzienlijk lager.
een bedrag aan extra kosten dat zou
Zelfs als er een belangrijk bedrag
kunnen ontstaan als de bevoegdheid
uit zou rollen van bij voorbeeld 200
van de tijdelijke wet zou vervallen.
miljoen gulden, is het nog niet
Er zou een budgettair gat kunnen
vanzelfsprekend dat dit een structureel
ontstaan van circa 1 miljard gulden op
effect heeft, omdat het vanzelfsprejaarbasis. Dat is op zich zelf een
kend is dat de werkgevers dit zullen
bedrag dat niet te verwaarlozen is. Op
inbrengen bij de ruimte die aanwezig
grond daarvan heb ik mij georiënteerd
is bij het afsluiten van nieuwe ca.o.'s.
met name bij de grootste werkgever
Daarom blijft wat dit betreft onze
in de trendvolgerssector, de Nationale
conclusie recht overeind: wij moeten
Ziekenhuisraad. Deze raad is werkgeniet op de loop gaan voor de raming
ver ten aanzien van de particuliere
die de regering op tafel legt, want
ziekenhuizen en is daarbij verantwoordeze mist iedere grond. De conclusie
delijk voor de helft van de loonkostenis duidelijk: de tijdelijke wet behoort
som in de trendvolgerssector van 16
niet verlengd te worden!
miljard gulden, dus voor 8 miljard
gulden.
D
Ik heb gevraagd welke situatie
De heer Willems (PSP): Voorzitter! Ik
ontstaat als de tijdelijke wet buiten
zal mij beperken tot een uitvoerige
werking zou worden gesteld doordat
stemverklaring van onze fractie bij
geen verlenging plaatsvindt. Het
deze wet. Ik zal niet uitvoerig stilstaan
beeld was anders dan de regering in
bij de voorgeschiedenis van de
de nota naar aanleiding van het
verschillende tijdelijke wetten en ook
eindverslag doet voorkomen. De
niet ingaan op het nog onbekende
kortingen die de regering voor de
wetsontwerp dat de collectieve sector
ambtenaren heeft aangebracht van
in een meer definitief jasje zal moeten
3%, zijn in de ca.o. opgenomen in de
dringen. Daarover is nog te weinig
salaristabellen. Dat betekent dat als
bekend.
de beperkingen van de tijdelijke wet
Van belang is nu wel dat er weer
zullen vervallen, er wat dat betreft
een tijdelijke wet wordt verlengd, die
geen wijzigingen zullen ontstaan en
ook bij de vorige verlenging niet onze
niet automatisch de kortingen van 3%
instemming gehad heeft. Ik kan
ongedaan gemaakt zullen worden.
hiervoor nog enkele argumenten
Ongedaan gemaakt zou wel kunnen
herhalen en er zijn ook nog nieuwe
worden de beperking die in de
argumenten bij gekomen. De belangoverheidssector is aangebracht ten
rijkste is uiteraard dat wij tegen een
aanzien van de vakantietoeslag.
zoals in deze wet vastgelegde beperMij is voorgerekend welk bedrag
king zijn van de onderhandelingsvrijdaarmee gemoeid is. Dat is ongeveer
heid in de collectieve sector.
45 miljoen gulden. Daarbij moet
Wij zijn het op dat punt eens met de
worden vastgesteld dat de vakantiezeer kritische reacties van de Raad
toeslag ondertussen reeds is uitgevan State. Wij vinden verder dat de
keerd, zodat op grond daarvan het
bestaande kortingen die de overheid
zelfs juridisch twijfelachtig is of nog
toepast op overheidspersoneel en
een navordering zal kunnen plaatsvinuitkeringen niet automatisch dienen
den en of deze afgedwongen zal
door te werken naar de gepremieerde
kunnen worden. Dit betekent dat bij
en de gesubsidieerde sector. Bovende grootste werkgever in de trendvoldien heeft de overheid als subsidiënt
gerssector, waar de helft van de
al een behoorlijke greep op een groot
loonkosten heengaan, wat dit betreft
deel van het terrein waarover wij nu
hoogstens een schadepost op jaarbaspreken.
sis kan ontstaan van 45 miljoen
Er is bovendien een niet onaanziengulden.
lijk
verschil tussen hetgeen er bij de
Verder heeft men mij verteld dat de
overige ca.o.'s en arbeidsvoorwaarden ambtenaren rechtens is geregeld aan
rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
in de trendvolgerssector zeer heteroen
hetgeen in de gesubsidieerde en
geen zijn en dat in een groot aantal
gepremieerde sector is geregeld op
gevallen geen sprake is van een
dit punt. Ik denk hierbij bij voorbeeld
automatisch herstel van de kortingen
aan het verschil in de pensioenvoordie de regering via de trendvolgerswet
ziening.
heeft aangebracht. Vandaar dat de
Een ander argument, dat nu nog
conclusie niet anders kan zijn dan dat
meer speelt dan vroeger, is dat de
het bedrag dat gemoeid is met de
gesubsidieerde en gepremieerde
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Willems
sector al lang geen trendvolger meer
is, maar meer trendsetter is geworden.
Dat betekent dat zij aan moeten gaan
geven hoe de arbeidsvoorwaarden in
de rest van het bedrijfsleven moet
worden geregeld. Dat is een gans
andere situatie als in 1979. Het was
toen de bedoeling dat deze sector zich
aansloot bij hetgeen elders in het
bedrijfsleven gebruikelijk was.
Het volgende argument is ook van
latere orde. Het enige nivellerende
aspect dat in het verleden nog gold,
namelijk de aftopping van de vakantietoeslag, is inmiddels uit de maatregelen van de regering verdwenen. Het
instrumentarium wordt daar niet
meer voor gebruikt.
Ten slotte wil ik een argument
noemen dat alle andere argumenten
overbodig maakt, namelijk de uitspraken van de commissie van deskundigen en de direct contact mission van
de Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO) die zeer uitdrukkelijk stellen dat
deze wet op gespannen voet staat
met de internationale verdragen. Ik
ben het dan ook volstrekt niet eens
met de zeer matte en niet erg overtuigende verdediging die de minister
tegen deze duidelijke beschuldiging
inbrengt.
De minister zegt heel nadrukkelijk in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag dat er een budgettair gat
van circa 1 mld. op jaarbasis kan
ontstaan. Ik sluit mij aan bij alle
vragen die door de heer Buurmeijer
zijn gesteld. Wat is het feitelijk te
verwachten gat dat kan ontstaan,
gelet op de lopende ca.o.'s? Die zijn
allemaal bekend en de afloop is ook
bekend?
De feitelijke gevolgen van het
aflopen van deze tijdelijke wet kunnen
dus berekend worden. Het feit dat er
hier sprake is van een 'kan-mededeling', namelijk dat er een budgettair
gat van 1 mld. kan zijn, vind ik niet
meer dan een dreigement aan het
adres van de regeringsfracties. Dat
heeft ook zo gewerkt. Met name de
heer De Korte zegt dat hij voor dat
argument van de regering is gezwicht,
omdat hij een dergelijk budgettair
nadeel niet voor zijn rekening zou
willen nemen.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag noch elders wordt echter
duidelijk gemaakt welk budgettair gat
er eigenlijk zou ontstaan. Het zal
duidelijk zijn dat dit niet onze grootste
zorg is. Wij hebben ook niet het
gevoel dat er een budgettair gat
ontstaat. Wij hebben het gevoel dat er
daardoor een overigens welkome
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koopkrachtinjectie zal ontstaan voor
een belangrijke groep werknemers,
dat er een verbetering van de inkomens
tegenover staat, ook van de laagste
inkomens, en dat ten onrechte
bevroren afspraken daardoor weer
ontdooid zouden kunnen worden.
Mijn fractie zal tegen dit wetsontwerp stemmen, maar geeft
daarmee nog geen enkel oordeel over
het nog te bespreken definitieve
wetsontwerp over de collectieve
sector.

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik betreur het dat wij
vanavond moeten spreken over de
verlenging van de Tijdelijke Wet
Arbeidsvoorwaarden collectieve
sector en dat wij nog niet kunnen
spreken over hetgeen ook naar mijn
oordeel aan de orde had moeten zijn,
namelijk de structurele regeling
arbeidsvoorwaarden collectieve
sector. Die discussie hadden wij
vanavond eigenlijk al achter de rug
moeten hebben.
Opeenvolgende kabinetten hebben
ernaar gestreefd om een structurele
regeling tot stand te brengen. Wij
moeten echter constateren dat het niet
gelukt is om die regeling voor 30 juni
aanstaande, de einddatum van de
huidige wetgeving, tot stand te
brengen. Dat doet niets af aan de
serieuze inspanningen die wij ons
hebben getroost om in de zeer ruime
voorbereidingsperiode die er is
geweest tot resultaten te komen.
Ik heb er dus begrip voor dat de
VVD verbolgen is over het uitstel. Ik
heb met nog meer begrip vernomen
dat het CDA bedroefd is over het
uitstel. Als ik mijn eigen gevoelens
moet typeren, dan schaar ik mij
opnieuw en gaarne in de rijen van het
CDA.
Wat is de voorgeschiedenis geweest? Op 4 oktober 1978 is aan de
SER advies gevraagd. In die adviesaanvrage werd ingegaan op het eigen
karakter van de gepremieerde en
gesubsidieerde sector die gefinancierd
wordt ten laste van de collectieve
middelen. Vijfjaar later, september
1983, heeft de SER advies uitgebracht.
Alleen al uit die termijn is duidelijk dat
het ook voor de SER geen eenvoudige
zaak is geweest.
Daarna is door ons een eerste
schets van hoofdlijnen van een
structurele regeling opgesteld, die
eind 1983 en begin 1984 besproken is
met vertegenwoordigers van de
betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties. Mede op grond van die
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besprekingen is een wetsvoorstel
uitgewerkt, dat aan de Raad van State
is voorgelegd. De Raad van State
heeft eind april 1984 advies uitgebracht.
Gegeven die voorgeschiedenis is
het duidelijk dat de periode tussen
eind april en eind juni te kort is voor
de indiening en parlementaire
behandeling van een wetsontwerp.
Uitgaande van de noodzaak voor die
parlementaire behandeling in de
Tweede Kamer en in de Eerste Kamer
voldoende tijd uit te trekken, heb ik
besloten de huidige wet te verlengen.
Ik realiseer mij dat dat een noodoplossing is. Ik realiseer mij ook dat
gedurende die periode van verlenging
een terughoudende opstelling van de
kant van de overheid bij de hantering
van de wet gewenst is en dat het
ongewenst is tijdens de verlengingsperiode nieuwe groepen onder de
wettelijke regeling te brengen.
Verschillende sprekers hebben
gesproken over de noodzaak van
verlenging. Sommigen hebben
daarbij een vraagteken gezet. Ik ben
van mening dat een verlenging wel
degelijk noodzakelijk is, omdat bij het
ontbreken van regelgeving op dit punt
problemen kunnen ontstaan die in de
huidige financieel-economische
situatie onverantwoord zijn.
In die situatie is het namelijk
volstrekt noodzakelijk dat loonmatiging blijft bestaan. Dit betekent dat
wij tenminste moeten vasthouden aan
de loonmatiging die in de afgelopen
jaren is gerealiseerd. Wij moeten
ervoor zorgen aat die niet ongedaan
kan worden gemaakt.
In de meeste ca.o.'s is die matiging
niet verwerkt. De heer Nypels heeft
het voorbeeld genoemd van de
ziekenhuis-ca.o. waar de maatregel
althans ten dele verwerkt zou zijn in
de tabellen. Voorzover ik daarmee op
de hoogte ben is dat de uitzondering
die de regel bevestigt. Dat betekent
dat bij het vervallen van de wet de in
de arbeidsovereenkomsten opgenomen regelingen rechtsgeldig zijn. Dat
betekent dat iedere organisatie zich
daarop zou kunnen beroepen.
De heer Buurmeijer zegt geruststellend dat ABVA/KABO dat helemaal
niet van plan zou zijn. Ik neem dat
graag aan op zijn gezag. Dat bindt
daarmee nog niet ieder individueel lid
en dat zijn er nogal wat. Wij zouden er
dan ook ernstig rekening mee moeten
houden dat ook individuele leden een
beroep zouden doen op de rechter om
loon- en arbeidsvoorwaarden toe te
kennen conform de ca.o. Het gaat er
mij vooral om dat de overheid

5462

De Koning
betrokken blijft bij de beheersing van
de collectieve uitgaven, ook in deze
sector. Ik ben erg blij dat de heer
Buurmeijer dat met mij eens is. Over
de methode waarop dat moet gebeuren kunnen wij dan wel van mening
verschillen, maar dat principe is dan
in ieder geval heel duidelijk. Dat
rechtvaardigt dan ook de verlenging
van deze tijdelijke wetgeving, bij
gebrek aan een structurele wetgeving.
De heer De Korte (VVD): Maar de
minister wil ons toch niet verhelen dat
het bedrag, dat hij zelf op een maximum van één miljard berekent, een
zeer belangrijke rol speelt?
Minister De Koning: Het gaat mij niet
alleen om dat bedrag.
De heer De Korte (VVD): Zo gaat het
ook niet in de wereld. Het is nooit zo
dat iets alleen een rol speelt. Dat is bij
mij ook niet het geval. Het speelt
echter wel een buitengewoon belangrijke rol. Daar kan de minister toch
niet omheen.
Minister De Koning: Ik maak geen
afweging, ik vind het allebei belangrijke zaken. Het gaat mij ook om een
blijvende betrokkenheid van de
overheid bij de ontwikkeling van
kosten in het algemeen, ook van
lonen en arbeidsvoorwaarden, in deze
sector en om de noodzaak de collectieve uitgaven in deze sector te
beheersen.
Voorzitter! Sommige leden hebben
gevraagd: kunt u aangeven hoe dat
miljard is opgebouwd? Als de 3%
salariskorting nergens in een ca.o.
verwerkt zou zijn, zou het gaan om
een kleine 700 miljoen. De verlaging
van de vakantietoeslag betreft in
totaal zo'n 150 miljoen. Het gaat dan
in totaal om zo'n 40.000 of 50.000
mensen, voor wie deze inhoudingsregeling niet van toepassing zou zijn,
dus niet om enkele duizenden maar
om een tienvoud ervan. Zo kom je in
de buurt van een miljard, waarbij het
mij niet gaat om de cijfers achter de
komma.
De heer Buurmeijer (PvdA): In welke
sectoren zijn die 40.000 a 50.000
mensen werkzaam?
Minister De Koning: Voorzitter! Het
zijn er 28.000 bij de NS en 10.000 die
op grond van artikel B3 ambtenaar
zijn in de zin van de Pensioenwet.
Voorzitter! De heer Ernsting heeft
gezegd: als het gaat om een miljard
zie je pas hoezeer de regering de
gevangene is geworden van de wet. Ik
zou het willen omdraaien: als je ziet
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dat het gaat om een miljard komt in
dat bedrag tot uitdrukking het belang
dat de regering hecht aan de beheersing van de collectieve uitgaven in de
GMG-sector.
De heer Ernsting (CPN): Dat is een
andere formulering voor hetzelfde.
De heer Gerritse (CDA): Maar wel een
mooiere.
Minister De Koning: Ik vind de mijne
mooier; ik ben het eens met de heer
Gerritse.
Voorzitter! Gevraagd is: waarom is
het subsidie-instrument niet gehanteerd om die ongewenste gevolgen te
voorkomen? Ik denk dat wij ons
moeten realiseren dat het stellen van
subsidievoorwaarden de werkgever in
deze sectoren niet ontslaat van de
verplichtingen, die hij contractueel
heeft aangegaan. Dit betekent dat de
werkgever in een buitengewoon
moeilijke positie zou komen.
Als vastgehouden zou worden aan
een bepaald budget, terwijl tegelijkertijd maatregelen, die betrekking
hebben op een belangrijke post van
dat budget - de arbeidsvoorwaarden
- zouden wegvallen, kan de werkgever
zijn contractuele verplichtingen
slechts nakomen door te bezuinigen
op het voorzieningenniveau. Dat
hebben wij uitdrukkelijk willen
vermijden.
Ik kom dan tot de structurele wet,
waaraan gewerkt wordt. Ik wil op dit
moment niet ingaan op de inhoud van
het wetsontwerp, dat in voorbereiding
is. Ik vermeld wel dat ook de Raad van
State zegt ervan uit te gaan dat dit
wetsontwerp spoedig kan worden
ingediend. Wij willen dit wetsontwerp
niet los zien van het advies dat de
SER ter zake heeft uitgebracht, van de
uitkomsten van het overleg met de
betrokken werkgevers en werknemer
en van het advies van de Raad van
State.
Ik ben het dus eens met de heer
Gerritse, die heeft gezegd: ik ga niet
in op de inhoud van het wetsontwerp.
Dit neemt niet weg dat, voor zover
opmerkingen over de inhoud van die
structurele wet zijn gemaakt, wij
daarvan goede nota zullen nemen. Ik
ben van mening dat de Kamer dat
wetsvoorstel straks moet beoordelen
te zamen met het advies van de SER
en met het advies van de Raad van
State. Het perspectief, waarom
gevraagd is, wordt bij die gelegenheid
in zijn samenhang geboden. Ik hoop
dat wij binnen enkele weken dat
wetsvoorstel aan de Kamer kunnen
aanbieden.
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Voordat het in de Ministerraad
wordt behandeld, zal ik nog een
gesprek hebben met werkgevers en
werknemers, die ik heb uitgenodigd
om over het voorgenomen wetsvoorstel van gedachten te wisselen.
Daarbij neem ik wel degelijk ook in
aanmerking de discussies, die de
afgelopen week in Genève in de ILO
zijn gevoerd, discussie waarin met
name is aangedrongen op de consultatie van werkgevers en werknemers,
alvorens het wetsvoorstel definitief
vast te stellen. Ik hoop dat die consultatie tot begrip en zo mogelijk tot
overeenstemming zal leiden.
De heer Gerritse heeft nog een
opmerking gemaakt over het aflopen
van de geldigheidsduur van de wet
voor 1 april 1985. Zoals al in de
memorie van antwoord is gesteld, kan
de tijdelijke wet vervallen op het
moment van de inwerkingtreding van
de structurele wet.
De heer Ernsting heeft gevraagd:
valt er bij het in werking treden van
de nieuwe structurele wet alsnog een
gat van een miljard? Dat is niet het
geval. De nieuwe wet sluit aan bij de
thans geldende lonen en arbeidsvoorwaarden.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het
eens met de strekking van de motie
van de heer De Korte. Er staat in dat
recht moet worden gedaan aan het
beginsel van de autonomie van de
onderhandelende partijen. Het woord
'autonomie' vind ik echter niet zo
gelukkig. Ik ken de groepering van de
Autonomen en ik heb er nooit erg
veel verwantschap mee gevoeld;ik
denk dat dat ook geldt voor de heer
De Korte. Ik geef de voorkeur aan de
volgende tekst: die recht doet aan het
beginsel van de eigen verantwoordelijkheid van de onderhandelende
partijen. Onder die aantekening heb ik
tegen aanvaarding van de motie geen
bezwaar.

