
81ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 136 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, De Boer, De Boois, Borgman, 
Braams, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, Cornelis-
sen, Couprie, Dales, G. C. van Dam, 
M. P. A. van Dam, Van Dijk, Dijkman, 
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Ernsting, Van Erp, 
Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Gerritse, De Grave, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, Haas-Ber-
ger, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
Van der Heijden, Van der Hek, Henne-
kam, Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Joekes, Kamp, Keja, Van 
Kemenade, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, 
Leerling, Van der Linden, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, Van 
der Mei, Meijer, Metz, Mik, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van 
Noord, Nypels, Van Ooijen, Oomen-
Ruijten, Den Ouden-Dekkers, Patijn, 
Paulis, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schart-
man, Scholten, Schutte, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Stoffelen, 
Tazelaar, Terpstra, Tommei, Van den 
Toorn, Toussaint, Ubels-Veen, Den 
Uyl, Ter Veld, Te Veldhuis, De Visser, 
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, 
Vos, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Waalkens, De Waart, Wagenaar, 
Weijers, Weisglas, Wiebenga,Willems, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Rietkerk, minister van 
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes, 
minister van Justitie, Deetman, 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen, Winsemius, minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, Braks, minister 
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van Landbouw en Visserij, Van 
Amelsvoort, staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, mevrouw 
Korte-van Hemel, staatssecretaris van 
Justitie, mevrouw Ginjaar-Maas, 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen en de heer Ploeg, 
staatssecretaris van Landbouw en 
Visserij. 

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

Jorritsma-Lebbink, Wallage, De Pree 
en Dees, wegens bezigheden elders; 

Faber en Lauxtermann, in verband 
met het bijwonen van het V.N.G.-con-
gres; 

Veldhoen en Herfkens, wegens ziekte, 
de hele week; 

Poppe, wegens ziekte; 

Ter Beek, wegens verblijf buitens-
lands; 

Van der Doef, alleen voor het eerste 
deel van de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving 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. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Aan de orde is het 
verzoek van de leden Van Es en 
Lankhorst, de regering te mogen 
interpelleren over het vreemdelingen-
beleid. Ik stel voor, dat verzoek toe te 
staan met spreektijden van 5 minuten 
en de interpellatie te houden direct na 
de stemmingen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, wetsvoor-
stel 18175 (Aangetekend verzenden 

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 
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Aanvang 14.00 uur 

van stukken) van de agenda af te 
voeren. 

Ook stel ik voor, de stemmingen in 
verband met wetsvoorstel 16405 
(Algemene regelen gemeentelijke 
indeling) één week uit te stellen. 
Hetzelfde geldt voor de moties 
betreffende de nota Voedingsbeleid. 

Ten slotte stel ik voor, in verband 
met de beschikbaarheid van de 
minister van Landbouw en Visserij 
- die zijn begroting aan de overkant 
moet verdedigen - de stemmingen 
aanstonds te beginnen met de moties 
over de superheffing. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

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

De heer Van Kemenade (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De Kamer 
heeft vorige week een brief ontvangen 
van de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen over het midden-
school-beleid, of zo men wil het 
beleid op het terrein van het voortgezet 
basisonderwijs. Wij kregen deze brief 
ter vervanging van een notitie die 
vóór 15 maart aan de Kamer was 
toegezegd. Deze brief vraagt om een 
nadere bespreking. 

Ik wil u, mijnheer de Voorzitter, dan 
ook vragen om deze brief van de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen van 16 mei zo spoedig 
mogelijk op de agenda van de Kamer 
te plaatsen. Wat mijn fractie betreft, 
hoeft de brief niet per se deze week 
nog te worden behandeld. Wij zijn wel 
van mening dat hierover zeer spoedig 
moet worden gesproken. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen dat de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen na deze week, twee weken 
buitenslands verblijft. Wij zullen de 
brief dus wel deze week moeten 
behandelen! Ik stel voor, het verzoek 
van de heer Van Kemenade toe te 
staan en het debat deze week-wellicht 
nog morgen - t e houden met spreek-
tijden van 5 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 
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Voorzitter 

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

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Vorige week woensdag 
heeft de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken overleg gevoerd 
met de minister van Buitenlandse 
Zaken, onder andere over de NAVO-
raad van a.s. maandag. Ik verzoek u, 
mijnheer de Voorzitter, het verslag 
van dat mondeling overleg nog deze 
week op de agenda te plaatsen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen, met spreektijden 
van 10 minuten voor de grootste drie 
fracties en 5 minuten voor de overige 
fracties. Dit debat zal dan morgen of 
donderdag worden gehouden. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het mogelijk dat de 
stemmingen dan ook nog deze week 
plaatsvinden? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij in confesso! 

De heer Engwirda (D'66): Dat is goed! 

De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien het uitgebreide 
overleg dat al over dit onderwerp is 
gevoerd, lijken mij de spreektijden die 
u voorstelt nogal uitgebreid! 

De Voorzitter: Tien minuten is 
maximaal! Als de VVD-fractie nul 
minuten wil spreken, kan zij dat 
natuurlijk doen. Daar is zij volkomen 
vrij in! 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, wetsvoor-
stel 18353 (Beperking van de vakan-
tieuitkering voor overheidspersoneel) 
dat reeds was geagendeerd voor 
volgende week, aan de agenda van 
deze week toe te voegen. Ik neem aan 
dat dit onderwerp in de loop van 
donderdag aan de orde zal komen. Ik 
zal echter in de loop van deze middag 
een nadere indeling voor deze week 
maken. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
negen moties, ingediend op 17 mei 
1984 bij het debat over verslagen van 
mondeling overleg over de superhef-
fing op zuivelprodukten, 

te weten: 
- de motie-Tazelaar over het quotum 
voor kleine boeren (18 100-XIV, nr. 
60); 

- de motie-Tazelaar over een 'zwenv 
vestregeling' voor potentieel gezonde 
bedrijven (18 100-XIV, nr. 61); 
- de motie-Tazelaar over toepassing 
van de Wet agrarisch grondverkeer 
(18100-XIV, nr. 62); 
- de motie-Tazelaar over regeling van 
overdracht naar volgende jaren 
(18100-XIV, nr. 63); 
- de motie-Van Noord over verminde-
ring van de melkproduktie (18100-XIV, 
nr. 64); 
- de motie-Van Noord over een 
overbruggingsregeling voor melk-
veehouders (18 100-XIV, nr. 65); 
- de motie-P. M. Blauw/Waalkens 
over de lastenverlichting voor de 
veehouderij (18 100-XIV, nr. 66); 
- de motie-Van Rossum over de 
problemen van boeren die zelf kaas 
maken (18100-XIV, nr. 67); 
- de motie-Tommei over het beleid 
om te komen tot gezondmaking van 
de financiën van de EG (18 100-XIV, 
nr. 68). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Mijn motie op stuk nr. 68 is geformu-
leerd als een motie van instemming. 
Ik heb begrepen dat dit feit aanleiding 
heeft gegeven tot het maken van 
bezwaren. Ik verzoek u daarom, mij de 
gelegenheid te geven, de motie 
zodanig te formuleren dat de inhoud 
hetzelfde blijft, maar dat de vorm 
tegemoet komt aan de bezwaren die 
mij zijn gebleken. Ik verzoek u daarom 
de motie thans van de agenda af te 
voeren en volgende week over de 
gewijzigde motie te stemmen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Tommei stel ik voor, zijn motie 
(18100-XIV, nr. 68) van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Tazelaar 
(18 100-XIV, nr. 60). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, 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-Tazelaar 
(18100-XIV, nr. 61). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de RPF en de 

Centrumpartij tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Tazelaar 
(18 100-XIV, nr. 62). 

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-Tazelaar 
(18100-XIV, nr. 63). 

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-Van 
Noord (18 100-XIV, nr. 64). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Van 
Noord (18100-XIV, nr. 65). 

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

In stemming komt de motie-P. M. 
Blauw/Waalkens (18100-XIV, nr. 66). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP en de EVP 
tegen deze motie hebben gestemd en 
die van de overige frr.cties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van 
Rossum (18100-XIV, nr. 67). 

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

Ik stel voor, de verslagen van monde-
ling overleg over de superheffing van 
zuivelprodukten (18 100-XIV, nrs. 57 
en 58) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de benoeming van een 
substituut-ombudsman (18329). 

De Voorzitter: Door mij worden tot 
stemopnemers benoemd de leden 
Stoffelen (voorzitter), G. C. van Dam, 
Schutte en Korthals. 
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In de Tweede Kamer vond een stemming plaats voor de benoeming van een substituut-ombuds-
man. Op de foto ziet u de stemopnemers bij deze schriftelijke stemming v.l.n.r. de heren Stoffelen 
(PvdA), Schutte (GPV), C. G. van Dam (CDA) en Korthals (VVD). 

Bij de stemming, waaraan 106 leden 
hebben deelgenomen, terwijl 133 
leden de presentielijst hebben 
getekend, verkrijgt de heer Van Ee 104 
stemmen, terwijl 1 briefje niet was 
ingevuld en 1 briefje ongeldig is 
verklaard. 

De Voorzitter: Aangezien de heer Van 
Ee de volstrekte meerderheid van 
stemmen op zich heeft verenigd, is hij 
tot substituut-ombudsman benoemd. 
De beëdiging zal binnenkort in een 
vergadering van de Kamer plaatsvin-
den. 

Namens de Kamer dank ik de 
leden-stemopnemers voor de door 
hen genomen moeite. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de ontwerpen van 
(rijks-)wet: 

Goedkeuring van het op 15 mei 
1972 te Straatsburg tot stand geko-
men Europees Verdrag betreffende 
de overdracht van strafvervolging 
(met bijlagen), het op 11 mei 1974 te 
Brussel tot stand gekomen Verdrag 
tussen het Koninkrijk België, het 
Groothertogdom Luxemburg en het 
Koninkrijk der Nederlanden inzake 
het overnemen van strafvervolgingen 
(met bijlagen), het op 27 januari 1977 
te Straatsburg tot stand gekomen 
Europees Verdrag tot bestrijding van 
terrorisme en de op 4 december 1979 
te Dublin tot stand gekomen Overeen-
komst betreffende de toepassing van 

het Europees Verdrag tot bestrijding 
van terrorisme tussen de Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschappen 
(15971, R 1133); 

Wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering met het oog op 
overdracht van strafvervolgingen 
door en aan Nederland, alsmede 
uitvoering van de desbetreffende 
Europese en Benelux-verdragen, 
wijziging van de Uitleveringswet en 

uitvoering van het Europees Verdrag 
tot bestrijding van terrorisme en de 
Overeenkomst betreffende de 
toepassing van dat Verdrag tussen de 
lid-staten van de Europese Gemeen-
schappen (15 972). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil enkele opmerkingen 
maken met betrekking tot wetsontwerp 
15 972. De minister heeft mij ervan 
overtuigd, dat binnen de definitie van 
het wetsontwerp overdracht van 
strafvervolging achterwege blijft 
indien de strafvervolging betrekking 
heeft op een feit dat naar Nederlands 
recht niet strafbaar is. Ik trek daarom 
mijn amendement op stuk nr. 10 in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Patijn (stuk nr. 10) is ingetrokken, 
maakt het geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft overwo-
gen, nog een amendement in te 
dienen ten einde vast te stellen dat 
de verdachte op de hoogte moet 
worden gesteld van het feit dat de 
officier van justitie een beslissing van 
de minister van Justitie tot overdracht 
van strafvervolging wil uitlokken. 

I 

lililiii i ililililililill 

De heer Patijn (PvdA). 
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Patijn 

Nu wij echter een amendement 
hebben ingediend om te komen tot 
een recht van beklag van verdachte 
bij het gerechtshof - dit amendement 
zal, gelet op de steun van de fractie 
van de VVD drie weken geleden, 
waarschijnlijk worden aanvaard -
gaan wi j ervan uit dat het niet nodig 
is, het op de hoogte stellen in de wet 
vast te leggen. Men kan immers geen 
recht van beklag uitoefenen als je als 
verdachte niet weet, dat de officier 
van justitie een beslissing wi l gaan 
uitlokken. 

Is de minister het met mijn interpre-
tatie eens en betekent de aanvaarding 
van mijn amendement ook volgens 
hem, dat er door of namens het 
Openbaar Ministerie aan degene 
die recht heeft tot beklag mededeling 
wordt gedaan van het voornemen van 
de officier van justitie? 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met erkentelijkheid 
kennis genomen van de intrekking 
van het amendement op stuk nr. 10. 

Ik ben veel minder verheugd over 
het feit dat de heer Patijn ervan 
uitgaat dat het amendement op stuk 
nr. 11 met steun van de fractie van de 
VVD zal worden aangenomen. Ik wi l 
daarom deze gelegenheid te baat 
nemen om een klemmend beroep op 
de Kamer te doen het amendement 
niet te aanvaarden. 

Mocht de Kamer dat onverhoopt 
wel doen, dan zeg ik uiteraard toe dat 
het Openbaar Ministerie de wens van 
de Kamer niet zal frustreren en dat er 
dus inderdaad kennisgeving zal 
plaatsvinden op dezelfde wijze als nu 
kennisgeving van verdere vervolging 
plaatsvindt. Ik spreek echter nogmaals 
de wens uit dat dit niet zal behoeven 
te gebeuren en dat ik nu een academi-
sche voorstell ing van zaken heb 
gegeven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt het voorstel van 
rijkswet 15971, R 1133. 

De artikelen 1 t /m 3 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wiebenga/Patijn (stuk nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wiebenga/Patijn (stuk nr. 16), wordt 
zonder stemming aangenomen. 
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De artikelen 5t /m 7 en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het voorstel van 
rijkswet. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PPR en de PSP tegen dit 
voorstel van rijkswet hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Patijn (stuk nr. 11,1). 

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 amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 11 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 13). 

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

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Artikel II, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Patijn (stuk nr. 11,1 en II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel III wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door de 
aanneming van het amendement-Pa-
tijn (stuk nr. 11, III) is ingevoegd een 
artikel IV. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel 
15972. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
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de CPN, de PPR en de PSP tegen dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 17 mei 1984 bij 
de interpellatie-Janmaat over ongere-
geldheden tijdens een congres van de 
Centrumpartij, te weten: 
- de motie-Janmaat over schending 
van het grondrecht van vrijheid van 
vergadering in Nederland (18 385, nr. 
1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat geen 
der leden daarvoor is, zodat de motie 
met algemene stemmen is verworpen. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 16 mei 1984 bij 
de interpellatie-Lankhorst over 
infiltratie van buitenlandse inlichtin 
gendiensten in de Nederlandse 
vredesbeweging, te weten: 
- de motie-Lankhorst over de handel-
wijze van de regering met betrekking 
tot het infiltreren in de vredesbeweging 
(18352, nr. 2). 

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 de brief van de vaste 
commissie voor Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten (18352, nr. 1) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
7 moties, ingediend in de UCV van 9 
april 1984 over de notitie Kort 
middelbaar beroepsonderwijs, te 
weten: 
- de motie-Worrell/Franssen over 
reservering van leerlingplaatsen voor 
meisjes (18184, nr. 9); 
- de motie-Konings over het vijfde 
leerjaar in het LBO (18 184, nr. 10); 
- de motie-Konings c.s. over de 
instroom uit het 3de jaar LBO (18 184, 
nr. 11); 
- de motie-Worrell over het indienen 
van een stagewet (18184, nr. 12); 
- de motie-Worrell over opleidingen 
met o.a. een roldoorbrekende werking 
(18184, nr. 13); 
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Voorzitter 

- de motie-Franssen/Worrell over de 
verhouding leerlingwezen/kort-MBO 
(18184, nr. 14); 
- de motie-Van der Vlies/Andela-Baur 
over de uitvoering van proefprojecten 
(18184, nr. 15). 

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 Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de UCV over dit 
onderwerp heb ik een motie ingediend 
op stuk nr. 12 over het eventueel 
invoeren van een stagewet. De 
commissie-Wagner moet echter nog 
verslag uitbrengen inzake het open 
overleg en de regering moet hierover 
haar standpunt nog bekend maken. 
Daarom lijkt het mijn fractie beter, 
deze motie thans van de agenda af te 
voeren en haar te betrekken bij de 
discussie over het verslag van de 
commissie-Wagner. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Worrell stel ik voor, zijn motie 
(18184, nr. 12) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris 
heeft in het debat over het kort-MBO 
een notitie toegezegd over de deeltijd-
variant, in samenhang met het 
binnenkortte verwachten kabinets-
standpunt inzake het eindrapport van 
de commissie-Wagner. Daarover zal 
dan een verdere discussie volgen, 
zoals is afgesproken. Het ligt daarom 
in de rede, mijn motie op stuk nr. 15 
tot dit debat aan te houden. Daarom 
verzoek ik u, mijn motie van de 
agenda af te voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Van der Vlies stel ik voor, zijn 
motie (18 184, nr. 15) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De CDA-fractie is 
van oordeel dat de uitvoering van het 
kort-MBO-beleid en de doelstellingen 
van dit beleid recht overeind moeten 
blijven staan, onder inachtneming van 

de daarbij gehanteerde uitgangs-
punten. Als de gewijzigde motie-Frans-
sen/Worrell door de Kamer wordt 
aanvaard, zal bij de uitvoering ervan 
in ieder geval de positie van het 
kort-MBO onduidelijk worden, mede 
gezien in het licht van de uitkomst 
van het overleg van de commissie-
Wagner, het regeerakkoord en het 
gevoerde regeringsbeleid. Om over 
het gevoerde en te voeren kort-MBO-
beleid geen misverstand te laten 
bestaan, wil mijn fractie de volgende 
motie aan de Kamer voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Andeia-
Baur en Hermes wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat één van de uitgangs-
punten van het kort-MBO is het 
communicerende-vatenstelsel tussen 
leerlingwezen en kort-MBO; 

constaterende, dat het de bedoeling 
van de regering is, bij de uitbreiding 
van het kort-MBO ertegen te waken 
dat eventuele opleidingsplaatsen in 
het primair leerlingwezen onbenut 
Olijven; 

dringt er bij de regering op aan: 
onder handhaving van de doelstel-

lingen en de uitgangspunten van het 
KMBO 

a. een actief beleid te voeren ter 
bevordering van een vernieuwd 
leerlingwezen; 

b. oriënterende en schakelende 
programma's tot stand te brengen 
primair in het kort-MBO; 

c. bij het ontwikkelen van de 
opleidingscapaciteit in het kort-MBO 
erop toe te zien dat deze in relatie 
staat tot het aantal leerarbeidsplaatsen 
in het leerlingwezen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19(18184). 

Ik stel voor, over deze motie volgende 
week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben bang dat er nu een 
probleem ontstaat, want er bestaat 
toch in ieder geval enige relatie 
tussen deze motie en de andere motie 
waarover mevrouw Andela heeft 
gesproken. Ik ben er daarom voorstan-
der van om ook deze stemming naar 
volgende week te verplaatsen. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie die tijdens de 
UCV van 9 april jongstleden op stuk 
nr. 14 is ingediend, is voor de staats-
secretaris aanleiding geweest om 
bezwaren te maken tegen het dictum 
van de motie. Wij hebben haar 
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Franssen 

interventie uit de tweede termijn van 
de UCV nog eens goed op ons laten 
inwerken. Mede aan de hand van haar 
opmerkingen hebben wij het dictum 
van de motie aangepast. Vandaar dat 
ik u een gewijzigde motie wil overhan-
digen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Franssen/ 
Worrell (18184, nr.14) is in die zin 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat één van de uitgangs-
punten van het kort-MBO is het 
communicerende-vatenstelsel tussen 
leerlingwezen en kort-MBO; 

constaterende, dat het de bedoeling 
van de regering is, bij de uitbreiding 
van het kort-MBO ertegen te waken 
dat eventuele opleidingsplaatsen in 
het primair leerlingwezen onbenut 
blijven; 

dringt er bij de regering op aan: 
a. een actief beleid te voeren ter 

bevordering van een vernieuwd 
leerlingwezen; 

b. oriënterende en schakelende 
programma's tot stand te brengen 
primair in het kort-MBO; 

c. bij het ontwikkelen van de 
opleidingscapaciteit in het kort-MBO 
erop toe te zien dat deze in relatie 
staat tot het aantal leerarbeidsplaatsen 
in het leerlingwezen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18(18184). 

Mede op suggestie van de heer 
Ernsting stel ik voor, de stemming 
over deze motie volgende week te 
houden. 

Het lijkt mij dan bovendien correcter, 
over alle moties volgende week te 
stemmen, maar wel de discussie nu af 
te ronden. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De toevoeging die me-
vrouw Andela heeft voorgesteld in de 
tekst van de motie, die overigens voor 
het resterende deel geheel conform 
de motie is die collega Worrell en 
ikzelf nu hebben ingediend, doet 
vooronderstellen dat de indieners van 
de motie die nu net is gewijzigd, 

De heer Franssen (VVD). 

uitgangspunten en doelstellingen van 
het kort-MBO niet wensen te onder-
schrijven. Dat is in het geheel niet 
waar! 

De motie heeft echter alleen in de 
overweging als uitgangspunt het 
communicerende-vatenstelsel. Dit 
betreft niet de inhoudelijke aspecten 
van het kort-MBO, maar de kwantita-
tieve invulling van een en ander. Dit 
betekent dat het communicerende-va-
tenstelsel in zijn uitwerking vertaling 
kan vinden in het dictum zoals wij dat 
hebben voorgesteld. De toevoeging 
die nu door mevrouw Andela is 
voorgesteld, is naar onze opvatting 
niet noodzakelijk. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het ziet er dus naar uit dat 
wij het allemaal met elkaar eens zijn. 
Ik kan mij echter herinneren dat de 
staatssecretaris tegen de oorspronke-
lijke motie-Franssen/Worreil zeer 
scherpe bezwaren heeft laten horen. 
Ik zou haar willen uitnodigen, een 
reactie op de gewijzigde motie te 
geven. 

D 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! De motie die 
de heer Franssen zojuist heeft inge-
diend, kan naar mijn oordeel geen 
van de uitgangspunten en doelstellin-
gen van het kort-MBO opzij zetten. 
Wat dat betreft heeft mevrouw Andela 
geformuleerd wat in de motie van de 

heer Franssen besloten behoort te 
liggen. 

Onder punt a van het dictum wordt 
gevraagd, een actief beleid te voeren 
ter bevordering van een vernieuwd 
leerlingwezen. Dat is vanzelfsprekend. 
Onder punt b van het dictum wordt 
gevraagd, oriënterende en schakelen-
de programma's tot stand te brengen, 
primair in het kort-MBO. Dat is ook tot 
op heden steeds de bedoeling 
geweest. Omdat ik hierover geen 
misverstand wil laten bestaan, wijs ik 
de heer Franssen erop dat het kort-
MBO zelf in de eerste plaats beroeps-
onderwijs behelst Dat wil ik ook zo 
laten. 

Onder punt c wordt gesproken over 
het ontwikkelen van de opleidingsca-
paciteiten in het kort-MBO. Ik verschil 
een beetje met de heer Franssen van 
mening aangaande het communice-
rende-vatenprincipe. De heer Franssen 
legt dit uit als uitsluitend betrekking 
hebbend op de kwantiteit van de 
opleiding. Mijns inziens is het commu-
nicerende-vatenprincipe primair een 
onderwijskundig principe. 

Je richt je opleiding daarbij zodanig 
in, dat je van de ene naar de andere 
opleidingsweg kunt overstappen. Dat 
kan wellicht kwantitatieve gevolgen 
hebben, maar ik maak de heer 
Franssen erop attent dat de capaciteit 
van het kort-MBO en het leerlingwe-
zen volstrekt onvoldoende is om te 
voldoen aan de vraag naar beroeps-
onderwijs. 
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Ginjaar-Maas 

Zelfs als de afspraken in het 
open-overleg-Wagner zouden resulte-
ren in het beleid dat men daarbij voor 
ogen heeft, dan moetje nog vrezen 
dat je onvoldoende opleidingsplaatsen 
hebt in beide soorten beroepsonder-
wijs om iedereen die daarvoor in 
aanmerking zou komen, een beroeps-
opleiding te geven. Wat dat betreft is 
het kwantitatieve aspect in concurre-
rende zin volstrekt niet aan de orde. 

De heer Franssen (VVD): Het kwalita-
tieve aspect heb ik niet ter discussie 
gesteld, omdat tijdens de UCV al is 
gebleken dat daarover tussen de 
staatssecretaris en de VVD-fractie 
geen enkel verschil van opvatting 
bestaat. Met haar laatste opmerking 
over de onderlinge verhouding heb ik 
ook niet zoveel moeite. Het gaat ons 
er alleen maar om dat het niet 
noodzakelijk is - en ook zoveel 
mogelijk vermeden zou moeten 
worden - dat in het kader van de 
beroepsopleidingen dubbel werk 
wordt gedaan. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Waren 
wij maar vast in de situatie dat dit 
dreigde te gebeuren! Ik maak echter 
nog een opmerking over punt c. In het 
open-overleg-Wagner is men tot de 
conclusie gekomen dat kort-MBO en 
leerlingwezen gelijkwaardige oplei-
dingswegen zijn. Aan die conclusie wil 
ik vasthouden. Ik onderschrijf haar 
namelijk volstrekt. 

Om een lang verhaal kort te maken: 
de heer Franssen en mevrouw Andela 
hebben beiden een motie ingediend 
en ik denk dat in de motie-Franssen 
impliciet zit wat mevrouw Andela 
expliciet uitspreekt. 

Mijn suggestie aan de Kamer is dan 
ook om te proberen, tot een gezamen-
lijke motie te komen. Dat lijkt mij wijs. 
Ik zou het plezierig vinden als in die 
motie ook tot uitdrukking wordt 
gebracht dat het kort-MBO en het 
leerlingwezen gelijkwaardige opleidin-
gen zijn. 

De heer Ernsting (CPN): Als er een 
dergelijke kamerbrede motie tot stand 
komt, met al de intenties die de 
staatssecretaris zojuist noemde, in 
hoeverre voegt zo'n motie dan nog 
iets toe aan het beleid dat zij tijdens 
de UCV over dit onderwerp heeft 
verwoord? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Zo'n 
motie is dan een ondersteuning van 
mijn beleid. Daar zou ik zeer verheugd 
mee zijn. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Wijzi-
ging van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (14889) 

en over: 
- de motie-Te Veldhuis over vergoe-
ding van schade of hogere kosten bij 
andere planologische maatregelen 
dan bestemmingsplannen (14889, nr. 
46); 
- de motie-Te Veldhuis/Eversdijk 
over een notitie inzake de schade bij 
planologische maatregelen (14889, 
nr. 121); 
- de motie-Salomons/Nypels over de 
gevolgen voor provincies en gemeen-
ten van de wijziging in de bestemmings-
planprocedure (14889, nr. 123). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De heer Van Erp heeft 
mij medegedeeld dat hij zijn amende-
ment op stuk nr. 94, I intrekt en 
mevrouw Salomons heeft mij mede-
gedeeld, dat zij haar amendementen 
op stuk nr. 110, I t/m V intrekt, zodat 
zij geen onderwerp van beraadslaging 
meer uitmaken. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op 16 mei heeft de 
minister, behulpzaam als het departe-
ment steeds is geweest, de voorzitter 
van de vaste commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijk Ordening 

een brief doen toekomen waarin 
commentaar staat op de Handelingen. 
Zo moet ik het althans interpreteren. 
Hij heeft dit kennelijk gedaan uit zorg 
dat de Kamer niet in staat is, de 
Handelingen zelf goed te lezen. Er zit 
een wat merkwaardig verhaal in. 

De minister heeft naar aanleiding 
van expliciete vragen over mijn 
amendement op stuk nr. 119 over het 
Kroonberoep, gezegd dat hij daar 
grote bezwaren tegen had, maar dat 
het, vergeleken met een eerdere 
versie die hij had gezien, aanzienlijk 
'leefbaarder' was. Hij heeft nog een 
keer het woord 'bezwaar' gebruikt, 
maar hij heeft nergens het woord 
'ontraden' gebruikt. 

In de adviezen van het departement 
aan de voorzitter van de vaste 
commissie voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening wordt het 
woord 'ontraden' wel gebruikt. Ik zou 
heel graag willen weten wat de 
minister bedoelt. 

De Voorzitter: Ik merk voor alle 
duidelijkheid op, dat er geen adviezen 
aan enig commissievoorzitter worden 
uitgebracht, doch uitsluitend aan de 
Kamer. De Kamer kent deze brief niet, 
dus die brief bestaat niet. Wat hier 
geldt, is hetgeen de minister een- en 
andermaal zegt, hetzij dat hij iets 
bevestigt dat hij reeds eerder heeft 
opgemerkt, hetzij dat hij daarin een 
nuance aanbrengt. 

D 
De heer Van Erp (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog een enigszins 

De heer Van Erp (VVD). 
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Van Erp 

technische vraag stellen aan de 
minister en aan de indiener van het 
amendement op stuk nr. 84, mevrouw 
Salomons. Het amendement op stuk 
nr. 84 (herdruk) gaat over het ineen-
schuiven van verschillende beroeps-
procedures tegen materieel dezelfde 
beschikking. In het amendement 
wordt gesproken over de artikelen 19, 
46 en 50. Moet daarbij, vanuit de 
systematie van de wetgeving, ook niet 
artikel 15, lid 2 worden betrokken? 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In aanvulling op de 
opmerkingen van mevrouw Salomons 
en uw opmerkingen naar aanleiding 
daarvan, wil ik de minister adviseren 
om in UCV's bij de beoordeling van 
moties en amendementen de juiste 
kwalificaties te gebruiken. Wanneer 
de minister van een bepaald amende-
ment zegt, dat hij dat onaantrekkelijk 
acht en als datzelfde amendement in 
een latere brief van het departement 
wordt ontraden, dan zit daar een nogal 
groot verschil tussen. 

Met u ben ik van mening dat wij te 
maken hebben met datgene wat de 
minister in de vier UCV's en in de 
tweede termijn heeft gezegd over het 
oordeel van de regering over de 
moties en amendementen. Naar 
aanleiding daarvan zullen wij ook ons 
stemgedrag bepalen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil alleen, evenals 
mevrouw Salomons, mijn bevreenv 
ding uitspreken over de brief, waarvan 
u zegt dat hij niet bestaat. Dat is wel 
vervelend. Ik heb die brief hier voor 
mij en daar staat het woord 'ontraden' 
in. 

De Voorzitter: Dit is een Kamerverga-
dering en er is geen brief aan de 
Kamer, dus bestaat hij niet. 

De heer Nypels (D'66): Maar mijn 
bevreemding blijft even groot. 

De Voorzitter: Dat is wat anders. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Erp vroeg of 
het amendement op stuk nr. 84, 
herdruk, ook niet van toepassing zou 
moeten zijn op artikel 15, lid 2. Dat 
zou kunnen. Als dat amendement de 
instemming van de Kamer heeft, ben 
ik graag bereid dat artikel aan te 
passen en die aanpassing in de 
tweede lezing mee te nemen. Ik denk 
dat die verandering een goede zaak 
zou zijn. 

Ik weet niet of ik de vraag van 
mevrouw Salomons nog moet 
beantwoorden. Ik heb geprobeerd 
tijdens de UCV aan te geven dat er bij 
mij grote bezwaren waren tegen het 
amendement op stuk nr. 119, dit als 
nuancering - mevrouw Salomons 
citeerde dat ook - op een eerder 
amendement dat ik zeer ontraden 
had. Het is volstrekt correct dat ik daar 
niet bij heb gezegd dat ik het zou 
willen ontraden. Ik kan dat alsnog hier 
zeggen, maar dat is dan alleen een 
aanvulling op mijn standpunt in de 
UCV. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De 
formulering wordt er niet helderder 
op. De minister zegt: Ik kan dat alsnog 
zeggen, als een soort overweging. 

De Voorzitter: Mijn voorganger placht 
te zeggen, wanneer iemand zei 'Ik kan 
de motie intrekken', 'Doet u dat dan 
ook?' Dan was het antwoord altijd 
bevestigend. Ik neem aan dat dit bij 
de minister in dit geval ook geldt? De 
minister knikt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het begin van artikel I en onderdeel 
A-1 worden zonder stemming aange-
nomen. 

In stemming komt eerst het amende-
ment-Eversdijk (stuk nr. 22) op 
onderdeel B. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de CPN, de PPR, de SGP, de 
RPF, het GPV en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu dit amendement 
verworpen is, trek ik de amendement-
ten op de stukken nrs. 31 en 32, die 
daarmee een zekere samenhang 
vertonen, in. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
amendementen-Eversdijk (stukken 
nrs. 31 en 32) zijn ingetrokken. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 97, I) op onderdeel 
A-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA en de PSP 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. 97 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Salomons (stuk nr. 86) 
tot invoeging van een nieuw onderdeel 
A-2. 

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

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 92, III) op onderdeel 
B. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman en van de fracties 
van de PvdA, D'66 en het GPV tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 92 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

Het begin van onderdeel A-2, wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 51) tot invoeging 
van een nieuw lid 1. 

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

In stemming komt het amendement-
Eversdijk/Van Erp (stuk nr. 21, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 21 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

Onderdeel A-2, eerste lid (oud), zoals 
het is gewijzigd door de aanneming 
van het amendement-Eversdijk/Van 
Erp (stuk nr. 21,1), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement 
Van Erp/Eversdijk (stuk nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 
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Voorzitter 

Nu is er een merkwaardige situatie 
ontstaan. Er komt nu een amende-
ment-Eversdijk/Van Erp (stuk nr. 21, 
II), dat strekt tot het doen vervallen 
van het gehele tweede lid. Nadat 
amendement 21,1 was aangenomen, 
heb ik gevraagd of ook de andere 
amendementen op stuk nr. 21 als 
aangenomen konden worden be-
schouwd. Dat bleek het geval te zijn. 
Beide vorige stemmingen waren dus 
overbodig. 

Het lijkt mij, dat de gevolgde gang 
van zaken toch nog net kon. Een 
tweemaal gewijzigd lid, eerst door de 
aanneming van het amendement-Van 
Erp op stuk nr. 92, I en vervolgens 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Erp op stuk nr. 35, wordt 
alsnog geschrapt. 

Het gehele tweede lid is nu ge-
schrapt, want de laatste stemming 
geldt. Ik wil nog wel eens vragen, of 
de andere amendementen op stuk nr. 
92 nu aangenomen zijn of niet. 

De heer Van Erp (VVD): Ja! 

De Voorzitter: Amendement 92, III is 
aangenomen. Amendement 92,1 was 
ook aangenomen, maar blijkt achteraf 
toch overruled te zijn door het 
amendement Eversdijk/Van Erp op 
stuk nr. 21, II. Het is dus verworpen. 
Amendement 92,1 was aangenomen 
doordat ik de Kamer na de aanneming 
van amendement 92,III heb gevraagd 
of de overige amendementen op stuk 
nr. 92 ook als aangenomen konden 
worden beschouwd. De Kamer heeft 
dat bevestigd. Het amendement op 
stuk nr. 92,1 was dus aangenomen. 

Vervolgens is er later een amende-
ment van de heer Eversdijk op 
hetzelfde lid aangenomen. Het 
amendement van de heer Van Erp op 
stuk 92, I is dus overruled en derhalve 
verworpen. Nu wil ik weten wat er 
met het andere onderdeel van het 
amendement op stuk nr. 92, dat nog 
niet in stemming is geweest, moet 
gebeuren. Zullen wij daarover straks 
dan maar stemmen? Akkoord! 

Ik herhaal nogmaals dat het amen-
dement-Eversdijk (stuk 21, II) is 
aangenomen. Daarmee is het tweede 
lid geheel vervallen. Ik heb inderdaad 
over dat amendement niet apart laten 
stemmen. Toen echter amendement 
21,1 was aangenomen, heb ik ge-
vraagd, of de andere onderdelen van 
dat amendement ook als aangenomen 
moesten worden beschouwd, waarop 
bevestigend is geantwoord. Dus is 
ook amendement 21, II aangenomen. 
Ik wil natuurlijk alle amendementen 
wel apart in stemming brengen, maar 

dan duurt het een uur langer en ik 
denk niet dat de Kamer dat prettig 
vindt. Maar de Kamer moet het maar 
zeggen! 

De heer Joekes (VVD): Als niemand 
zich verzet tegen de voorstellen, die u 
hardop denkende aan de Kamer 
voorlegt, is er toch geen enkel 
bezwaar om op die voet verder te 
gaan? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij ook. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 62, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de CPN, de PPR en de 
PSP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 62 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuknr. 92, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman en van de fractie 
van D'66 tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen; dus vervalt het derde 
lid van onderdeel A-2. Voor alle 
zekerheid merk ik nog even op, dat 
het reeds aangenomen amendement 
van de heer Eversdijk op stuk nr. 21, 
III is overruled. Naar mij blijkt, kan 
men dit bevestigen. 

Het gewijzigde onderdeel A-2 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Erp (stuk nr. 92, III), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 53) tot invoeging 
van een onderdeel B-2. 

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

De onderdelen C t/m F en G-1 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp/Eversdijk (stuk nr. 36,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 36 voorkomende amendement 
als aangenomen kan worden be-
schouwd. 

Onderdeel G-2, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Erp/Eversdijk (stuk nr. 36, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 79, I). 

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

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik trek de amendementen 
op stuk nr. 79, II t/m V, in. 

In stemming komt het subamende-
ment-Van der Vlies/Salomons (stuk 
nr. 100,1, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman tegen dit subamen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit subamendement de andere op 
stuk nr. 100 (herdruk) voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 50,1), zoals het is 
gewijzigd door de aanneming van de 
subamendementen-Van der Vlies/Sa-
lomons (stuk nr. 100, It/m III, herdruk). 

De heer Nypels (D'66): Voorzitter! Ik 
heb bezwaar tegen het derde lid van 
dat amendement-Salomons op stuk 
nr. 50,1 en ik zou graag geacht willen 
worden, daar tegen te hebben 
gestemd. 

De Voorzitter: Ik zal dat amendement 
dan per lid in stemming brengen. 

In stemming komt het eerste lid van 
het gewijzigde amendement-Salo-
mons (stuk nr. 50, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en het GPV tegen dit lid 
hebben gestemd en die van de 
overige ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het tweede lid van 
het gewijzigde amendement-Salo-
mons (stuk nr. 50,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit lid 
is aangenomen met dezelfde stemver-
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In stemming komt het derde lid van 
het gewijzigde amendement-Salo-
mons (stuk nr. 50, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het GPV, D'66 en de Centrum-
partij tegen dit lid hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Het gehele gewijzigde amendement-
Salomons (stuk nr. 50, I) is hiermee 
aangenomen. Ik stel vast, dat als 
gevolg daarvan de overige op stuk nr. 
50 voorkomende amendementen als 
aangenomen kunnen worden be-
schouwd. 

Onderdeel H-1, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Salomons (stuk nr. 50, 
I), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 63) tot invoeging van 
een nieuw onderdeel H-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de PSP voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Onderdeel H-2 (oud) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons/Nypels (stuk nr. 59) tot 
invoeging van een nieuw onderdeel 
H-3. 

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/Dijk-
man voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Onderdeel H-3 (oud) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 37) tot invoeging van 
een onderdeel H-4. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PSP en het 
GPV tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Salomons (stuk nr. 
105, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, het GPV en de EVP 
voor dit nader gewijzigde amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit nader gewijzigde amendement, 
het andere op stuk nr. 105 voorkomen-
de amendement als verworpen kan 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 52). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Eversdijk/Van Erp (stuk 
nr. 108). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 en de PSP tegen dit 
amendement hebben gestemd, en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Onderdeel 1-1, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Eversdijk/Van Erp (stuk 
nr. 108), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel I-2 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 61). 

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

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 64, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR, de PSP 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, de andere op 
stuk nr. 64 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 65). 

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

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 55, II). 

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

In stemming komt het amendement-
Eversdijk (stuk nr. 23). 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PvdA en de Centrumpartij 
voor dit amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Salomons (stuk nr. 
84, I, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de EVP en de groep Scholten/Dijkman 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 84 (herdruk) voorkomende 
amendementen als aangenomen 
kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 44). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PvdA, 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. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 57). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Onderdeel J, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Salomons (stuk nr. 55, II) en het 
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nader gewijzigde amendement-Salo-
mons (stuk nr. 84, I, herdruk), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Salomons/Eversdijk 
(stuk nr. 109, I) tot invoeging van een 
onderdeel J-2. 

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

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 
andere op stuk nr. 109 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 39). 

De Voorzitter: Ik constateer dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Onderdeel K, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Erp (stuk nr. 39), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het arnendement-
Nypels (stuk nr. 67) tot invoeging van 
een onderdeel K-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd er, die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 33). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de Centrumpartij voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Onderdeel L wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Nypels (stuk nr. 80, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP voor 
dit gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Vlies/Salomons (stuk nr. 99, 
I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr 99 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Nypels (stuk nr. 80, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP voor 
dit gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 72). 

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

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 34). 

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

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Nypels (stuk nr. 80, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP voor 
dit gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Voor de volledigheid stel ik vast dat 
het amendement-Nypels (stuk nr. 79, 
II) is ingetrokken en dat het amende-
ment-Salomons (stuk nr. 50, II) is 
aangenomen, zodat onderdeel M 
vervalt. 

Onderdeel N wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Eversdijk (stuk nr. 25,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, 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 de andere op 
stuk nr. 25 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

OnderdeelO-1 wordtzonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Eversdijk (stuk nr. 26). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de EVP en de PPR voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Onderdeel 0-2 wordtzonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel 0-3 wordtzonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Eversdijk (stuk nr. 27, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de CPN en de PPR 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. 27 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 103). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman en de fracties van 
D'66, de PvdA en de EVP tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 119,1). 

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. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 119 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Onderdeel 0-4, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Erp (stuk nr. 103), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het subamende-
ment-Van Erp (stuk nr. 112). 

Tweede Kamer 
22 mei 1984 Ruimtelijke Ordening 4795 



Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de RPF, het GPV en de 
Centrumpartij voor dit subamende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Erp (stuk nr. 95), 
voor wat betreft artikel 29, lid 1 t /m 5. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en de 
Centrumpartij voor dit gewijzigde 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Van Erp (stuk nr. 95), 
voor wat betreft artikel 29, lid 6 t /m 
13. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
deVVD.de SGP, de RPF en de 
Centrumpartij voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Nypels/Eversdijk (stuk 
nr. 113, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA en het GPV tegen dit amen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 113 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 58, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de Centrumpartij tegen dit 
amendement heeft gestemd en de 
aanwezige leden van overige fracties 
ervoor, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 58 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

Onderdeel P-1, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-Ny pels/E versdijk 
(stuk nr. 113, I t/m III) en de amende-
menten-Salomons (stuk nr. 58, I t/m 
III), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PvdA wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen onderdeel 
P-1 te hebben gestemd. 

In stemming komt het amendement-Te 
Veldhuis (stuk nr. 83,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PvdA tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 83 voorkomende amendement 
als aangenomen kan worden be-
schouwd. 

Onderdeel P-2, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Te Veldhuis (stuk nr. 83, I en 
II) en het amendement-Salomons 
(stuk nr. 50, III), wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De onderdelen Q, R en S en het begin 
van onderdeel T, worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op dat het 
amendement-Nypels (stuk nr. 98) is 
vervallen, omdat de amendementen-
Nypels op stuk nr. 97 zijn verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 40, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 en de PSP tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 40 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 104). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA en het GPV tegen dit amen-
dement hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Mijn stemmingslijst vermeldt 'Indien 
104 verworpen' etcetera. Betekent dit 
dat het amendement-Van Erp op stuk 
nr. 40, II komt te vervallen? 

De heer Van Erp (VVD): Inderdaad! 

De Voorzitter: Toen het amendement-
Van Erp op stuk nr. 40,1 werd aange-
nomen, heb ik gevraagd of de andere 
op stuk nr. 40 voorkomende amende-

menten ook waren aangenomen. Dit 
werd toen bevestigd! Ik stel vast dat 
dit alsnog gecorrigeerd moet worden. 
Het amendement-Van Erp op stuk nr. 
40, II is vervallen. 

De heer Van Erp (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij moeten nog stemmen 
over mijn amendement op stuk nr. 40, 
II. 

De Voorzitter: Er staat op mijn 
stemmingslijst - maar wie ben ik -
dat indien het amendement op stuk 
nr. 104 verworpen is, amendement nr. 
40, II in stemming komt. Het amende-
ment op stuk nr. 104 is echter aange-
nomen. 

De heer Van Erp (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat dit, overigens 
met alle respect voor de griffie, een 
tikfout is van de griffie. Ook over de 
andere onderdelen van amendement 
stuk nr. 40 moet nog worden gestemd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de rest van 
de stemmingen de volgende week te 
houden. Stemmingen moeten 
buitengewoon zorgvuldig worden 
voorbereid. Ik geloof niet dat er tot 
dusverre fouten zijn gemaakt. Als de 
griffie iets zegt en de leden ontkennen 
dat, dan wil ik daar beraad over. Ik 
ken de griffie als buitengewoon 
nauwkeurig. Er kan natuurlijk een fout 
gemaakt worden, maar ik neem niet 
bij voorbaat aan dat de griffie het fout 
heeft en de leden het bij het rechte 
eind hebben. Wij hebben nu meer dan 
de helft van de stemmingen gedaan. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Kan er niet worden 
geschorst? Ik denk dat het om een 
kleinigheid gaat. 

De vergadering wordt enkele ogenblik-
ken geschorst. 

De Voorzitter: De laatste beslissing 
die de Kamer nam, was de aanneming 
van het amendement-Van Erp (stuk 
nr. 104). De heer Van Erp bevestigt 
dat hiermee zijn amendement op stuk 
nr. 40, II is komen te vervallen. Dit 
amendement maakt dus geen onder-
werp van behandeling meer uit. Het 
amendement op stuk nr. 40,1 was wel 
degelijk aangenomen, evenals de 
amendementen op stuk nr. 40, III t /m 
XIII. 

Door mevrouw Salomons wordt het 
amendement op stuk nr. 77 ingetrok-
ken. 

In stemming komt het amendement-
Nypels (stuk nr. 70). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PSP, de EVP en de 
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Voorzitter 

groep Scholten/Dijkman voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 37, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Van Erp (stukken nrs. 40,1 en III t /m V 
en 104) en het amendement-Van 
Erp/Eversdijk (stuk nr. 36, II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van Erp (stuk nr. 115, 
I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de EVP en de groep Scholten/ 
Dijkman tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel 38, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Van Erp (stuk nr. 40, VI en VII en het 
nader gewijzigde amendement-Van 
Erp (stuk nr. 115,1) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van Erp (stuk nr. 115, 
II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de EVP, de PSP en de groep 
Scholten/Dijkman tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van Erp (stuk nr. 115, 
III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Van Erp (stuk nr. 115, 
IV). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is aangenomen met 
dezelfde stemhouding als het vorige. 

Artikel 39, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de nader gewijzigde 
amendementen-Van Erp (stuk nr. 115, 
II t /m IV), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 40, zoals het is gewijzigd door 
aanneming van de amendementen-
Van Erp (stuk nr. 40, VIII t /m X), en het 
amendement-Salomons (stuk nr. 50, 
IV), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 41, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Van Erp (stuk nr. 40, XI t /m XIII) en het 
amendement-Salomons (stuk nr. 50, 
V), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Het gewijzigde onderdeel T wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Salomons (stuk nr. 
116,1) tot invoeging van een onderdeel 
T-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de SGP, de RPF en de PSP tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 116 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Onderdeel U wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Nypels/Eversdijk (stuk nr. 117, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 117 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzig-
de amendement-Salomons (stuk nr. 
120,1). 

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

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 120 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 124). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de PSP, de CPN en 
het CDA voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-

ment-Nypels/Eversdijk (stuk nr. 117, 
I), het amendement-Salomons (stuk 
nr. 124) en het nader gewijzigde 
amendement-Salomons (stuk nr. 84, 
II, herdruk), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door de 
aanneming van het nader gewijzigde 
amendement-Salomons (stuk nr. 116, 
II) een onderdeel V-2 is ingevoegd. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 
122) tot invoeging van een onderdeel 
W-1. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de EVP, de Centrumpartij en 
de groep Scholten/Dijkman tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

De onderdelen W en X worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 91) tot invoeging 
van een onderdeel X-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Onderdeel Y, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Nypels/Eversdijk (stuk 
nr. 113, IV), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 78,1). 

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

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 89). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Onderdeel Z-1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 78, II) tot invoeging 
van een nieuw onderdeel Z-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN, D'66, de PvdA, de 
PSP en de EVP voor dit amendement 
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Voorzitter 

hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 90) tot invoeging 
van een nieuw onderdeel Z-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 118) tot invoeging 
van een nieuw onderdeel Z-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

De onderdelen Z-2 en AA worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het begin van artikel II en de onderde-
len A t/m C worden zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat het 
amendement-Nypels (stuk nr. 74) is 
ingetrokken, omdat het amendement-
Nypels (stuk nr. 70) is verworpen. 

Onderdeel D wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel A-1 van artikel III wordt 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 56). 

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

Onderdeel A-2, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Salomons/Eversdijk 
(stuk nr. 109, II), het amendement-Ny-
pels/Eversdijk (stuk nr. 117, II), het 
amendement-Salomons (stuk nr. 56) 
en het nader gewijzigde amendement-
Salomons (stuk nr. 84, III, herdruk), 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De onderdelen B t/m E worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel III wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Eversdijk (stuk nr. 29) tot invoeging 
van een onderdeel A-1 in artikel IV. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de CPN, de PPR, de SGP, de 
RPF en het GPV voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 93) tot invoeging van 
een onderdeel A-1 . 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de EVP en de groep 
Scholten/Dijkman tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Onderdeel A wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 107) tot invoeging 
van een onderdeel A-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Salomons (stuk nr. 106) 
tot invoeging van een onderdeel B-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van het GPV tegen dit amende-
ment heeft gestemd en de aanwezige 
leden van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 101) tot invoeging 
van een onderdeel B-2. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman en de fracties van 
de PvdA, D'66 en de EVP tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Erp (stuk nr. 102) tot invoeging 
van een onderdeel C-1. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de SGP, de RPF, de PSP 
en de Centrumpartij voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Onderdeel C wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde artikel IV wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel V en de beweegreden wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de eind-
stemming te houden op een nader te 
bepalen tijdstip. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De heer Te Veldhuis 
heeft mij verzocht, de beraadslaging 
over de moties te heropenen. Ik stel 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Te Veldhuis (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil mijn motie op 
stuk nr. 46 aanhouden tot het moment 
dat aangaande de motie op stuk nr. 
121 van de minister een notitie is 
ontvangen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Te Veldhuis stel ik voor, zijn 
motie (14 889, nr. 46) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Te 
Veldhuis/Eversdijk (14889, nr. 121). 

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

Instemming komtdemotie-Salomons/ 
Nypels (14 889, nr. 123). 

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

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Wijzi-
ging van de Wet Investeringrekening 
en van Wet op de inkomstenbelasting 
1964 (afschaffing van de bijzondere 
regionale toeslag en de ruimtelijke-or-
deningtoeslag) (18050) 

en over: 
- de motie-Nijhuis over de functie 
van het midden- en kleinbedrijf 
(18050, nr. 10); 
- de motie-Van der Linden/Nijhuis 
over een regionaal beleid 
(18050, nr. 18); 
- de motie-Van der Linden over de 
investeringspremieregeling (18 050, 
nr. 20); 
- de motie-Eshuis over de compensa-
tie bij afschaffing van de bijzondere 
regionale toeslag (18050, nr. 21). 
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Voorzitter 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Doef (stuk nr. 19, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, 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 de andere op 
stuknr. 19 voorkomende amendement 
als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Artikel III wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen IV t/m IX en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN en de PPR 
tegen dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Mevrouw Eshuis heeft mij verzocht, 
de beraadslaging over de moties te 
heropenen. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de voorzitter 
verzocht, mee te delen dat ik mijn 
motie op stuk nr. 21 intrek. De reden 
hiervoor is, dat de motie overbodig is 
geworden door de beantwoording van 
de minister. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Es-
huis (18 050, nr. 21) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Nijhuis 
(18050, nr. 10). 

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

In stemming komt de motie-Van der 
Linden/Nijhuis (18050, nr. 18). 

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

Tweede Kamer 
22 mei 1984 

In stemming komt de motie-Van der 
Linden (18050, nr. 20). 

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

Ik stel voor, de brieven van de 
minister van Economische Zaken 
inzake het regionaal sociaal-econo-
misch beleid 1981 t/m 1985 (16633, 
nrs. 25 en 30) voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 16 mei 1984 bij 
het debat over de wijzigingen van de 
begroting van Verkeer en Waterstaat 
(18153 en 18 154), te weten: 
- de motie-Rienks c.s. over versterking 
van de eigen vermogenspositie van 
het bedrijfsleven (18 153 en 18 154, nr. 
6). 

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. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met wetsvoorstel Goedkeu-
ring van de op 4 september 1979 te 
Berlijn (Oost) tot stand gekomen 
Overeenkomst tussen de regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de regering van de Duitse Demo-
cratische Republiek inzake de samen-
werking op het gebied van weten-
schap en cultuur (15957) 

en over: 
- de motie-Heemskerck Pillis-Duve-
kot/J. D. Blaauw over het stellen van 
de termijn in artikel 9 op 3 jaar 
(15957, nr. 8). 