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het doet mij genoegen dat
de minister het eens kan zijn met de
strekking van mijn motie. Hij geeft de
voorkeur aan 'eigen verantwoordelijkheid' boven 'autonomie'. Toch geef ik
de voorkeur aan het laatste woord,
omdat het duidelijk maakt wat wij in
dezen voorstaan. Ik heb overigens
geen enkel moment gedacht aan de
groepering van de Autonomen en ik
vond het een beetje merkwaardig dat
de minister dat wel deed. Maar ik
weet natuurlijk niet met wat voor
soort mensen de minister omgaat als
hij thuiskomt.
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De Korte
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het
gevoel dat met de subsidievoorwaarden toch wel iets meer te doen valt
dan de minister nu suggereert. Ik heb
er begrip voor, dat hij er niet veel mee
kan doen als de contracten al zijn
afgesloten. In mijn eerste termijn heb
ik echter gevraagd in hoeverre bij
nieuw af te sluiten ca.o.'s - zelfs in
het kader van deze tijdelijke wet - met
de subsidievoorwaarden te werken is.
Als de structurele wet er is, treedt een
nieuwe situatie in en het zou een
goede zaak zijn als de minister
daaraan aandacht zou besteden bij
nieuw af te sluiten ca.o.'s.
Ik heb begrepen dat de ziekenhuisc.a.o. - één van de belangrijkste - per
1 juli moet worden vernieuwd. Welnu,
daar doet zich dan een goede gelegenheid voor.

D
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Allereerst wil ik een
opmerking maken aan het adres van
de heer Gerritse van het CDA en de
daaraan verwante minister, niet alleen
omdat zij lid zijn van dezelfde partij
maar ook omdat ze ongeveer hetzelfde
zeggen in dit debat. De heer Gerritse
heeft gezegd dat hij liever vanuit een
bestaande situatie redeneert dan
vanuit een blanco situatie die wij
zouden krijgen als deze wet niet zou
worden verlengd. Dat is een indicatie
van wat het CDA en de minister
verwachten van een definitieve
regeling.
De bestaande situatie wordt ernstig
bekritiseerd vanwege de gedetailleerdheid van de ingrepen. Als deze wet
niet wordt verlengd, worden de
ca.o.'s vastgesteld in onderling
overleg tussen de sociale partners;
als je prioriteit geeft aan een bestaande
situatie boven een blanco situatie, zeg
je ook iets over de definitieve regeling
die wij binnenkort zullen krijgen. Ik
kan er ten minste geen andere
conclusie uittrekken.
De heer Gerritse (CDA): Die conclusie
is natuurlijk voor rekening van de
heer Ernsting. De huidige wet en de
structurele wet moeten een beïnvloedingsmogelijkheid hebben ten
opzichte van de arbeidsvoorwaarden
in de collectieve sector. Ik vind het
ongewenst een situatie te hebben
waarin deze beïnvloedingsmogelijkheid ontbreekt. Daarvan zou echter
sprake zijn als deze wet niet werd
verlengd en er niets voor in de plaats
kwam.
Hij kan uit mijn woorden nooit de
conclusie trekken dat die structurele
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wet dus hetzelfde zou moeten inhouden, bij voorbeeld dezelfde mogelijkheid van een gedetailleerde ingreep,
als de huidige wetgeving. Dat heb ik
niet gezegd en ook niet bedoeld.
De heer Ernsting (CPN): Ik heb in
ieder geval opgemaakt dat u de
overheidsbetrokkenheid, uitgedrukt in
budgettering en vervolgens de
partners vrijheid laten om in onderling
overleg tot arbeidsvoorwaarden te
komen, zoals de heer Buurmeijer,
maar ook anderen hebben geopperd,
een veel te geringe betrokkenheid
vindt.
De heer Gerritse (CDA): Ook deze
conclusie is weer voor uw rekening. Ik
heb ook daar niets over gezegd, maar
wel dat wij over die komende wet nu
niet moeten praten, want die is nu
niet aan de orde!
De heer Ernsting (CPN): Maar dan
blijft voor mij de vraag - dat zal te
zijner tijd wel duidelijk worden waarom u dan liever redeneert vanuit
een bestaande situatie dan vanuit een
overigens helemaal niet blanco
situatie, want er zijn afspraken en er is
overleg. Kennelijk hebt u daar niet
voldoende vertrouwen in!
De heer Gerritse (CDA): Ik schijn mij
erg moeilijk uit te drukken. Ik heb
alleen maar willen zeggen dat er naar
mijn mening een instrument moet zijn
voor de overheid om deze arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector te
beïnvloeden. Dat instrument is er op
dit moment en dat zal er, misschien in
een heel andere vorm, ook zijn in de
nieuwe wet. Als deze wet verdwijnt,
maar de nieuwe is er nog niet, dan is
dat instrument er niet en dat vind ik
fout. Meer heb ik niet gezegd en meer
kunt u ook niet uit mijn woorden
halen.
De heer Ernsting (CPN): Ik zal mijn
poging maar opgeven om nu al een
voorschot te nemen op de discussie
die kennelijk nog moet komen.
De heer Gerritse (CDA): Ik zal u dat
voorschot niet geven; het zal u te
zijner tijd allemaal aangezegd worden!
De heer Ernsting (CPN): Mijn tweede
opmerking. Voorzitter, betreft de
kwestie van die 1 mld. Hoe gaat dat
nu als wij over een half jaar over de
definitieve regeling gaan praten? De
minister heeft gezegd dat het gat van
1 mld. dan niet speelt, omdat de
nieuwe wet aan zal sluiten bij de
geldende arbeids- en loonvoorwaarden.
Dan begrijp ik het eerlijk gezegd
niet meer, want voor zover ik
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eindverslag zullen ook dan nog steeds
uit de nota naar aanleiding van het
eindverslag zullen ook dan nog steeds
enkele ca.o.'s gelden. Op het moment
dat de nieuwe wet aan de orde komt,
zal het natuurlijk nog wel degelijk een
rol spelen.
Wat nog veel sterker aan de orde is,
is het feit dat wij uiteraard een
discussie gaan krijgen over het
ombuigingsbeleid voor het nieuwe
begrotingsjaar 1985, waarvan de
bekende taakstelling luidt 3 mld. voor
de arbeidsvoorwaarden ambtenaren
en collectieve sector. Er is dus sprake
van een doorwerking naar de collec
tieve sector. Mijn vraag in eerste
termijn is geweest of dit het probleem
niet nog eens verzwaart voor de
situatie waarin wij begin 1985 over
een nieuwe wet moeten gaan praten.

D
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De minister heeft
geconstateerd, dat de opvatting die ik
ten toon heb gespreid aangaande de
stelling dat de overheid een betrokkenheid dient te hebben bij het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector die
hier nu in het geding is, overeenstemt
met die van de regering. Ik heb haar
daarom ook zo nadrukkelijk naar
voren gebracht. Hij moest daarop
aansluitend echter constateren, dat de
methoden waarlangs die beïnvloeding,
die beheersing kan worden geëffectueerd, wel eens uiteen zouden kunnen
lopen.
Vandaag nu is die concrete situatie
aanwezig, maar wat ik ernstiger vind,
is dat de minister ook geen poging
doet om ook voor het wat langere
termijnbeleid op dit punt - waar ik
opnieuw een gedachte heb ontvouwd
over de wijze waarop dat voor deze
sector zou kunnen - op die gedachte
te reageren en, nogmaals, daarmee
ook geen afwegingskader biedt aan
een partij die zegt op dit punt wél
over een instrument te willen beschikken en de nu ontstane situatie, in het
licht van wat in de toekomst moet
gaan gebeuren, wil beoordelen.
Want dat mag in het kader van een
SER-advies, dan mag daarbij het
advies van de Raad van State worden
betrokken, maar dat is niet op dit
moment. Op die wijze blijft de
regering in feite volharden in haar
opzet om nu te verlengen zonder ook
maar iets aan te geven van de weg
die zij vervolgens wil gaan met een
structurele regeling. Zij schiet op dat
punt dan ook nadrukkelijk tekort om
enig perspectief te bieden in de wijze
waarop.
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Buurmeijer
Ik constateer, dat nu de regeringspartijen hebben gezegd dat zij dit
zullen steunen, de een zonder 1 mld.,
de ander met 1 mld. als argumentatie
daarbij, de minister blijkbaar van
mening is geen verdere informatie
meer te behoeven te verstrekken.
Het viel mij op dat de minister een
heel selectieve weergave gaf van de
ILO-opvatting door te zeggen dat men
er daar prijs op stelt dat de sociale
partners worden geconsulteerd. Dat is
inderdaad het uitgangspunt, maar
vervolgens is naar voren gebracht
- dit is in feite ook in het verdrag
vastgelegd - dat reëel en vrij moet
kunnen worden onderhandeld. Die
vrijheid biedt u de mensen niet door
ze vooraf bij u aan tafel te roepen om
ze te vertellen hoe het zal worden
gedaan, om vervolgens uw eigen
gang te gaan. Het verdrag dat wij
hebben getekend houdt dus wel
degelijk veel meer in.
De regering maakt het ons ook
voorwaar- waar wij op een hoofdpunt
zeggen dat wij over een instrument
willen beschikken - niet mogelijk om
elkaar thans op dit punt te vinden. Het
mogelijke ontstaan van een lek dat
niet onderbouwd wordt vinden wij
niet doorslaggevend. Mijn advies aan
mij fractie zal zijn om geen steun aan
dit wetsontwerp te geven.
De heer De Korte (VVD): Voorziet het
PvdA-plan in de consequentie van
deze opstelling in dezen? Als hiermee
een gat van maximaal 1 mld. wordt
geschoten, zal dat ook in uw plan
ontstaan. Hebt u machtiging om nu te
zeggen dat dat dan maar moet
gebeuren?
De heer Buurmeijer (PvdA): Het gaat
helemaal niet om het geven van een
machtiging, want dan geeft u de
oppositie nu een macht die zij nog
nooit heeft gehad. Wees daarvoorzichtig mee! Wij hebben de grootst
mogelijke twijfel aan dit argument
van de regering. Als de mensen
waarom het nu gaat, weten dat het
beleid van de PvdA wordt gerealiseerd,
zou je eens moeten kijken wat voor
fantastische zaken op dat punt zijn te
doen. Ik betwijfel niet dat wij op dat
punt met de uitvoering van ons
sociaal-economisch alternatief in de
problemen zouden komen.
De heer De Korte (VVD): U gelooft in
de goedheid van de mens.
De heer Buurmeijer (PvdA): Het
laatste wat je moet opgeven, is het
geloof in de bereidheid van mensen
om onder de huidige omstandigheden
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mee te werken aan een aanvaardbare
oplossing.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik blijf ernstig twijfelen aan
de juistheid van de raming die de
regering op tafel legt ten aanzien van
het gat van 1 mld. dat zou ontstaan
als de bevoegdheden van de regering
ingevolge de tijdelijke wet zouden
komen te vervallen. Ik heb al aangegeven dat de grootste werkgever in
de sfeer van de particuliere ziekenhuizen een heel ander beeld presenteert.
Daarbij gaat het op jaarbasis hoogstens
om een bedrag van 45 min. en zelfs
dat is nog niet eens zeker.
De regering kan nu wel zeggen dat
dit de uitzondering is die de regel
bevestigt, maar wat is dan de regel?
Deze uitzondering omvat in ieder
geval al 50% van het totaal. Ik acht
het gewenst dat de regering nadere
informatie geeft over de andere
sectoren. De informatie die ik erover
heb gekregen, duidt erop dat het zeer
heterogeen is geregeld, waarbij de
raming op geen enkele wijze een getal
kan opleveren dat in de buurt van 1
mld. ligt.
Bij combinatie van de informatie van
de heer Buurmeijer en mijzelf blijkt, dat
volgens de grootste vakbond en de
grootste werkgever op dit terrein geen
enkel automatisme in werking wordt
gesteld om de ambtenarenkortingen
ongedaan te maken, zeker niet als het
gaat om de structurele effecten op
langere termijn. Wat dat betreft, moet
ik de argumentatie van de regering van
de hand wijzen.
Als wij een stem uitbrengen voor de
motie van de heer De Korte - dat is
zeer waarschijnlijk - dan doen wij dat
met de aantekening dat voor ons niet
vaststaat dat er een structurele wet
moet komen. Wij doen dat wel om
ons aan te sluiten bij de strekking van
de motie, dat een eind moet worden
gemaakt aan de gedetailleerde
bemoeienis van de overheid met de
arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en gesubsidieerde sector en dat
het principe van de contractvrijheid in
die sector zoveel mogelijk moet
worden hersteld.
Een ander punt dat ons teleurstelt
in de beantwoording door de minister,
is het feit dat de regering het advies
van de Raad van State over de
ontwerp-Wet arbeidsvoorwaarden
ontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector niet over wil leggen.
De Raad van State heeft in zijn advies
ter zake van de tijdelijke wet verwezen
naar het eerder uitgebrachte advies
over de zogenaamde structurele wet.
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Ik vind het dan ook vanzelfsprekend
dat dit advies openbaar wordt
gemaakt. Ik heb nog eens nauwkeurig
nagegaan welke criteria de Wet
openbaarheid van bestuur op dit punt
kent ten aanzien van het openbaar
maken van adviezen in het algemeen
en van de Raad van State in het
bijzonder. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat geen enkel artikel of lid
van een artikel openbaarmaking van
het advies in de weg staat. Op grond
daarvan dien ik een motie in.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Nypels
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de bezwaren van
de Raad van State, in zijn advies van
19 april 1984, no. W 12.84.0087/25.4.16,
betreffende een ontwerp-Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de
gepremieerde en gesubsidieerde
sector geuit, in belangrijke mate van
toepassing zijn op de verlenging van
de werkingsduur van de Tijdelijke Wet
Arbeidsvoorwaarden collectieve
sector;
van mening, dat de Wet Openbaarheid
van Bestuur en artikel 68 van de
Grondwet openbaarmaking van het
advies rechtvaardigen;
verzoekt de regering, het bovengenoemde advies van de Raad van State
openbaar te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 10(18394).

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik constateer dat de heer
De Korte vasthoudt aan de term 'het
beginsel van autonomie voor de
onderhandelende partijen'. Ik heb de
neiging, hieraan toe te voegen: 'en de
eigen verantwoordelijkheid van de
overheid'. Dan waren wij ook op dit
punt rond, wat mij betreft. Ik zeg
echter opnieuw dat het niet mijn
motie is.
Voorzitter! De heer De Korte zegt:
met subsidievoorwaarden zou toch
meer te doen zijn dan nu in de
tijdelijke wet wordt gehonoreerd. Ik
wil niet zeggen 'wordt mogelijk
gemaakt', want ik denk dat de tijdelijke
wet het inderdaad ook mogelijk maakt
om ook via subsidievoorwaarden te
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De Koning
trachten tot beheersing van collectieve
uitgaven te komen, maar de wet zelf
gaat natuurlijk aanzienlijk verder.
Het is natuurlijk wel zo - ook met
verwijzing naar de nu in voorbereiding
zijnde nieuwe ziekenhuis-c.a.o. - dat
wij van onze kant zullen proberen bij
de toepassing van de Tijdelijke Wet
arbeidsvoorwaarden collectieve
sector al zoveel mogelijk rekening te
houden met het nieuwe wetsontwerp.
Dat betekent dat wij vanuit de geest
van het nieuwe wetsontwerp de
bestaande wetgeving zullen toepassen
bij de beoordeling van die CAO.
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik constateer hieruit dat
de minister dus al zeer ver is in zijn
gedachten om zodanig te kunnen
handelen als hij zojuist aangeeft.
Waarom geeft hij daarover hier niet
meer duidelijkheid?
Minister De Koning: Voorzitter! Ik
denk dat die duidelijkheid pas gegeven
kan worden wanneer het nieuwe
wetsontwerp ter tafel ligt incombinatie
met het advies van de Raad van State.
Dan kan duidelijk worden langs welke
lijnen wij in de komende jaren willen
handelen. Het is echter wel zo dat de
toepassing van de huidige tijdelijke
wet een zekere marge geeft die wij
zullen gebruiken om al zoveel mogelijk
de overgang naar het nieuwe wetsontwerp te maken.
De heer Buurmeijer (PvdA): Gaat de
minister dan opnieuw naar de Raad
van State om advies te vragen?

blematiek van 1985 de discussie over
de nieuwe wetgeving zal verzwaren.
Ik zie althans geen verzwarende
factoren.
De heer Ernsting (CPN): De minister
zegt, dat de nieuwe wet naadloos zal
aansluiten bij de bestaande wetgeving,
bij deze tijdelijke wet op dit punt van
de kortingen die zijn doorgevoerd en
die niet overeenkomen met de
ca.o.'s.
Betekent dit dat hij zegt dat ook de
nieuwe wet dus in dat opzicht zal
afwijken van die bestaande ca.o.'s.
Met andere woorden: de bezwaren
van de ILO gaan net zo goed op voor
de nieuwe wet als voor de tijdelijke
wet die er nu ligt.
Minister De Koning: Men kan niet
stellen dat de ILO bezwaren heeft
tegen de beperkingen die zijn aangebracht en zeker niet tegen een
handhaven van die beperkingen bij
een overgang van nieuwe wetgeving
die qua methodiek, ook voor wat
betreft het overleg tussen werkgevers,
werknemers en overheid meer
aansluit bij artikel 87 dan de thans van
kracht zijnde tijdelijke wet.
De heer Ernsting (CPN): De ILO heeft
er bezwaar tegen dat de overheid in
gedetailleerde ingrepen dergelijke
maatregelen in deze sfeer heeft
getroffen. U zegt dat die nieuwe wet
naadloos zal aansluiten. Dan zal dat
dus ook het geval zijn in die nieuwe
wet. Dat bezwaar blijft dan bestaan,
lijkt mij. Misschien loop ik nu vooruit
op de zaken.

Minister De Koning: Vrij essentieel,
mijnheer de Voorzitter, is een vrij
arbitrair woord. Ik houd ernstig
rekening met het advies van de Raad
van State.
De heer Ernsting is wederom
teruggekomen op het gat dat zou
kunnen onstaan bij de overgang naar
de nieuwe wetgeving. Ik geef u
nogmaals de verzekering dat dit niet
het geval zal zijn. De nieuwe wetgeving
zal naadloos aansluiten bij de bestaande wetgeving, althans op dit punt. Het
is ook niet zo dat de ombuigingspro-

Minister De Koning: Voorzitter! In
ieder geval moet ik zeggen dat de
methode van onderhandelen met
name centraal staat in de aanbevelingen van de kant van de ILO.
Voorzitter! De heer Buurmeijer
heeft gezegd, de methoden waarlangs
u die verantwoordelijkheid van de
overheid tot gelding wilt brengen, zijn
mij nog niet helemaal duidelijk. Dat
heeft natuurlijk ook alles te maken
met de inhoud van het nieuwe
wetsontwerp zoals ik ook al in eerste
ronde heb gezegd.
De ILO heeft niet alleen gesproken
over consultaties maar ook over
vrijheid van onderhandelen. Inderdaad
gaat het verdrag over vrijheid van
organisatie en wordt daaraan verbonden vrijheid van onderhandelen.
Ik denk dat je een onderscheid moet
maken tussen het overleg over de
nieuwe wetgeving met de sociale
partners en het overleg over de
arbeidsvoorwaarden onder de
toepassing van de nieuwe wet. ueze
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Minister De Koning: Dat ligt niet in
mijn voornemen. De Raad van State
heeft advies uitgebracht. Dat advies
zal voor zover dat mogelijk is worden
verwerkt en dan ligt het wetsontwerp
met het advies bij de Kamer.
De heer Buurmeijer (PvdA): Moet ik
daaruit concluderen dat u niet van
plan bent vrij essentieel te wijzigen in
datgene wat u bij de Raad van State
heeft neergelegd?

zaken hebben wel met elkaar te
maken, maar zijn toch verschillend.
Het gaat mij om consultatie van de
sociale partners over de nieuwe
wetgeving.
De heren Buurmeijer en Nypels
hebben gezegd dat de argumenten
omtrent het lek van 1 miljard dat kan
ontstaan, niet erg overtuigend zijn. De
heer Nypels heeft zijn twijfel omtrent
de raming nog eens toegelicht. Dit is
voor mij niet het belangrijkste punt.
Voor mij is van belang het vermijden
van het vallen van financiële gaten èn
het door middel van de wetgeving
betrokken zijn van de overheid bij de
beheersing van de collectieve uitgaven.
Ik heb dus twee oogmerken. Als
men het ene oogmerk niet geldig
vindt, val ik terug op het andere. Dat
is voor mij een voldoende reden. De
heer Nypels heeft een motie ingediend
over de publikatie van een advies van
de Raad van State. De heer Nypels
heeft gelijk. Niets staat publikatie in de
weg. Niets verplicht tot publikatie. Het
is een geheel vrije zaak. Ik wil mij
aansluiten bij het gebruik dat het
advies van de Raad van State wordt
gepubliceerd tegelijk met het wetsontwerp. Dan kunnen beide stukken in
onderlinge samenhang worden
beoordeeld.
De heer Nypels (D'66): Maar de Raad
van State verwijst bij het wetsontwerp
waarover wij nu spreken, naar het
vorige. Ik neem aan dat men gemakshalve heeft gezegd dat een groot
aantal bezwaren al is vastgelegd in
een ander advies. Het is dan toch
logisch dat het advies ook bij dit
wetsontwerp wordt overgelegd.
Minister De Koning: Het wordt ook bij
dit wetsontwerp overlegd. Dat is geen
probleem. In de memorie van toelichting wordt aangegeven hoe wij het
advies van de Raad van State in dit
wetsontwerp hebben verwerkt.
De heer Nypels (D'66): Er is nu
waarschijnlijk sprake van spraakverwarring. Ik kan de minister niet
volgen.
Minister De Koning: Ik weet niet over
welk wetsontwerp de heer Nypels het
heeft, maar ik heb het over het
wetsontwerp dat binnen enkele
weken aan de Kamer zal worden
overgelegd, nadat de werkgevers en
werknemers zijn geconsulteerd en
uiteraard nadat het wetsontwerp de
ministerraad is gepasseerd.
De heer Nypels (D'66): Het daarbij
horende advies van de Raad van State
wordt binnen enkele weken overgelegd?
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De Koning
Minister De Koning: Dat is inderdaad
de bedoeling.
Motie
De Voorzitter: De motie-De Korte
(18394, nr. 9) is in die zin gewijzigd,
dat het dictum thans luidt:
verzoekt de regering met klem, ten
spoedigste met een voorstel voor een
structurele wet te komen, die aan de
gedetailleerde bemoeienis van de
overheid met de arbeidsvoorwaarden
in de gepremieerde en gesubsidieerde
sector een einde maakt en die recht
doet aan het beginsel van autonomie
voor de onderhandelende partijen
met inachtneming van de eigen
verantwoordelijkheid van de overheid,.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 11 (18394).
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de in
verband met dit wetsvoorstel noodzakelijke stemmingen a.s. donderdag
aan het eind van de vergadering te
houden.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over de honorering van
raadsleden ca. (18100 Vil, nr. 49).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de PPR is
het niet eens met de verlaging van de
maximumvergoeding voor leden van
de provinciale staten en voor leden
van de gemeenteraad met 10%
ineens. Het werk van deze leden is de
afgelopen jaren zeer sterk toegenomen
en het gaat onzes inziens niet aan om
daar geen enkel oog voor te hebben.
Deze mening staat geheel los van
de argumentatie van de minister om
met de onderhavige wijziging te
komen. De toegenomen werkdruk
heeft voor een aantal leden ook
gevolgen voor de inkomenspositie.
Wanneer zij namelijk een betaalde
baan hebben, moeten zij bij toeneming
van de werkdruk meer uren vrij
nemen. Zij krijgen dan dus te maken
met loonderving.

Tweede Kamer
26 juni 1984

Bovendien is er een toenemend
aantal leden dat in het geheel geen
betaalde baan heeft. Die leden
moeten van de vergoeding leven.
Voor deze mensen is een verlaging
met 10% ineens helemaal een harde
klap. Weliswaar gaat het hierbij om
een kleine groep, maar die groep is er
wel.
Door arbeidstijdsverkorting gaan de
reële inkomens van de burgers er op
achteruit. Tegenover die achteruitgang
staat echter meer vrije tijd, bij voorbeeld extra roostervrije dagen. Een
koppeling aan deze inkomens betekent
voor raads- en statenleden wel dat zij
een lagere vergoeding krijgen, maar
niet dat zij ook minder werk krijgen.
Integendeel! Zij hebben meer werk.
Deze belangrijke aspecten missen wij
geheel in het wijzigingsvoorstel van
de minister. Mede daarom lijkt het
mijn fractie niet juist deze verlaging
zonder meer en zonder nader onderzoek over deze aspecten door te
voeren. Ik wil daarom de Kamer de
volgende motie voorlegggen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Lankhorst
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening, dat de toegenomen
werkdruk, de daarmee samenhangende loonderving en de inkomenspositie
van leden van provinciale staten en
van gemeenteraden betrokken
moeten worden bij de voorgenomen
10% verlaging van de maximumvergoeding voor de werkzaamheden van
deze leden;
verzoekt de regering, het voornemen
om de maximumvergoeding 10% te
verlagen op te schorten, totdat in
overleg met IPO en VNG voldoende
inzicht verkregen is in de toegenomen
werkdruk, de loonderving en de
inkomenspositie van de leden van
provinciale staten en van gemeenteraden en de Kamer daarover is geïnformeerd,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.

van de regering, leidt tot een debat in
de Kamer. Daarbij zijn drie punten aan
de orde.
Voor de raadsleden andere indexcijfers hanteren leidt tot 10% korting nu.
Van belang is in het oog te houden
dat de vergoedingsregelingen voor
raads- en statenleden voor een deel
bedoeld zijn als loondervingsregelingen. Bij een dergelijke loondervingsregeling moet er rekening mee
worden gehouden dat de leden
afkomstig zijn uit alle categorieën van
bedrijvigheid. Dat derhalve de
gemiddelde loonindex voor bedoelde
vergoeding gehanteerd moet worden,
leidt aan de ene kant tot de conclusie
dat er geen aanpassing van de index
moet plaatsvinden en aan de andere
kant tot de conclusie dat voor die 10%
korting niet voldoende motivatie
aanwezig is.
Er is een directe relatie met de
verbetering van de rechtsposite van
de wethouders in dezen. Dit heeft te
maken met financiering daarvan. Wij
zijn van mening dat die verbetering
doorgang moet vinden. Dat hebben
wij ook duidelijk gemaakt. De wijze
van financiering die daarvoor gevonden is, is naar onze mening echter
niet juist. Ten aanzien daarvan zouden
wij tot geheel andere afspraken willen
komen. Naar onze mening moet deze
financiering besproken worden in het
kader van de begroting voor 1985 en
in het kader van het Gemeentefonds.
Ik wijs voorts op het rapport 'De
wethouder gewaardeerd'. In het licht
van dat rapport zou de rechtspositie
van de wethouders in het algemeen
nader moeten worden bezien. Dat is
echter een zaak voor de wat langere
termijn. Daarover zullen wij ook nog
nader van gedachten moeten wisselen.
Ook dat zal moeten gebeuren in het
kader van de begroting voor 1985.
Dit alles bij elkaar brengt ons aan
de ene kant tot een afwijzing van het
voorstel ten aanzien van de raadsleden
en aan de andere kant tot ondersteuning van de maatregelen ten aanzien
van de rechtsposite van de wethouders
waarbij enig perspectief zal moeten
worden geboden voor te toekomst.
Over één onderdeel van mijn betoog
wil ik de Kamer een motie voorleggen.
Motie

Zij krijgt nr. 50(18 100-VII).

D
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Een mondeling overleg
waarin bij de Kamer grote eensterrv
migheid bestond over de voornemens

Arbeidsvoorwaarden
collectieve sector
Honorering raadsleden ca.

De Voorzitter: Door de leden Alders,
Mateman en Lauxtermann wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
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Voorzitter
overwegende, dat de regering
voornemens is in de rechtspositie van
de wethouders een aantal verbeteringen aan te brengen en dat een deel
van de financiering daarvan gevonden
wordt in een verlaging van de vergoeding van de leden van provinciale
staten en van de raad;
van mening, dat het gewenst is dat de
voorgenomen verbeteringen in de
rechtspositie van wethouders zo
spoedig mogelijk van kracht worden;
van mening, dat een verlaging van de
vergoeding van de leden van provinciale staten en de raad ongewenst is;
verzoekt de regering, de bedoelde
verbeteringen in de rechtspositie van
de wethouders zo spoedig mogelijk in
te voeren en terzake van de financiering daarvan in het kader van de
begroting 1985 voorstellen te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 51 (18100-VII).

periode 1976-1978 met veel meer dan
10% steeg. De heer Lankhorst heeft
hier ook reeds op gewezen.
Vele voorbeelden van stijgingspercentages van 30 tot 50 komen voor.
De vergoedingen werden daarbij een
steeds groter deel van het totale
arbeidsinkomen. Vooral door de
voorgestelde korting van 10% kan het
democratisch functioneren van de
staten en de gemeenteraden in
gevaar komen, omdat de kring van
kandidaten die de financiële gevolgen
van de beperking in de vergoeding
kunnen dragen, te klein wordt. Op die
grond zal ik de motie van de heer
Lankhorst ook steunen.
Wat de rechtspositie van de wethouders betreft, vinden wij het rapport
van de VNG een juist uitgangspunt.
Gefaseerde invoering behoort het
doel te zijn. De koppeling van de
rechtspositie van staten- en raadsleden
aan die van de wethouders is ongewenst. Door die koppeling is de
kwaliteit van het bestuur in het
geding.