Over de onderdelen van dit wetsvoor-
stel wordt niet afzonderlijk gestemd. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de RPF tegen dit wetsvoor-
stel hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Heems-
kerek Pillis-Duvekot/J. D. Blaauw 
(15957, nr. 8). 

Regionaal sociaal-economisch beleid 
Verkeer en Waterstaat 
Internationale verdragen 
Hoger beroepsonderwijs RWW 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de Centrumpartij voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

Aan de orde is de eindstemming over 
het wetsvoorstel Regeling van het 
hoger beroepsonderwijs (Wet hoger 
beroepsonderwijs) (16803). 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door de 
regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 122) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 11 april 1984 bij 
het debat over het verslag van een 
mondeling overleg over de herziene 
concept-Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers, te weten: 
- de motie-Groenman c.s. over de 
hoogte van de studietoelage voor 
eenoudergezinnen en de bijstands-
norm voor deze gezinnen (18 100-XV, 
nr. 65). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb in overleg met 
beide andere ondertekenaars mijn 
motie op stuk nr. 65, ingediend bij het 
mondeling overleg over de herziene 
RWW, gewijzigd in die zin dat de 
eerste overweging vervalt, dat de 
tweede overweging is aangevuld met 
een verwijzing naar de motie-Buur-
meijer van verleden jaar, dat de 
'van-meningpassage' vervalt en dat het 
eerste deel van het dictum vervalt. 
Misschien is de motie nu wel duidelijk. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Groenman 
c.s. (18100-XV, nr. 65) is in die zin 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er nog altijd een 
aanzienlijk verschil bestaat tussen de 
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Voorzitter 

hoogte van de studietoelage voor 
eenoudergezinnen en de bijstands-
norm voor deze gezinnen; 

van mening, dat zulks in strijd is met 
de op 22 maart 1983 aangenomen 
motie-Buurmeijer (17 600, hfdst. XV, 
nr. 64); 

verzoekt de regering, vóór de aanvang 
van het cursusjaar 1984-1985 een 
zodanige regeling te treffen, dat 
personen aan het hoofd van een 
éénoudergezin een aanvulling op 
studiefinanciering kunnen krijgen tot 
aan het niveau van de bijstandsuitke-
ring voor éénoudergezinnen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 71 (18100-XV). 

Ik constateer dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, aanstonds over 
deze gewijzigde motie te stemmen. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb de motie nu 
geheel toegespitst op de positie van 
de alleenstaande bijstandsvrouw die 
op HBO- of WO-niveau een studie wil 
gaan volgen. Binnen het bijstandsre-
gime mag zij dat thans niet doen. 
Voor mannen geldt dit natuurlijk ook. 
Er wordt verwezen naar een studietoe-
lage van de minister van O en W. 
Volgens de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zou deze studietoelage globaal 
overeenkomen met het bijstandsni-
veau van alleenstaande ouders. Dat 
moest ook, gezien het aannemen van 
de motie-Buurmeijer. 

Die motie werd onder meer door de 
CDA-fractie gesteund. Ik heb in het 
mondelinge overleg cijfermatig 
aangetoond dat het bedrag van de 
studietoelage aanzienlijk lager is dan 
het bijstandsbedrag voor de genoenv 
de groep. De staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
geeft dat zelf overigens toe. Het 
verschil wordt nog groter door de 
nieuwe bedragen voor de studietoela-
ge van deze minister. 

Ik wil de andere fracties - ik doel 
hierbij met name op de fractie van het 
CDA - erop wijzen dat mijn motie niet 
meer is dan een consequente voortzet-
ting van de lijn die door de motie-Buur-
meijer is ingezet. Verwijzing naar een 
nieuw stelsel van studiefinanciering is 
niet redelijk ten aanzien van de 
genoemde groep, waarbij toch 
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verwachtingen zijn gewekt naar 
aanleiding van de motie-Buurmeijer. 

Bovendien was er, toen de motie-
Buurmeijer werd aangenomen, ook 
sprake van dat er een nieuw stelsel 
van studiefinanciering zou komen. Het 
verband dat wordt gelegd is dus 
onlogisch. Ik hoop dat andere fracties 
gevoel hebben voor mijn redenering. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Staatssecretaris De Graaf 
heeft mij verzocht hem hier te vervan-
gen en mee te delen dat zijn oordeel 
over de motie-Groenman, zoals die 
thans is gewijzigd, hetzelfde is als het 
oordeel dat hij vorig jaar heeft 
uitgesproken over de motie-Buurmeij-
er. Vorig jaar heeft staatssecretaris De 
Graaf die motie ontraden. Dat oordeel 
geldt ook nu nog. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Groenman (18 100, XV, 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 daarvoor, zodat zij is verwor-
pen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de onder-
werpen waarover zojuist is gestemd. 

Superheffing op zuivelprodukten 

D 
De heer Tazelaar (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft gestemd 
tegen de motie van de leden Blauw en 
Waalkens op stuk nr. 66, omdat ons 
na lezing en herlezing is gebleken dat 
er niets instond. Mochten wij ons 
daarin vergissen, dan is het toch een 
sigaar uit eigen doos. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft vóór de 
motie op stuk nr. 62 gestemd. Wij 
vinden echter dat de toepassing van 
de Wet agrarisch grondverkeer niet de 
enige mogelijkheid is om de gerezen 
problemen op te lossen. Wat ons 
betreft zouden ook andere mogelijkhe-
den gebruikt kunnen worden. 

Wij hebben tegen de motie-Van 
Noord op stuk nr. 64 gestemd, omdat 
de motie suggereert dat er een soort 
recht op melklevering is en dat, als 
men van dat recht afstand doet, de 
overheid dat recht zou moeten 
afkopen. Het lijkt ons principieel 
onjuist het op deze wijze te stellen. 

RWW 
Zuivelprodukten 
Terrorisme 
Centrumpartij 

De motie-Blauw op stuk nr. 66 
vraagt een substantieel deel van de 
voor lastenverlichting bestemde 60 
miljoen bij de veehouderij terecht te 
doen komen. Wij hebben tegen deze 
motie gestemd omdat het volstrekt 
onduidelijk is of er in andere sectoren 
van de landbouw niet nog grotere 
noden bestaan dan bij de melkvee-
houderij. Wij denken daarbij bij 
voorbeeld aan de boeren die aan 
AVEBE leveren. Ook de heer Blauw 
zou langzamerhand hun noden 
moeten kennen. 

Terrorisme 

D 
De heer Van Dam (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel de fractie van het 
CDA op zichzelf geen voldoende 
aanleiding ziet het door de regering 
voorgestelde beperkte voorbehoud 
ten aanzien van de uitlevering te 
verruimen, heeft zij, mede gehoord de 
nadere opvatting van de regering, 
gestemd vóór het amendement-Wie-
benga/Patijn, met de bedoeling, met 
het oog op de toepassing van het 
Europees terrorismeverdrag en de 
daarmee samenhangende wetgeving 
door de betrokken instanties, een zo 
groot mogelijke eenstemmigheid van 
de wetgever aan de dag te leggen. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil onze stem bij het 
amendement-Patijn, stuk nr. 11, 
15972, verklaren. Dat amendement 
ging over het recht van bezwaar. Mijn 
fractie heeft de bezwaren van de 
regering zeer ampel overwogen, maar 
zij is van mening dat de principiële 
bezwaren van de minister van Justitie 
weersproken worden door alle 
juridische commentatoren en dat het 
praktische bezwaar niet zwaar genoeg 
is voor onze fractie om onze stem aan 
dat amendement te onthouden, met 
name omdat het maar om een klein 
aantal beroepsgevallen gaat. Vandaar 
dat wij vóór het amendement-Patijn 
hebben gestemd. 

Centrumpartij 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb tegen 
de door mijzelf ingediende motie 
gestemd. Het gaat er niet om dat wij 
een oordeel willen vellen over de 
situatie die ons genoegzaam bekend 
is. Wij vragen een uitspraak van de 
Kamer. Die komt des te duidelijker tot 
uitdrukking als wij er zelf tegen 
stemmen. Het gedrag van de Kamer 
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Janmaat 

zal worden ontvangen met gelach, 
misschien met hoongelach naar de 
democratie, maar dat zal blijken. 

Vredesbeweging 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de fractie van de 
PvdA was en is essentieel, dat ook dit 
kabinet de eerdere toezegging van 
oud-minister Van Thijn bevestigt. Ik 
citeer: 

'De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
stelt geen onderzoek in naar de 
Nederlandse vredesbeweging. De 
Nederlandse vredesbewegingen zijn 
en kunnen geen object van onderzoek 
zijn.' 

Daarnaast stellen wij vast dat indien 
en voor zover bij enige activiteit in 
Nederland de veiligheid van de Staat 
in het geding is, de Nederlandse 
autoriteiten en diensten actie dienen 
te nemen. In het geval Gardiner is 
echter komen vast te staan, dat de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
contacten heeft willen onderhouden 
met iemand die geïnfiltreerd was in 
het vredeskamp in Woensdrecht en 
daarbij onder meer, dus niet uitslui-
tend, melding heeft gedaan van 
mogelijke strafbare feiten die hij 
kennelijk zelf had uitgelokt of gepro-
voceerd. Wij achten dat strijdig met 
gedane toezeggingen. Om deze reden 
nebben wij onze stem aan de motie-
Lankhorst gegeven. 

Wet op de ruimtelijke ordening 

D 
Mevrouw Salomons: (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie heeft haar 
stem onthouden aan het amendement 
op stuk nr. 113, over het kroonberoep. 
Wij menen dat in een afweging van 
alle amendementen en de wettekst de 
huidige tekst, van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening zoals zij nu luidt, 
de voorkeur verdient. Wij willen niet 
meewerken aan het teniet doen van de 
mogelijkheid, oen onafhankelijke 
juridische instantie met bezwaarschrift-
ten te benaderen. Dat is wel bewerkstel-
ligd met het amendement. 

Voorts spijt het mij, dat door enige 
technische onvolkomenheden 
amendement nr. 77 moest worden 
ingetrokken. Dat waren onvolkomen-
heden in de stemmingslijst. De Kamer 
heeft door de aanneming van amen-
dement nr. 104 een wettekst vastge-
steld waardoor het de minister nog 
altijd is die kan uitmaken of de Kamer 
wordt geraadpleegd. Wij hopen dat 

Mevr. Salomons (PvdA). 

de Kamer wijs zal zijn en zelf gebruik 
zal maken van de mogelijkheden, 
raadpleging af te dwingen. 

De Voorzitter: Ik merk op dat de leden 
de stemmingslijst van tevoren hebben 
gehad. Mevrouw Salomons heeft dus 
het mea culpa uitgesproken. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Neen! 

De Voorzitter: Dan had mevrouw 
Salomons van tevoren moeten 
protesteren. Ik ga uit van een stenv 
mingslijst die de woordvoerders ook 
hebben. Dat is dan een juiste sterrv 
mingslijst. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Er is 
bezwaar tegen gemaakt. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is voor 
kleine fracties met een beperkte steun 
erg moeilijk, gecompliceerde wets-
voorstellen als dat tot wijziging van 
de Wet op de ruimtelijke ordening te 
overzien. Desalniettemin spreken wij 
in de stemmingen een oordeel uit. Dat 
oordeel is soms moeilijk te bepalen, 
omdat de grote partijen zelf ook soms 
de consequenties van de voorstellen 
niet zien. Voorzitter en griffie moeten 
dan de rechte lijn aangeven. Dat 
bemoeilijkt de zaak, maar wij komen 
eruit. 

De Voorzitter: Hebt u ook nog iets 
over uw eigen stemgedrag te melden? 

De heer Janmaat (Centrumpartij): Het 
idee dat ik naar voren heb gebracht is 
tijdens de stemmingen tot uiting 
gekomen. 

De Voorzitter: Uw opmerking was 
dus overbodig. 

Bijzondere regionale toeslag en 
ruimtelijke ordeningstoeslag 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wetsontwerp tot 
afschaffing van de BRT is aangeno-
men. Amendementen van ons die 
ertoe strekten deze toeslag vooralsnog, 
in ieder geval totdat de nieuwe nota 
inzake regionaal sociaal-economisch 
beleid er zou zijn, te handhaven en de 
ROT wel te schrappen, zijn verworpen. 
Het is gegaan zoals in februari 
redelijkerwijs was te voorzien. Het 
heeft alleen wat meer maanden 
geduurd. 

Het is mijn fractie in het debat niet 
duidelijk geworden wat bij enkele 
fracties in de Kamer nu precies de 
grondslag is geweest voor de 

De Voorzitter: Dat is niet aan de orde. 
Het gaat alleen om uw stem. 

De heer Van der Doef (PvdA): Zeker, 
Voorzitter, maar de houding van 
andere fracties is niet los te zien van 
de verklaring voor ons stemgedrag. 
Door de fracties van CDA en VVD is 
namelijk een motie ingediend waarin 
een compensatie werd gevraagd die 
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Van der Doef 

nodig was na het wegvallen van de 
BRT. De regering heeft die compensa-
tie toegezegd. 

Op zich zou deze motie overbodig 
zijn geweest, maar ze is desondanks 
gehandhaafd. Toch hebben wij 
gemeend onze stem aan die motie te 
moeten geven om de indruk te 
voorkomen dat wij willen bereiken dat 
de gevraagde middelen niet ter 
beschikking worden gesteld aan de 
regio's, die nu eenmaal gekort zijn in 
de middelen voor regionaal beleid. 

Aan de orde is de interpellatie-Van 
Es/Lankhorst, gericht tot de staatsse-
cretaris van Justitie en de minister van 
Buitenlandse Zaken, over het vreem-
delingenbeleid. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend bij de aanvang van 
de vergadering van heden. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie].' 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Vorige week woensdagoch-
tend werden schriftelijke vragen 
beantwoord van collega Lankhorst en 
mij over de dreigende uitzetting van 
de Erytrese vluchteling Antonio 
Tesfamariam. . Op het moment dat 
die vragen bij de griffie lagen, bleek 
ons dat de betrokken figuur al op 
Schiphol zat en om 13.00 uur met het 
vliegtuig zou worden meegestuurd. 
Wij hebben toen telefonisch contact 
gehad met de staatssecretaris en 
aangekondigd dat wij haar over deze 
zaak wilden interpelleren omdat hier 
sprake was van een duidelijke beleids-
wijziging. 

Sinds 1982 zijn er geen Eritrese of 
andere Ethiopische vluchtelingen naar 
Soedan uitgewezen. Wij wilden graag 
een zorgvuldig gesprek voordat 
sprake zou zijn van voldongen feiten. 
De staatssecretaris was echter niet 
bereid de uitzetting op te schorten 
toen ik aankondigde te willen interpel-
leren. Een dag daarna heeft de 
landsadvocaat tijdens een kort geding 
over deze zaak gezegd, dat het was te 
veronderstellen dat Soedan de 
vluchteling wel eens zou kunnen 
weigeren. Er zou sprake zijn van 
sluitende afspraken. 

Dat laatste bleek niet het geval te 
zijn, want 30 uur later was de vluchte-
ling weer terug op Schiphol omdat 
Soedan de man wél weigerde. 

In 1982 hebben mevrouw Wessel en 
ik mondelinge vragen gesteld over de 
opvangmogeljkheden voor Ethiopi-
sche vluchtelingen in Soedan. De 
uitzetting van die mensen werd toen 
opgeschort. Er bleek toen een zorgvul-
dige voorbereiding noodzakelijk. Er 
waren vaak geen papieren en het was 
onduidelijk of Soedan de mensen wel 
wilde accepteren. Sindsdien zijn er 
geen mensen uitgezet. Er is in het 
onderhavige geval dus sprake van 
een soort test-case. Wij willen onze 
parlementaire controle op het asielbe-
leid kunnen blijven uitoefenen. Ik 
moet echter constateren, dat ons dat 
bijna onmogelijk wordt gemaakt zoals 
het vorige week is gegaan. 

Ik beperk mij tot de zaak van de 
Eritreërs. Collega Lankhorst zal in 
meer algemene zin nog ingaan op het 
vluchtelingenbeleid. Wij hebben al 
eerder gemerkt dat de informatie van 
Buitenlandse Zaken onzorgvuldig is 
en in ieder geval zodanig, dat wij er 
niet op kunnen afgaan. Ik wil dan ook 
inzicht in de manier waarop die 
informatie tot stand komt en ik vind 
dat de Kamer een oordeel moet 
kunnen vellen over die informatie 
voordat het beleid op basis van die 
informatie wordt veranderd of 
gevoerd. Daarom hebben wij ook in 
de schriftelijke vragen verzocht om de 
stukken, die betrekking hebben op de 
gemaakte afspraken. 

In antwoord op schriftelijke vraag 
nr. 6 stelde de staatssecretaris dat het 
verzekerd is dat betrokkene in Soedan 
onder de bescherming van het Hoge 
Commissariaat van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen komt. 
Gezien de gebeurtenissen - een 
vertegenwoordiger van het Hoge 
Commisariaat was op het vliegveld in 
Karthoem, maar kon niets doen -
vraag ik mij af wie aan wie iets heeft 
verzekerd. 

Hebben de Soedanese autoriteiten 
iets aan de Hoge Commissaris 
verzekerd? Hebben de Soedanese 
autoriteiten iets aan de Nederlandse 
regering verzekerd? Of is het niet 
meer en niet minder dan dat de 
Nederlandse regering het aan de 
Kamer heeft verzekerd? Op basis 
waarvan is die verzekering dan tot 
stand gekomen? En wat is die verze-
kering eigenlijk waard voor de 
Kamer? 

Wat is de conclusie die de staatsse-
cretaris trekt uit de gebeurtenissen, 
met name waar het gaat om de 
opvang van vluchtelingen in Soedan? 
Ik vind dat de rechtszekerheid voor 
met name asielzoekers uit Ethiopië 
onaanvaardbaar wordt aangetast. Ik 
vraag de staatssecretaris dan ook om 

geen asielzoekers naar Soedan meer 
uit te zetten, voordat de Kamer met 
haar heeft kunnen spreken over de 
resultaten van een uitgebreid onder-
zoek naar de situatie in Soedan, 
waarvan ik vind dat dat hoogst 
noodzakelijk is en waarbij ook de 
huidige noodtoestand en de gevolgen 
daarvan voor vluchtelingen moeten 
worden betrokken. 

In het antwoord op schriftelijke 
vragen stelde de staatssecretaris dat 
die noodtoestand geen gevolgen 
heeft voor de vluchtelingen, maar dat 
zou bij een verdere escalatie van de 
politieke situatie in Soedan natuurlijk 
nog wel eens heel anders uit kunnen 
pakken. Gezien alle ellende die de 
mensen al hebben meegemaakt, vind 
ik dat de staatssecretaris alsnog zou 
moeten overwegen om de mensen 
die uit zijn geprocedeerd en in 
onzekerheid verkeren, hier eigenlijk 
gedoogd worden zonder verblijfstitel, 
alsnog een verblijfstitel te geven. Het 
gaat om enkele tientallen. Zij moeten 
uit die onzekerheid worden gehaald. 

Wij interpelleren niet zo maar, wij 
vragen niet zo maar opschorting van 
een uitzetting. Wij hebben hier te 
maken met een aantal gegevens die 
ook vorige week al bekend waren. 
Aan Soedanese kant bestaat een 
gebrek aan bereidheid om vluchtelin-
gen terug op te nemen naast feitelijke 
onmogelijkheden. Ik noemde al het 
gegeven dat er al zo'n 500.000 
vluchtelingen in Soedan zijn, dat er 
sprake is van een grote armoede 
aldaar, dat de situatie in de vluchtelin-
genkampen erbarmelijk is gebleken, 
zoals ook een woordvoerder van de 
VVN heeft gesteld en zoals ook is 
gebleken uit een onderzoek van de VU 
te Amsterdam. 

Er blijft sprake van slechte afspraken 
tussen Soedan en de Nederlandse 
regering en er is sprake van een 
onmogelijkheid voor de hoge commis-
saris voor de vluchtelingen om daar 
goed in te functioneren; hij is eigenlijk 
een derde partner in het geheel die 
niet in die afspraken betrokken is. Er 
is sprake van wankele informatie van 
Buitenlandse Zaken, er is sprake van 
het uitroepen van de noodtoestand in 
Soedan die opnieuw vluchtelingen-
stromen met zich heeft gebracht en, 
nogmaals, van een verdere escalatie 
kan een negatieve invloed op de 
positie van vluchtelingen wel degelijk 
een gevolg zijn en er is ook sprake 
van een grote mate van angst en 
onzekerheid bij Eritrese asielzoekers 
in Nederland over hun toekomst. Als 
wij in die situatie vragen om terughou-
dendheid bij uitzetting en om de 
mogelijkheid om daarover eerst met 
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Van Es 

de staatssecretaris te spreken en zij is 
daartoe niet bereid, dan vind ik dat 
een poging om de controlerende taak 
van de Kamer onmogelijk te maken 
en dat neem ik heel hoog op! 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar de mening van de 
PPR-fractie is langzamerhand een 
ernstige situatie ontstaan in het 
Nederlandse toelatings- en uitwijzings-
beleid. Hetgeen vorige week heeft 
plaatsgevonden, is niet alleen verba-
zingwekkend, het getuigt ook van een 
toenemende arrogantie en hardheid. 
Opnieuw wilde de staatssecretaris 
voorbijgaan aan het verzoek van het 
parlement om éérst te debatteren 
alvorens een uitzetting te effectueren. 
In de zaak van de Surinaamse jongen 
Cham zwichtte de staatssecretaris op 
het allerlaatste ogenblik voor druk uit 
deze Kamer. Vorige week nam zij 
hoogstpersoonlijk de beslissing dat 
ondanks deze aangevraagde interpel-
latie de uitzetting van een Eritreër 
door moest gaan. 

De gevolgen kennen wi j ; mevrouw 
Van Es heeft ze zoeven naar voren 
gebracht. Ik vraag de staatssecretaris 
een duidelijk antwoord te geven op de 
vraag hoe de Kamer haar controleren-
de taak kan vervullen als zij ons 
daartoe feitelijk niet in staat wenst te 
stellen. Ik kan het niet anders zien dan 
dat zij de Kamer heeft wil len tonen 
dat ze niet zo moet zeuren; haar 
beleid is toch wel doordacht, overwo-
gen en vol zekerheden voor de 
uitgezette vreemdeling. 

Op 11 april beklaagde de staatsse-
cretaris zich in het dagblad Trouw 
erover dat de kritische belangstelling 
voor het vreemdelingenbeleid zich 
richt op de gevolgen van het beleid 
voor individuele gevallen. Als men de 
individuele omstandigheden echter 
niet als uitgangspunt neemt, loopt 
men het gevaar te verzanden in 
onpersoonlijke regels en maatregelen 
met alle gevolgen van dien. Bovendien 
heeft de staatssecretaris het zelf 
steeds over een humanitair beleid, 
over maatwerk. 

Ook in het geval van de Eritreërs 
lijkt de staatssecretaris geheel te zijn 
afgegaan op het advies van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het is jammer dat de minister van 
Buitenlandse Zaken niet ook achter de 
regeringstafel zit. Dat die informatie 
van Buitenlandse Zaken twijfelachtig 
is, is ook nu weer gebleken. De 
staatssecretaris mag zich nietverschui-
len achter vertrouwelijke correspon-
dentie tussen Soedan en Nederland. 

De Kamer heeft er zo langzamerhand 
recht op, die stukken in te zien. Te 
vaak is immers gebleken dat dergelijke 
informatie niet klopt. 

Ik noem een aantal voorbeelden. 
Iraanse vluchtelingen zouden begin 
januari uitgewezen worden naar 
Turkije. Na veel druk werd dit stand-
punt binnen enkele dagen herzien. De 
opvang van Cham Chatterpall zou 
prima geregeld zijn. Pas na een debat 
in deze Kamer bleek dat niet het geval 
te zijn. De president van de rechtbank 
in Den Haag oordeelde, dat de 
politieke situatie in Bangladesh en de 
wijze van optreden van het heersende 
regime tegen politieke tegenstanders 
nogal wisselvallig is. Daarom verleen-
de hij schorsende werking aan een 
beschikking over een aantal Bengalen. 

Buitenlandse Zaken had verklaard 
dat er in Bangladesh geen sprake zou 
zijn van vervolging van de politieke 
tegenstanders van het regime aldaar. 
Op grond van onder andere het 
advies van het ministerie van Buiten-
landse Zaken over de situatie op Sri 
Lanka vond Justitie het verantwoord, 
een aantal vluchtelingen uit dat land 
uit te wijzen. 

De president van de rechtbank in 
Utrecht oordeelde echter dat ernstig 
valt te betwijfelen of de overheid van 
dat land feitelijk in staat is, de Tamils 
voldoende bescherming te bieden. Hij 
verleende dan ook schorsende 
werking. Verleden jaar heeft de Raad 
van State in minstens drie gevallen 
ernstige twijfel geuit over de rappor-
tage van Buitenlandse Zaken. Het 
betrof een Irakees, een Pakistaan en 
een Argenti jn. Ik wil graag van de 
regering vernemen, hoe zij op deze 
rechterlijke uitspraken gereageerd 
heeft, welke consequenties zij eraan 
heeft verbonden. 

De Eritreërs over wie wij vandaag 
spreken, kunnen volgens de regering 
wel naar Soedan worden uitgewezen; 
een staat waar een burgeroorlog 
woedt, waar men al zo'n 500.000 
vluchtelingen heeft, waar de noodtoe-
stand is afgekondigd en waar blijkens 
berichten van een onderzoeksgroep 
van de Vrije Universiteit, die daar is, 
onvoldoende voedsel, huisvesting, 
medische voorzieningen en dergelijke 
voor vluchtelingen voorhanden zijn. 
Een vluchteling is geen proefkonijn; je 
kunt hem niet zo maar de grens 
overzetten en dan afwachten, of hij 
terugkomt. Deze Eritreër moet recht 
gedaan worden na zijn armzalige 
behandeling en hij moet alsnog 
toestemming krijgen om hier te 
blijven. 

De staatssecretaris heeft verleden 
week hoog spel gespeeld. Zij heeft 

een zware politieke verantwoordelijk-
heid op zich genomen; naar tot nu toe 
is gebleken: geheel ten onrechte. 
Niemand heeft er baat bij, dit als een 
afgang te bestempelen. Het gaat 
erom, hieruit nu eindelijk eens 
beleidsmatige consequenties te 
trekken, want het belang van deze 
vluchtelingen moet voorop staan, niet 
het prestige van de staatssecretaris 
van Justitie of van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
van Buitenlandse Zaken heeft mij 
bericht, vanmiddag niet bij de beant-
woording van de interpellatievragen 
te kunnen zijn wegens deelneming 
aan een beleidsdebat in de Eerste 
Kamer. Ik zal dus een aantal vragen 
namens hem beantwoorden. Ik stel 
me op het standpunt dat ik nadere 
vragen die op zijn terrein liggen, niet 
zal beantwoorden. De ministervan 
Buitenlandse Zaken heeft zich bereid 
verklaard, dergelijke vragen desge-
wenst schriftelijk te beantwoorden. 