D

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van D'66 blijft
bezwaren houden tegen de voorgestelde korting van 10% per 1 juli a.s. op
de vergoedingen van de staten- en
raadsleden.
Tegen een 'schoning' van het
indexcijfer voor de aanpassing van
deze vergoedingen hoeft op zich zelf
geen bezwaar te bestaan, zij het dat
twijfel op zijn plaats is over de
billijkheid om deambtenarenkortingen
in de index op te nemen. De rechtspositie van de staten- en raadsleden is
namelijk geheel anders, dat wil
zeggen veel slechter dan die van de
ambtenaren. Dit geldt vooral voor de
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een wachtgeldregeling ontbreekt,
terwijl vaak een aanvullende pensioenvoorziening moet worden afgesloten
wegens vermindering van het aantal
gewone arbeidsuren in het hoofdberoep.
Overwegende bezwaren bestaan in
onze fractie tegen de korting van 10%
op de vergoedingen. Naar onze
mening was er reeds een sterke
onderwaardering ontstaan van de
functies van een staten- of raadslid,
zeker in de grotere gemeenten. De
laatste jaren nam in vele gevallen de
zwaarte van deze functies toe, terwijl
het aantal voor de verrichting van de
functies vereiste werkuren in de
meeste provincies en steden sinds de

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! In januari 1982 bracht de
fractie van het CDA als eerste de
problematiek van de wethouderssalarissen op het tapijt, gevolgd door
initiatieven op 26 augustus 1982 en 1
februari 1983 zoals u zich levendig
zult herinneren. De reden daartoe was
de discriminatie met betrekking tot de
premiebetaling van wethouders ten
opzichte van andere gemeentebestuurders en andere politieke ambtsdragers.
Deze minister komt de verdienste
toe onze noodkreten te hebben
opgevangen. In de premiesfeer is dan
ook zowel een goede regeling op
komst als op dit ogenblik ad interim in
werking. Er blijft een ander groot
probleem, namelijk de rechtspositie
van wethouders in de kleinere en
middelgrote gemeenten. Ook op dit
punt heeft de minister aan onze
eerder geuite verlangens althans ten
dele willen voldoen. Daarvoor zeg ik
hem ook onze dank.
Bovendien heeft hij aandacht voor
onze verlangens zowel met betrekking
tot de ziektekosten, ook betreffende
gewezen bestuurders en hun waarnemers, als met betrekking tot de
kostenvergoedingen. Daarom vinden
wij het ronduit onbegrijpelijk dat de
minister plotsklaps uit financiële nood
een nieuw probleem lanceert.
Hij laat namelijk raads- en statenleden bloeden voor de compensatie
voor de wethouders. Dat is een
logisch lijkende, maar in feite zeer

Tweede Kamer
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Honorering raadsleden ca.

D

oneigenlijke koppeling. De samenhang
hiertussen is even groot of even klein
als die tussen de bijdrage aan het El
Salvadorcomité en de kosten van de
hartoperatie die onlangs heeft
plaatsgevonden. Er is namelijk geen
relatie. Daarom dien ik nu een motie
in die op de twee elementen van deze
kwestie betrekking heeft.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Mateman, Alders en Lauxtermann wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de vergoedingsregeling voor de leden van provinciale
staten en de leden van de raad mede
dient om te voorzien in inkomstenderving in de hoofdfunctie;
overwegende, dat ter zake van de
jaarlijkse herziening aangesloten dient
te worden bij de gemiddelde loonontwikkeling, zoals tot uitdrukking
komend in het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie;
verzoekt de regering, af te zien van
het voornemen om de vergoeding
van de leden van provinciale staten
en van de raad te verlagen met 10%,
en gaat over tot de orde van de dag.
Weet de heer Mateman zeker dat de
loonontwikkeling tot uitdrukking komt
in het indexcijfer van de gezinsconsumptie? Ik dacht dat er een aparte
loonstatistiek bestond.
De heer Mateman (CDA): Het gaat om
het indexcijfer voor de gezinsinkomens
in de marktsector voor volwassen
werknemers. Een en ander is in
samenwerking met collega Alders tot
stand gekomen.
De Voorzitter: 'Gezinsinkomen' is iets
anders dan 'gezinsconsumptie'.
Bedoeld is dat ter zake van de jaarlijkse
herziening aangesloten dient te
worden bij het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie. Dat is wat anders.
Na overleg met de indieners luidt de
tekst als volgt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de vergoedingsregeling voor de leden van provinciale
staten en de leden van de raad mede
dient om te voorzien in inkomstenderving in de hoofdfunctie;
overwegende, dat terzake van de
jaarlijkse herziening aangesloten dient
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Voorzitter
te worden bij de gemiddelde loonontwikkeling, zoals tot uitdrukking komt
in het indexcijfer van regelingslonen
van volwassen werknemers;
verzoekt de regering, af te zien van
het voornemen om de vergoeding
van de leden van provinciale staten
en van de raad te verlagen met 10%,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 52(18100-VII).

D
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De minister, voor wie
wij uiteraard de door collega Mateman
uitgesproken waardering delen, volgt
met zijn beleidsvoornemen ten
aanzien van de wethouders klaarblijkelijk het rapport 'Rechtspositie van
de wethouder' van een departementale
werkgroep met dezelfde naam. Dat
rapport heeft in onze ogen een wat
defensief karakter. Het is wat 'afhouderig' en lijkt meer geschreven vanuit
financiële dan vanuit principiële
overwegingen.
De argumentatie van de werkgroep
om naar beneden af te wijken van de
aanbevelingen van de VNG in het
rapport 'De wethouder gewaardeerd'
zijn voor ons niet zo overtuigend.
Kortom, de conclusies van de departementale werkgroep maken de
indruk te zijn vervaardigd 'pour
besoin de la cause' gespeld c-a-u-s-e.
De Voorzitter: Handhaaft u ook het
geslacht? U zei la cause.
De heer Lauxtermann (VVD): Dat heb
ik overwogen toen ik bedacht dat ik
dit naar voren zou brengen, daarom
heb ik even laten weten hoe het
woord gespeld wordt.
De VVD-fractie is van oordeel dat
het VNG-rapport uitgangspunt dient
te zijn voor het beleid ten aanzien van
de nog steeds ondergewaardeerde
wethouders. Met uitgangspunt
bedoelen wij, anders dan de werkgroep, het doel waarnaar wij streven.
Integrale uitvoering van de aanbevelingen van de VNG nu is om budgettaire redenen bezwaarlijk. Wij willen
dat zittende wethouders en mensen
die de aanvechting zouden hebben
voor dit ambt te opteren, perspectieven
op termijn worden geboden. De
invulling daarvan, afhankelijk van
financiële mogelijkheden, dient naar
onze mening onderwerp te zijn van
overleg van de minister met de VNG.
Wij vragen hierover een uitspraak van
de Kamer.

Tweede Kamer
26 juni 1984

Motie
De Voorzitter: Door de leden Lauxtermann, Alders en Mateman wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de rechtspositie
van de wethouders verbetering
behoeft;
van oordeel, dat die rechtspositie
dient te worden verbeterd conform de
aanbevelingen in het rapport 'De
wethouder gewaardeerd' van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
verzoekt de regering:
1. de aanbevelingen ten aanzien van
de rechtspositie van de wethouders in
het rapport 'De wethouder gewaardeerd' als richting voor haar beleid te
aanvaarden;
2. bij het opstellen van de begroting
1985 te bezien wanneer en in welke
mate tot verdergaande verbetering
van de rechtspositie van de wethouders kan worden gekomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 53 (18 100-VII).
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Wij zijn van mening dat
de vergoeding van staten- en raadsleden bepaald niet overdreven is. Een
korting in het algemeen en zeker één
met tien procent is dan ook voor de
VVD-fractie niet zo voor de hand
liggend. Wij zijn van mening dat de
vergoeding voor staten- en raadsleden
vooralsnog intact gelaten moet
worden. Deze vergoeding dient te
worden bezien in samenhang met de
rechtspositie in het algemeen van
politieke ambtsdragers. Wij hebben
dan ook de desbetreffende motie van
collega Mateman gaarne mede
ondertekend.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! In het geding is de honorering van bestuurders van gemeenten
en provincies. In de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken is al
een opmerkelijke eensgezindheid
gebleken over de noodzaak die
honorering te verbeteren, dan wel in
geen geval te verslechteren. Het
antwoord van de minister was
simpel: ik heb geen geld. Daarop kan
men reageren met de opmerking: het
is maar hoe je het beschikbare geld
verdeelt.

Honorering raadsleden ca.

Wij hebben te maken met het feit
dat de werklast van raadsleden en
wethouders de laatste tijd enorm is
gegroeid en nog zal toenemen als
gevolg van decentraliserende maatregelen. Ik wil vasthouden dat van
raads- en statenleden een portie
idealisme mag worden verwacht van
waaruit zij bereid zijn vele uren te
maken die amper financieel worden
beloond. Juist vertegenwoordigers
van kleine fracties weten daarover
maar al te zeer mee te praten en
anders hun gezinnen wel.
Nu echter de situatie zodanig is
gegroeid dat het voor vele raadsleden
uitgesloten is hun raadslidmaatschap
op verantwoorde wijze te vervullen
naast een full-time-betrekking en wij
ook niet terug willen naar de tijd dat
alleen welgestelden zich een raadslidmaatschap konden veroorloven, is het
onhoudbaar een verband te leggen
met een redelijk uurloon. Erkent de
minister deze ontwikkeling?
Niet een beperkte honorering op
zichzelf, maar de noodzaak een deel
van de werkkring los te laten, kan een
te groot offer worden. Een hoge
kwaliteit van het gemeentebestuur, is
gediend met raadsleden en wethouders van klasse. Dat zal de minister
toch wel met ons eens zijn.
De verlaging van de vergoeding
voor raadsleden betreft het maximum.
Veel gemeenteraden zijn al op basis
van vrijwilligheid op een lager niveau
binnen de marge 80%-100% gaan
zitten. Het ligt voor de hand dat de
voorgestelde verlaging in deze
gemeenten aanleiding kan zijn de
eigen matiging te heroverwegen.
Beseft de minister dat? Langs deze
weg is de kans immers groot dat
minder gebruik wordt gemaakt van de
marge. Acht de minister dat een
gewenst effect?
Mijn opmerkingen over raadsleden
gelden a fortiori voor de dagelijkse
bestuurders van de gemeenten, de
wethouders en in vergelijkbare zin
ook voor leden van provinciale en
gedeputeerde staten. De minister
heeft vorig jaar toegezegd de pijn van
de gestegen sociale premies voor de
wethouders te verlichten. Dacht hij
toen reeds aan het korten van de
vergoeding van raads- en statenleden?
Dat zou toch van weinig vindingrijkheid
van de minister en zijn staf getuigen.
Zijn er nu werkelijk geen andere
mogelijkheden om tien miljoen
gulden te vinden dan deze forse
korting op de al magere vergoeding
van de raadsleden? De RPF-fractie
verzoekt de minister dringend de
terechte tegemoetkoming aan de ene
categorie niet ten koste te laten gaan
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Leerling

gehoord de beraadslaging;

van de andere categorie hardwerkende
bestuurders. Dat is ons te simpel.

overwegende, dat er enerzijds een
toenemend aantal raadsleden is dat
naast het raadswerk geen overige
inkomsten heeft, en er anderzijds veel
raadsleden zijn met nevenverdiensten;

D
De heer Wiilems (PSP): Voorzitter! Ik
beperk mij tot enkele opmerkingen
over de positie van gemeenteraadsleden. Wij hebben tot onze spijt niet
mee kunnen doen aan het mondeling
overleg dat daarover al heeft plaatsgevonden. In 1975 is het stelsel van
materiële voorzieningen voor raadsleden van kracht geworden. Wij zijn het
met de VNG eens dat aan deze
verworvenheden niet getornd mag
worden. Intussen zijn overigens met
de decentralisatie en het steeds
complexer worden van de samenleving de taken van raadsleden alleen
maar toegenomen.
Vooral kleine fracties in de middelgrote en de grote steden hebben een
dagtaak aan het raadswerk gekregen
en dit steeds vaker zonder dat zij
nevenfuncties hebben. Het gaat dan
niet aan om net te doen alsof dit niet
het geval is alleen maar omdat de
regeling dat niet veronderstelt, zoals
de minister doet. Voor hen bestaat
veelal geen bijstand, omdat diverse
onkosten, partij- en fractie-afdrachten
ook niet afgetrokken mogen worden
van het inkomen. Daarnaast vindt een
intensivering van het werk plaats.
Wij hebben met de regering
meegedacht en wij bepleiten een
regeling om raadsleden die geen
neveninkomsten hebben, ten minste
een gelijke vergoeding te laten
behouden, of zoals het in één van de
moties genoemd wordt, gelijk op te
laten lopen met het gezinsconsumptiecijfer. Voor raadsleden met neveninkomsten moet dan een korting
toegepast worden, die varieert bij
voorbeeld van 5% tot 25% afhankelijk
van de hoogte van het eigenlijke
inkomen.
Naar mijn mening levert een
dergelijke regeling de regering zelfs
nog geld op. Dat behoeft natuurlijk
ook weer niet. Wij stellen daarom
voor, het restant te gebruiken voor
een verbetering van de rechtspositie
van de raads- en statenleden die geen
neveninkomsten hebben, bij voorbeeld
door de sociale verzekeringspremies
betaalbaar te stellen. Wij hebben om
dit te bepleiten een motie aan de
Kamer voorgelegd.

overwegende, dat de rechtspositie
van raadsleden zeer slecht is;
overwegende, dat door de decentralisatie van Rijkstaken het raadswerk
sterk wordt geïntensiveerd;
overwegende, dat een korting van
10% op de vergoeding veel raadsleden
ernstig in hun fuctioneren zal belemmeren;
verzoekt de regering, haar voorstellen
zodanig te wijzigen dat het overig
inkomen gedeeltelijk in mindering
wordt gebracht op de vergoeding
voor het raadswerk, met dien verstande dat de vergoeding voor raadsleden
zonder neveninkomsten ten minste op
het huidige niveau gehandhaafd
wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 54 (18100-VII).

D

De Kamer,

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Achtereenvolgende
regeringen hebben zoveel wetten
gemaakt die taken doorschuiven, dat
de werkbelasting van de gemeenteraden heel sterk is toegenomen. Ik denk
hierbij onder andere aan de milieuwetgeving en de wet ruimtelijke ordening.
Dat gemeentebestuur bestaat uit een
burgemeester, wethouders en
raadsleden. Door de toegenomen
werkbelasting is er al bij een verlagend
aantal bewoners een fulltime wethouder nodig. Er zijn cijfers genoemd,
zoals 30.000, 24.000 en 18.000.
De gemeentebesturen worden
belast door de rijkswetgever. Wij zijn
daar misschien mede schuldig aan.
Die rechtspositie, zeker die van de
wethouders, moet veilig worden
gesteld. Bij eerdere gelegenheden
- de heer Mateman heeft daar ook
aan gerefereerd - hebben wij de
gelegenheid gehad om de minister
daarop te wijzen. De minister is
daaraan tegemoet gekomen, waarvoor
wij hem danken. Er is een wetsontwerp
ingediend. Bij de behandeling daarvan
hebben wij de gelegenheid om
daarover te spreken.
Er zijn twee commissies namelijk
'De wethouder gewaardeerd' van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een departementale werkgroep.
De laatste is nogal afhoudend. De
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Motie
De Voorzitter: Door het lid Wiilems
wordt de volgende motie voorgesteld:

wethouder wordt door die werkgroep
nogal ondergewaardeerd. Wij moeten
daarover nog eens met elkaar spreken.
Daartoe hebben wij ook de gelegenheid, omdat de wethouders hier weer
ter sprake komen.
De wethouder wordt enigszins
gecontenteerd en de raadsleden
worden gedupeerd. Dat is geen goede
zaak. Die koppeling mag niet worden
aangebracht. De staten-en raadsleden
mogen niet worden gedupeerd,
omdat een ander gecontenteerd
wordt. Dat dient de democratie niet.
De democratie is niet alleen afhankelijk
van de betaling, maar die 10% is wat
al te veel. Wij willen geen gelijkstelling
met ambtenaren, omdat het hier gaat
om vrijkoping van tijd. De koppeling
is dus onjuist. De arbeider is zijn loon
waardig en dat geldt ook voor
bestuurders.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het kost niet veel moeite
om elkaar in deze kamer te overtuigen
van de redelijkheid van verbetering of
handhaving van het voorzieningenniveau, ook als dat de positie van
bestuurders en volksvertegenwoordigers betreft.
Moeilijker wordt het als daarbij de
rekening wordt gepresenteerd in een
tijd waarin verbetering van het
voorzieningenniveau vrijwel nergens
mogelijk is en wij blij mogen zijn als
een voorziening van bezuiniging
gevrijwaard kan blijven. Ik wil proberen
dit in rekening te brengen als het gaat
om de beoordeling van enkele op
zichzelf redelijke verlangens.
Een verbetering in de honorering
van de wethouders in gemeenten
beneden de 30.000 inwoners is
dringend nodig. Het wethouderschap
in gemeenten met tegen de 30.000
inwoners vergt de volle inzet van de
man of vrouw en moet dan ook als
een fulltime functie worden betaald.
Waar de benedengrens wordt gelegd,
blijft uiteraard arbitrair. Ik ben geneigd
om in het kader van een prioriteitstelling voorlopig akkoord te gaan met
een grens die halverwege de 18.000
en de 30.000 inwoners loopt.
Een korting op de vergoeding voor
raads- en statenleden komt zeer
ongelegen als tegelijkertijd geconstateerd moet worden dat de werkdruk
toeneemt. Bovendien kan ik mij niet
aan de indruk ontrekken dat het
percentage van 10 niet eenvoudig is
te onderbouwen, omdat verschillende
elementen door elkaar heen lopen,
zoals de wijze van indexering, vergoeding van loonderving en beloning
voor de bestede tijd. In het mondeling
overleg wees de minister bovendien

5470

Schutte
op de redelijkheid dat ook volksvertegenwoordigers inleveren. Nu moet de
discussie wel zuiver blijven! Gaat het
de minister nu om een technische
correctie of om een solidariteitsheffing? Hoe kan op deze manier een
reëel percentage worden berekend?
Ik wil niet de gemakkelijkste weg
bewandelen door onder alle omstandigheden vast te houden aan verbetering van de positie van de wethouders
en aan het achterwege laten van de
kortingen op de vergoedingen voor
de raadsleden. Als de minister de
objectieve redelijkheid van het
percentage alsnog kan aantonen ben
ik bereid desnoods akkoord te gaan
met deze korting op een vergoeding
die niet primair is bedoeld als beloning
voor verrichte arbeid, als daardoor
een spoedige verbetering van de
beloning van beroepswethouders kan
worden veiliggesteld.

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! De meeste geachte
afgevaardigden hebben zich uitgesproken tegen het voorstel om te komen
tot een verlaging van de vergoeding
voor raadsleden. Met name de heer
Schutte, de laatste spreker, heeft mij
gevraagd nog eens duidelijk te maken
of voor de voorstellen op dat punt
objectieve gronden kunnen worden
aangegeven.
Ik ben inderdaad van mening dat
hier sprake is van een systeemfout
die, naar mijn oordeel, gecorrigeerd
moet worden om te komen tot een
redelijkheid van verhoudingen in de
ontwikkeling van inkomens waarover
de overheid zeggenschap heeft. Ik
wijs in dit verband op het feit dat de
algemene maatregel van bestuur, die
op grond van de betreffende artikelen
uit de gemeentewet is getroffen, een
aanpassingsmechanisme biedt dat in
1976 overeenkwam met het aanpassingsmechanisme ten behoeve van de
ambtenarensalarissen, de sociale
uitkeringen en het minimumloon.
Bij wet van 20 december 1979 is
een herzien aanpassingsmechanisme
geïntroduceerd, dat verder bij algemene maatregel van bestuur op een
aantal punten is uitgewerkt en dat
met name geldt voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en
de overeenkomstige bepalingen in
een aantal sociale verzekeringswetten,
waarbij een aangepaste index is
geïntroduceerd met betrekking tot de
sociale uitkeringen, het minimumloon
en de ambtenarensalarissen, met
andere woorden voor inkomens op de
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ontwikkeling waarvan de overheid
invloed had.
Op dat moment en ter gelegenheid
van die aanpassing - ik bespaar u nu
de details - is naar mijn oordeel ten
onrechte nagelaten de vergoedingen
voor raadsleden daaraan aan te
passen. Dat heeft ertoe geleid dat er
een vrij sterke discrepantie in de
inkomensontwikkeling is ontstaan
tussen de genoemde categorieën,
sociale uitkeringen, minimumloon en
ambtenarensalarissen, en de vergoedingen voor raadsleden. Dat heeft
ertoe geleid - ik zou uitgebreide
indexen kunnen noemen, maar ik zal
alleen de resultaten ervan vermelden dat de index voor de raadsleden in de
periode 1974-1983 is gekomen op
226, voor de ambtenarensalarissen,
exclusief inhoudingen op 201 en voor
de ambtenarensalarissen met inhouding op 182.
Met andere woorden: hier heeft
gedurende een periode van tien jaar
een verschil in ontwikkeling plaatsgehad van 20% en, zonder de inhoudingen van de ambtenaren, van 10%.
Vanuit deze objectieve cijfermatige
achtergrond heb ik laten weten dat
het mij redelijk voorkomt de vergoeding voor raadsleden aan te passen
aan de aangepaste index voor
inkomens die door de overheid
worden beïnvloed.
De Voorzitter: Zouden de leden in
verband met de efficiency nu van
interrupties willen afzien? Er komt
nog een tweede termijn eventueel van
een minuut.
Minister Rietkerk: Voorzitter. Het
komt mij dus voor - ik heb het ook
eerder betoogd - dat het redelijk is in
een tijd, waarin wij over de hele linie
moeten nagaan of ook van inkomens,
waarop de overheid invloed kan
uitoefenen, gevraagd mag worden
een bijdrage tot matiging te leveren,
daar waar het nog niet het geval is te
komen tot een aanpassing, een
verbetering van het systeem als door
mij met betrekking tot de vergoeding
van raadsleden wordt voorgesteld.
Daartegen is - in de commissievergadering en ook in de Kamer aangevoerd dat die vergoeding een
loondervingsvergoeding zou zijn,
waarmee loonderving moet worden
gekocht en dat die dus afgestemd zou
moeten blijven op de loonontwikkeling
in het bedrijfsleven, terwijl bovendien
een zodanige werklastverzwaring
voor raadsleden en ook voor wethouders is opgetreden, dat het niet
redelijk is, tot deze aangepaste
indexering te komen.
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In de eerste plaats wil ik opmerken,
onder verwijzing naar de desbetreffende rapporten, dat de raadsledenvergoeding een eigensoortige voorziening is. Er zit een element van
loonderving, er zit ook een element in
van betaling van in het kader van de
overheid verrichte diensten, waarop
die loondervingscomponent geen
betrekking heeft.
In de tweede plaats merk ik op dat,
als het gaat om die verzwaring van
werklasten, ik wil resumeren dat er
bepaald sprake is geweest van een
aanmerkelijke verhoging van de
vergoeding voor raadsleden, omdat
- ik geef maar een paar cijfers - in
1977 de vergoeding en de tegemoetkoming in de onkosten - de tweede
component - in de kleinste gemeenten
f1800 respectievelijk f 500 bedroegen
en dat deze bedragen in 1984 - dus
zeven jaar later - zijn opgelopen tot
f3097 en f841. Voorwaar dus een heel
behoorlijke stijging. Ik kan dit verder
adstrueren door enige cijfers te geven
voor gemeenten in de hoogste
categorie. Daar waren die bedragen in
1977 f20.000 respectievelijk f3000,
terwijl zij thans belopen f32.342 en
f5045.
Als dus in deze Kamer wordt
gewezen op de taakverzwaring dan
komt het mij voor dat deze in zeer
belangrijke mate ook al tot uiting is
gekomen in deze stijging. Ik blijf van
mening dat het alleszins redelijk is
om, wanneer het gaat om indexeringen
van inkomens, waarop de overheid
invloed heeft, die ook op deze vergoedingen van toepassing te doen zijn.
De heren Lankhorst en Willems
hebben in dit kader als extra argument
aangevoerd, dat er raadsleden zijn,
die van die raadsvergoeding moeten
leven en dat het dus om die reden
niet aangaat, deze vergoeding te
beperken, terwijl de heer Nypels nog
gesteld heeft als een soort aanklacht,
dat de rechtspositie van raadsleden zo
slecht is vergeleken met die van
andere personen, omdat raadsleden
geen wachtgeld, geen pensioen en
dergelijke krijgen.
Ik moet die benadering volstrekt
van de hand wijzen. Er is bij de
vaststelling van de vergoeding voor
raadsleden nooit vooropgesteld - het
is ook nooit de bedoeling geweest dat deze vergoedingen, die geen
salarissen zijn, bedoeld zijn om
daaraan een volledig bestaan te
kunnen ontlenen. De omstandigheid,
dat iemand als raadslid overigens
geen inkomen heeft en voor hem die
vergoeding dan veel belangrijker is
dan voor anderen, mag ons er toch
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Rietkerk
niet toe brengen, het karakter van
deze vergoeding voor tijdelijke
diensten in het kader van de overheid
te gaan uitbreiden en op die grond
dus op zich zelf naar mijn oordeel
volstrekt verantwoorde aanpassingen
achterwege te laten?
Als wij die weg opgaan, komen wij
in geheel andere kaders terecht en
daar verzet ik mij tegen. Ik ben van
mening dat met de door mij voorgestelde redelijke aanpassing van 10%
alleszins tegemoet wordt gekomen
aan hetgeen er in de toekomst nog in
de ontwikkeling van de vergoedingen
besloten ligt. Ook meen ik dat met
een verzwaring van de werkdruk in
belangrijke mate rekening is gehouden
bij het vaststellen van de vergoeding.
Daarom en ook gelet op de motivering
moet ik de motie van de heer Lankhorst
ontraden.
Mijnheer de Voorzitter! De motie
van de heer Mateman op stuk nr. 52
begrijp ik niet helemaal. Ik meen, dat
daarin wordt gesproken over de
prijsindex van de gezinsconsumptie,
maar thans is aan de orde het nu
geldende loonindexcijfer voor
volwassen werknemers in de marktsector. Het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie geldt echter voor
de onkostenvergoeding.
De heer Mateman (CDA): De minister
heeft volkomen gelijk en de motie is
al dienovereenkomstig gecorrigeerd.
Minister Rietkerk: Ik hoorde de
Voorzitter de motie voorlezen en ik
kreeg al de indruk dat de tekst niet
helemaal juist was. Dit misverstand is
dus uit de weg geruimd.
Mijnheer de Voorzitter! De Kamer is
met mij van mening dat het gewenst
is in de rechtspositie van wethouders
verbetering te brengen. Verleden jaar
heb ik de mogelijkheid gezien een
correctie aan te brengen in de
onrechtvaardige dubbele premiebetaling. Ik heb het daar niet bij gelaten.
Uit de kring van gemeentebesturen is
de dringende wens naar voren
gekomen, te bezien of er nog meer
verbeteringen konden worden
aangebracht in de rechtspositie van
wethouders.
Binnen het raam van de financiële
mogelijkheden heb ik de vraag wat er
op dat gebied zou kunnen worden
gedaan positief benaderd. De Kamer
is op de hoogte gebracht van mijn
voorstel, dat erop neerkomt dat voor
de lagere inkomensgroepen bij de
wethouders een aanpassing van de
wedden en een belangrijke verlaging
van de full time-grens voor de
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wethouders van gemeenten vanaf
30.000 inwoners naar gemeenten vanaf
24.000 inwoners plaatsvinden.
Bovendien vinden nog enkele andere
aanpassingen plaats.Ik begrijp dat de
Kamer het met die verbetering eens
is, zij het dat een enkel lid graag
verder zou willen gaan. Ik moet echter
zeggen, dat ik de bezwaren tegen het
bijeen brengen van deze twee zaken
niet geheel kan begrijpen. Het gaat
om een door de Kamer gewenste en
ook door mij onderschreven verbetering van de positie van de wethouders.
Er kunnen geen beloften worden
gedaan, die wegens gebrek aan
middelen niet kunnen worden
waargemaakt. Wij hebben bovendien
in artikel 237a van de gemeentewet
met de Kamer afgesproken ernaar te
streven dat de gemeentebesturen
geen extra lasten zullen worden
opgelegd zonder dat daarbij wordt
aangegeven hoe die uitgaven kunnen
worden betaald. Als ik dan op een
bepaald punt van mening ben dat er
een systeemfout geslopen is in een
bepaalde indexering en ik op de
gronden die ik heb aangegeven van
mening ben dat het gerechtvaardigd
is om daar een correctie op aan te
brengen en ik erbij zeg dat dit mij de
mogelijkheid biedt om deze ook door
mij gewenste verbetering van wethouderssalarissen aan te brengen, dan
ontgaat het mij dat sommige kamerleden stellen dat zij dit onbegrijpelijk of
onverantwoord vinden.
In het kader van de lijn die de
Kamer ons bij herhaling heeft opgelegd, nl. dat wij op moeten houden
met de gemeentebesturen lasten op
te leggen waar geen middelen voor
zijn en dat, als wij vinden dat er
verbeteringen nodig zijn, wij daarvoor
ook de middelen moeten aangeven,
heb ik binnen mijn begroting met
moeite enige middelen gevonden om
de door u en mij noodzakelijk geachte
verbetering aan te brengen.
Ik moet dan de verwijten op dit
punt, nl. dat dit geen juiste weg zou
zijn, bepaald van de hand wijzen. Als
de Kamer mij uitnodigt om wèl die
verbeteringen aan te brengen, terwijl
ik daar geen andere financieringsmogelijkheden voor zie, dan mag ik de
Kamer toch wel vragen om mij dan
aan te geven langs welke weg ik die
extra uitgave zou moeten financieren.
Moet dat dan bij voorbeeld door
een vermindering van de uitgaven
voor het regiobeleid, terwijl de Kamer
bij herhaling vraagt om daarvoor
meer geld beschikbaar te stellen?
Moet ik dan de startbijdrage voor
gemeentelijke herindeling gaan
verminderen? Ik heb binnen mijn
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begroting de taak om prioriteiten te
leggen binnen de beschikbare
middelen. Op een beperkte wijze heb
ik, zonder aan alle wensen van de
VNG te voldoen, getracht na te gaan
waar de knelpunten zitten, omdat ik
mèt de Kamer van mening ben dat de
fulltime-grens in bepaalde gemeenten
moet worden verlaagd, omdat ik van
mening ben dat wij, juist ter wille van
het democratisch functioneren van
onze gemeenten, de echte knelpunten
moeten verbeteren.
De mogelijkheden zijn beperkt en ik
doe mijn uiterste best om middelen te
vinden om dat te kunnen financieren,
maar als de gehele Kamer mij dan
zegt dat dit wel mooi is, maar dat zij
de middelen die ik daarvoor kies
afwijst, dan heb ik enige neiging om
de Kamer te vragen mij te vertellen
waar ik die middelen dan wel vandaan
moet halen.
Na deze cride coeur, Voorzitter,
loop ik de opmerkingen van de
verschillende geachte afgevaardigden
nog eens langs, omdat enkele ervan
nog wel een antwoord verdienen. Ik
meen dat ik de heer Lankhorst al heb
geantwoord op zijn opmerking dat
sommige mensen van deraadsvergoeding moeten leven. Ik vind dat geen
criterium, omdat die vergoedingen nu
eenmaal niet bedoeld zijn als een
inkomen waarvan moet worden
geleefd. Ik vind het dan ook geen
argument om op die grond te stellen
dat daarin geen beperking mag
worden aangebracht.
De heer Alders stelde dat het fout is
om tot die beperking van 10% te
komen. Ik ben van oordeel dat een
correctie van de systeemfout alleszins
op haar plaats is. In de door hem
ingediende motie wordt uitgesproken
dat de verbetering van de positie van
de wethouders door moet gaan, maar
dat ik het wat de financiering betreft
maar moet uitzoeken in de begroting
voor 1985. Ik heb het althans zo
ongeveer begrepen. Onder verwijzing
naar hetgeen ik zoeven al heb gesteld,
moet ik zeggen dat dit toch geen
redelijke benadering is, want ook
binnen de begroting 1985 zullen wij
toch een prioriteitenafweging hebben
te maken.
De heer Nypels vond de rechtspositie
van staten- en raadsleden slechter
dan die van ambtenaren. Daarin heeft
hij groot gelijk, maar ik vind het in
beginsel dan ook onjuist om aan
raadsledenvergoedingen ook nog
wachtgelden, pensioenen e.d. te gaan
verbinden. Dat is nooit de bedoeling
geweest en het komt mij voor dat dit
een verkeerde benadering is van het
karakter van vergoedingen van
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raadsleden. Ik betwist zijn stelling dat
met een dergelijke aanpassing van de
index van de vergoeding voor
raadsleden het democratisch functioneren van onze gemeenten in gevaar
zou komen.
De heer Nypels stelt verder dat het
VNG-rapport ter zake moet worden
gevolgd. In dat rapport staan een
aantal andere aanbevelingen, waarmee ik op zich zelf helemaal geen
moeite zou hebben, indien ik daarvoor
voldoende middelen zou hebben. Die
heb ik niet en vandaar ook dat ik een
beperkte verbetering heb voorgesteld.
Overigens - en daar wil ik graag ook
met de Kamer over spreken - staan in
het VNG-rapport een aantal uitgangspunten, waarover nader kan worden
gediscussieerd.
Ik noem de vraag of, daar waar mag
worden aangenomen dat een
wethouder niet de volle 40 uur voor
zijn werkzaamheden als wethouder
nodig heeft, toch een full time-vergoeding moet worden gegeven. Ook
noem ik de wens tot automatische
koppeling aan de burgemeestersalarissen. Met de thans aan de orde
zijnde voorstellen kom ik naar mijn
mening op knelpunten niet onbelangrijk tegemoet aan wat in gemeenten
wordt gewenst op dit punt.
De heer Mateman stelde dat in de
voorstellen een aantal wezenlijke
verbeteringen zijn aangebracht. De
onbegrijpelijkheid van de koppeling
met de vergoedingen voor raadsleden
heb ik al besproken. Het gaat toch wel
erg ver om te stellen dat dit eenzelfe
relatie tot elkaar heeft als het geven
van bijdragen aan El Salvador of voor
een hartoperatie.
Wij hebben hier te maken met de
begroting van Binnenlandse Zaken en
de middelen die beschikbaar zijn voor
het verbeteren van het binnenlands
bestuur. Dan ligt het voor de hand dat
je binnen dat geheel beziet welke
correcties in het systeem kunnen
worden aangebracht en wat dat
oplevert, ten einde daarmee verbeteringen aan te brengen, waarover wij
het overigens allen eens zijn. Dat
houdt wel wat meer verband met
elkaar dan de voorbeelden die de heer
Mateman zojuist gaf.
De heer Lauxtermann vindt het
departementale rapport afhoudend. Ik
heb niet op alle punten dit rapport
gevolgd. Het is juist dat het rapport
met betrekking tot de aanbevelingen
van de VNG een aantal kritische
geluiden heeft laten horen. Daarover
kan worden gediscussieerd. Ik geef
toe dat mijn mogelijkheden beperkt