Beide interpellanten hebben 
ernstige dingen gezegd. Zij hebben 
gesproken over de positie van een 
vluchteling, waarbij de heer Lankhorst 
stelde dat een vluchteling geen 
proefkonijn is. Inderdaad, een vluchte-
ling is geen proefkonijn - dat wil ik 
vooropstellen - maar wel ben ik 
gehouden, mensen die stellen 
vluchteling te zijn, te toetsen aan het 
beleid dat stoelt op de uitgangspunten 
waartoe de Nederlandse regering 
gehouden is. 

De antwoorden op de eerste drie 
vragen geef ik mede namens de 
minister van Buitenlandse Zaken. De 
bereidheid van de Soedanese autori-
teiten om de asielzoeker A.T. uit 
Ethiopië tot Soedan toe te laten, 
maakt deel uit van een algemene 
toezegging van die zijde, een aantal 
Ethiopische asielzoekers uit Nederland 
terug te nemen. In het kader van deze 
toezegging is deze zaak voorgelegd 
aan de Soedanese autoriteiten. In dit 
geval is dat gebeurd bij de Commissi-
oner for Refugees; een hoge ambte-
naar van het Soedanese ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 

Daarbij is het Nederlandse voorne-
men meegedeeld om betrokkene naar 
Soedan terug te zenden. Daarbij zijn 
datum, vluchtnummer en aankomstti jd 
vermeld. Tegelijkertijd is de vertegen-
woordiger van de UNHCR ter plaatse 
ingeschakeld. Van die kant werd 
bevestigd dat na toelating van 
betrokkene de gebruikelijke bescher-
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ming zou worden verleend. Gelet op 
deze contacten kon ervan worden 
uitgegaan dat bij aankomst geen 
problemen te verwachten waren. 

De tweede vraag is, of de regering 
bereid is, de stukken dienaangaande 
aan de Kamer over te leggen. Dat 
moeten dan niet alleen de afspraken 
met de Soedanese autoriteiten, maar 
ook de afspraken met het Hoge 
Commissariaat zijn. In antwoord op 
deze vraag zeg ik mede namens de 
minister van Buitenlandse Zaken dat 
de toezeggingen van zowel de 
Soedanese autoriteiten als van de 
UNHCR mondeling zijn ontvangen. De 
toezeggingen zijn vervolgens opgeno-
men in gerubriceerde berichten van 
het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Op deze berichten is het 
beveiligingsvoorschrift 1961 van 
toepassing. 

Vraag 3: 'Hoe verklaren de bewinds-
lieden, dat A.T. ondanks de afspraken 
niet tot Soedan is toegelaten, terwijl 
op het vliegveld te Karthoem wel 
telefonisch contact heeft plaatsgevon-
den met de autoriteiten?' Wederom 
mede namens de minister van 
Buitenlandse Zaken antwoord ik dat 
de heer A.T. ondanks de gemaakte 
afspraken niet tot Soedan is toegelaten. 
Dat moet geweten worden aan een 
interne communicatiestoornis tussen 
de hogere Soedanese autoriteiten met 
wie de desbetreffende afspraken waren 
gemaakt en de beambten die op de 
avond van 16 mei jl. dienst deden op 
het vliegveld van Karthoem. De 
Soedanese autoriteiten hebben nadien 
meegedeeld, deze gang van zaken te 
betreuren. 

De vierde vraag: 'Zijn voor andere 
Eritrese vluchtelingen inmiddels 
soortgelijke afspraken gemaakt met de 
Soedanese autoriteiten? Zo ja, welke 
zijn de 'voorbereidingen' die hiertoe 
zijn getroffen?' Het antwoord hierop 
luidt als volgt. Zoals eerder door mij 
gezegd, zijn de Soedanese autoriteiten 
bereid gevonden, een aantal asielzoe-
kers uit Ethiopië vanuit Nederland 
terug te nemen. Verdere voorbereidim 
gen daartoe zijn nog niet getroffen. 

Vraag 5 luidt, om hoeveel Eritrese 
vluchtelingen het gaat. Het gaat om 
14 personen. 

Vraag 6 is, van hoeveel Eritrese 
vluchtelingen het verblijf sedert 
medio 1982 is gedoogd zonder 
verblijfstitel. 'Zonder verblijfstitel' wil 
zeggen dat het betrokkenen zijn die 
volstrekt uitgeprocedeerd zijn, dus die 
de procesgang tot en met de Raad 
van State hebben doorlopen. Hierbij 
gaat het om 14 a 16 personen. Aan 

Staatssecretaris Korte-van Hemel van Justitie. 

Eritrese asielzoekers van wie vaststaat 
dat zij het land dienen te verlaten, 
wordt een last tot uitzetting gegeven. 
Een aantal van hen heeft hieraan 
gevolg gegeven. Anderen hebben 
zulks niet gedaan of niet kunnen 
doen, omdat hun toelating tot Soedan 
of een ander land niet of nog niet was 
gewaarborgd. 

Ik kom tot vraag 7. Deze vraag luidt: 
'Deelt de staatssecretaris de mening 
dat de onzekerheid, waarin erkende 
vluchtelingen al twee keer jaar 
verkeren over hun verblijf hier te 
lande, de slechte ervaringen van A.T. 
bij terugzending en bovendien het 
inmiddels weer uitroepen van de 
noodtoestand in Soedan de mogelijk-
heid voor vluchtelingen, zonder angst 
te kunnen leven, ernstig aantasten?' 

In antwoord op de schriftelijke 
vragen van verleden week van de 
leden Van Es en Lankhorst heb ik 
reeds meegedeeld dat de vluchtelin-
gen uit Ethiopië in Soedan ook thans 
- na het uitroepen en verlengen van 
de noodtoestand - genoegzame 
bescherming van de Soedanese 
overheid genieten. Voorts heeft de 
UNHCR de gelegenheid, zijn protectie-
taak in Soedan naar behoren te 
vervullen. 

Dan kom ik bij vraag 8. Hier wordt 
gevraagd of de bewindslieden kunnen 
bevestigen, dat de toestand in de 
vluchtelingenkampen in Soedan 
erbarmelijk is, zoals een woordvoerder 
van de Vereniging Vluchtelingenwerk 
Nederland heeft medegedeeld. 
Namens de minister van Buitenlandse 

Zaken antwoord ik dat Soedan een 
arm land is, dat zich grote inspannin-
gen getroost om de eigen bevolking 
een bestaan te verschaffen. Het zal 
duidelijk zijn dat, gezien de relatieve 
geringe ontwikkeling van de sociaal-
economische infrastructuur, het voor 
de mensen daar een hard bestaan is. 
Desondanks heeft Soedan zich altijd 
zeer gastvrij opgesteld tegenover de 
vele honderdduizenden die aldaar 
hun toevlucht hebben gezocht. 

De internationale gemeenschap 
- Nederland niet in het minst - staat 
Soedan steeds materieel bij om de 
vluchtelingen daar op te vangen en te 
integreren op een wijze die in het licht 
van de plaatselijke omstandigheden 
aldaar redelijk is te achten. Naar het 
oordeel van de minister van Buiten-
landse Zaken zullen de inspanningen 
moeten worden voortgezet om ook in 
de toekomst een dergelijke opvang 
van vluchtelingen in Soedan mogelijk 
te maken. Met de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen en conform de Afrikaan-
se traditie is de regering van oordeel 
dat opvang in de regio de beste 
waarborg voor een passende opvang 
is. Namens de minister wil ik stellen 
dat het voorts hoopgevend is dat er 
sprake is van een vrijwillige terugkeer 
van vluchtelingen van Soedan naar 
hun landen van oorsprong. Ik doel 
hierbij dus niet alleen op Ethiopië. 

Ik kom vervolgens bij vraag 9. De 
geachte afgevaardigden vragen, 
waarop de informatie van Buitenland-
se Zaken is gebaseerd, dat het 
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uitroepen van de noodtoestand in 
Soedan geen negatieve invloed heeft 
op de positie van Eritrese vluchtelin-
gen. De ministervan Buitenlandse 
Zaken - namens wie ik ook deze vraag 
beantwoord - heeft de informatie dat 
de vluchtelingen uit Ethiopië in 
Soedan ook thans, na de afkondiging 
van de noodtoestand in Soedan, 
genoegzame bescherming van de 
Soedanese overheid genieten en dat 
de UNHCR in de gelegenheid is zijn 
protectietaak naar behoren te vervullen 
gebaseerd op rapportages van de 
Nederlandse ambassade te Khartoem, 
die zijn bevestigd van de zijde van het 
Hoge Commissariaat van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen. 

Ik kom bij vraag 10: Is de staatsse-
cretaris van Justitie bereid, haar 
beleid ten aanzien van Eritrese 
vluchtelingen te heroverwegen in die 
zin, dat erkende vluchtelingen niet op 
grond van de formele normen, dat 
Soedan het land van eerste opvang 
zou zijn, hier te lande verblijf wordt 
geweigerd. In antwoord op de vorige 
vragen heb ik al medegedeeld dat 
Soedan ook in mijn opvatting een 
acceptabel eerst-ontvangend land is. 

Ik zie geen reden om vluchtelingen 
tot Nederland toe te laten, voor wie 
Soedan als eerst-ontvangend land 
geldt. Echter, het zal de Kamer bekend 
zijn dat in het Nederlandse asielbeleid 
de aanwezigheid van een land van 
eerste opvang niet doorslaggevend is. 
Steeds wordt in elk individueel geval 
bezien, of er zodanige bijzondere 
omstandigheden zijn dat aan betrokke-
ne toch verblijf in Nederland kan 
worden toegestaan. 

In vraag 11 wordt mij gevraagd of ik 
bereid ben, de vluchtelingen die hier 
sinds 1982 gedoogd zijn alsnog een 
verblijfstitel te geven. Ik zie hiertoe 
geen reden. Als wordt vastgesteld dat 
een asielzoeker elders verblijf heeft 
gehad of had kunnen krijgen, op een 
zodanige wijze dat hij genoegzaam 
beschermd was of kon worden tegen 
terugzending naar zijn land van 
herkomst - daar gaat vaak de discussie 
over! - ligt het niet in de rede om het 
aspect van de eventuele tijdelijke 
niet-verwijderbaarheid uit Nederland 
als uitgangspunt te nemen en betrok-
kene op deze grond in Nederland een 
verblijfstitel te verlenen! 

Ik kom bij de laatste vraag. De 
geachte afgevaardigden vragen of ik 
bereid ben, van uitzetting van Eritrese 
vluchtelingen af te zien totdat echte 
garanties bestaan voor een veilige 
opvang in Soedan. Uit de beantwoor-
ding op de voorafgaande vragen moet 

duidelijk zijn geworden dat slechts tot 
uitzetting wordt overgegaan, indien 
garanties voor toelating en opvang (in 
casu door de UNHCR) gegeven zijn. 
Vanzelfsprekend geeft het ook door mij 
zeer betreurde incident met betrekking 
tot de Ethiopische asielzoeker aanlei-
ding om de gemaakte afspraken 
opnieuw te toetsen. Inmiddels is dan 
ook door het ministerie van Buitenland-
se Zaken wederom contact opgenomen 
met de Soedanese autoriteiten om 
herhaling van weigering tot toelating 
te voorkomen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! De 
staatssecretaris blijft bij haar stelling 
dat mensen niet worden uitgezet als 
er onvoldoende garanties voor 
toelating en opvang zijn. Ook zou het 
Hoge Commissariaat naar behoren 
zijn taak kunnen vervullen, omdat 
daarover afspraken zijn gemaakt. 
Naar mijn mening moet uit de 
gebeurtenissen van verleden week 
geconcludeerd worden dat dit niet het 
geval is. 

Ik ben wel blij dat de staatssecretaris 
zegt dat de gemaakte afspraken 
opnieuw getoetst zullen moeten 
worden. Bij de positie van het Hoge 
Commissariaat kunnen echter ook de 
nodige vraagtekens geplaatst worden. 
Wat blijft er over van de bewering dat 
het Hoge Commissariaat naar behoren 
zijn taak kan vervullen als de Hoge 
Commissaris inderdaad op het 
vliegveld aanwezig is, daarvan gewag 
maakt, maar toch geen invloed kan 
uitoefenen op de toelating van een 
vluchteling in Soedan? 

In hoeverre kan de toegezegde 
protectie worden waargemaakt? Ik 
zeg niet dat er sprake is van onwil van 
de kant van de Hoge Commissaris. Ik 
geloof wel in zijn goede wil. Kan de 
Hoge Commissaris de gebruikelijke 
bescherming wel verlenen omdat ik 
uit het antwoord van de staatssecreta-
ris begrijp dat alleen de Hoge Commis-
saris deze garantie kan geven en niet 
de Soedanese autoriteiten. De 
Soedanese autoriteiten hebben de 
staatssecretaris niet de verzekering 
gegeven dat de Hoge Commissaris de 
gebruikelijke bescherming zou 
kunnen verlenen. Ik vind dat een 
ernstige zaak. 

Wanneer precies hebben de 
Soedanese autoriteiten de toezegging 
gedaan dat enkele Ethiopische 
asielzoekers teruggenomen zouden 
worden? Was dit een mondelinge 
toezegging? Als er een schriftelijke 
toezegging was, kunnen wij die dan 

zien? De staatssecretaris heeft gezegd 
dat de mondelinge toezeggingen ten 
aanzien van deze individuele asielzoe-
ker zijn vastgelegd in de gerubriceerde 
berichten van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Op deze berichten 
is het veiligheidsvoorschrift uit 1961 
van toepassing. 

Is de staatssecretaris bereid Buiten-
landse Zaken te vragen, deze toezeg-
gingen anderszins schriftelijk vast te 
leggen zodat de Kamer daarvan wel 
kennis kan nemen? In eerste termijn 
heb ik al gezegd dat dit voor de 
Kamer erg belangrijk is, omdat dit een 
van de weinige mogelijkheden is om 
na te gaan op basis van welke 
informatie in Nederland een vluchte-
lingenbeleid gevoerd wordt. Ik vind 
dat dus erg belang 

De staatssecretaris heeft gezegd dat 
er sprake was van interne communi-
catiestoornissen. De beambten die op 
16 mei op het vliegveld van Khartum 
aanwezig waren, waren niet op de 
hoogte van afspraken met hogere 
functionarissen. Ik heb begrepen dat 
er op het vliegveld van Khartum een 
groot aantal telefoontjes is gepleegd 
met de autoriteiten, ook de hogere. 
Deze beslissing is niet alleen genomen 
door de beambten die op dat moment 
op het vliegveld aanwezig waren. 
Over deze beslissing is wel degelijk 
overleg gevoerd. Kan de staatssecre-
taris daarover iets meer zeggen? 

In de naaste toekomst zouden 
veertien a zestien personen in aanmer-
king komen voor uitzetting naar 
Soedan. De staatssecretaris zal haar 
afspraken nader toetsen. Ik neem in 
ieder geval aan dat de uitzettingen in 
die tussentijd niet door zullen gaan. In 
mijn eerste termijn heb ik een vraag 
gesteld over het onderzoek, waarop 
de staatssecretaris niet is ingegaan. Ik 
heb namelijk gevraagd naar een 
onderzoek van de feitelijke situatie en 
de opvangmogelijkheden in Soedan. 
Bij dat onderzoek moet ook de 
noodtoestand betrokken worden. Op 
dit moment heeft deze weliswaar nog 
geen negatieve gevolgen voor de 
vluchtelingen, maar de ontwikkelingen 
in Soedan geven wel degelijk aanlei-
ding tot ongerustheid op dat punt. 

Naar mijn mening moet met de 
staatssecretaris over dit onderzoek en 
de nadere toetsing overleg gevoerd 
worden voordat het beleid ten 
aanzien van Eritrese vluchtelingen 
naar Soedan wordt voortgezet. Kan 
de staatssecretaris mij deze toezegging 
doen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Er is geen reden om 
bedoelde vluchteling hier een verblijfs-
titel te geven volgens de staatssecre-
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taris. Soedan is namelijk het eerste 
land van opvang. Men getroost zich 
daar de nodige inspanningen. De 
opvang in de regio heeft prioriteit. 

Op zich zelf kan men het wel eens 
zijn met de aanbevelingen van het 
Hoge Commissariaat van de Verenigde 
Naties. 

De uitleg van die aanbevelingen zijn 
nu ook enigszins aan de orde. Die 
aanbevelingen hebben betrekking op 
het eerste land van opvang. Dat heeft 
te maken met het in behandeling 
nemen van asielverzoeken. De 
staatssecretaris heeft in haar antwoor-
den op onze schriftelijke vragen 
gezegd, dat het daarbij niet om het 
velenen van asiel gaat, maar om het 
in behandeling nemen van asiel. Toch 
is er een bepaling die zegt dat asiel 
niet geweigerd kan worden enkel en 
alleen omdat er een eerste land van 
opvang is. 

Ik heb altijd begrepen dat die 
aanbevelingen positieve aanbevelin-
gen zijn en dat zij dienen tot bescher-
ming van asielzoekers. Nu kan het 
voorkomen dat een land, bij voorbeeld 
Soedan, niet voldoet aan de bepalin-
gen die in de aanbevelingen worden 
genoemd. Ik vind echter dat een 
dergelijk feit niet tegen individuele 
asielzoekers mag worden gebruikt. 
Voor het eerste land van opvang geldt 
dat er een connection of close link 
met dat land moet bestaan. Dit heeft 
de staatssecretaris gezegd. 

Het is natuurlijk heel cynisch dat de 
enige connection of close link die 
Tesfamariam met Soedan had, 
bestond uit het feit dat hij aan de 
grens was opgepakt en wegens 
illegaal verblijf in de gevangenis is 
gezet. Is dit nu zo'n connectie die het 
Hoge Commissariaat bedoeld kan 
hebben bij het beoordelen van het 
eerste land van opvang? Dat lijkt mij 
toch allerminst in overeenstemming 
met de bedoeling van de aanbevelin-
gen. 

Ik vraag nogmaals aan de staatsse-
cretaris om deze asielzoeker, gelet 
ook op alles wat hij mee heeft moeten 
maken, hier asiel te verlenen. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor de informatie die zij ook namens 
de minister van Buitenlandse Zaken 
heeft verstrekt. Ik blijf het natuurlijk 
jammer vinden dat de minister van 
Buitenlandse Zaken hier niet aanwezig 
is. Ik kan dat de staatssecretaris echter 
niet kwalijk nemen. 
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In mijn eerste termijn heb ik naast 
dit besproken voorbeeld nog een 
groot aantal andere voorbeelden naar 
voren gehaald van gevallen waarbij 
naar mijn mening het ministerie van 
Buitenlandse Zaken slecht en foutief 
heeft gewerkt. Ik hoop dat wij via een 
schriftelijke reactie hierover de 
mening van de minister van Buiten-
landse Zaken te horen krijgen. 

Dit is mede van belang omdat voor 
de persoon waarom het hier gaat het 
een ernstige zaak betreft. Voorts gaat 
het hierbij om algemene beleidsaspec-
ten. Ik had juist gehoopt dat de 
staatssecretaris van Justitie conse-
quenties zou willen verbinden aan de 
informatie, die door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken wordt ver-
schaft. Het besproken voorval noemt 
zij betreurenswaardig. 

Toch heeft het wel degelijk kunnen 
gebeuren. Iemand is als proefkonijn 
gebruikt. Deze persoon heeft eerst een 
paar weken in een politiecel doorge-
bracht. Vervolgens is hij op het 
vliegtuig gezet. Daarna heeft hij 
angsten uit moeten staan of hij wel in 
Soedan zou worden toegelaten. 
Uiteindelijk wordt hij niet toegelaten. 
Dan moet hij weer terug en verkeert hij 
hier in onzekerheid. Ik had toch op zijn 
minst verwacht dat de staatssecretaris 
van Justitie over de menselijke aspecten 
iets gezegd zou hebben en dat zij het 
niet alleen bij de enkele opmerking 
'zeer betreurenswaardig' had gelaten. 

Mevrouw Van Es wees er ook al op 
dat controle door deze Kamer steeds 
moeilijker wordt. De Kamer krijgt geen 
schriftelijke bevestigingen. Wij kunnen 
geen stukken inzien. Deveiligheidsvoor-
schriften worden niet overgebracht. Ik 
wil daarom de regering op zijn minst 
vragen of zij de Kamer zo snel mogelijk 
een actueel standpunt over de situatie 
in Soedan de Kamer wil doen komen. 
Wij beschikken slechts over zeer 
spaarzame en indirecte informatie van 
de regering. Soedan is toch een 
concentratieland voor ontwikkelingssa-
menwerking. 

Nu zegt de regering: 'Het valt 
allemaal wel mee'. Ik wil die informatie 
echter graag vergelijken met de 
informatie van onderzoekers van de 
Vrije Universiteit. Zij winnen ook 
informatie in. Zij hebben eigen 
ervaringen opgedaan via veldonder-
zoek en via contacten met overheidsin-
stanties, via internationaleen non-gou-
vernementele organisaties en door 
middel van onderzoek van relevante 
literatuur. 

Zij komen tot de conclusie dat 
verreweg het grootste deel van de 
Ethiopische en Eritrese vluchtelingen 
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in Soedan, zowel binnen als buiten de 
georganiseerde vestigingen, niet in 
staat is om duurzaam te voorzien in 
elementaire behoeften, zoals voedsel, 
huisvesting, kleding, gezondheidszorg 
en onderwijs. Zij voegen hieraan toe 
dat de oorzaken gezocht moeten 
worden in het massale karakter van 
de vluchtelingenstroom, de kenmerken 
van Soedan en het daar gevoerde 
vluchtelingenbeleid. 

Gezien de instroom van vluchtelin-
gen blijft voortduren en gezien de 
toenemende spanning en economi-
sche problemen in Soedan, moet voor 
de toekomst veeleer een achteruitgang 
dan een verbetering van deze situatie 
worden verwacht. Gezien deze feiten 
zijn de onderzoekers van mening dat 
de status van Soedan, als eerst 
ontvangend land van een groot aantal 
daar verblijvende Ethiopische en 
Eritrese vluchtelingen, twijfelachtig is. 
Ik wil hierop dan ook het commentaar 
van de regering vernemen. 

De staatssecretaris stelde dat er 
sprake is van een interne communica-
tiestoornis. Dat is dan een geconsta-
teerd feit. Als zoiets zich al voordoet, 
kan men zich ook afvragen welke 
mogelijkheden de Soedanese autori-
teiten hebben om voor deze mensen 
iets te doen als zij worden toegelaten. 
Het bureau van de UNHCR geeft 
garanties, maar in dit geval heeft het 
deze niet kunnen waarmaken. Mis-
schien kan de staatssecretaris meedelen 
hoeveel personen van dat bureau in 
Soedan zijn. Mijns inziens zijn het er 
maar enkele. Je vraagt je dan inder-
daad af hoe een en ander moet 
verlopen. Er zijn immers 500.000 
vluchtlingen. 

Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken dient deze zaak opnieuw te 
bezien. Zij moet hie_bij de informatie 
van de onderzoekers van de Vrije 
Universiteit betrekken. Ik hoop dat 
deze staatssecretaris uit deze les 
lering trekt, ook t.a.v. het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Zij moet 
zeggen, dat het op deze wijze niet 
langer kan. Ik dien dan ook te zamen 
met mevrouw Van Es een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lankhorst 
en Van Es wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat sinds medio 1982 
geen vluchtelingen uit Ethiopië en 
Eritrea zijn teruggestuurd naar 
Soedan; 
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Voorzitter 

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, zeker gezien de gebleken 
onwil van Soedan om hen terug te 
nemen; 

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 onzeker-
heid over opvang daarvan; 

d. opnieuw het verlenen van een 
verblijfstitel aan deze asielzoekers te 
overwegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1 (18389). 

D 
De heer Dijkman (groep Scholten/Dijk-
man); Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
de staatssecretaris drie vragen stellen. 
Voor het einde van 1983 zijn er weinig 
vluchtelingen uit ons land naar 
Soedan verwezen. De argumenten 
hiervoor waren dat er weinig kans 
bestond op terugzending van Soedan 
naar Ethiopië en omdat er weinig zicht 
bestond op een redelijke opvang in 
Soedan. Sedert die tijd is de noodtoe-
stand in Soedan afgekondigd en is er 
ook geen sprake van doorzending van 
vluchtelingen van Soedan naar 
Ethiopië. Waarom is het beleid in 
algemene zin gewijzigd? 

Zoals ook mijn voorganger memo-
reerde, heeft de stichting oecumeni-
sche hulp aan kerken en vluchtelingen 
gesteld, dat Nederland speelt met 
mensenlevens door deze vluchtelingen 
terug te sturen of door te zenden naar 
Soedan. 

Een onderzoeksteam van de Vrije 
Universiteit heeft gezegd dat naar hun 
beoordeling er voor de meeste 
vluchtelingen geen kans is op voedsel, 
huisvesting en kleding. Ik neem ten 
minste aan dat men deze drie zaken 
onder de term 'redelijke opvang' wil 
verstaan. Hoe houdt de staatssecreta-
ris staande dat Soedan naar Neder-
landse maatstaven gemeten in staat is 
om deze mensen op te vangen? Hoe 
komt de staatssecretaris aan deze 

informatie? Is zij van mening dat deze 
wetenschap het Nederlandse beleid in 
dezen rechtvaardigt? 

De staatssecretaris heeft zoeven in 
de beantwoording gezegd dat het in 
Afrika traditie is dat mensen in de 
regio worden opgevangen. Ik neem 
dit argument over. Inderdaad willen 
Eritese krijgers het liefste zo dicht 
mogelijk bij hun geboorteland en bij 
hun stammen blijven. Waarom doen 
zij dan wanhopige pogingen om toch 
naar Nederland te komen? Waarom 
handelen zij in paspoorten? Voor deze 
mensen zijn er zeer specifieke redenen 
om toch maar niet naar de Soedan te 
gaan, maar naar Europa en naar 
Nederland. Ik ben van mening dat 
deze argumenten een specifieke 
behandeling rechtvaardigen voor 
deze specifieke groep mensen. Wil de 
staatssecretaris hierop haar mening 
geven? 

Waarom is de staatssecretaris niet 
bereid om voor deze betrekkelijk 
geringe groep mensen, die in een 
uiterste noodsituatie verkeren, haar 
beleid te heroverwegen? De situatie 
van deze mensen is vaak al jarenlang 
uitzichtloos. Daarom zitten er al 
jarenlang Eritreërs in Nederland. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben van mening dat 
dit interpellatiedebat typerend is voor 
de kritiek waaraan het vreemdelingen-
beleid van deze staatssecretaris 
onderhevig is. De staatssecretaris 
heeft in een recent interview gezegd 
dat zij verbaasd is dat er geen hoera-
geroep opgaat als iemand in Neder-
land mag blijven. 

Dat dit niet gebeurt, is niet zo 
vreemd, want het gaat vooral om 
mensen die gemangeld worden 
tussen het vreemdelingenbeleid van 
de staatssecretaris en de onzekere 
situatie waarin zij terechtkomen. 

De zaak waarover wij vandaag 
praten, staat niet op zichzelf. Het is 
naar mijn mening een uiting van de 
houding die de staatssecretaris heeft 
ten opzichte van het vreemdelingen-
probleem. Wij hebben over dit 
onderwerp al vaker gedebatteerd, 
onder andere over de huwelijksbelenv 
mering van buitenlandse jongeren. De 
kwestie van Cham Chatterpal ligt ons 
nog vers in het geheugen. Ook toen 
ging het om het feit dat er geen 
opvang geregeld was. Toen voor een 
minderjarig kind. Zonder het optreden 
van de Kamer was dit kind ongetwijfeld 
op het vliegtuig gezet. 

Het probleem waarover wij vandaag 
praten, is eigenlijk hetzelfde. Het gaat 
nu over vluchtelingen uit Ethiopië, die 

zich hebben ingezet voor een vrij 
Eritrea en al enige tijd in Nederland 
verblijven. Zij worden nu terugge-
stuurd naar Soedan, terwijl het 
duidelijk is dat opvang niet voldoende 
is geregeld. Soedan wordt door de 
staatssecretaris betiteld als een land 
dat kan dienen als een land van eerste 
opvang. 

Dat is eigenlijk een zeer merkwaar-
dige gang van zaken, want er bestaan 
voldoende aanwijzingen dat vluchte-
lingen in Soedan niet in de elementaire 
levensbehoeften, waarop zij recht 
hebben, kunnen voorzien. Er is zelfs 
sprake van een noodtoestand in 
Soedan, dat ook nog eens één van de 
armste landen ter wereld is. Er doen 
zich toenemende spanningen voor 
tussen Ethiopische vluchtelingen en 
de Soedanese bevolkingsgroep. 

Als dit allemaal aan de staatssecre-
taris bekend is, en zij heeft het in haar 
beantwoording over de afspraken die 
gemaakt zijn, opdat degenen die hier 
worden weggestuurd, worden 
opgevangen in Soedan, vraag ik mij 
toch af of de staatssecretaris werkelijk 
van mening is dat dergelijke regelingen 
worden nagekomen of kunnen 
worden nagekomen op de wijze 
waarvan sprake zou zijn bij bij voor-
beeld een regeling tussen Engeland 
en Nederland. Soedan is een land, 
waarin de situatie geheel anders is. 
Dat betekent een extra risico voor een 
vluchteling die wordt teruggestuurd. 

Als er een extra risico is en als dat 
ook wordt aangegeven, zoals de 
staatssecretaris zelf doet, ligt het voor 
de hand dat bij een zorgvuldig 
vreemdelingenbeleid daarmee 
rekening wordt gehouden en men dus 
uiterst voorzichtig is. Dat wil zeggen: 
de staatssecretaris mag naar mijn 
oordeel niet alleen afgaan op regeltjes 
en formaliteiten en zij zou in alle 
opzichten alles moeten controleren. 
Dat is niet gebeurd. De feiten wijzen 
immers uit dat de controle niet 
voldoende is geweest en dat mevrouw 
Van Es en de heer Lankhorst zeer 
terecht een interpellatie op dit punt 
hebben aangevraagd. 

Ik kom tot de positie van de Kamer. 
Ik vind het zeer vreemd - om het 
maar zacht uit te drukken - dat op het 
moment dat de staatssecretaris weet 
dat er een interpellatie over deze 
kwestie wordt aangevraagd - kamerle-
den doen dit niet zomaar; nee, dit 
gebeurt op grond van bepaalde 
feiten - zij de vluchteling op het 
vliegtuig zet. Dit kan niets anders zijn 
dan de Kamer voor het blok zetten. 
Daar komt het eigenlijk op neer. Met 
het voor het blok zetten van de Kamer 
wordt de vluchteling behandeld als 
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een pakketje dat op het vliegtuig 
wordt gezet. 

Door die handelwijze heeft de 
staatssecretaris in essentie de contro-
lemogelijkheden van de Kamer 
beperkt. Juist als het om vreemdelin-
gen gaat, om vluchtelingen, met wie 
je heel zorgvuldig moet omgaan, is dit 
een zeer ernstige zaak. Ik wil dan ook 
van de staatssecretaris weten of zij wil 
toezeggen dat, als er een interpellatie 
wordt aangevraagd, in het vervolg 
onmiddellijk maatregelen worden 
genomen die het vertrek van de 
vluchteling ophouden totdat de 
Kamer hierover heeft kunnen debatte-
ren en een uitspraak heeft gedaan. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
grijpt dit debat aan om nog eens haar 
ongerustheid te uiten over de gang 
van zaken bij het vluchtelingenbeleid 
zoals zich dit op het ogenblik ontwik-
kelt. Het lijkt ons een symptoom van 
het huidige beleid. 

Als uitgangspunt neem ik het 
interview in het meinummer 1984 van 
'Wordt vervolgd' van Amnesty 
International, met Gilbert Jaeger, die 
onder meer directeur was van het 
Bureau Bescherming van het Hoge 
Commissariaat in Genève. Sprekend 
over individuele asielzoekers zegt hij 
het volgende: 'In de westerse landen 
heerst de praktijk om de bepalingen 
van het vluchtelingenverdrag van 
Genève van 1951 zeer restrictief te 
interpreteren. 

De 'beste' voorbeelden hiervan zijn 
Nederlanden Zweden. In hetalgemeen 
zijn de argumenten die men daar 
gebruikt om vluchtelingen niet als 
zodanig te erkennen, niet steekhou-
dend. Het vluchtelingenverdrag wordt 
absoluut niet naar zijn geest toegepast. 
Nederland hanteert een eigen interpre-
tatie van de vluchtelingendefinitie uit 
het verdrag. Die interpretatie isoleert 
Nederland van de haar omringende 
landen, waardoor als het ware in 
Nederland een juridisch getto is 
ontstaan. Volgens de Nederlandse 
interpretatie is het vluchtelingenschap 
een exclusieve status die slechts in 
zeer hoge uitzonderingen kan worden 
toegekend. Dit is pure nonsens en in 
strijd met de totstandkoming, geschie-
denis en geest van het verdrag. 

In Nederland zou een geheel eigen 
visie ontstaan over de toepassing van 
de bepalingen van het verdrag. 
Helaas zou de rechtspraak zich ook in 
die zin ontwikkeld hebben, onder 
allerlei voorwendsels die te pas en te 

onpas worden gebruikt, maar zeker in 
het licht van het internationale vluchte-
lingenrecht geen steek houden, wordt 
de erkenning van vluchteling onthou-
den.' 

Ik ben er verontrust over het feit dat 
in de oorzaken die Jaeger noemt voor 
dit restrictieve vluchtelingenbeleid, 
iets waars zit. Ik wil daar graag het 
commentaar van de staatssecretaris 
op horen. 

Steeds meer ziet men de vluchteling 
louter in verband met de vreemdelin-
genproblematiek. De aanwezige 
vluchtelingen worden vaak beschouwd 
als het topje van de ijsberg van het 
totaal aantal vreemdelingen en het 
vreemdelingenprobleem is zwaarder 
gaan wegen naarmate de economische 
crisis zich voortzette. Wat is hierop het 
commentaar van de staatssecretaris? 
De tweede oorzaak met Jaeger in het 
feit dat men onbewust en onuitgespro-
ken Afrikanen en Aziaten, evenals 
gastarbeiders uit de Mediterrane 
landen, discrimineert, bij voorbeeld ten 
opzichte van Polen of andere Oosteu-
ropeanen. Let wel: er wordt gezegd 
'onbewust en onuitgesproken'. Is de 
staatssecretaris het echter niet met mij 
eens dat wij hierop bijzonder alert 
moeten zijn? 

De staatssecretaris heeft gezegd dat 
het asielrecht tot het beste ter wereld 
behoort. Dat lijkt mij sterk. Ik ben het 
echter wel met haar eens dat het niet 
zo slecht is. Het gaat natuurlijk vooral 
om de toepassing. Wanneer dit 
bijzonder restrictief wordt geïnterpre-
teerd en toegepast, dan blijft er 
eigenlijk niets van over. Dan is het 
meer een raster waar enkele bin-
nen, maar de meeste buiten vallen. 
Dat is nooit de bedoeling geweest, 
zeker niet ten aanzien de Afrikaanse 
vluchtelingen. Ik wil de staatssecretaris 
nog eens attenderen op het Protocol 
dat in 1967 werd toegevoegd aan het 
verdrag van Genève ten behoeve van 
grote groepen Afrikaanse vluchtelin-
gen. Dit is eens te meer een bewijs 
dat deze overeenkomsten niet waren 
afgesloten met slechts een paar 
individuele uitzonderingsgevallen in 
gedachten. 

Mijn fractie blijft staan op een 
ruimhartig vluchtelingenbeleid, 
aangezien dat een restrictief vreemde-
lingenbeleid geenszins in de weg 
behoeft te staan. Daarom sluiten wij 
ons ook aan bij de vragen van de 
vorige sprekers of ten aanzien van de 
Eritrese vluchtelingen geen ruimharti-
ger beleid kan worden gevoerd. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
juist dat de gestelde vragen waarop ik 
geen antwoord kan geven, door de 
minister van Buitenlandse Zaken 
schriftelijk worden beantwoord. 

Ik dank alle sprekers voor hun 
opmerkingen. Ik distilleer eruit dat 
men mij de gelegenheid wil geven om 
het vreemdelingenbeleid zoals ik dat 
voer te verdedigen. Ik wil dat graag 
doen. 

Mevrouw Wessel heeft gezegd dat 
haar fractie blijft staan op een ruim-
hartig vluchtelingenbeleid, dat 
immers niet met een restrictief 
vreemdelingenbeleid in strijd behoeft 
te zijn. Ik ga verder: een ruimhartig 
vluchtelingenbeleid is niet in strijd 
met een restrictief vreemdelingenbe-
leid, omdat het vluchtelingenbeleid 
dat gevoerd wordt door het ministerie 
van Justitie in overeenstemming is 
met de Nederlandse traditie van 
gastvrijheid. 

Mevrouw Wessel is ingegaan op 
een artikel in het meinummer van 
Amnesty International. Ik heb dat 
artikel ook gelezen. Ik kan natuurlijk 
doorgaan met de heer Seeger, de 
laatste vertegenwoordiger van de 
Hoge Commissaris in ons land, te 
citeren die mij ongevraagd heeft 
gezegd dat Nederland de beste 
asielprocedure heeft. Dr. Moussali, 
die werkzaam is als Hoge Commissa-
ris bij de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen te Genève, heeft dat 
nog eens bevestigd. Zo blijven de 
meningen tegenover elkaar staan. 
Deze mensen hebben mij kort geleden 
ongevraagd medegedeeld dat 
Nederland naar hun opvattingen een 
zeer goede asielprocedure kent. 
Bovendien wordt medewerkers van 
het departement van Justitie op 
internationale congressen en dergelij-
ke gevraagd uiteen te zetten hoe de 
Nederlandse procedure is. Men stelt 
dat dan tot voorbeeld. Daarom ben ik 
van mening dat datgene wat er op het 
ministerie van Justitie onder mijn 
verantwoordelijkheid gebeurt goed en 
verantwoord is. 

Mevrouw Van Es heeft een aantal 
vragen gesteld over de feitelijke gang 
van zaken. Voor alle duidelijkheid, de 
kwestie van de toelating tot Soedan is 
een kwestie tussen de Nederlandse en 
de Soedanese autoriteiten. Daar heeft 
de vertegenwoordiger van de Hoge 
Commissaris als zodanig niet mee 
van doen. De protectie na die toelating 
is echter wel heel uitdrukkelijk een 
zaak die onder zijn verantwoordelijk-
heid valt. 
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Ik heb gezegd dat er sprake is 
geweest van een communicatiestoor-
nis tussen de autoriteiten ter plaatse 
en Soedan. De vertegenwoordiger 
van de Hoge Commissaris staat daar 
buiten. Ik heb al vermeld dat de 
minister van Buitenlandse Zaken u 
heeft geïnformeerd dat de gang van 
zaken wordt betreurd en dat dit soort 
zaken in het vervolg beter, en naar ik 
hoop goed kan worden afgewikkeld. 

Ik zal binnenkort in de gelegenheid 
zijn de vertegenwoordiger van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
van Soedan, waar dit bureau van de 
Commission for the Refugees onder 
valt, te ontmoeten. De betrokken 
ambtenaar maakt op het ogenblik een 
reis door Europa. Ik neem aan dat wij 
dan over deze zaak zullen spreken. 

Er is veel gesproken over Soedan. Ik 
heb namens de minister van Buiten-
landse Zaken gesteld dat Soedan een 
arm land is en dat de omstandigheden 
voor vluchtelingen in dat grote land 
niet te vergelijken zijn met de opvang 
die een vluchteling in Nederland krijgt 
nadat hij de procedure positief heeft 
doorstaan. De heer Dijkman heeft in 
dit verband gevraagd of Nederland 
niet een aantal vluchtelingen kan 
opnemen om zo de last van Soedan 
een beetje te helpen verlichten. Er zijn 
inderdaad 500.000 vluchtelingen in 
Soedan. 

Ik heb mij ook op de hoogte gesteld 
van het rapport van de VU. Ik ben 
onder de indruk gekomen van het 
beleid dat de Soedanese overheid 
zich voorstelt te voeren en dat zij ook 
voert voorzover zij daartoe de moge-
lijkheid heeft door de steun van 
fondsen van zowel de UNHCR als van 
particuliere organisaties. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Lankhorst kan ik zeggen dat de 
vertegenwoordiger van de Hoge 
Commissaris in Soedan een bureau 
heeft met een aantal medewerkers. Ik 
weet niet exact hoeveel mensen dat 
zijn. Ik weet wel dat er namens de 
vertegenwoordiger van de Hoge 
Commissaris 200 a 300 veldwerkers 
zijn die in de verschillende settlements 
en nederzettingen hun werk doen en 
daarover ook rapporteren. 

Wat de heer Dijkman stelt, en wat 
impliciet in de vragen van de anderen 
zit, is een belangrijk uitgangspunt van 
het vluchtelingenbeleid. 

Verschillende sprekers weerspreken 
mij ook niet als ik stel, dat vluchtelingen 
in principe in hun eigen regio opge-
vangen dienen te worden, omdat daar 
de beste mogelijkheden voor integratie 
aanwezig zijn. Hun aanwezigheid in 

die regio vergemakkelijkt ook een 
eventuele vrijwillige terugkeer naar 
het land van oorsprong. Mijns inziens 
wordt de vluchteling de beste moge-
lijkheden geboden als hij kan verblijven 
in de eigen culturele en klimatologi-
sche omgeving, waar hij ook het best 
geïnformeerd kan blijven over de 
feitelijke toestand in zijn land. 

Van de drie mogelijkheden tot 
oplossing van een vluchtelingenvraag-
stuk is uiteraard de vrijwillige repatrië* 
ring de meest wenselijke, maar vaak 
ook de minst haalbare, hoewel er - ik 
denk aan Chili - ook vluchtelingen 
naar hun land teruggaan zoals ik niet 
genoeg kan onderstrepen, op basis 
van volstrekte vrijwilligheid. Als toch 
tot integratie van vluchtelingen in een 
asielland moet worden overgegaan, is 
vestiging in de regio de beste oplos-
sing. Ik meen dat pas in de laatste 
plaats vestiging van vluchtelingen 
buiten de regio moet worden over-
wogen. 

De volgorde van prioriteiten is niet 
alleen de mijne en die van de Neder-
landse regering, maar ook heel 
uitdrukkelijk die van het hoge commis-
sariaat van de Verenigde Naties voor 
de vluchtelingen. Deze belangrijke 
humanitaire organisatie heeft een 
centrale, coördinerende rol wanneer 
tot hervestiging van vluchtelingen 
moet worden overgegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! In een 
recent overzicht van het hoge commis-
sariaat, waarin de behoefte aan 
hervestiging van vluchtelingen in de 
wereld wordt beschreven, staat dat de 
behoefte aan hervestiging van 
Afrikaanse vluchtelingen relatief 
gering is. Dat heeft naar mijn 
gevoel niets met discriminatie ten 
opzichte van andere vluchtelingen te 
maken. 

Dit is een beoordeling door het 
hoge commissariaat, waaraan geen 
Nederlandse of Westeuropese 
opvatting ten grondslag ligt. Zoals ik 
al heb gezegd, vangen de Afrikaanse 
landen traditiegetrouw de Afrikaanse 
vluchtelingen zelf op. Voor alle 
duidelijkheid: Soedan is niet alleen 
partij bij het vluchtelingenverdrag van 
Genève dat dateert van 1951 en werd 
gesloten onder auspiciën van de 
Verenigde Naties, het is bovendien lid 
van het vluchtelingenverdrag voor 
Afrika zelf, dat verder strekt dan het 
vluchtelingenverdrag van 1951 van 
Genève. 

Ik meen daarom te mogen conclu-
deren, dat er geen noodzaak is om de 
Afrikaanse vluchtelingen over de 
wereld te verspreiden. Dat geldt dan 
ook niet voor de Ethiopische vluchte-
lingen die thans in Soedan verblijven. 

Mocht zich echter een situatie voor-
doen waarin bepaalde vluchtelingen, 
ook Ethiopische vluchtelingen in 
Soedan, wel buiten hun asielland 
moeten worden gehuisvest, dan heeft 
de UNHCR een bepaalde procedure 
om die gevallen aan regeringen van 
hervestigingslanden voor te leggen. 
Worden er gevallen aan Nederland 
voorgelegd, dan kan daarover beslist 
worden op basis van de nieuwe 
quotumregeling. 

Gezien de bestaande mogelijkheden 
tot hervestiging in Nederland voor 
vluchtelingen waarvoor dat nodig is, 
vind ik dat het niet aangaat, dat 
bepaalde vluchtelingen buiten de 
procedure om zichzelf opnieuw 
trachten te vestigen. Het zijn vaak - ik 
meen dat toch te moeten zeggen - de 
mensen die wat handiger zijn dan de 
anderen die daarin slagen, terwijl de 
grote gemeenschappen die achterblij-
ven deze initiatiefrijke en vaak ook 
rijkere mensen juist zo hard nodig 
hebben. Dat blijkt ook uit de rapporten. 

De kwestie is dus niet dat Nederland 
niet bereid zou zijn, Ethiopische 
vluchtelingen uit Soedan op te 
nemen. Dat hebben wij overigens 
reeds gedaan. Het is de Kamer 
bekend, dat 400 a 500 Eritrese vluch-
telingen hier te landen asiel hebben 
verkregen. Daaronder zijn veel 
vrouwen. Er moet echter zeker 
worden gesteld dat de mensen die 
hier naartoe komen degenen zijn die 
dat ook het hardst nodig hebben. Dat 
is een zaak van eerlijkheid en rechtvaar-
digheid tegenover asielzoekers van 
'all over the world'. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor 
degenen, die toch op eigen gelegen-
heid naar Nederland zijn gereisd en 
hier asiel hebben gevraagd, geldt 
onverkort dat bij de beoordeling van 
het verzoek wordt overwogen of er 
zodanige bijzondere omstandigheden 
zijn dat aan betrokkene verblijf in 
Nederland kan worden toegestaan. 
Dat is gebeurd en gebeurt nog steeds. 
Als ik spreek over mensen die in een 
gedoogsituatie zijn beland, is het niet 
omdat ik een restrictief vluchtelingen-
beleid voer of in een juridisch ghetto 
dwaal, maar dan is dat omdat die 
mensen de rechtsmiddelen hebben 
gebruikt die voor iedere vluchteling 
openstaan, en zijn uitgeprocedeerd. 

Mevrouw Van Es (PSP): Het is 
wenselijk dat er tussen staten en het 
Hoge Commissariaat een beleid wordt 
afgesproken voor groepen vluchtelin-
gen. Er valt iets voor te zeggen dat 
hervestiging van groepen mensen in 
dit geval buiten Afrika niet wenselijk 
is en dat in die zin Soedan wordt 
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beschouwd als land van eerste 
opvang voor groepen Eritreërs. Iets 
anders is natuurlijk dat die afspraak 
wordt gebruikt tegen individuele 
asielzoekers, zeker als dat als het 
enige formele criterium wordt 
gehanteerd. 

Nu zegt de staatssecretaris wel dat 
het de handige en rijke mensen zijn 
die hier op individuele basis ko-
men, maar dat waag ik te betwijfelen 
op grond van mijn ervaringen met 
een aantal individuele asielzoekers. Ik 
heb er problemen mee, dat een 
formele afspraak tussen staten als 
enig criterium wordt gehanteerd 
tegenover individuele asielzoekers. 
Dat is toch nooit de bedoeling 
geweest van het Internationaal 
Vluchtelingenverdrag? 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Het 
is niet juist dat dat het enige criterium 
is. 

Mevrouw Van Es (PSP): Maar het is 
wel het enige criterium dat in de 
afwijzende beschikking wordt ge-
noemd. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Dan zijn er kennelijk overigens geen 
bijzondere omstandigheden geweest 
die mij hebben genoopt een andere 
beslissing te nemen. De Kamer weet 
dat in een groot aantal gevallen wél is 
geconstateerd, dat er sprake was van 
bijzondere omstandigheden en dat 
een dienovereenkomstige beslissing 
is genomen. 

Omdat uit alle streken van de 
wereld vluchtelingen bij ons aanklop-
pen is het nodig dat een beleid wordt 
gevoerd dat in elk individueel geval 
consequent en humaan wordt 
toegepast. Men weet dat dat mijn 
lijfspreuk langzamerhand is geworden. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd 
naar de informatie van Buitenlandse 
Zaken in het onderhavige geval. Ik 
ben bereid aan de Kamer een afschrift 
van een brief d.d. 14 februari van de 
minister van Buitenlandse Zaken aan 
mij te overleggen. Daarin schrijft hij: 
'Van de Soedanese autoriteiten is 
vernomen dat de onderhavige 
Ethiopische asielzoekers naar Soedan 
kunnen worden teruggezonden'. 
Hieruit blijkt dat de minister van 
Buitenlandse Zaken mij verzekerd 
dat de Soedanese autoriteiten hebben 
ingestemd met toelating. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij zijn ook 
vragen gesteld over het omgaan met 
codeberichten. Het zal u duidelijk zijn 
dat ik die vragen niet kan beantwoor-
den. Het lijkt mij juister als het 

ministerie van Buitenlandse Zaken 
daarop ingaat. 

Het lijkt mij niet wenselijk en 
bovendien denk ik dat het in het 
onderhavige geval betrokkene niet ten 
voordele strekt als ik hier alles 
vermeld wat mij uit de stukken 
duidelijk is geworden en ook niet 
hetgeen in de uitspraak in kort geding 
- alhoewel die natuurlijk openbaar 
is - en ook nog verleden week is 
gesteld namens de advocaat van 
betrokkene ten aanzien van zijn 
vluchtrelaas. Wel is het duidelijk dat ik 
betrokkene - het zal bekend zijn dat 
het kort geding op mijn verzoek is 
uitgesteld tot 15 juni - in ieder geval 
tot dat tijdstip geen moeilijkheden in 
de weg zal leggen als het gaat om het 
vertrek. 

Ik heb al gezegd hoe het beleid is en 
daarbij aangegeven de garanties die 
enerzijds gegeven zijn door de 
Soedanese autoriteiten en anderzijds 
door de vertegenwoordiger van de 
hoge commissaris in Soedan - hij 
heeft dit ook bevestigd bij de vertegen-
woordiger van de hoge commissaris 
in Nederland - en dat dit mij in zijn 
algemeenheid geen aanleiding geeft 
om het beleid ten aanzien van de 
Eritrese vluchtelingen te herzien. 

De motie vraagt de regering een 
uitvoerig onderzoek in te stellen naar 
de feitelijke mogelijkheden voor 
terugkeer naar Soedan en om daarbij 
de gevolgen van de huidige noodtoe-
stand in Soedan te betrekken. Ik heb 
al gezegd dat de minister van Buiten-
landse Zaken geen aanleiding ziet om 
over de gevolgen van die noodtoe-
stand een ander oordeel te vellen. Ik 
heb van hem daarover een brief 
gekregen en ik ben bereid, desgewenst 
daarvan een afschrift aan de Kamer 
voor te leggen. 

In de brief is mij medegedeeld dat 
de afkondiging van de noodtoestand 
in Soedan voor de minister van 
Buitenlandse Zaken aanleiding is 
geweest om na te gaan of en in 
hoeverre Ehtiopische vluchtelingen 
daarvan gevolgen ondervinden welke 
hun veiligheid in gevaar zouden 
kunnen brengen. Daartoe heeft 
overleg plaatsgevonden met de 
vertegenwoordiging van de hoge 
commissaris voor de vluchtelingen. In 
dit verband, schrijft de minister van 
Buitenlandse Zaken mij op 10 mei jl., 
kan ik u mededelen dat Ethiopische 
vluchtelingen in en rondom Karthoem 
en in oostelijk Soedan ook thans 
genoegzame bescherming van de 
Soedanese overheid genieten en de 
eerder genoemde UNHCR-vertegen-
woordiging de gelegenheid heeft haar 

protectietaak naar behoren te vervul-
len. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal dan 
ook duidelijk zijn dat ik geen behoefte 
heb aan dat uitvoerig onderzoek dat 
in deze motie wordt gevraagd en het 
gelet op hetgeen ik reeds heb gezegd 
ook niet eens kan zijn met het andere 
dat in deze motie wordt gesteld. Ik 
ontraad de Kamer dan ook aanvaar-
ding ervan, ook gelet op de naar mijn 
gevoel - ik hoop dat dit uit het debat 
van vanmiddag wel duidelijk is 
geworden - blijvend zorgvuldige 
benadering die ik voorsta in de 
behandeling van vluchtelingenzaken. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter. De staatssecretaris mag 
dan geen behoefte hebben aan een 
uitvoerig onderzoek, maar ik heb haar 
gevraagd of zij de minister van 
Buitenlandse Zaken wil confronteren 
met het onderzoek van de mensen 
van de Vrije Universiteit. Wij zouden 
graag zijn reactie op dat onderzoek 
krijgen waarin toch heel duidelijk 
andere feiten staan en andere conclu-
sies worden getrokken. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Het 
lijk mij juist dat ik dit verzoek overbreng 
aan de ministervan Buitenlandse 
Zaken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris liet 
blijken dat zij naar haar mening aan 
het einde van haar betoog gekomen 
was. Ik heb haar echter nog een vraag 
gesteld in verband met het feit dat 
deze interpellatie mede is aangevraagd 
omdat er een vluchteling op het 
vliegtuig is gezet terwijl de Kamer een 
initiatief had genomen. Ik heb gevraagd 
of de staatssecretaris bereid is, in 
voorkomende gevallen te wachten op 
het houden van een interpellatie, als 
die in een bepaald geval is aange-
vraagd, alvorens een vluchteling op 
het vliegtuig te zetten. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Dat 
is een zeer ernstige vraag, ook al 
omdat het vaak gaat om vreemdelin-
gen die in bewaring zijn genomen. Ik 
heb dus te maken met het niet 
onnodig laten voortduren van die 
inbewaringstelling. Het lijkt mij niet 
juist om de Kamer op dit moment een 
definitief standpunt te geven. Ik moet 
de consequenties van een en ander 
nog overzien, maar ik zeg toe dat ik de 
Kamer spoedig schriftelijk antwoord 
op deze vraag van mevrouw Brouwer 
zal geven. 