waren, zodat ik heb gekeken naar de
dere gronden werkelijk nodig is. Op
punten die ook naar mijn oordeel
die manier kan in bijzondere gevallen
moeten worden opgelost.
met toestemming van gedeputeerde
In de motie van de heer Lauxtermann staten ook onder de grens van 24.000
wordt gesteld dat het VNG-uitgangsinwoners feitelijk tot een fulltime
punt moet worden gevolgd en dat
wethouderschap worden gekomen.
daar per 1 januari 1985 verder aan
Ik heb op dit punt in het kader van
moet worden gewerkt. Laat hij mij
de beperkte middelen natuurlijk
dan melden uit welke middelen van
bezien wat mogelijk is. Het komt mij
de begroting ik dat moet bekostigen
voor dat ik met de voorgestelde
en op welke uitgaven moet worden
maatregel toch een heel belangrijke
bezuinigd, gegeven de beperktheid
tegemoetkoming heb kunnen doen
van de begroting.
aan de reële wens tot verlaging van
Ik heb al gesproken over de gestegen de grens om full-time als wethouder
werklast en de ontwikkeling van de
werkzaam te kunnen zijn.
vergoeding van de raadsleden. Het
De heer Van Rossum zei ook dat de
komt mij voor dat er ook na de door
wethouders content zullen zijn en dat
mij aangebrachte correctie een zeer
de raadsleden gedupeerd zullen zijn.
redelijke stijging overblijft, waarmee
Ik heb echter de neiging, te stellen dat
de ook door mij erkende stijging van
de raadsleden iets te veel hebben
de werklast op redelijke wijze wordt
geprofiteerd van een te hoge index. Ik
vergoed. Ik wil hieraan toevoegen dat
corrigeer dat nu.
het functioneren als raadslid een stuk
De heer Van Rossum stelde ten
vrijwillige politieke intentie veronderslotte dat de arbeider zijn loon
stelt die niet in alle opzichten financieel waardig is en dat dit ook voor bestuurdoor de overheid behoeft te worden
ders geldt. Ik heb dan de neiging, te
vergoed.
stellen dat dit evenzeer voor ambteDe heer Leerling stelde dat het voor
naren geldt!
velen uitgesloten zou zijn om het
Vervolgens is er de bijdrage van de
raadslidmaatschap te blijven uitoefeheer Schutte. Hij stelde dat in een tijd
nen, wanneer deze voorziening tot
waarin van velen inkomensbeperkinstand zou worden gebracht. Hij noch
gen moeten worden gevraagd, het
ik kunnen dat bewijzen, maar ik heb de niet eenvoudig is om generale
neiging om te stellen dat die uitspraak verbeteringen in inkomensniveaus
van hem veel te boud is. Ik geloof dat
aan te brengen.
wij ook na deze correctie in ons land
Hij heeft er dan ook begrip voor dat
voldoende mensen bereid zullen
het op beperkte wijze moet gebeuren.
blijven vinden om het raadslidmaatVanuit die benadering kon hij akkoord
schap te vervullen.
gaan met de grens van 24.000
Als hij in dit kader stelt dat al een
inwoners. Hij heeft gevraagd om een
belangrijk aantal raadsleden de
nadere fundering van het percentage.
vergoeding vrijwillig tot 80% heeft
Ik ben van oordeel dat ik in het begin
teruggebracht, komt mij dat als
van mijn betoog heb geprobeerd, die
enigszins tegenstrijdig voor met
kortelings te leveren.
hetgeen hij eerder opmerkte.
Dit alles neemt niet weg dat ik mij
De heer Willems kwam met het
heel goed realiseer dat ik een vrij
voorstel, degenen die van het raadsbrede groep in de Kamer tegen mij
lidmaatschap moeten leven, vrij te
vind ten aanzien van de voorgestelde
stellen van de korting en een extra
aanpassing van de index voor de
heffing toe te passen bij degenen die
raadsledenvergoeding. Het geldt dus
wèl andere inkomsten hebben. Ik ben
niet voor de verbetering van de
van mening dat dit geheel in strijd is
wethouderssalarissen. Ik heb nagemet het karakter van de vergoeding
gaan of er ten aanzien van de index
voor het raadslidmaatschap en dat dit
van de raadsledenvergoeding nog
voorstel dan ook niet kan worden
enige aanpassing mogelijk is.
gevolgd.
Ik heb niet ontkend dat in de
Ik ben het graag met de heer Van
raadsledenvergoeding een element
Rossum eens dat moet worden
van loonderving zit dat voor dit deel
gekomen tot een lagere full-time
gekoppeld kan blijven aan de looningrens voor wethouders. Dat ligt ook
dex in het bedrijfsleven. Ik betwist dus
besloten in mijn voorstel. Ik wijs er
dat dit voor de gehele raadsledenverbovendien op dat ik voor de categorie goeding geldt. Dit kan betekenen dat
gemeenten met minder dan 24.000
de correctie enigszins wordt gemitiinwoners ook de mogelijkheid heb
geerd. Ik heb dat overwogen.
aangeduid, per gemeente te bepalen
Omdat de verbetering van de
dat de taak van de wethouder kan
wethouderssalarissen wordt bepaald
worden vergroot, waar dat op bijzondoor de overige ruimte op mijn
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begroting, betekent dit tevens dat ik
tot een nog meer gefaseerde invoering
van de verbetering van de wethouderssalarissen moet komen. Wanneer de
Kamer daarover met mij wil spreken,
dan ben ik daartoe in beginsel bereid.
Als het gaat om een tijdsfasering
van de voorgenomen maatregelen,
dan sluit ik niet uit dat wij op dat punt
nader met elkaar kunnen spreken. Ik
moet er wel bij zeggen dat ik erg
bevreesd ben dat de ook door de
Kamer gewenste verbeteringen
voorshands niet zullen kunnen
doorgaan, indien de Kamer mij de
mogelijkheid ontneemt, op mijn
begroting middelen te vinden om
deze verbeteringen tot stand te
brengen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
één minuut per spreker.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ten aanzien van de
financiering van de wethouderssalarissen heb ik de minister tijdens het
mondeling overleg al gewezen op de
mogelijkheid van een eventuele
korting op de burgemeesterssalarissen. Ik herhaal die suggestie nog
maar eens.
De heer Mateman heeft een motie
ingediend. Wat betekent die nu
precies, vraag ik de indiener ervan.
Is de huidige maximum vergoeding
uitgangspunt en gaan wij daarop
corrigeren? Moet de tweede overweging die nu veranderd is eigenlijk niet
in het dictum? Dat is toch ook iets dat
u zou willen doorvoeren? U verzoekt
dat ook aan de regering.
De heer Mateman (CDA): Als er van
alle ingediende moties één duidelijk
is, dan is het deze. Het betekent dus
dat de voorgenomen verlaging wordt
afgewezen.
De heer Lankhorst (PPR): De overweging spreekt van een andere systeemwijziging. U zou dat dan toch in het
verzoek moeten zetten. Ik vraag u,
betekent dat dat de huidige maximumvergoeding uitgangspunt is en dat
daarop hetgeen in deze tweede
overweging staat een nieuwe correctie
is.
Mijn eigen motie is natuurlijk heel
wat ruimer dan dat het alleen maar
zou gaan om mensen die van een
vergoeding moeten leven. Ik heb
aandacht gevraagd voor de werkdruk
in het algemeen. De minister wijst op
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de verhogingen sinds 1977. Toen
hebben wij natuurlijk een regeling
gekregen die gebaseerd was op het
rapport van de commissie-Merkx van
1976. Sinds die tijd is er heel wat
gebeurd. Ik wijs op de decentralisatie.

D
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil twee opmerkingen
maken. Ten eerste inzake de geschoonde indexcijfers wordt door de minister
een verhaal gehouden dat niet correct
is. Er hebben een aantal doorwerkingen in de indexcijfers voor de loonontwikkeling plaatsgevonden, zoals in de
bouw-c.a.o. en de uitzend-c.a.o., die
mogelijkerwijs in aanmerking komen
voor correctie maar niet zijn gecorrigeerd. Alle andere zaken die erin
zitten zijn beleidsmaatregelen geweest, die in feite niets te maken
hebben met de gemiddelde loonontwikkeling.
Ten tweede wijs ik op de financiering. Wat doet de minister? Hij haalt
bij het ene geoormerkte deel van het
gemeentefonds iets weg, stopt het
naar een ander geoormerkt deel van
het gemeentefonds en het gemeentefonds is niet in omvang toegenomen.
Nu zegt hij tegen de Kamer: hoe
financiert u dat nu zonder de gemeente
voor de gek te houden?
Als de minister binnen het gemeentefonds dat systeem al hanteert, dan
is de vraag van de motie: zoekt u in
het kader van de begroting èn het een
èn het ander. Hij komt de Kamer
ogenschijnlijk tegemoet. Als hij dat
echt zou willen doen zou hij veel meer
moeten denken aan de vraag of de
niet feitelijke elementen in de loonindex niet meer voor de hand liggend
zouden zijn om tot zo'n correctie te
komen.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De minister heeft in zijn
antwoord getracht een rechtvaardiging
te vinden van de korting met 10% per
1 juli aanstaande op de vergoedingen
van de staten- en raadsleden. Ik dacht
dat hij daarin niet is geslaagd. Hij
wijst erop dat de vergoedingen met
name voor de raadsleden oorspronkelijk niet zijn bedoeld als vergoedingen
voor een fulltime werkkring, hetgeen
op zichzelf juist is.
De minister zegt, als wij dat feit als
uitgangspunt nemen moeten wij wel
ervoor zorgen dat systeemfouten in
de index worden gecorrigeerd. Op
zich zelf ben ik het daarmee wel eens,
maar de minister zegt verder, dat die
correctie nu aangebracht moet
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worden en moet leiden tot een korting
van 10%, omdat dat in wezen ook
gebeurd is bij andere groepen die
voornamelijk uit de staatskas worden
betaald. Hij wees daarbij op sociale
uitkeringen, minimumlonen en
ambtenarensalarissen.
Die redenatie geldt in dit geval niet
omdat voor de raads- en statenleden
de omstandigheden sindsdien
aanzienlijk zijn gewijzigd met name
door een sterkere werkbelasting. Op
grond daarvan wordt in de Kamer
stelling genomen tegen de korting
van 10%. Hij kan dus niet zeggen dat
automatisch de ene korting zal
moeten leiden tot de andere korting,
namelijk op de vergoedingen van
raads- en statenleden.

D
De heer Mateman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Grote dank voor de inzet
van deze minister om deze problemen
op te lossen. Dat heeft hij meer
gedaan dan zijn voorgangers. Ik heb
dat zojuist met feiten aangetoond. Wij
zijn het niet eens met zijn verdediging
dat de raadsledenkorting daarvoor
een onderdeel kan zijn, met name ten
aanzien van de wethouders.
Dat is een oneigenlijke zaak. Wij
houden dat overeind. De minister
heeft terecht gezegd, vanuit de
benarde begrotingspositie, dat de
Kamer dan maar een indicatie moet
geven over de wijze van financiering
ter zake. De moties die wij - de
collega's Lauxtermann, Alders en ik op dit punt gezamenlijk hebben
ingediend, bieden een denkkader op
grond waarvan gedachten op papier
kunnen worden gezet. Gedacht kan
worden in de eerste plaats aan een
herschikking binnen het Gemeentefonds en in de tweede plaats aan een
herschikking bimnen de begroting
van Binnenlandse Zaken.
In het kader van de rijksbegroting
voor 1985 is een exogene financiering
niet uitgesloten. Bovendien sluiten wij
- ik spreek dan voorhet CDA - zelfs
niet een financiering uit ten aanzien
van de vergoeding voor de wethouders, die ten laste komt van de
gemeenten zelf als zij daaraan
prioriteit geven. Het is echter niet
onze eerste optie!

D
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De minister heeft
gezegd dat er sprake is van twee
componenten in de vergoeding voor
staten- en raadsleden. Dan zou je
sowieso al onder de 10% uitkomen.
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Wij hebben in het mondeling overleg
en vanavond laten weten dat de
vergoeding voor staten- en raadsleden
op zich zelf niet overdreven lijkt tegen
de achtergrond van het tijdsbeslag
voor de mensen in dat instituut. Wij
hebben bovendien gezegd dat er een
zekere samenhang is met de beloning
voor politieke ambtsdragers in het
algemeen.
Wat de wethouders betreft, heeft de
minister éesproken over een enkel
kamerlid dat wat verder zou willen
gaan. De desbetreffende motie is
echter ondertekend door twee andere
leden. Ik sluit mij ten aanzien van de
middelen aan bij hetgeen collega
Mateman zojuist heeft gezegd. Als de
dekking niet kan worden gevonden
binnen het Gemeentefonds - ik heb
het idee dat dit moeilijkheden zal
opleveren - moet de regering ervoor
zorgen dat exogene financiering
wordt gevonden. Ik ga er nu uiteraard
van uit dat de motie wordt aangenomen.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De minister zegt dat de
vergoedingen voor de raadsledenniet
zijn bedoeld om van te leven. Ik heb al
gezegd dat dit een feitelijke situatie is
voor een aantal raadsleden. Zij
hebben geen baan en krijgen geen
uitkering. Dan moet je er van leven.
Dat is de werkelijkheid. Het betekent
voor deze mensen dan een inkomensachteruitgang van 10%, terwijl het
werk sterk is toegenomen. Het is vaak
een full-time-job.
De minister zegt: Waar haal je dan
het geld vandaan? Ik heb een duidelijke
voorkeur voor exogene financiering.
Als dit niet kan, moet de oplossing
worden gezocht in de regeling zelf.
Het geld moet worden weggehaald
waar dat het minst nodig is en waar
de loondervingsfunctie het minst tot
haar recht komt, namelijk bij de
hoogste inkomens. Zorg ervoor dat
daardoor de laagste inkomens
enigszins worden ontzien. Dat dit in
strijd is met de bedoeling van deze
vergoeding is een 'betrekkelijk'
argument. Wij kunnen immers hier
samen vaststellen wat het karakter
moet zijn van die vergoediné en wat
een rechtvaardig karakter is. Een
verlaging is ook in strijd met de
bedoeling van de regeling!

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de minister voor
de beantwoording en voor zijn inzet
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voor de wethouders. Wij zullen hier
nog nader over spreken. Het departementale rapport waarvan de minister
uitgaat, is een ambtelijk rapport. Als ik
het wel heb begrepen, zijn de gemeenten daarin niet gekend. Dat levert
enige fricties op.
De minister heeft gezegd dat het ten
aanzien van de vergoeding voor
staten- en raadsleden om twee
elementen gaat. Het gaat om de
indexering van andere overheidsmaatregelen èn om de loonderving.
Kunnen deze twee elementen niet uit
elkaar worden gehaald? De minister
zei dat hij nu niet uitgebreid kon
ingaan op de cijfers. Hij had die cijfers
wel bij zich.
Wellicht kan de minister de cijfers
aan de Kamer verstrekken. Wij
hebben dan in ieder geval enig inzicht
in de werking van een en ander. De
twee elementen moeten dus uit elkaar
worden gehaald. Op die manier moet
worden getracht om tot een oplossing
te komen. Wat het krijgen van geld
betreft, stel ik voor om de splitsing
van Zuid-Holland niet door te laten
gaan en om het Openbaar Lichaam
Rijnmond op te heffen; dan hebben
wij hier in ieder geval geld voor!