De heer Dijkman (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Als 
bewijs voor de stelling dat zij een 

Tweede Kamer 
22 mei 1984 Vreemdelingenbeleid 4810 



Korte-van Hemel 

humaan en welwi l lend vluchtelingen-
beleid voert, geeft de staatssecretaris 
aan dat er reeds 400 Eritreërs de 
status van vluchteling hebben 
gekregen. Mag ik hieruit opmaken dat 
er dus sedert eind 1983 geen wijziging 
in het beleid is gekomen? 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Er 
is een vluchtelingenbeleid inzake 
Eritreërs. Als in 1982 de procedure 
inzake enige Eritreërs al volledig 
doorlopen was, dan wil dat zeggen 
dat het vluchtelingenbeleid inzake 
Eritreërs sindsdien niet is gewijzigd. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil nog 
graag even reageren op het antwoord 
van de staatssecretaris. Zij zegt dat zij 
de Kamer schriftelijk over de door mij 
genoemde kwestie zal informeren, 
maar ik wil toch wel graag haar 
standpunt in dezen vernemen. Zij 
geeft aan dat de betrokkenen niet te 
lang in een huis van bewaring of in 
een politiecel moeten blijven zitten. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Dat 
is één van de aspecten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Goed, dat 
is één argument. Het gaat hierbij 
echter om de controlemogelijkheden 
van de Kamer. Ik neem aan dat de 
staatssecretaris dat argument, 
waarmee ik het overigens volkomen 
eens ben, niet afweegt tegen de 
controlemogelijkheden van de Kamer. 
Daar gaat het op dit moment om. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Ik 
ben lang genoeg lid van deze Kamer 
geweest om te weten hoe ernstig de 
controlerende taak van deze Kamer is. 
Daarom, maar juist ook met het oog 
op het belang van de vluchtelingen, 
meen ik de Kamer te mogen vragen, 
haar schriftelijk te antwoorden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de regering voor de verstrekte 
inlichtingen. 

Ik stel voor, dinsdag aanstaande 
over de ingediende motie te stemmen. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik neem aan 
dat u ervan uitgaat, dat de informatie 
van de minister van Buitenlandse 
Zaken voor dinsdag ter beschikking 
van de Kamer zal zijn, mijnheer de 
Voorzitter. Anders zou ik wil len 
voorstellen, op een later tijdstip over 
de motie te stemmen, want ik vind dat 
wi j die informatie moeten hebben 
voordat wij over de motie kunnen 
stemmen. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor, op 
dinsdag 5 juni over de motie te 
stemmen, ervan uitgaande dat die 
brief van de minister er dan zal zijn. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 17.13 uur 
tot 18.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Nieuwe bepalingen 
met betrekking tot gemeenschappelij-
ke regelingen (Wet gemeenschappelijk 
ke regelingen) (16538). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Eindelijk is het 
dan zo ver! Nadat wij enkele maanden 
na het aantreden van deze minister in 
een vacuüm hebben verkeerd wat de 
bestuurlijke reorganisatie van ons 
land betreft, heeft de minister in het 
voorjaar van 1983 de bestuurlijke 
organisatie - zoals het toen inmiddels 
veelbetekenend heette - ingevuld: 
geen doe-provincie, geen vierde 
bestuurslaag, alles inzetten op 
gemeenschappelijke regelingen, 
intergemeentelijke samenwerking en 
verlengd lokaal bestuur. Voor taken 
en voorzieningen die tussen provincies 
en gemeenten hangen, zijn de 
gemeenschappelijke regelingen 
aangewezen. 

D'66 heeft tijdens de begrotingsbe-
handeling voor 1983 en ook tijdens 
die voor 1984 al uitgebreid commen-
taar geleverd op deze plannen, nader 
aangeduid tijdens de UCV over de 
Organisatie Binnenlands Bestuur. Wij 
komen er nu maar niet meer op terug. 
Een motie van onze kant om het 
regionale gat alsnog anders op te 
vullen, is verworpen. Wij moeten nu 
maar het beste zien te maken van de 
resterende voorstellen. 

Ik kom nu tot de wet gemeenschap-
pelijke regelingen zelve. Wetgeving is 
ook volgens mijn fractie op dit punt 
noodzakelijk, aangezien: 

- dit de politieke trendbreuk van de 
organisatie van het binnenlands 
bestuur wettelijk verankert; 

- de gemeenten inderdaad soms 
een te klein draagvlak hebben voor 
regionale taken; 

- al in gang zijnde ontwikkelingen, 
zoals de reorganisatie van de gezond-
heidszorg, gestuurd dienen te worden; 

- een aantal misstanden zoveel 
mogelijk uit de weg geruimd dient te 

worden. Hierbij denk ik aan het grote 
aantal reeds bestaande gemeenschap-
pelijke regelingen. Er werd indertijd 
zelfs een aantal van 1520 vormen van 
vrijwill ige samenwerking genoemd, 
met een grote diversiteit in gebieden, 
vestigingsplaatsen en bestuurs-
organen. Dit ging duidelijk ten koste 
van een toegankelijk en doorzichtig 
bestuur; voor ons essentialia van 
behoorlijk bestuur. Voorts zijn er de 
talloze voorschriften van de zijde van 
de centrale overheid met betrekking 
tot intergemeentelijke samenwerking 
in sectorale wetgeving. Wetgeving is 
dus zeker noodzakelijk, maar de vraag 
is wel welke. 

De voorgestelde wet gemeenschap-
pelijke regelingen hinkt onzes inziens 
sterk op twee poten, en wel door het 
ingebrachte dualisme. Gemeenschap-
pelijke regelingen dienen te laveren 
tussen Scylla van het verbod van de 
vierde bestuurslaag - de samenwer-
king mag geen hiërarchische laag ten 
opzichte van gemeenten zijn - en 
Charybdis van de omstandigheid dat 
deze samenwerking niet vrijbli jvend 
mag zijn, doch de gemeenten moet 
binden. 

Uit deze fundamentele spanning 
vloeien vele punten van besluitvor-
ming voort, waarbij telkens gekozen 
moet worden voor een oplossing 
welke een van beide richtingen 
opgaat zonder de eindpunten definitief 
te raken. Dan is de sanctie namelijk 
meedogenloos: het schip vaart op de 
klippen, datwi l zeggen dat de provincie 
of de Kroon ingrijpt. 

Voor D'66 is de autonomie van de 
gemeenten een zeer belangrijk punt. 
Samenwerking met anderen is daarop 
inderdaad per definitie een inbreuk, 
maar dit leidt niet tot de gevolgtrekking 
dat alle primaat van gemeenten 
vervolgens zoek is. Bij de bepalingen 
inzake oplegging - artikel 99 - en bij 
de samenstelling van de besturen 
moet volgens D'66 de positie van de 
gemeente meer inhoud krijgen. 
Vandaar ons amendement op dit 
punt. 

Mijn fractie vindt het een ernstig 
gemis dat de wetgever thans niet kan 
beschikken over een advies van de 
Raad van State op het toch zo ingrij-
pend gewijzigde wetsvoorstel. In de 
procedure - vanaf de tweede nota van 
wijzigingen - zijn vele wijzigingen 
aangebracht, zoals het vervallen van 
artikel 23, de vereenvoudiging van het 
wetsontwerp ten gevolge van deregu-
leringsactiviteiten, de beslissing aan 
de minister van Binnenlandse Zaken 
over geschillen met betrekking tot 
samenwerkingsgebieden die de 
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provinciegrens overschrijden, en het 
kroonberoep in plaats van het AROB-
beroep. Dit zijn zeer wezenlijke 
wijzigingen, waarover de Raad van 
State zijn licht behoort te laten 
schijnen. 

Overeenstemming met de meerder-
heid van de Kamer mag nimmer een 
argument zijn om de Raad van State 
te passeren. Het tijdselement is niet 
zozeer een argument, omdat de 
minister uitgebreid de tijd heeft 
genomen voor zijn nota naar aanlei-
ding van het eindverslag! Dit is 
niettemin een zeer gedegen stuk, 
waarin uitvoerig op de argumentatie 
van de Kamer - ook van mijn fractie -
is ingegaan. 

Dan kom ik bij de experimenten met 
de samenstelling van een orgaan. 
Zeer duidelijk - met een werking als 
ware het jurisprudentie - is de 
uitspraak van de minister over de 
mogelijkheden, afspiegeling aan te 
brengen in de samenstelling van een 
orgaan. Dit is zeer relevant. In de 
praktijk is namelijk gebleken dat 
dikwijls één of twee partijen in 
comfortabele meerderheidsposities 
verkeren. Hiermee kunnen zij voor 
lange tijd een minderheid volledig 
blokkeren. 

Daarom wijst mijn fractie er nog 
eens met klem op dat de politieke 
krachtsverhoudingen van alle deelne-
mende gemeenten moeten worden 
uitgedrukt in de samenstelling. Ik 
verwijs hierbij vooral naar de ervarim 
gen in de Gooi- en Vechtstreek, waar 
men na enig rekenwerk tot zoiets is 
gekomen. In dit verband wijst mijn 
fractie nog op enige onduidelijkheid 
in de stukken. 

In de memorie van toelichting staat 
dat rekening gehouden kan worden 
met de politieke verhoudingen in de 
raden van de deelnemende gemeenten 
(bladzijde 20). In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag (bladzijde 
16) wordt gesproken over afspiegeling 
per gemeente, mijn fractie houdt zich 
op dit punt graag aan de uitspraak in 
de memorie van toelichting. Kan de 
minister op dit belangrijke punt alle 
twijfel wegnemen door de uitspraak 
in de memorie van toelichting nog 
eens te bevestigen? 

Door een betreurenswaardig 
misverstand - dat geheel aan mij zelf 
te wijten is! - ben ik niet in de gele-
genheid om nu een artikelsgewijze 
toelichting te geven. Ik heb de 
amendementen bij de griffie inge-
diend. Deze zijn reeds rondgedeeld. Ik 
hoop dat wij bij een latere behandeling 
alsnog op de artikelen en de amende-
menten kunnen terugkomen! 

D 
De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vandaag hebben wij in 
wezen te maken met het sluitstuk van 
de bestuurlijke organisatie. De fractie 
van het CDA heeft een goede wet 
gemeenschappelijke regelingen altijd 
als een essentieel element beschouwd 
in de bestuurlijke organisatie. In de 
plannen van deze minister kwam dit 
ook zo naar voren. Ik verwijs hierbij 
naar het principiële betoog van de 
minister, gehouden bij de behandeling 
van de begroting van Binnenlandse 
Zaken voor 1983. Ik denk hierbij met 
name aan de beroemde zes punten en 
de uitwerking daarvan in de Nota 
bestuurlijke organisatie. Over een 
paar weken zullen wij verder van 
gedachten wisselen met deze bewinds-
lieden. 

Het overleg tussen de regering en 
de Kamer over de decentralisatie is 
begonnen met een uitgebreide 
commissievergadering over het 
decentralisatieplan. Een voortgangs-
overleg blijft evenwel noodzakelijk. 
Over het gemeentelijke-herindelings-
beleid zullen wij - naar wij hopen -
binnenkort in de gelegenheid zijn, 
uitvoerig en principieel van gedachten 
te wisselen. Over het verband tussen 
de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen en de gemeentelijke herindelingen 
hebben wij principiële opvattingen 
gegeven in het eindverslag bij dit 
voorstel van wet. Wij menen dat goed 
functionerende gemeenschappelijke 
regelingen - die mogelijk zijn op basis 
van het voorliggende wetsontwerp -
grootscheepse streeksgewijze ge-
meentelijke herindelingen minder 
noodzakelijk maken. Het voorliggende 
voorstel van wet heeft in het algemeen 
dan ook de steun van de fractie van 
het CDA. 

Vandaag spreken wij over de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Deze 
is een voorwaarde voor en onmisbaar 
in de bestuursinrichting die wij thans 
kennen. Het is een logisch gevolg van 
onze gedecentraliseerde eenheidsstaat 
en de erkenning van het feit dat 
maatschappelijke samenhangen - in 
de meest ruime zin bedoeld - in de 
praktijk over territoriale grenzen heen 
gaan. 

Voor de fractie van het CDA is de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
een voorbeeld van een beleven van 
verantwoordelijkheid in gezamenlijk-
heid. De verantwoordelijkheid wordt 
zoveel mogelijk gelaten bij de eerst-
verantwoordelijken: de gemeenten, 
de gemeenteraden. De desbetreffende 
passage in het regeerakkoord drukt 
dit nog eens uit. Voor mijn fractie 
dient de Wet gemeenschappelijke 

regelingen aan een aantal voorwaar-
den te voldoen. De wet dient te leiden 
tot intergemeentelijke samenwerking 
die zo doelmatig, zo efficiënt, zo 
doorzichtig en zo democratisch 
mogelijk is. 

De wet mag niet leiden tot een 
vierde bestuurslaag. Het op zichzelf 
goede streven naar bundeling 
- territoriaal in één gebied werken -
en integratie - samenvoeging van 
regelingen in één regio - kan wel in 
die richting gaan. Mijn fractie staat er 
dan ook zeer huiverig tegenover, 
rechtstreeks taken toe te kennen aan 
samenwerkingsverbanden, zoals dat 
bij voorbeeld gebeurt in de Brand-
weerwet en de Wet voorzieningen 
gezondheidszorg. Dit tendeert naar 
een geïnstitutionaliseerde bestuurs-
laag. Ik heb dan ook de eer de Kamer 
op dit punt een motie voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Burg en Franssen wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Wet gemeen-
schappelijke regelingen leidt tot een 
zo doelmatig, efficiënt, doorzichtig en 
democratisch mogelijke intergemeen-
telijke samenwerking; 

overwegende, dat de Wet gemeen-
schappelijke regelingen naar een 
territoriale bundeling en integratie 
van regelingen streeft; 

overwegende, dat het rechtstreeks 
toekennen in bijzondere wetten, 
AmvB's, verordeningen en besluiten 
van taken aan samenwerkingsverban-
den, de opzet van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen doorkruist; 

verzoekt de regering, hiervan dan ook 
zoveel mogelijk af te zien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 35(16538). 

De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Via de Wet gemeen-
schappelijke regelingen moet naar de 
mening van de fractie van het CDA 
een duidelijke bijdrage geleverd 
kunnen worden aan het oplossen van 
de regionale problematiek. De 
gemeenten hebben hierbij een grote 
verantwoordelijkheid, evenals de 
provincies. De gemeenten moeten 
hun verantwoordelijkheid waarmaken 
en de provincies zullen er niet voor 
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moeten terugschrikken, gebruikte 
maken van de wettelijke mogelijkhe-
den. 

De gemeenten en de provincies 
krijgen krachtens de Wet gemeen-
schappelijke regelingen een eigen 
verantwoordelijkheid. Een benadering 
gebaseerd op wederzijdse verantwoor-
delijkheid is van groot belang voor de 
werking van deze wet in de praktijk. 
Dogmatisch vasthouden aan eigen 
autonomie past hierbij niet. Juist 
vanwege het belang van het oplossen 
van regionale en gemeentelijke 
problemen moeten er benedengrenzen 
bestaan voor de vrijwilligheid van de 
samenwerking. 

Anderzijds moeten de terreinen 
waarop wordt samengewerkt, niet 
onnodig en ondoordacht beperkt 
worden. In dit licht gezien, is de 
fractie van het CDA zeer verheugd dat 
inmiddels het beruchte artikel 23 is 
vervallen. Dit artikel zou onzes inziens 
alleen de samenwerking remmen, 
terwijl de reikwijdte van het artikel in 
juridische zin niet eens vaststond. 

In het algemeen vindt de fractie van 
het CDA dat de positie van de gemeen-
ten in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen redelijk tot uiting komt en 
op afdoende wijze is veiliggesteld. Of 
dit voor de provincies ook geldt, 
betwijfelt mijn fractie. Naar onze 
mening behoeft dit op enige punten 
verbetering. 

Zoals reeds vaker door de fractie 
van het CDA is gesteld, wijzen wij 
doe-provincies van de hand. Bij 
doe-provincies denkt mijn fractie in de 
eerste plaats aan provincies, uitgerust 
met een uitvoerig en algemeen stelsel 
van aanwijzingen en richtlijnen, 
gericht op de realisering van een 
algemeen, provinciaal beleidsplan. Dit 
concept kwamen wij tegen in het 
inmiddels ingetrokken wetsonwerp 
14322 Reorganisatie binnenlands 
bestuur. 

Mijn fractie staat echter ook terug-
houdend tegenover doe-provincies 
voor concrete sectoren. Wij dreigen 
deze richting uit te gaan met de 
huidige decentralisatie, vooral als 
deze gekoppeld wordt aan vergaande 
aanwijzingsbevoegdheid. Koppeling 
en integratie van deze provinciale 
sectoren, gecombineerd met aanwij-
zings- en richtlijnbevoegdheid zullen 
min of meer neerkomen op de 
verworpen gedachten, neergelegd in 
wetsvoorstel 14 322. 

Voor de fractie van het CDA is en 
blijft de provincie een intermediaire 
bestuurslaag die zich voornamelijk tot 
de gemeente richt met behulp van 

provinciale medebewindsverordenin-
gen. Bij de intermediaire, stimuleren-
de, initiërende en bemiddelende 
provinciale functie past echter wel 
een meer expliciete verantwoordelijk-
heid voor de provincies met betrekking 
tot de regionale problematiek, 
waarvoor de oplossing primair van de 
gemeente zelf zal moeten komen. 

Als dit niet geschiedt, zal de 
provincie door de Wet gemeenschap-
pelijke regelingen daartoe wel een 
algemeen bestuurlijk instrumentarium 
moeten hebben, om regionale 
oplossingen mogelijk te maken. Let 
wel, de provincie moet daar niet zelf 
in voorzien. Met twee amendementen 
bij de artikelen 2 en 99 hoopt de 
fractie van het CDA dit duidelijk te 
maken. 

In artikel 2 wordt de principiële 
verantwoordelijkheid van de provin-
cies voor de intergemeentelijke 
samenwerking verwoord. Daar krijgen 
de provinciale staten de taak, de 
provincies in samenwerkingsgebieden 
in te delen. De fractie van het CDA 
voelt er veel voor, de verantwoorde-
lijkheid van de provincies voor 
intergemeentelijke samenwerking in 
meer algemene zin tot uitdrukking te 
laten komen. Hierdoor wordt dan 
bewerkstelligd dat de provincies een 
algemene legitimatie hebben en de 
plicht om aandacht te besteden aan 
het functioneren van de intergemeen-
telijke samenwerking. 

De fractie van het CDA denkt daarbij 
aan een algemene zorgplicht voor de 
provincies op dit punt. De provincies 
moeten een expliciete instructie 
hebben waarin vastligt dat de provin-
ciale besturen moeten bevorderen dat 
de integratie en de bundeling van 
gemeenschappelijke regelingen in de 
samenwerkingsgebieden ook daad-
werkelijk geschiedt. De fractie van het 
CDA heeft ter zake ook een amendement 
ingediend. Wij kunnen ons dus vinden 
in de functie van de minister van 
Binnenlandse Zaken welke hij ingevolge 
de wet gemeenschappelijke regelingen 
heeft en zoals deze met name tot 
uitdrukking komt in de artikelen 2a en 
2b. 

De geschillenbeslechtingsrol van de 
provincie ingevolge artikel 20 van deze 
wet achten wij een duidelijke verbete-
ring in vergelijking met de thans 
geldende situatie. Ook hier zien wij dat 
een onmisbare aanscherping heeft 
plaatsgevonden van de verantwoorde-
lijkheid van de provincies met betrek-
king tot het functioneren van de 
gemeenschappelijke regelingen. Dit 
artikel 20 is echter beperkt in zijn 
werking. Het spreekt namelijk slechts 

van 'geschillen omtrent de toepassing, 
in de ruimste zin, van een regeling...'. 
Dat betekent, dat dit artikel pas werkt 
nadat een gemeenschappelijke regeling 
tot stand is gebracht. Echter, in de fase 
die vooraf gaat aan de totstandkoming 
van een regeling kunnen zich ook 
conflicten tussen gemeenten voordoen. 
Het voorstel van wet geeft op dit punt 
de provincies een beperkte rol. De 
fractie van het CDA acht die rol te 
beperkt. Dit is mede de reden geweest 
voor ons amendement op artikel 2. 

Krachtens dit amendement kunnen 
de provincies bij voorbeeld een actief 
bemiddelende rol spelen omtrent de 
problemen die zich in bedoelde 
voorfase voordoen. Toch lijkt de 
fractie van het CDA dit niet afdoende. 
Derhalve stelt de fractie een amende-
ment voor op artikel 99, waarbij de 
provinciale staten een ruimere 
bevoegdheid wordt gegeven, namelijk 
om naast het bepaalde dat indien een 
zwaarwegend openbaar belang dit 
vereist, aanwijzingen te geven, al dan 
niet op verzoek van één gemeente, 
regelingen aan te gaan, te wijzigen of 
op te heffen. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van het CDA stelt voor provinciale 
staten ook deze bevoegdheid te geven 
indien een meerderheid der gemeen-
ten hierom verzoekt, terwijl er geen 
sprake is van een zwaarwegend open-
baar belang. 

Mijnheer de Voorzitter! U heeft het 
al begrepen, de beschouwingen van 
de minister die geleid hebben tot de 
in voorstel van wet voorgestelde tekst 
van artikel 99, hebben de fractie van 
het CDA niet overtuigd. Wij nemen 
aan, dat de verplichting, welke de 
provinciale staten ingevolge artikel 2, 
lid 1, van deze wet heeft, een medebe-
windstaak is, welke nog wordt 
aangescherpt door artikel 103c. 
Tevens nemen wij aan, dat derhalve 
de algemene verwaarlozingsbepaling 
van toepassing is op deze artikelen en 
op enige andere uit deze wet, bij 
voorbeeld op artikel 20. Kan de 
minister van Binnenlandse Zaken dit 
bevestigen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over bundeling en integratie. 
Mede gelet op het amendement dat 
wij op artikel 2 hebben ingediend, zal 
het niet verbazen dat de fractie van 
het CDA van mening is dat de uitzon-
deringsbepaling in artikel 30, lid 2, 
over de integratie in artikel 30, lid 3, 
bij de bundeling slechts een uitzonde-
ringsbepaling dient te zijn. In hoeverre 
valt dit nu te rijmen met het feit dat bij 
voorbeeld van rijkswege voor sector-
gebieden min of meer al afwijkende 
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gebieden en afzonderlijke regelingen 
geëntameerd worden, bij voorbeeld 
bij de Brandweerwet of op het gebied 
van het welzijn? Ontstaat er zo toch 
weer niet een wirwar van regelingen? 
Dat is toch niet wat deze wet gemeen-
schappelijke regelingen beoogt! 

Artikel 30, lid 4 en 5, spreekt slechts 
van onthouding van goedkeuring en 
beroep daartegen. Moet er ook geen 
beroepsmogelijkheid worden gegeven 
aan andere belangen in de gemeenten, 
indien gedeputeerde staten een 
regeling goedkeuren die afwijkt van 
de integratie en de bundelingsgedach-
te die ingevolge artikel 30, lid 2 en 3, 
mogelijk is? De fractie van het CDA 
wil graag op dit punt het oordeel van 
de minister vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over politieke controle op 
vertegenwoordigers. De democratise-
ring van de gemeenschappelijke 
regelingen en het tegengaan van de 
ontwikkeling tot een vierde bestuurs-
laag zijn belangrijke en door mijn 
fractie ondersteunde elementen uit 
het huidige voorstel van wet. Op zich 
zelf hebben wi j met de bepalingen 
van artikel 12 geen moeite. Deze 
bepalingen geven de gemeente 
immers een grote vrijheid een en 
ander te regelen in de regeling. Deze 
bepalingen garanderen door het 
verplichtend karakter ook dat informa-
tie wordt gegeven en dat verantwoor-
ding wordt afgelegd. 

Toch is een en ander niet geheel 
duidelijk en afdoende geregeld. Dezer 
dagen is op dit punt een lezenswaardig 
artikel van drs. Van Vugt veschenen in 
het blad Bestuur. Laten wij nu eens de 
vier mogelijkheden voor het treffen 
van gemeenschappelijke regelingen 
in aanmerking nemen. Die zien wi j als 
volgt: 

a. de gemeenteraden kunnen een 
regeling aangaan; 

b. gemeenteraden, burgemeester 
en wethouders en/of burgemeesters 
sluiten een regeling; 

c. burgemeester en wethouders 
gaan een regeling aan en 

d. burgemeesters gaan een 
regeling aan. 

Allereerst wil ik iets zeggen over 
punt a. Als de gemeenteraden zelf een 
regeling aangaan, dan zijn de proble-
men niet groot. Informatie, verant-
woording en terugroeping kunnen 
goed worden geregeld ingevolge 
artikel 12 van het voor ons liggende 
wetsvoorstel. 

Wat punt b betreft, vraag ik mij af 
wat er gebeurt als gemeenteraden, 

het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeesters 
gezamenlijk een regeling aangaan. Op 
dit punt bestaan vele onduidelijkhe-
den, met name als het gaat om een lid 
van het college van burgemeester en 
wethouders die in het algemeen 
bestuur zit. Hoe is zijn verhouding tot 
het college? Welke zijn de bevoegdhe-
den van het college? Hoe is de 
verhouding van dat lid tot de raad? 