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb van de minister
begrepen dat de korting van 10% in
ieder geval niet mede een motivatie
vindt in het feit dat het redelijk zou
zijn als ook de raadsleden loon
inleveren. Ik heb daarentegen begrepen dat de minister een objectieve
motivatie voor de korting heeft.
Het probleem zit hem nu vooral in
de dekking. Er zijn in dit debat een
paar suggesties voor een dekking
gedaan. Er is bij voorbeeld de mogelijkheid geopperd tot herschikking in
het Gemeentefonds te komen. Dat lijkt
mij echter de bekende sigaar uit eigen
doos. Ik zie die herschikking dus niet
als een reële oplossing.
Voorts is op de mogelijkheid van
exogene financiering gewezen.
Exogene financiering is uiteraard de
laatste vluchtweg. Die weg proberen
wij in dit Huis veel vaker te bewandelen. Ik dacht dat er voldoende bekendheid bestond over de grote financiële
problemen waarmee ook het departement van Binnenlandse Zaken te
kampen heeft bij het opstellen van
zijn begroting.
Ik vind daarom dat het niet redelijk
is om om exogene financiering te
vragen. Wij moeten zien te voorkomen
dat opnieuw een groot aantal moties
wordt aanvaard waarvan later moet
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worden geconstateerd dat zij niet zijn
uitgevoerd. Daarom geef ik er de
voorkeur aan prioriteiten aan te geven.
Een prioriteit kan zijn mitigering van de
korting ten koste van de wethouderssalarissen. De minister moet daarbij wel
kunnen garanderen dat het neerkomt
op een fasering van maximaal twee
jaar. Is dat niet mogelijk, dan vind ik
dat het voorstel van de minister het
minst slechte is.

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Lankhorst heeft
nog eens gewezen op de mogelijkheid
om maar korting toe te passen op de
salarissen van de burgemeesters. Die
mogelijkheid heeft hij ook in de
commissievergadering naar voren
gebracht. Ik vind dat wij de onderhavige kwestie niet onnodig in een
dergelijk breed kader moeten bezien
en dat wij er dus niet alle mogelijke
zaken bij moeten betrekken.
Ik wijs er bovendien op dat in het
kader van de ambtelijke verhoudingen
binnen de gemeenten, een dergelijke
korting tot niet gewenste consequenties voor de salarissen van allerlei
ambtenaren zou leiden. Op het
ogenblik heb ik daarom ook niet
behoefte in die sfeer naar mogelijkheden te zoeken.
Het is mijn oprechte mening dat er
met betrekking tot de indexering van
de vergoedingen voor de raadsleden
in het verleden bepaalde ontwikkelingen over het hoofd zijn gezien.
Daarom is het ook juist de systeerrv
fouten te corrigeren.
De heer Lankhorst heeft voorts
gesteld, dat sinds 1976 veel is gebeurd
ten aanzien van de werklast voor
raadsleden. Die werklast zou door de
vergroting van de decentralisatie zijn
toegenomen. Daarom zou het weinig
voor de hand liggen tot een korting
op de vergoedingen voor raadsleden
over te gaan.
Mede naar aanleiding van de motie
van de heer Lankhorst wil ik nog
zeggen dat datgene wat in de eerste
overweging van de motie staat, in
feite een waardering inhoudt voor het
werk dat raadsleden plegen te doen.
Ik vind dat nu niet de vraag aan de
orde is of die waardering voldoende
tot uitdrukking komt in de vergoeding
die raadsleden krijgen. Het gaat mij
nu veel meer om een correctie van
het systeem van deze vergoedingen.
Men moet het niet doen voorkomen
alsof sinds 1977 geen aanpassing
voor de vergoedingen voor raadsleden
heeft plaatsgevonden. Aan de hand
van cijfers heb ik aangetoond dat dit
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het geval is geweest. Dit blijft gelden
ook als de door mij voorgestelde
correctie wordt doorgevoerd.
Ik wil ook nog een opmerking
maken over het tweede deel van de
motie van de heer Lankhorst. Wij
moeten ervoor zorgen dat de verschillende aspecten los van elkaar worden
gezien. De behoefte aan een algemeen
aan een algemeen onderzoek, behoeft
de door mij voorgestelde systeemcorrectie niet tegen te houden.
Ik kom vervolgens toe aan de
opmerkingen van de heer Nypels.
Zoals hij ook vaker in dit Huis pleegt
te doen, heeft hij getracht de argumenten van de andere zijde op hun
waarde te beoordelen. Ik waardeer
dat.
Hij erkent dat het niet de bedoeling
kan zijn van een vergoeding voor
raadsleden een full-time vergoeding
te maken waarvan men moet leven.
Op zich zelf kan hij het wel eens zijn
met een correctie van systeemfouten.
Hij vindt echter dat het verband dat
gelegd wordt met de correctie die in
de aanpassingsmechanismen voor
andere uitkeringsgroepen geldt niet
mag worden toegepast in dit verband
wegens de sterkere werkbelasting.
Dan worden toch twee argumenten
door elkaar gehaald.
Ik durf te stellen dat er ook belangrijke groepen ambtenaren zijn die een
sterk toenemende werkbelasting
hebben ondergaan wegens de
ontwikkeling der werkzaamheden.
Toch hebben wij ook daar vanwege
de noden der tijden bepaalde correcties en systeemontwikkelingen
moeten toepassen. Aangezien de
overheid een extra verantwoordelijkheid draagt betreffende de indexering
om binnen dat geheel alle categorieën,
zowel minimumloon, sociale uitkeringen als ambtenaren aan een bepaalde
index te binden, zie ik geen reden om
de raadsledenvergoeding daar geheel
van uitte zonderen.
Ik heb aan het slot van mijn betoog
in eerste termijn gesteld dat, als op
het deel dat moeilijk in te schatten is
van pure loonderving een correctie
moet worden aangebracht en de
Kamer mij vraagt een deel van die f 10
min. achterwege te laten, ik bereid
ben met de Kamer een oplossing te
zoeken en te bezien of wij met een
zekere fasering in het komende jaar er
toch uit kunnen komen. Ik vind het
echter niet redelijk dat de raadsledenvergoedingen geheel buiten de reeds
in 1979 toegepaste systeemcorrecties
zouden blijven.
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Ook ik heb waardering voor de
woorden van de heer Mateman. Hij
stelt dat er een aantal financieringsmogelijkheden zijn. Hij ziet het ook niet
zo zitten om het bij de raadsleden te
zoeken. Hij vindt dat wij maar moeten
bezien of een herschikking binnen het
Gemeentefonds mogelijk is.
Ik verwijs met de heer Schutte naar
de uitspraken die de Kamer op dit
punt in de afgelopen tijd bij herhaling
heeft gedaan, dat wij dat zo niet
moeten doen. Als tweede mogelijkheid
noemde de heer Mateman een
herschikking binnen de begroting van
Binnenlandse Zaken. Die mogelijkheden heb ik niet, behoudens de
herschikking die ik u vandaag in alle
openheid en eerlijkheid voorstel.
Als het om de exogene financiering
gaat, komen er andere prioriteiten aan
de orde. Het punt is of de verbetering
van wethouderssalarissen inderdaad
van die aard is dat ik binnen het totaal
van de rijksbegroting en de verdere
ombuigingen en beperkingen die wij
ook het komend jaar daarin moeten
aanbrengen mag eisen dat daarvoor
exogene middelen ter beschikking
worden gesteld.
De heer Mateman stelt dan voor het
eventueel ten laste van de gemeente
te laten komen. Ik kom met alle
waardering voor zijn inventiviteit toch
weer op mijn bezwaar tegen de
herschikking binnen het Gemeentefonds. Daarmee handelen wij toch in
strijd met de gedragslijn die wij
terecht bij herhaling hebben geprobeerd te volgen met betrekking tot
onze verhouding tot de gemeente.
Indien er lastenverzwaringen voor de
gemeente optreden van welke aard
ook, moeten ook de middelen tot
dekking daarvan worden aangegeven.
De heer Lauxtermann heeft ook
gezegd dat er naar exogene financiering moet worden gezocht. Dat is een
kwestie van prioriteitenstelling binnen
de begroting voor het volgend jaar. Ik
wijs de Kamer er wel op dat ik dan dit
jaar de door mij voorgenomen
verbetering van de wethouderssalarissen niet kan doorvoeren.
De heer Willems heeft er begrip
voor dat raadsledenvergoedingen niet
bedoeld zijn om ervan te leven. Hij
zegt echter dat het je maar moet
overkomen datje ervan moet leven. Ik
blijf dat toch een foute benadering
vinden. Daarvoor zijn deze vergoedingen niet bestemd. Ik heb ook een
klacht gehad van een wethouder in
een bepaalde gemeente met een part
time wethouderssalaris vanwege de
geringe omvang van de gemeente. Hij
meldde dat hij overigens geen
inkomen had.
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Ik kan om die reden toch niet de
wethouderssalarissen verhogen? Dat
is echt geen argumentatie. De heer
Willems stelt dat wij hier het recht
hebben om het karakter van vergoedingen voor raadsleden vast te
stellen. Ik wil van hem wel eens
weten, welk karakter dat dan zou
moeten zijn. Als dat het karakter zou
moeten hebben van een op het
persoonlijk inkomen afgestemde
vergoeding, vrees ik dat onze democratie wat de beschikbaarstelling van
mensen om zich daarvoor in te zetten
betreft, weleens in gevaar zou kunnen
komen.
De heer Van Rossum stelt dat de
gemeenten niet gekend zouden zijn in
het desbetreffende ambtelijke rapport.
Dat is een misverstand: de gemeenten
zijn er wel in gekend. Sinds ik op deze
plaats zit heb ik met de gemeenten
overleg gevoerd over de zeer beperkte
mogelijkheden tot verbetering van de
wethouderssalarissen. Ook de
gemeentebesturen, met name de
VNG, waren zeer wel op de hoogte
van de bevindingen van het ambtelijke
rapport als reactie op het rapport
vanuit de gemeenten. Daarover is
uitvoerig overleg gepleegd.
De heer Van Rossum suggereert,
twee elementen uit elkaar te houden.
Ik heb aan het slot van mijn betoog in
eerste termijn de mogelijkheid om
daarin nog enig verschil te maken en
te bezien of ik een van die correcties
zou kunnen uitzonderen, genoemd. Ik
heb daarover geen exacte cijfers.
Toen ik sprak over een mogelijk
gefaseerde invoering - als je beperkte
middelen hebt, kun je minder verbeteringen aanbrengen - heb ik de
mogelijkheid genoemd dat de fulltime
grensverlaging, die ik als één van de
belangrijkste knelpunten zie in het
probleem, als eerste zou worden
aangepakt. Welnu, dat kost f 2 min. In
die zin kan ik dus uit het pakket dat ik
overigens voorstel integraal in te
voeren, wel een aantal elementen
halen die partieel zouden kunnen
worden ingevoerd om daarmee,
wanneer de inkomsten minder
zouden zijn dan ik mij voorstel, toch
gefaseerd te komen tot doorvoering
van die verbetering, die ik sterk
bepleit. Ik kan nu niet zeggen dat je
dat gemakkelijk kunt inschatten, want
dan zou een enquête moeten worden
gehouden onder de raadsleden over
de vraag, welk deel van de raadsledenvergoeding zou dienen om het
inkomen dat men elders in de particuliere sector derft of zou derven, te
compenseren.
Het is de bedoeling dat een eventuele
enquête daarvoor dient. Op dit
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ogenblik heb ik geen gegevens over
de mate waarin een en ander daarvoor
wordt gebruikt. Ik ben het eens met
de gedachte van de heer Van Rossum
om te bezien of wij zo nodig gefaseerd
een oplossing kunnen zoeken. Zijn
'ceterum-censeo'-opmerking laat ik op
dit ogenblik maar buiten discussie.
De heer Schutte heeft een betoog
gehouden dat mij aansprak. Hij heeft
een benadering gekozen waarin ik mij
in belangrijke mate kan vinden.
Ik kom toe aan een beoordeling van
de verschillende moties. Ik heb al
aangegeven, waarom ik aanneming
van de motie van de heer Willems
meen te moeten awijzen.
Wat de motie van de heer Lauxtermann betreft, merk ik op dat zo'n 70%
van de aanbevelingen uit het rapport
'De wethouder gewaardeerd' in mijn
voorstellen wordt gerealiseerd. Ik vind
het onjuist om zonder meer te stellen
dat, als een bepaalde belangrijke
groepering bepaalde wensen heeft,
die wense voor honderd procent
gehonoreerd zouden moeten worden.
Je moet ook inhoudelijk op de diverse
argumenten ingaan. Ik heb al gesteld
dat ik de stelling dat, als het geld kost,
wij over moeten gaan tot exogene
financiering, op zijn minst zou willen
betrekken in de prioriteitsafweging bij
de begroting voor het jaar 1985.
Ik heb verder ook al inhoudelijk
gereageerd op de motie van de heer
Mateman. Daarin wordt gevraagd af
te zien van het voornemen om de
raadsledenvergoeding te beperken. Ik
heb gesteld dat ik bereid ben te
bezien of een zekere beperking daarin
mogelijk is en of een gefaseerde
invoering van de vergoeding van
wethouders, die daarbij onvermijdelijk
behoort, te overwegen valt. Ik zie niet
in waarom een bepaalde systeemfout
niet gecorrigeerd zou mogen worden.
Ten slotte kom ik toe aan de motie
van de heer Alders. Ik wil de aanvaarding van deze motie ontraden, omdat
zij mij de mogelijkheid ontneemt om
de rechtspositie van wethouders al in
1984 te verbeteren. Ik dacht dat ook
de Kamer dat wil. Ik heb er ook
bezwaar tegen dat daardoor een
geconstateerde systeemfout inzake
het indexmechanisme in stand wordt
gehouden.
Hiermee ben ik aan het einde van
mijn antwoord gekomen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen over de moties donderdag
aanstaande aan het eind van de
vergadering te houden.
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Daartoe wordt besloten.

bovengenoemde gedachtenwisseling
met haar te hebben, zal zorgen dat de
hiervoor genoemde experimenten tot
augustus 1985 gehandhaafd blijven,

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over kinderopvang (18100XVI, nr. 159).

en gaat over tot de orde van de dag.

De Voorzitter: Ik stel nu reeds voor,
geen tweede termijn te houden.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Het hedenochtend gevoerde mondeling overleg
met de minister over kinderopvang
heeft mij aanleiding gegeven u te
vragen dit onderwerp op de agenda te
zetten. Dat u dit al hedenavond
gedaan hebt, bewijst dat ook u
overtuigd bent van het belang van
een goed kinderopvangbeleid in
Nederland. Dat doet mij grote vreugde.
Ik heb de eer de Kamer een motie
voor te stellen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van
Nieuwenhoven, Van Es, Lankhorst,
Groenman en Ernsting wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de Kamer door het
ontbreken van een regeringsstandpunt
bij het IWK-rapport 'meer kinderopvang', niet in staat is met de regering
over het totale kinderopvang-beleid te
spreken;
overwegende, dat bij de derde fase
tweeverdieners nog beslist moet
worden over de financiële mogelijkheden;
van mening, dat de, nu per 1 januari
met beëindiging bedreigde, experimenten internationale en buitenschoolse kinderopvang niet lang op
een standpunt van de Kamer kunnen
wachten;
verzoekt de regering, toe te zeggen
dat, voordat de derde fase tweeverdieners in de Kamer wordt besproken,
aan de hand van een regeringsstandpunt bij het IWK-rapport met de
Kamer over het totale kinderopvangbeleid kan worden gesproken;
verzoekt de regering voorts, dat zij,
mocht de Kamer niet in staat worden
gesteld vóór 1 november 1984 de

Honorering raadsleden ca.
Kinderopvang

Deze motie krijgt nr. 160 (18100-XVI).
Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de
minister nog een keer in overweging
geven dat het om een totaalbedrag
van ongeveer twee miljoen gulden
gaat. Dat zou hem ertoe moeten
verleiden, deze toezegging aan de
Kamer te doen.
Rest mij nog, Voorzitter, u te vragen
de griffier van de vaste kamercommissie van WVC te bedanken voor de zeer
vlotte behandeling van het mondeling
overleg, want reeds hedenmiddag lag
het verslag ervan in onze postvakjes.
De Voorzitter: Waarom zou ik dat
moeten doen? Dat doen wij met zijn
allen en dat is bij dezen gebeurd.