Welke zijn de bevoegdheden van de 
raad jegens hem? Verwijzingen naar 
artikel 129 van de Gemeentewet 
maken dit niet duidelijker, gelet op de 
verschillende interpretaties die dit 
artikel heeft. Gaarne verneem ik het 
oordeel van de bewindslieden. 

Vervolgens wil ik ingaan op punt c, 
de regelingen die getroffen worden 
door het college van burgemeester en 
wethouders. De kernvraag is hier of 
de enkele verwijzing naar artikel 129 
van de Gemeentewet voldoende is. 
Biedt artikel 12 van het voor ons 
liggende voorstel voldoende soelaas? 
Is dit artikel, zoals het nu is omschre-
ven, voldoende duidelijk? 

Ware het niet te overwegen de 
informatie, verantwoordingsplicht en 
terugroeping expliciet in deze wet te 
regelen, zoals dat in wezen in deze 
wet ook voor gewone raadsleden 
geschiedt, zij het dat de regeling zelf 
de materiële inhoud zal geven? Ook 
op deze vragen ontvang ik graag een 
duidelijk en uitvoerig antwoord van 
de bewindslieden. 

Wat punt d betreft, zal, indien het 
gestelde onder b en c afdoende is 
geregeld, dit mutatis mutandis ook 
voor de burgemeesters gelden. 

Samenvattend kan ik stellen dat de 
fractie van het CDA behoefte heeft 
aan een duidelijke uiteenzetting hoe 
de informatie-, de verantwoordings-
plicht en het terugroepingsrecht 
jegens de onderscheiden gemeentelij-
ke bestuursorganen is geregeld. Om 
het heel concreet te formuleren: Wie 
kan wie aanspreken? Duidelijkheid op 
dit punt is een eis voor het democrati-
sche gehalte. 

Alleen leden van de raad en ook de 
voorzitter, mogen deel uitmaken van 
het algemeen bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling. Wat het 
dagelijks bestuur betreft, kan dit 
ingevolge artikel 10, lid 2, anders 
liggen. Vallen hieronder ook de 
gemeentesecretarissen? Hoe verhoudt 
zich dit nu tot artikel 10, lid 1, laatste 
volzin? Een gemeentesecretaris is 
immers toch ook zeer nauw verbonden 
met zijn gemeente. Hoe is de verant-
woordingsplicht geregeld van perso-
nen die geen lid of voorzitter zijn van 

een gemeenteraad? Ik verwijs weder-
om naar artikel 10, lid 2. 

Voorts wil ik iets zeggen over 
deelneming in stichtingen, N.V.'s, 
enzovoorts. Gelet op onze inbreng bij 
het voorlopig verslag en het eindver-
slag zal het niet verwonderen dat de 
fractie van het CDA een amendement 
heeft ingediend dat ertoe strekt om 
artikel 5, lid 4, te laten vervallen. Wij 
menen dat het met inachtneming van 
het bepaalde in de Gemeentewet, 
mogelijk moet zijn, dat besloten wordt 
bij de gemeenschappelijke regeling 
tot het oprichten of tot het deelnemen 
in stichtingen, vennootschappen, 
enzovoorts. 

Over de begrotingsprocedure wil ik 
het volgende opmerken. De artikelen 
28 en 29 handelen over de begroting 
van de gemeenschappelijke regelin-
gen. Een vraag die de fractie van het 
CDA bezighoudt is, wat nu precies in 
dezen de positie is van de onderschei-
den gemeenteraden. De gemeentera-
den hebben immers geen expliciet 
goedkeuringsrecht. Hoe moeten in dit 
verband de woorden 'zo nodig' 
worden opgevat in artikel 29, lid 4? 

Betekent dit dat het aan het alge-
meen bestuur wordt overgelaten om 
uit te maken of de vastgestelde 
begroting aan de raden moet worden 
toegezonden? Zou hier niet een meer 
expliciete verplichting moeten 
bestaan, bij voorbeeld ook voor 
regelingen die door de burgemeesters 
worden aangegaan? Het is interessant 
om van de bewindslieden te vernemen 
wat in de regeling kan worden 
bepaald omtrent het vaststellen van 
de begroting. 

Welke vrijheid is er in de uiterste 
gevallen, bij voorbeeld bij een 
expliciete goedkeuring door de raden 
aan de ene kant en een ter kennisname 
aan de andere kant? Kunnen de raden 
in de regeling afstand doen van hun 
recht conform artikel 29, lid 4, en 
gedeputeerde staten van hun gevoe-
lens doen blijken? Kan de minister 
begrotingswijzigingen noemen die 
kunnen worden begrepen onder de 
laatste zin van artikel 29, lid 5? 

Vervolgens wil ik ingaan op de 
doelstelling van de regeling en de 
omschrijving daarvan, conform artikel 
7 van het voorstel van wet. Dit is een 
belangrijk punt. Is het mogelijk om 
artikel 7 en met name lid 1, zodanig 
uit te leggen dat belangen dusdanig 
omschreven worden dat daarmee 
impliciet andere belangen begrepen 
zijn zonder dat deze expliciet worden 
genoemd? 

Ik kom toe aan de provinciegrens-
overschrijdende samenwerking. Naar 
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onze indruk is deze thans afdoende 
geregeld. Toch horen wij graag van 
de bewindslieden een reactie op de 
brief van het IPO van 27 april jongstle-
den aan de vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken. Ik denk hierbij 
vooral aan de in de brief aangesneden 
problematiek dat artikel 31 niet in de 
situatie voorziet, waarbij geen 
provinciegrens-overschrijdend 
samenwerkingsverband is gevormd, 
maar er wel behoefte aanwezig is om 
enkele provinciegrens-overschrijden-
de gemeenschappelijke regelingen in 
stand te houden of op te richten, die 
betrekking hebben op bepaalde nauw 
omschreven zaken. Bij provinciegrens-
overschrijdende samenwerking voor 
alle taken, waarbij intergemeentelijk 
wordt samengewerkt, lijken zich in 
theorie geen problemen meer voor te 
doen. 

De heer Franssen (VVD): Ik heb deze 
brief ook met belangstelling gelezen 
en hem geplaatst in het verlengde van 
de opvatting die bij verschillende 
provincies in een eerder stadium naar 
voren is gekomen. Ik denk hierbij 
vooral aan de provincies die nogal 
wat bezwaren hebben tegen provincie-
grens-overschrijdende samenwer-
kingsgebieden. Is bij de heer Van der 
Burg wellicht ook de gedachte 
opgekomen dat deze suggestie een 
afleidingsmanoeuvre kan zijn van het 
principiële bezwaar? 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Burg, Franssen en Hennekam wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat samenwerking 
tussen de lagere overheden aan 
weerszijden van de grens met de 
Bondsrepubliek Duitsland en het 
Koninkrijk België van groot belang is; 

constaterende, dat voor het gestalte 
geven aan landsgrensoverschrijdende 
intergemeentelijke samenwerking een 
verdrag noodzakelijk is; 

verzoekt de regering, met de regerin-
gen van de Bondsrepubliek Duitsland 
en het Koninkrijk België met spoed in 
overleg te treden ten einde tot een 
zodanig verdrag te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 36(16538). 

De heer Van der Burg (CDA): Dat denk 
ik niet. Ik ben van mening dat het in 
de praktijk mogelijk moet zijn om ook 
voor bepaalde zaken grensoverschrij-
dende gemeenschappelijke regelingen 
te treffen. Ik hoor daarover gaarne de 
mening van de bewindslieden. 

Ik kom toe aan de samenwerking 
over onze landsgrenzen heen. Gaarne 
zou de CDA-fractie nader ingelicht 
worden over de stand van zaken bij 
landsgrensoverschrijdende samen-
werking. In 1980 is aan de toenmalige 
minister een belangwekkend rapport 
uitgebracht over de samenwerking 
tussen de lagere overheden aan 
weerszijden van de grens met Duits-
land en België. Het gaat de CDA fractie 
vooral om aanbeveling 12 uit dit 
rapport. Wij achten spoedig een 
verdrag noodzakelijk hetwelk gestalte 
geeft aan landsgrensoverschrijdende 
intergemeentelijke samenwerking. Ik 
heb de eer de Kamer op dit punt een 
motie aan te bieden. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Is 
het aan de heer Van der Burg bekend 
dat mijn fractie enkele weken geleden 
vragen over dit onderwerp gesteld 
heeft? Ik zie hem ontkennend zijn 
hoofd schudden. Ik zal hem deze 
vragen ter informatie opsturen. Ik ben 
namelijk verbaasd dat mij niet is 
gevraagd, deze motie mede te 
ondertekenen. De motie en mijn 
vragen hebben namelijk dezelfde 
strekking. 

De heer Van der Burg (CDA): Dat kan 
best zijn, maar ik heb de vragen van 
mevrouw Wessel over het hoofd 
gezien. Dat kan iedereen wel eens 
overkomen. Mevrouw Wessel initieert 
nu een kamerbrede aanpak. Ik denk 
dat de bewindslieden daarmee 
bijzonder blij zullen zijn. 

De CDA-fractie is van mening dat 
een verdrag snel tot stand moet 
komen. Uit de ondertekening van de 
motie blijkt al dat daarop aangestuurd 
wordt. De huidige WGR zal dan 
ongetwijfeld op enkele punten 
moeten worden aangepast. Dat is 
echter van latere zorg. 

Over de financiering zal ik kort zijn 
en mij slechts beperken tot een vraag. 
Kan de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken helder uiteenzetten hoe 
de financiering van de intergemeen-
telijke samenwerking tijdens de 
overgangsfase en op termijn zal 
geschieden? De CDA-fractie verwijst 
naar onze inbreng bij de begrotings-
behandeling voor het jaar 1984 met 
betrekking tot de voorgestelde 
afbouw van de de rijksbijdrageregeling 
pre-gewesten. De opmerkingen van 

de heer Mateman tijdens dit debat 
lieten niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Het is duidelijk dat voor 
het welslagen van deze wet de 
financiering goed, helder en afdoende 
geregeld moet zijn. 

De CDA-fractie heeft in eerste 
termijn nogal wat vragen gesteld. Dit 
was noodzakelijk vanwege onder 
andere de vele nota's van wijzigingen 
die dit wetsvoorstel in de loop van de 
toch al lange procedure heeft gekend. 
Het wetsvoorstel is dusdanig essen-
tieel voor onze bestuurlijke organisatie 
dat wij er niet onderuit kunnen in de 
plenaire behandeling de puntjes op de 
i te zetten. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De RPF-fractie is er voorstan-
der van dat het bestuur zo dicht 
mogelijk bij de burger staat. De 
nieuwe bepalingen die de minister wil 
vaststellen met betrekking tot gemeen-
schappelijke regelingen, beogen een 
nieuwe stap op weg naar adequaat 
gemeentelijk bestuur. Het zal de 
minister dan ook niet verbazen dat 
mijn fractie dat oogmerk een heel 
goede zaak acht, omdat wij aan de 
bestuurslaag die de gemeentelijke 
overheid vormt, voorrang willen 
geven. Als een overheidstaak naar 
behoren door gemeenten, al dan niet 
in samenwerking, kan worden 
verricht, behoort zij ook op het 
gemeentelijk vlak te worden uitge-
voerd. 

Nu dienen wij ons te realiseren dat 
het takenpakket van de gemeenten in 
de loop der tijden drastisch is uitge-
breid, met name na de tweede 
wereldoorlog. Dat proces is zo rond 
de eeuwwisseling op gang gekomen. 
Naar wordt beweerd, veranderden de 
gemeenten aan het eind van de 
negentiende eeuw van gedaante. Er 
kwam als gevolg van het oprichten 
van allerhande nutsbedrijven haast 
ongemerkt een verzorgende en 
leidende bestuurslaag. Tot die tijd 
was er ook niet zoveel contact tussen 
gemeenten onderling, ondanks het 
feit dat er al bijna een halve eeuw een 
Gemeentewet bestond, waarin tal van 
rechten, plichten en bevoegdheden 
van het gemeentebestuur centraal 
waren geregeld, 

Ondanks dat feit bleef het accent in 
het gemeentelijk beleid lange tijd 
liggen op het handhaven van de 
maatschappelijke orde. Dat beeld - ik 
merkte het al op - is nu totaal veran-
derd. Je kunt je zelfs afvragen of 
gemeentelijke autoriteiten in onze tijd 
nog wel zoveel aandacht besteden 
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aan het handhaven van de maatschap-
pelijke orde, waaronder niet in de 
laatste plaats het beschermen van lijf 
en goed van de inwoners valt, als 
wenselijk en noodzakelijk is. 

Ik zou het in elk geval betreuren en 
onjuist achten als de gemeentebestu-
ren gaandeweg meer oog krijgen voor 
en aandacht besteden aan het 
verzorgende element dan aan de in 
feite primaire taak die het handhaven 
van wat ik dan maar de maatschappe-
lijke orde noem, is. Maar dit even 
terzijde. 

Het gemeentelijk apparaat is in 
vergelijking met dat in de vorige eeuw 
met tal van medebewindstaken belast 
en kan doorgaans lang niet alle zaken 
op eigen houtje af. Dat is ook niet 
nodig, want zoals op vele terreinen in 
de maatschappij biedt het samenwer-
kingsmodel voldoende mogelijkheden 
om bepaalde taken naar behoren uit 
te voeren. 

Vanaf de centrale inkoop van cokes 
voor de gasfabrieken aan het eind van 
de vorige eeuw is er in de loop van de 
tijd en met name sinds de jaren vijftig 
een netwerk van samenwerkingsver-
banden tussen gemeenten ontstaan. 
Dat dit is uitgegroeid tot een wirwar 
van regelingen die met spoed opscho-
ning verdient, laat zich verstaan. In 
dat kader vormen de nieuwe bepalin-
gen die nu ter discussie voorliggen 
naar de mening van mijn fractie 
uitstekende mogelijkheden. 

Als het gaat om gemeenschappelijke 
regelingen tussen autonome gemeen-
tebesturen, staat uiteraard de be-
stuurskracht van de gemeenten en 
dan doorgaans de kleinere gemeenten 
ter discussie. Hoe dat begrip 'bestuurs-
kracht' moet worden geduid, is een 
vraag waarover in deze Kamer al 
menigmaal is gesproken, vooral ter 
gelegenheid van herindelingsvoorstel-
len. De minister stelt in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat 
een gemeenschappelijke regeling 
sterke partners vereist. Dat is juist, 
maar een verbeterde gemeenschappe-
lijke regeling moet naar de mening 
van mijn fractie per definitie de 
noodzaak tot gemeentelijke herinde-
ling beperken. Ook bij samenwerkende 
gemeenten kan toch gelden dat men 
'samen sterk' staat en voldoende 
draagvlak ontwikkelt om een krachtig 
bestuur te waarborgen? De reactie van 
de minister op vragen die de CDA-
fractie met betrekking tot het beperken 
van streeksgewijze gemeentelijke 
herindeling heeft gesteld in het 
eindverslag, heeft mijn fractie niet 
bevredigd. Nieuwe bepalingen inzake 

gemeentelijke regelingen beogen een 
verbetering van die samenwerking en 
daarmee wordt de noodzaak om tot 
herindeling van gemeenten te komen 
iets minder groot. Is de minister dat 
met mij eens en welke concrete 
uitwerking zal dit hebben op herinde-
lingsplannen die nu in voorbereiding 
zijn, zoals voor de Alblasserwaard of 
West-Utrecht? Welke afspraken zijn er 
wat dit betreft gemaakt met provinciale 
bestuurders? Wat ik op bladzijde 5 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag lees, is zo vaag of, anders 
gezegd, zo ruim dat nadere toelichting 
van de minister toch wel gewenst is. 
Ik hoop dat ik die krijg. 

Overigens heeft mijn fractie bij 
herhaling betoogd dat enerzijds 
gebrek aan bestuurskracht van kleine 
gemeenten nauwelijks bewezen was, 
afgezien van echte mini-gemeenten, 
terwijl anderzijds het instrument van 
intergemeentelijke samenwerking een 
goed alternatief bood (en biedt) om 
op bepaalde terreinen een breder 
draagvlak te creëren. 

De ruim dertig jaar bestaande 
praktijk van gemeenschappelijke 
regelingen heeft dat ook aangetoond. 
Een bijna ontelbaar aantal regelingen, 
zowel tussen twee als tussen tientallen 
gemeenten, zowel beperkt tot een 
enkel beleidsonderdeel als van zeer 
vergaande omvang, is tot stand 
gekomen onder de wet van 1952. 
Terecht heeft de regering geconsta-
teerd dat daaraan veel te verbeteren 
is. 

Ook de RPF-fractie acht het een 
zorgelijke ontwikkeling dat vooral 
omvangrijke regelingen met veel 
deelnemende gemeenten in de 
praktijk steeds meer een zelfstandig 
apparaat hebben doen ontstaan, 
waarop een individuele gemeente 
nauwelijks meer vat heeft. Ik wil het 
voorbeeld noemen van een recreatie-
schap dat een hele streek omvat, 
waarvan het ambtelijk personeel een 
zelfstandig beleid voert en daardoor 
bij voorbeeld bij de aankoop van 
onroerend goed de afzonderlijke 
gemeenten voor de voeten loopt. 

Is de minister het met mij eens dat 
juist zulke bureaucratische tendenzen 
moeten worden tegengegaan met dit 
wetsvoorstel. Mag ik de woorden 
'meer openheid' zo uitleggen? 

Het curieuze van dit voorstel is wel 
dat het oorspronkelijk is ingediend 
toen de gedachte aan kleinere 
provincies nog niet geheel was 
verlaten. In dat licht was het insnoe-
ringsartikel, dat samenwerkingsver-
band verbood plannend, coördinerend 
of sturend op te treden wel te begrij-

pen. Het wetsvoorstel heeft in de 
laatste tien jaar evenwel een opmer-
kelijke ontwikkeling doorgemaakt. 

Opeenvolgende kabinetten sleutel-
den eraan en het gewijzigde voorstel 
van wet, zoals dat na drie nota's van 
wijzigingen voor ons ligt, is toch zeker 
geen lappendeken. Integendeel! De 
RPF-fractie wil de bewindslieden dan 
ook complimenteren met het resultaat 
dat het merendeel van de bezwaren, 
zowel in deze Kamer als bij de 
gemeenten en de provincies, heeft 
weggenomen. Ook mijn fractie kan 
volledig instemmen met de hoofdlij-
nen van het thans voorliggende 
voorstel. 

Wat thans aan gemeenschappelijke 
regelingen bestaat, vormt een 
oerwoud dat zeker voor de burgers 
nauwelijks doordringbaar is. Een 
veelheid van loketten frustreert het 
contact tussen lagere overheden en 
burger en een aantal gemeenschappe-
lijke regelingen heeft daarop een 
ongunstige invloed, vooral als er 
sprake van verschillende vestigings-
plaatsen. Om in het bonte scala van 
samenwerkingsgebieden orde te 
brengen, is enige sturing van bovenaf 
onvermijdelijk. Mijn fractie wil dat 
evenwel tot het minimum beperken. 
Wij menen dan ook dat de provincies, 
die bij de thans lopende regio-indeling 
het initiatief bij de gemeenten zelf 
zeggen, de juiste weg bewandelen. 
Vanmorgen kreeg ik echter een 
schrijven onder ogen van het stadsge-
west 's-Hertogenbosch, waarin 
gesteld werd dat enige prikkeling om 
tot die samenwerking te komen in de 
wet nodig is. Die prikkeling zou in dit 
wetsvoorstel echter ontbreken. Kan de 
minister een dergelijke opmerking 
van het stadsgewest begrijpen? Is hij 
bereid daar nog iets aan te doen? 

Is de minister het overigens met mij 
eens dat provincies voorstellen van 
de gemeenten zelf tot een bepaalde 
regio-indeling, zoveel mogelijk zou 
moeten volgen? Tekent zich nu reeds 
in de provincies die deze weg bewan-
delen niet de ontwikkeling af, dat een 
aantal gemeenten uit welbegrepen 
eigen belang trachttot een gezamenlijk 
voorstel aan de provincie te komen? 
Is de minister het met mij eens dat 
een regio-indeling, conform de 
wensen van de gemeenteraad, zeker 
de acceptatiegraad en daarmee ook 
de effectiviteit van de nieuwe wet 
zouden verhogen? 

Ik zal nu iets zeggen over de 
bestuurlijke en financiële banden die 
moeten worden aangehaald. Hiervoor 
onderstreepte ik al het gevaar van 
verzelfstandiging van een samenwer-
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kingsverband, waardoor een deelne-
mende gemeente haar grip meer en 
meer verliest. Ik acht het dan ook een 
goede zaak dat dit voorstel die 
ontwikkeling wil keren door de 
bestuurlijke en financiële banden aan 
te halen. 

Wat betreft de vertegenwoordigers 
van de gemeenten in het bestuur van 
het verband acht de RPF-fractie het 
principieel juist dat deze moeten 
komen uit de raden van de gemeenten. 
Het is zeker waar dat de gemeentese-
cretaris over zodanig know-how 
beschikt dat hij prima over een aantal 
zaken kan meepraten. Hij is evenwel 
geen gemeentebestuurder, zodat wij 
menen dat zijn inbreng beperkt moet 
blijven tot advies- en bestuurscommis-
sies, eventueel als lid van het dagelijks 
bestuur. 

Wat het financiële aspect betreft zijn 
wij het eens met het uitgangspunt dat 
de gemeenschappelijke regelingen 
door de gemeenten zelf bekostigd 
moeten worden. Vooralsnog zijn wij 
niet overtuigd van de noodzaak dat de 
geldstroom in de overgangsperiode 
via de provincies zouden moeten 
lopen. Ook als de vernieuwingsopera-
tie niet is voltooid, kunnen de gemeen-
ten de financieringsoperatie verzor-
gen. Wil de staatssecretaris nader 
ingaan op de provinciale tussenfase? 

Ik wil nog op een aspect wijzen met 
betrekking tot het aanhalen van de 
banden met de gemeenten. Ook mijn 
fractie heeft er geen vrede mee dat de 
voorzitter van het bestuur per se uit 
de kring van de gemeenten moet 
komen en dus zijn aandacht en inzet 
moet verdelen tussen zijn gemeente 
en het samenwerkingsverband. 
Terecht wijst de VNG erop dat er 
vooral bij integratie sterke behoefte 
kan bestaan aan een externe full time 
voorzitter. Wil de minister ingaan op 
de stelling van de VNG dat de afwijzing 
gemotiveerd was met het beperkte 
karakter van de gemeenschappelijke 
regelingen, zodat het bezwaar niet 
meer geldt nu de beperkingen zijn 
geschrapt? 

Ik betuig mijn instemming met het 
voorstel van de regering wijzigingen 
in de aan een gemeenschappelijke 
regeling op te dragen bevoegdheden 
uitsluitend mogelijk te maken door 
een wijziging van die regeling zelf. Ik 
meen dat dit een belangrijk instrument 
tegen verzelfstandiging is, omdat de 
betrokken gemeenteraden zich dan 
nadrukkelijk uit moeten spreken over 
uitbreiding van bevoegdheden. Het 
VNG-voorstel het mogelijk te maken 
in de regeling zelf regels op te nemen 
voor wijziging van bevoegdheden, 

waardoor gemeenten bij de start de 
beleidsvrijheid bepalen, spreekt de 
RPF-fractie niet aan. Wij vrezen dat 
het bestuurlijk terrein zo grillig is, dat 
de raad niet steeds kan voorzien 
welke uitbreiding zich in de toekomst 
zou kunnen voordoen. Bij verlengd 
lokaal bestuur past ons inziens dat 
gemeentebesturen nadrukkelijk bij de 
wijziging van bevoegdheden betrok-
ken worden. 

Het zal duidelijk zijn dat het karakter 
van het verlengd lokaal bestuur zich, 
naar onze mening, absoluut niet 
verdraagt met rechtstreekse verkiezin-
gen. Dat zou aan het samenwerkings-
verband een zelfstandige autoriteit 
verlenen die ontoelaatbaar is. Met de 
VNG bevreemdt het ons enigszins dat 
het wetsvoorstel niet regelt hoe het 
algemeen bestuur inlichtingen 
verstrekt en verantwoording aflegt 
aan de betrokken gemeenteraden en 
hoe het algemeen bestuur het 
dagelijks bestuur ter verantwoording 
kan roepen. Acht de minister dergelijke 
regels overbodig en is daarom de 
dereguleringsstrategie gevolgd? 

Ook de fractie van de RPF stemt in 
met het beslechten van geschillen 
door gedeputeerde staten, ter vervan-
ging van het Kroonberoep. Wel 
zouden wij een reactie van de minisier 
willen vernemen op de door de VNG 
veronderstelde behoefte aan beslis-
sing in twee instanties. In hoeverre 
zou zo'n extra waarborg, bij voorbeeld 
een beroep op provinciale staten, tot 
vertraging leiden? 

Als erfenis van achterhaalde 
bestuurlijke opvattingen kennen wij in 
ons land een aantal pre-gewesten. 
Meermalen hebben wij ons erover 
gebogen in hoeverre die op verant-
woorde wijze ontmanteld moeten en 
kunnen worden. Het beperken van de 
geldstroom neemt daarbij een 
centrale plaats in. De fractie van de 
RPF wil vooropstellen dat allereerst 
moet worden bezien of deze pre-ge-
westen kunnen worden omgebouwd 
tot gemeenschappelijke regelingen 
volgens de nieuwe wet, of dat zij 
daaraan kunnen bijdragen. Dan kan 
nog zoveel mogelijk worden gered 
van de inspanningen uit het verleden. 
Wij zouden dan ook de toezegging 
van de staatssecretaris van 28 
februari jl., dat de ondergrens op een 
gulden per inwoner ligt, graag 
geconcretiseerd willen zien. Gaat dit 
inderdaad ten koste van gemeenten 
die thans niet in een gewest zitten? 

Ik wil nog een aantal opmerkingen 
over een tweetal artikelen maken. 
Mijn fractie acht het een nuttige stok 
achter de deur dat indeling in regio's 
na tien jaar van rechtswege vervallen. 

Gezien de ernstige gevolgen van het 
vervallen zullen de bestuurders steeds 
alert moeten zijn om tijdig een nieuwe 
indeling te presenteren. Om verstar-
ring te voorkomen achten wij artikel 3 
een nuttige bepaling. 

Samen met de VNG zien wij niet in 
dat vergaderingen van het algemeen 
bestuur van een regeling tussen 
colleges van B&W of burgemeesters 
openbaar zouden moeten zijn. De 
gemeenschappelijke regeling mag 
toch geen breekijzer worden dat 
inbreuk maakt op de beslotenheid die 
in de afzonderlijke gemeenten geldt? 
Is de minister bereid artikel 15 in die 
zin aan te passen? 