D
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! De Kamer praat over 2
min. voor het in stand houden van
belangrijke kinderopvangvoorzieningen. De minister wilde vanmorgen
geen afdoende toezeggingen over dat
bedrag doen. Daarom zitten wij hier
nog, ondanks het feit dat de Kamer in
het najaar uitvoerig zal spreken over de
kinderopvang. Het is niet de schuld
van de Kamer dat dit dan pas gebeurt.
Ik kan mij niet voorstellen dat die 2
min. niet te vinden zijn, te meer
omdat wij praten over incidenteel
geld. Zou er dit jaar op de totale
begroting van het eigen ministerie
van WVC geen onderuitputting zijn
van 2 min. of met betrekking tot de
internationale kinderdagverblijven op
de begrotingsposten minderheden
van alle ministeries. Verleden jaar
was dat er wel.
Is er met de minister van Financiën
geen afspraak te maken om dat voor
deze voorziening te gebruiken, te
meer daar de discussie over de derde
fase van de wet tweeverdieners en de
rol van de kinderopvang daarbij juist
met de bewindslieden van Financiën
zal worden gevoerd?

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Bij het
mondeling overleg van vanmorgen
heeft mijn fractiegenote mevrouw
Groenman met kracht gepleit voor het
niet stopzetten per 1 januari 1985 van
de experimenten buitenschoolse
opvang en de internationale kinder-
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Wessel-Tuinstra
dagverblijven. Ik heb daar nu eigenlijk
niets nieuws meer aan toe te voegen.
Ik wil alleen zeggen dat wij met
kracht hetgeen in de motie van
mevrouw Van Nieuwenhoven wordt
gevraagd, bepleiten. Dit klemt des te
meer daar wij met deze minister nog
nooit ten principale hebben kunnen
discussiëren over de kinderopvang,
omdat wij het standpunt van de
regering nog steeds niet hebben
gekregen. Omdat wij het beleid van
de regering niet kennen, is het des te
dringender dat hetgeen reeds in gang
is gezet niet stop wordt gezet.

D
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hadden twee belangrijke argumenten om de genoemde
experimenten niet per 1 januari
aanstaande te laten aflopen, maar in
elk geval gedurende het seizoen 84/85
voort te zetten.
In de eerste plaats het feit dat wij in
afwachting zijn van het regeringsstandpunt ten aanzien van de kinderopvang in samenhang met de financiering en de beoordeling van de
Kamer daarvan. In dat kader zullen de
beoordeling en de voortzetting van
deze experimenten aan de orde zijn,
om te voorkomen dat de experimenten
niet nutteloos waren en voor niets
geëvalueerd zijn.
In de tweede plaats is het buitengewoon slecht voor dit type voorzieningen om te starten met een seizoen dat
halverwege rauwelings beëindigd zou
kunnen worden. Dat zou de kansen
voor die experimenten in het komende
seizoen bij voorbaat al teniet doen.
Daarom geven wij van harte onze
steun aan de motie van mevrouw Van
Nieuwenhoven.

D
De heer Willems (PSP): Mede namens
mijn fractiegenote Andrée van Es, die
vanmorgen aan het mondeling
overleg deelnam, herhaal ik dat ook
wij geen stopzetting van de experimenten buitenschoolse opvang en
internationale kinderopvang midden
in het jaar willen zien gebeuren.
Daarom is er nu duidelijkheid nodig
voor het gehele subsidiejaar. De
medeverantwoordelijkheid van de
gemeentebesturen voor de kinderopvang komt nog aan de orde bij de
bespreking van het IWK-rapport en
het regeringsstandpunt.
Wij moeten daar niet op vooruitlopen en ook niet op de discussie over
de fiscale faciliteiten voor de kinderopvang. In het belang van het emancipatiebeleid en van het culturele-min-
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derhedenbeleid zijn deze experimenten van grote waarde. Wij vinden dan
ook dat die voorlopig veilig moeten
worden gesteld door het rijksbeleid.
Daarom steunen wij van harte de
motie die door mevrouw Van Nieuwenhoven is ingediend.

D
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De essentie
van het mondeling overleg van
hedenmorgen betreffende de experimenten kinderopvang is voor ons
tweeërlei.
Ten eerste willen wij de definitieve
beoordeling van de experimenten en
de uiteindelijke plaats ervan in het
reguliere kinderopvangbeleid bepalen
in het kader van de nota-kinderopvang,
die wij met ongeduld tegemoet zien.
Ten tweede was en is de kern van
onze bijdrage dat de experimenten
niet in de problemen mogen komen
als de besluitvorming ten aanzien van
de totale beleidsvisie kinderopvang
onverhoopt wordt vertraagd.
De onzekerheid ten aanzien van de
experimenten zal de minister dan zelf
op zijn bord moeten nemen door een
noodzakelijke verlenging van die
experimenten of een overbruggingsregeling voor zijn rekening te nemen, in
de letterlijke zin van het woord, zodat
het experimentenbeleid op zorgvuldige wijze kan worden afgewikkeld. Heb
ik goed begrepen dat de minister
daartoe bereid is en dat hij daar, in
het kader van zijn begrotingsvoorbereiding, ook rekening mee wil houden?

D
Mevrouw Lucassen-Stauttener (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! De fractie van
de VVD blijft van mening dat een
definitief oordeel pas is te geven als
het regeringsstandpunt over het
IWK-rapport is gekomen. De minister
zegt, volgens het verslag van het
mondeling overleg, dat, hetzij een
overbruggingsregeling, hetzij een
structurele regeling zal worden
overwogen, en deze bestemming van
de middelen bij de komende begroting
zal worden bepaald. Heb ik dat zo
goed begrepen? Ik vraag dat omdat
hij eerder stelde dat hij verwacht in
september a.s. een gedachtenwisseling te hebben over het kinderopvangbeleid, op basis van de dan voorhanden stukken. Hij zei toen: bij de
begrotingsbehandeling kan de Kamer
haar eigen prioriteiten stellen. Wil dit
zeggen dat de middelen niet bij de
begroting worden bepaald?

D

te staan dat de Kamer, in overgrote
meerderheid en wellicht unaniem, en
ik het erover eens zijn dat de zaak van
de buitenschoolse opvang en de
internationale opvang in samenhang
met de overige aspecten van de
kinderopvang moet worden behandeld.
Ik heb vanmorgen ook gesteld dat
het, naar het zich nu laat aanzien, ook
procedureel mogelijk lijkt die zaak
inderdaad in onderlinge samenhang
te behandelen. In de zomer is immers
het regeringsstandpunt te verwachten
over het zogenaamde IWK-rapport,
terwijl de nota over de tweeverdieners
de Kamer al heeft bereikt. De Kamer
zou daarover ruim vóór 1 januari a.s.
spreken. Dat zo zijnde heb ik eerlijk
gezegd geen behoefte aan de motie.
Nu begrijp ik dat een van de
redenen waarom de motie toch op de
agenda komt, de vrees van de Kamer
is dat onvoldoende duidelijk is dat het
experiment wellicht verlengd moet
worden indien de Kamer onverhoopt
op 1 november niet in de gelegenheid zou zijn geweest over die zaak
te discussiëren. Ik heb vanmorgen
duidelijk gemaakt dat ik mij realiseer
dat die mogelijkheid erin zit. Ik heb
die alleen wel vrij laag geschat.
Als die kans serieus aanwezig is,
ben ik inderdaad bereid ook in
budgettaire zin de consequenties
daarvan te aanvaarden. Ik heb
vanmorgen de commissie wel
voorgehouden dat ik dan binnen mijn
begroting een alternatieve dekking zal
moeten zoeken. Weliswaar is dat in
dat geval alleen maar voor één jaar,
of voor een deel van het jaar, maar ik
heb de commissie toch die consequem
tie willen voorhouden. Ik onderstreep
dat vanavond nog eens om niet later
het verwijt te krijgen dat ik onder die
voorwaarde weer moet ingrijpen in
andere onderdelen van mijn begroting.
Waarom kom ik met deze tekst en
uitleg? Omdat ik ook hier nog eens wil
duidelijk maken dat ik ook bij dit
onderwerp figuurlijk en letterlijk op de
kleintjes moet passen. Ik heb dat
vanmorgen ook met zoveel woorden
omschreven.
Mij dunkt dat er procedureel gezien
geen verschil van inzicht is tussen de
Kamer en mij. Daarom houd ik u voor
dat wellicht aan deze motie niet direct
behoefte bestaat.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter; Ik stel voor, donderdag
a.s. aan het eind van de vergadering
over de motie te stemmen.

Minister Brinkman: Mijnheer de
Voorzitter! Vanmorgen is komen vast

Kinderopvang
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Voorzitter
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 23.05 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1. een Koninklijke boodschap, ten
geleide van het voorstel van wet
Verlenging van de Machtigingswet
inschrijving studenten (18430).
Deze Koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken is al gedrukt;
2. de volgende brieven:
- een, van de minister-president,
minister van Algemene Zaken, over
indiening van wetsvoorstellen met
terugwerkende kracht (17997, nr. 20);
- een, van de staatssecretaris van
Justitie, over jeugdwelzijnsbeleid
(15317, nr. 71);
- een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over de grote-stedenproblematiek (17910, nr. 15);
- twee, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
- een, over de recombinant DNA
(18422);
- een, over de deeltijdse opleidingen
hoger onderwijs (18429);
- een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen,
mevrouw Ginjaar-Maas, over knelpunten in het V.O. (18 100, VIII, nr. 110);
- een, van de minister van Financiën,
over de Nederlandse betalingsbalans
1984(18424);
- twee, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:
- een, over stads- en dorpsvernieuwing (13 924, nr. 102);
- een, over wonen in groepsverband
(18100, XI, nr. 150);
- twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
- een, over de afsluiting van de
Oosterschelde (17 428, nr. 8);
- een, over de zesbaksduwvaart
(18100, XII, nr. 64);
- een, van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, over de
spreiding van de CD. van de P.T.T.
(12831, nr. 71).
- een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
over distributieve voorzieningen in
kleine kernen (15397, nr. 11);
- een, van de minister van Landbouw
en Visserij, over de kostprijzen van
voedingsmiddelen in de E.G. (18100,
XIV, nr.71);
- twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw Kappeyne van de Coppello,
te weten:
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- een, over remigratie (16102, nr.
83);
- een, ten geleide van een rapport
'Vakopleiding in de bouwnijverheid'
(18100, XV, nr. 77);
- een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de heer De Graaf, over telefoonkostenvergoeding in het kader van de AAW
(18189, nr. 17);
- vier, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
- een, over het bevolkingsvraagstuk
(15 552, nr. 6);
- een, over gezinsbegeleiding
(18100, XVI, nr. 154);
- een, over pleegzorg (18325, nr. 4);
- een, over de olympische spelen
1992(18426).
Deze brieven zijn al gedrukt;
3. een brief van de staatssecretaris
van Financiën, houdende intrekking
van wetsvoorstel 16677 (16677, nr.
13).
De Voorzitter stelt voor deze brief, die
al is gedrukt voor kennisgeving aan te
nemen;
4. de volgende adressen:
- een, van mevrouw W. M. J. de Boer
te Amsterdam, met betrekking tot
haar belasting;
- een, van J. H. Warnaars te Aerdenhout, met betrekking tot de aanbouw
aan een woning;
- een, van J. Post te 's-Gravenhage,
met betrekking tot de Algemene
Bijstandswet;
- een, van G. Wesseldijk te De
Holten, met betrekking tot zijn
dienstplicht;
- een, van A. Snaauw te 's-Gravenhage, met betrekking tot zijn belastingen;
- een, van B. H. Westerink te Amersfoort, met betrekking tot gemaakte
kosten t.b.v. een subsidie;
- een, van mevrouw T. J. L. HendriksVermeulen te Kaatsheuvel, met
betrekking tot een klacht tegen de
gemeente Helvoirt;
- een, van mevrouw C. H. Zwagemaker-Koopman te Fijnaart, met betrekking tot ziektekosten;
- een, van B. van Loenen te Amsterdam, met betrekking tot zijn belastingen.
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de commissie voor de Verzoekschriften;
5. de volgende brieven e.d.:
- een, van het gemeentebestuur van
Stamproy, over de kortingen op
uitkeringen per 1 juli 1984;
- een, van drs. J. van der Leeden,
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over een ruimte in het gebouw van de
Tweede Kamer, genoemd naar Marga
Klompé;
- een, t.g.v. het eindrapport 'Dienstverlening' van het WODC;
- een telex van papierhandel Joz. P.
Vierhout, over afschaffing van
subsidies en vermindering van
belastingen;
- een, van het Eilandgebied Aruba,
t.g.v. een besluit van de Raad aangenomen in de zitting van 25-5-1984;
- een, van het gemeentebestuur van
Boornsterhem, over de verlaging van
uitkeringen per 1 juli aanstaande;
- een verslag over het boekjaar 1983
van de NV Bank voor Nederlandsche
Gemeenten;
- een, van de Stichting SUK, over het
1-julipakket;
- een, van de SVR over WW-uitkering
voor onderwijsgevenden;
- een, van het gemeentebestuur van
Texel, over de wijziging van het
bijstandsbesluit landelijke normering
cc;
- een, van gedeputeerde staten van
Zeeland, over de uitwerking beleidstariefvan WVC (18111);
- een, van M. Schoeman, over de
viering van de veertigste bevrijdingsdag;
- een, van E. Urings, over het onjuist
functioneren van de Kamer;
het jaarverslag 1983 van OSB;
- een, van J. H. Brotheron-de Kuyper,
over de Abortuswet;
- een, van de fam. Scouten-Cuypers,
over opneming van abortus in het
ziekenfondspakket;
- het jaaroverzicht 1983 van de
Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland;
- een, van mevrouw Poldervaart,
over haar levensomstandigheden;
- een, van de Christelijke Bond van
Oranje-verenigingen in Nederland,
over de viering van de bevrijdingsdag;
- een, van de Oranjevereniging-Ermelo, over de 5-meiviering;
- het boekwerk van het Centraal
Sociaal en Cultureel Planbureau
'Arbeidsvraag en arbeidsaanbod in
de gezondheidszorg op lange termijn';
- het boekwerk 'Centraal economisch
plan 1983' van het Centraal Planbureau;
- een, van de Nederlandse Federatie
van Belastingconsulenten, t.g.v. het
jaarverslag 1983;
- het eindrapport van het Open
Overleg over de voorstellen van de
commissie-Wagner inzake het
beroepsonderwijs 'Op weg naar een
gezamenlijke verantwoordelijkheid';
- een, van de Raad voor de Volkshuis-
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vesting, over voorstellen 60% bijstandsnormen voor 'woningdelers';
- een, van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst, over de maatregel van
bestuur afbreking zwangerschap.
Deze brieven e.d. liggen op de griffie
ter inzage.
6. de volgende proefschriften:
- een, van W. 't Hart, 'Enige aspecten
van de Franse en de Engelse vermogenswinstbelasting';
- een, van W. H. J. Rogmans 'Jonge
kinderen en ongevalsrisico's buiten
het verkeer'.
Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek der Kamer.
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Noten
Noot 1 (zie blz. 5417)
De commissie voor het onderzoek
van de Geloofsbrieven met bijbehorende 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 verkiezing 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 benoeming aanneemt.
Volgens het in handen van de
commissie gestelde besluit van de
voorzitter van het Centraal Stembureau 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 gevoegde stukken blijkt voorts, dat hij geen
betrekking bekleedt, welke onverenigbaar 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 verkiesbaarheid 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
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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-Generaal. De commissie heeft derhalve

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.

Noot 2 (zie blz. 5537)
Uitgangspunten zijn:
— 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
Financieringskosten'

f
f

103 000
2 962

f
f

113 000
3 178

f
f

123 000
3 395

Totale kosten
Contante waarde van de
subsidie

f

105 962

f

116 178

f

126 395

f

48 000

f

48 000

f

48 000

Het door u te betalen bedrag aan
rente en aflossing w o r d t berekend
over

f

57 962

f

68 178

f

78 395

Bruto maandbedrag aan rente +
aflossing
Het maandelijks belastingvoordeel
w o r d t 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
f

370

f

430

f

470

23 000

f

27 000

f

30 000

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 Locatiekeuze Opslagfaciliteit Radio-actief
Afval (LOFRA) de opslag van afval,
dat door eventuele nieuwe kerncentrales 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 toezeggen, dat niet getracht zal worden de
bestuurscolleges van elektriciteitsmaatschappijen of de Samenwerkende
Elektriciteits-Produktiebedrijven ertoe
te brengen nu al voorbereidende
stappen te zetten voor de eventuele
vestiging van nieuwe kerncentrales?

Noten

4
Kunnen wij met name toezeggen,
dat van hun zijde niets ondernomen
zal worden om die maatschappijen tot
het indienen van een vergunningsaanvraag 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 overweegt de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de sociale
zekerheid niet te verwezenlijken per 1
januari 1985?
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