De fractie van de RPF is, zoals 
gezegd, redelijk content met dit 
wetsvoorstel. Als de bewindslieden 
bereid zijn onze kanttekeningen te 
honoreren, zullen wij zelfs van harte 
met het voorstel kunnen instemmen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! In alle discussies over de 
bestuurlijke organisatie vormen de 
gemeenschappelijke regelingen een 
constant element. In het ene model 
wordt het instituut wat uitgerekt, in 
het andere daarentegen ingesnoerd. 
Zo lang er gemeenten blijven bestaan 
zullen er echter ook gemeenschappe-
lijke regelingen nodig blijven. 

Thorbecke was hiervan in zijn 
dagen ook overtuigd, maar zag 
aanvankelijk wel problemen in relatie 
tot de eigen verantwoordelijkheid van 
de gemeente voor de regeling van 
haar huishoudelijke belangen. 
Daarom kwam hij met het voorstel, in 
de Gemeentewet vast te leggen, dat 
de gemeentebesturen bevoegd waren 
met die van andere gemeenten in 
briefwisseling te treden over zaken tot 
hun bevoegdheid behorende. De 
reactie van de Tweede Kamer op dit 
voorstel overtuigde hem er echter 
van, dat aan dit recht ook zonder 
wettelijke bepaling niet getwijfeld 
behoefte te worden. 

Sedertdien is de wetgever, sedert 
1922 gesteund door een grondwetsbe-
paling, geleidelijk verder gegaan met 
het stellen van regels voor samenwer-
king tussen verschillende overheden. 
Opvallend daarbij is, dat de hoofdlijnen 
van de wetgeving grotendeels 
dezelfde bleven. De samenwerking 
moest gericht zijn op behartiging van 
bepaalde gemeenschappelijke 
belangen, vrijwilligheid stond voorop 
en een zekere band tussen gemeente 
en samenwerkingsorgaan moest in 
stand blijven. Ook vandaag, bij de 
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behandeling van een voorstel voor 
een nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen, kan de conclusie zijn dat 
wij wel een aanpassing wil len aan de 
omstandigheden en behoeften van 
vandaag, maar dat het er niet om 
gaat, het instituut van de gemeen-
schappelijke regeling op een geheel 
andere leest te schoeien. 

De gemeenschappelijke regeling is 
niet dè oplossing van de bestuurlijke 
problematiek, maar kan wel een 
bijdrage leveren aan zo'n oplossing. 
Deze wetenschap is een geruststellen-
de gedachte in een periode waarin 
elke nieuw optredende bewindsman 
weer andere ideeën heeft over de 
bestuurlijke organisatie en het zelfs 
voorkomt, dat dezelfde bewindsman 
met ideeën komt die hij een jaar 
tevoren nog als ontoereikend van de 
hand wees. 

Ook de economische omstandighe-
den tasten het instrument van de 
gemeenschappelijke regeling niet 
wezenlijk aan. In de dertiger jaren 
werd van de nood een deugd gemaakt 
toen in de memorie van toelichting op 
de zogenaamde Bezuinigingswet 
werd gezegd, dat de mogelijkheid om 
een gemeenschappelijke regeling op 
te leggen als dit tot kostenbesparing 
zou leiden perspectieven bood voor 
tal van vraagstukken die aan de zuiver 
lokale sfeer waren ontgroeid, maar 
niet door vri jwil l ige samenwerking tot 
oplossing kwamen. 

In de nood van deze tijd spreken wij 
liever niet over bezuiniging, al kunnen 
bundeling en integratie van gemeen-
schappelijke regelingen wel tot 
kostenbesparing leiden, maar leggen 
wij ook de Wet gemeenschappelijke 
regelingen voor aan de deregulerings-
commissie. 

Aan deze korte terugblik wi l ik de 
conclusie verbinden, dat wij niet met 
een nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen behoeven te wachten tot 
alle problemen die wellicht met 
gemeenschappelijke regelingen te 
maken kunnen hebben zijn opgelost. 
Het is echter wel zaak de regeling 
voldoende flexibel te houden. Ge-
meenschappelijke regelingen worden 
wel eens als hulpstructuren aange-
merkt. Welnu, dan is het van belang 
dat die hulpstructuren ook bruikbaar 
zullen zijn onder uiteenlopende 
omstandigheden. Wij moeten oppas-
sen dat wij niet met een keurig 
sluitend betoog gebruiksmogelijkhe-
den uitsluiten, die onder bepaalde 
omstandigheden nuttig zouden 
kunnen zijn. Bij enkele concrete 
onderdelen kom ik hierop nog wel 
terug. 

Om de plaats van de gemeenschap-
pelijke regeling te bepalen, is het 
goed ook te letten op de relaties met 
andere elementen uit het overheidsbe-
leid. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag doet de minister 
enkele uitspraken over de relatie met 
de gemeentelijke herindeling. Ook de 
heer Leerling zinspeelde daarop. Ik 
ben het ermee eens, dat samenwerking 
herindeling niet uitsluit. Een hulpstruc-
tuur is nu eenmaal niet gelijkwaardig 
aan de hoofdstructuur. Een goed 
functionerende samenwerking kan 
echter de urgentie van herindeling 
wel beperken. 

Dat geldt nog sterker voor de relatie 
met het decentralisatiebeleid. Als 
gemeenten in onderlinge samenwer-
king hun taken goed verrichten, zal er 
voor de provincie niet spoedig reden 
zijn, taken tot zich te trekken. Wat de 
rijksoverheid betreft, noem ik in het 
bijzonder het beleid ten aanzien van 
de gedeconcentreerde rijksdiensten. 
De nota naar aanleiding van het 
eindverslag getuigt op dit punt van 
goede wi l , maar van weinig concrete 
plannen. De 'operatie terugdringing 
gedeconcentreerde rijksdiensten' zal 
niet als een aparte operatie worden 
uitgevoerd, maar worden aangehaakt 
bij andere activiteiten, zoals het 
instellen van een nieuwe rijksdienst 
en het reorganiseren van een bestaan-
de dienst. 

Ik zou de minister wil len vragen 
deze vrijbli jvende formulering eens te 
leggen naast de tekst van artikel 103s 
van het wetsontwerp, waarin wordt 
bepaald dat alle bestaande gemeen-
schappelijke regelingen na het verstrij-
ken van vijf jaar van rechtswege zijn 
opgeheven, tenzij zij voordien in 
overeenstemming zijn gebracht met de 
nieuwe wet. Mogen wij aannemen dat 
het kabinet voor zichzelf ook zo'n 
valbijl hanteert als het gaat om de 
gedeconcentreerde rijksdiensten. 

Bij het spreken over gemeenschap-
pelijke regelingen komt onvermijdelijk 
ook de vraag aan de orde of niet de 
weg naar een vierde bestuurslaag 
wordt ingeslagen. De vraag is al zo 
oud als de intergemeentelijke samen-
werking. Onze Gemeentewet heeft 
lange tijd de bepaling gekend, dat de 
besturen van twee of meer gemeenten 
gemeenschappelijke zaken samen 
mochten regelen, na machtiging en 
zonder goedkeuring van gedeputeerde 
staten. 

Het motief voor deze dubbele 
bewaking was volgens Thorbecke dat 
voorkomen moest worden dat een 
aantal gemeenten zich zou formeren 
tot een associatie en dus op het 
gebied van het provinciaal gezag zou 

komen. Zo bevreesd voor associaties 
van gemeenten zijn wij in onze tijd 
niet meer. Maar ook vandaag geldt 
nog dat drie volwaardige bestuursla-
gen voor een klein land als Nederland 
genoeg zijn. Daarom moet er in 
Rijnmond en rond Eindhoven een 
keuze worden gemaakt. Als de 
definitie van Van Poelje wordt 
toegepast op een gebied als Rijnmond, 
dan is daar een vierde bestuurslaag 
dicht genaderd. Maar tegelijk zien wij 
dat vorige week in Rotterdam recht-
streekse verkiezingen plaatsvonden 
voor wat zou kunnen gaan in de 
richting van een vijfde bestuurslaag. 

Ik noem deze twee in één adem, 
omdat ik vrees dat er wel eens een 
inconsistentie bestaat in de waarschu-
wingen tegen een vierde bestuurslaag 
en de pleidooien voor een substantiële 
binnengemeentelijke decentralisatie. 

Naar beide zijden wi l ik bepleiten de 
uiteindelijke verantwoordeli jkheid 
centraal te stellen. De gemeenten 
dragen bij samenwerking bepaalde 
bevoegdheden over aan het samen-
werkingsorgaan onder strikte condities 
en met verantwoording aan de 
gemeenten. Bij binnengemeentelijke 
decentralisatie gebeurt hetzelfde, zij 
het in een andere richting. Als wij dat 
centraal stellen, is het belangrijker te 
letten op de blijvende mogelijkheden 
tot verantwoording aan en beïnvloe-
ding door de gemeenten dan uit vrees 
voor een vierde bestuurslaag terug-
houdend te zijn bij het toekennen van 
bevoegdheden op gebieden, die 
duidelijk het belang van één gemeente 
te boven gaan. Juist met het oog op 
het belang van die verantwoording 
moet worden afgezien van rechtstreek-
se verkiezing van leden van het 
algemeen bestuur. Wie verant-
woordingsplicht én terugroepingsrecht 
wi l , kan niet tegelijkertijd pleiten voor 
een rechtstreekse verkiezing. 

Het belangrijkste nieuws dat het 
wetsontwerp brengt, is wel de 
indeling van het land in samenwer-
kingsgebieden. Deze indeling zal de 
basis vormen voor niet alleen de 
intergemeentelijke samenwerking 
maar meer in het algemeen de 
uitvoering van de overheidstaken op 
het regionale niveau. Wel zal de 
intergemeentelijke samenwerking de 
kern van het overheidshandelen op 
regionaal niveau vormen. 

De besluiten tot aanwijzing van 
samenwerkingsgebieden zullen dan 
ook van bijzonder grote betekenis zijn. 
De procedure van totstandkoming van 
deze besluiten luistert nauw, temeer 
omdat duidelijke criteria voor de 
indeling ontbreken. In de stukken 
wordt meermalen verwezen naar de 
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concept-structuurschets voor de 
bestuurlijke indeling van 1974. Die 
schets kwam uit op de vorming van 
44 gewesten. Als wij de motivering 
daarvan nog eens lezen, lijkt het niet 
zo vreemd de structuurschets ook 
vandaag nog te hanteren voor de 
indeling van het land in samenwer-
kingsgebieden. 

Immers, de toenmalige bewindslie-
den De Gaay Fortman en Gruijters 
merkten op, dat de begrenzingen 
zodanig waren dat ze tevens optimaal 
geschikt waren om daarin de bestaan-
de gemeenschappelijke regelingen 
onder te brengen en een maximum 
aantal in de loop der jaren van 
rijkswege ingestelde districten, 
inspecties, rayons, kringen e.d. 
zouden kunnen vervangen. Het 
merkwaardige is alleen dat toen 
minister Wiegel in de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp ook 
verwees naar de indeling van de 
structuurschets er geen sprake meer 
was van 44 gewesten, maar van 24 
provincies nieuwe stijl met daarbinnen 
sterk ingesnoerde samenwerkingsge-
bieden. Inmiddels is het aantal 
provincies teruggezakt tot een aantal 
dat afhankelijk is van de financiële 
mogelijkheden, is de nieuwe stijl weer 
ingeleverd en kan de structuurschets 
nog steeds dienst doen om het land in 
samenwerkingsgebieden - nu een 
60-tal - in te delen. 

De minister heeft te kennen gegeven 
dat hij voorshands geen aanleiding 
ziet bij algemene maatregel van 
bestuur criteria te formuleren. Ik kan 
daarmee wel instemmen omdat ik de 
eerste verantwoordelijkheid voor de 
indeling niet bij de rijksoverheid zie 
liggen. In een algemene maatregel 
van bestuur vastgelegde criteria 
werken dan gemakkelijk verstarrend, 
maar dat neemt niet weg dat met 
name de betrokken gemeenten er 
recht op hebben, enig inzicht te 
krijgen in de bedoelingen van de 
wetgever als deze opdracht geeft tot 
het aanwijzen van samenwerkingsge-
bieden. Daarbij komt dat artikel 2a 
voorschrijft dat gedeputeerde staten 
bij de voorbereiding van een besluit 
overleg plegen met onder meer de 
minister van Binnenlandse Zaken. 

Welk karakter zal dit overleg 
moeten hebben? Zullen daarbij ook 
criteria worden besproken? Kunnen 
knelpunten aan het oordeel van de 
minister worden onderworpen? Bij de 
criteria, die de provincies hanteren, 
spelen tot nu toe vooral de maatschap-
pelijke en bestuurlijke samenhangen 
een belangrijke rol. Voor een belangrijk 

deel zullen deze criteria elkaar in de 
praktijk overlappen, maar de knelpun-
ten zullen zich vooral voordoen in die 
gebieden waar niet zonder meer 
duidelijk is of beide soorten samenhan-
gen aanwezig zijn. 

De minister zegt in zijn nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat 
dan meestal de bestuurlijke samenhan-
gen de doorslag geven. Ik zou dat een 
juiste ontwikkeling vinden. Immers, 
de samenwerkingsgebieden zijn 
bedoeld om bestuurlijk vorm te geven 
aan de samenwerking van gemeenten. 
Het gebeurt veelal niet in een blanco 
situatie, maar in aansluiting op reeds 
bestaande vormen van samenwerking, 
bij voorbeeld als pregewest. De 
pregewesten zijn het resultaat van 
vrijwillige beslissingen van de 
betrokken gemeentebesturen. Er 
moeten dan wel zeer dringende 
redenen bestaan om bij de aanwijzing 
van samenwerkingsgebieden deze 
vormen van vrijwillige samenwerking 
te doorkruisen, zeker als ze tot nu toe 
naar omstandigheden goed functione-
ren. 

Naar mijn mening voegt de minister 
in zijn toelichting op de tweede nota 
van wijzigingen hieraan nog een 
belangrijk argument toe. Op blz. 2 
merkt hij op, dat bij het welslagen of 
mislukken van intergemeentelijke 
samenwerking ook zaken meespelen 
waarop de wetgever weinig invloed 
kan en mag uitoefenen. In dat verband 
noemt hij de bestuurscultuur en 
-mentaliteit, plaatselijke en regionale 
verhoudingen, de aan- dan wel 
afwezigheid van politieke consensus 
en de mate waarin grensoverschrijdend 
wordt gedacht en gehandeld. Deze niet 
te beïnvloeden factoren hebben veelal 
wel hun invloed uitgeoefend bij het tot 
stand komen van bestaandce natuurlij-
ke verbanden. 

Ik noem deze factoren met name, 
omdat in de voorgestelde procedure 
de formele positie van de gemeente-
besturen zwakker is dan met het oog 
op hun verantwoordelijkheid voor 
intergemeentelijke samenwerking 
nodig zou zijn. Zij hebben recht op 
inspraak, maar het initiatief ligt bij 
gedeputeerde staten en de beslissing 
bij provinciale staten. Een recht van 
beroep ontbreekt. Voor zo'n belangrijk 
besluit als het aangeven met welke 
gemeenten ook autonome taken 
moeten worden verdeeld, is dit toch 
te weinig? 

De argumenten die voor een 
beslissende rol van provinciale staten 
worden aangevoerd, zijn mijns inziens 
niet voldoende. Het sluit aan bij 
andere provinciale bevoegdheden, 

zoals toezicht en conflictoplossing, 
evenals bij in verschillende bijzondere 
wetten gehanteerde systemen. Dat zal 
waar zijn, maar bij voorbeeld in de 
Afvalstoffenwet is de aanwijzing van 
samenwerkingsgebieden onderwor-
pen aan goedkeuring door de Kroon. 
Een recht van beroep op de Kroon zou 
een bewijs van wantrouwen zijn in de 
richting van de provincies lees ik, 
maar als dat een argument is om een 
beroepsrecht te onthouden, zou de 
hele rechtsbescherming in ons land 
best nog eens aan de commissie-Geel-
hoed kunnen worden voorgelegd. 

Ik kan wel enig begrip opbrengen 
voor het argument dat een beroeps-
mogelijkheid de totstandkoming van 
samenwerkingsgebieden flink zou 
kunnen vertragen, maar als dat een 
belangrijk argument is, is er reden te 
meer om waarborgen in te bouwen in 
de procedure dat de eigen voorkeur 
van de gemeenten indien enigszins 
mogelijk wordt gehonoreerd. Ik zou 
graag zien dat de minister in die 
richting waarborgen kon bieden. Als 
dat niet kan, denk ik dat een recht van 
beroep niet kan worden gemist. 

Samenhangen tussen gemeenten 
houden meestal niet op bij provincie-
grenzen. Deze samenhang kan zelfs zo 
structureel zijn, dat een samenwer-
kingsgebied gemeenten uit meer dan 
één provincie telt. Ik vind het een 
goede zaak dat de minister voorstelt 
om dit mogelijk te maken. Natuurlijk 
zijn daarmee niet alle moeilijkheden 
van de baan. Het feit dat een gemeente 
kennelijk haar banden vooral heeft 
met gemeenten in een andere 
provincie en die banden nu ook kan 
verstevigen, zal naar mijn mening 
mettertijd moeten leiden tot de vraag 
of wijziging van de provinciegrens op 
den duur geen betere oplossing is. 

De tijd van grootse plannen met de 
provinciale indeling is gelukkig 
voorbij, maar correcties van grenzen 
die niet meer aansluiten bij de 
maatschappelijke en bestuurlijke 
realiteit moeten onze aandacht blijven 
houden. De recente overeenstemming 
tussen Zuid-Holland en Utrecht over 
de positie van Woerden toont nog 
eens aan wat goed nabuurschap 
vermag! 

Het IPO heeft erop gewezen dat met 
de regeling van de provinciegrensover-
schrijdende samenwerkingsgebieden 
nog niet alle grenskwesties zijn 
opgelost. Ook als de samenwerkings-
gebieden in één provincie liggen, 
moet het mogelijk zijn incidenteel een 
regeling aan te gaan met een gemeente 
over de grens van het samenwerkings-
gebied én de provincie heen. Of de 
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goedkeuringsprocedure van zo'n 
regeling dan moet via de ingewikkelde 
vorm van overleg die het IPO voorstelt, 
is een andere vraag. Ik zou willen 
bepleiten een dergelijke provinciegrens-
overschrijdende samenwerking 
mogelijk te maken en daarbij de 
goedkeuring te doen geschieden 
hetzij door de provincie waarin de 
centrumgemeente is gevestigd - ik 
heb gemerkt dat de heer Stoffelen in 
die zin een amendement heeft 
ingediend - hetzij eventueel overeen-
komstig artikel 31 van het wets-
ontwerp, nl. door de Kroon. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is de minister uitvoerig 
ingegaan op mijn vraag naar de 
mogelijkheid dat binnen een samen-
werkingsgebied niet alle gemeenten 
een gemeenschappelijke regeling 
aangaan. Die mogelijkheden zijn er, 
volgens de minister, maar het moet 
niet zo worden dat alleen de buiten-
grenzen van een gebied 'hard' zijn. 
Met dit laatste ben ik het wel eens, 
maar ik kom er nu toch op terug, 
omdat ik geloof dat het gaat om een 
zaak waarbij flexibiliteit verzekerd 
moet blijven. 

Binnen een samenwerkingsgebied 
kunnen heel verschillende gemeenten 
liggen, zowel qua grootte als qua 
taakstelling of politieke samenstelling. 
Het moet niet zo zijn dat al deze 
gemeenten steeds voor het dilemma 
staan: öf met z'n allen een regeling 
aangaan öf geen regeling. Ik vrees dat 
dan in de praktijk vaak het laatste het 
geval zal zijn. Als een gemeente geen 
behoefte aan een bepaalde regeling 
heeft en als zij daarbij andere gemeen-
ten in een samenwerkingsgebied niet 
te kort doet, dan is er niets tegen om 
zo'n gemeente buiten de regeling te 
laten. In andere gevallen zullen er 
gemeenten zijn die niet aan een 
bepaalde regeling toe zijn. Welnu, 
waarom zouden de overige gemeenten 
dan niet reeds kunnen starten? 
Kortom, ik denk dat een flexibele 
opstelling van de goedkeurende 
instanties in het belang van het 
welslagen van de doelstellingen van 
de wet is. 

Ik ben het wel eens met het stand-
punt in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag dat een indeling van 
de provincie in subregio's voor 
kleinschalige taken en in regio's voor 
grootschalige ongewenst is. Dat heeft 
niet meer zoveel met flexibiliteit te 
maken. In de nota worden er korte 
metten mee gemaakt: Een indeling op 
twee niveaus wijzen wij af. Wat 
betekent dit echter als provinciale 
staten toch twee niveaus vaststellen? 

In het stelsel van het wetsvoorstel ligt 
immers de verantwoordelijkheid bij 
provinciale staten. 

Er is de afgelopen tijd al veel 
gezegd en geschreven over de relatie 
tussen samenwerkingsgebieden 
ingevolge de Wet gemeenschappelijke 
regelingen en regio's die krachtens 
bijzondere wetten tot stand komen. 
De Wet voorzieningen gezondheids-
zorg en de Brandweerwet zijn hiervan 
de meest besproken voorbeelden. Het 
lijkt mij juist dat uiteindelijk ook deze 
regio's worden aangepast aan die van 
de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen, waarbij het mij waarschijnlijk lijkt 
dat vooral de brandweerregio's nogal 
eens een groter gebied zullen bestrij-
ken dan één samenwerkingsgebied. 

Vorige maand kondigde de minister 
aan, dat er binnenkort een brief van 
hem en de staatssecretaris van WVC 
over de regio-indeling op het terrein 
van de gezondheidszorg in relatie tot 
de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen te verwachten is. Is deze brief er 
al? Kan de Kamercommissie deze 
brief ter kennisneming ontvangen? 

Het zal wel onvermijdelijk zijn dat 
de regio-indeling krachtens de WVG 
en de Brandweerwet vooruitloopt op 
de volledige invoering van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, maar 
moeten met name op het gebied van 
de Brandweerwet geen fricties 
worden verwacht, omdat die regeling 
dikwijls gepaard gaat met hoge 
investeringskosten die over de 
deelnemende gemeenten moeten 
worden omgeslagen? Zullen de 
betrokken gemeenten bereid zijn, die 
kosten voor hun rekening te nemen 
als ze erop voorbereid moeten zijn dat 
het aantal deelnemende gemeenten 
na verloop van enige tijd zal verande-
ren? 

Mijnheer de Voorzitter! De aanwij-
zing van samenwerkingsgebieden 
moet de weg effenen voor bundeling 
en integratie van gemeenschappelijke 
regelingen. Via de valbijlbepaling van 
artikel 103s zullen binnen vijf jaar alle 
regelingen moeten zijn aangepast. De 
regel is: integratie van regelingen 
waar mogelijk, bundeling tenzij aard 
of schaal zich daartegen verzet. Een 
goede regel, maar wat ik tot nu toe in 
de stukken heb gemist, is een beschou-
wing over de realiteitswaarde van 
deze regel. Zijn er onderzoeksresulta-
ten bekend waaruit kan worden 
afgeleid dat de wet inderdaad zal 
kunnen leiden tot een substantiële 
mate van bundeling? 

De gegevens die mij ten dienste 
staan, maken mij niet zo erg optimis-
tisch. Daarbij gaat het om een regio 
waarbinnen momenteel 45 gemeen-

schappelijke regelingen van kracht 
zijn, waarvan er enkele voor opheffing 
in aanmerking komen. Voor enkele 
andere geldt dat de toekomst ervan 
afhankelijk is van beslissingen op 
rijksniveau. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de Bescherming bevolking en de 
vleeskeuring. Een beperkt aantal komt 
niet voor bundeling in aanmerking, 
omdat ze slechts door twee of drie 
gemeenten zijn aangegaan en 
uitbreiding van dat aantal niet in de 
rede ligt. 

Veel groter is echter het aantal 
regelingen dat nu op landelijke of 
provinciale schaal is aangegaan. Dat 
geldt bij voorbeeld voor water- en 
energievoorziening, welstandstoe-
zicht, automatisering, opleiding en 
ziektekostenvoorziening. Uiteindelijk 
lijkt nauwelijks de helft van de nog 
functionerende gemeenschappelijke 
regelingen in principe in aanmerking 
te komen voor bundeling en/of 
integratie, waarbij de praktijk nog zal 
moeten uitwijzen of een ingrijpende 
operatie zoals bundeling en/of 
integratie van werkvoorzieningsschap-
pen op grond van de WSW en van 
recreatieschappen niet meer proble-
men oproept dan ze oplost. 

Ik zeg dit overigens niet om de 
betekenis van de doelstellingen van 
het wetsvoorstel te relativeren, maar 
ik meen wel dat het van belang is, 
vanaf de aanvang met beide benen op 
de grond te blijven staan. Als in artikel 
30 van het wetsvoorstel verlangd 
wordt, dat gedeputeerde staten 
slechts goedkeuring verlenen aan een 
regeling voor een afwijkend gebied 
als aard en schaal een dergelijke 
afwijking bijzonder nuttig maken, dan 
wordt hiermee gesuggereerd, dat 
gedeputeerde staten slechts in zeer 
bijzondere gevallen goedkeuring 
zullen kunnen verlenen. 

Ik heb de indruk dat de werkelijkheid 
anders zal zijn. Vooral de schaal van 
de samenwerking zal in veel gevallen 
niet in overeenstemming kunnen zijn 
met de omvang van het samenwer-
kingsgebied, welke schaal men voor 
dit gebied ook aanhoudt. Het zal toch 
niet de bedoeling van de minister zijn, 
gedeputeerde staten de rol van 
Procrustes te geven door de kleinscha-
lige regelingen uit te rekken en de 
grootschalige net zo lang te verminken 
tot zij passen in Procrustes' bed. 

De bepalingen over de bestuurssa-
menstelling staan terecht in het teken 
van de versterking van de band 
tussen een ingesteld openbaar 
lichaam en de gemeenten. Voor een 
goede verantwoording ten opzichte 
van de gemeenten is zo'n band van 
belang. Toch wreekt zich ook op dit 
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punt dat onvoldoende oog bestaat 
voor de grote verscheidenheid van 
zaken waarvoor gemeenschappelijke 
regelingen worden getroffen. In 
verreweg de meeste gevallen zal het 
geen bezwaar ontmoeten dat de leden 
van het algemeen bestuur uit het 
midden van de raad worden benoemd. 
Er zijn echter regelingen die de 
mogelijkheid kennen, ook de gemeen-
tesecretaris als zodanig aan te wijzen. 

Ik denk dan in het bijzonder aan 
bestuursacademies, het CIVOB en in 
mindere mate aan het IZA en aan 
regelingen betreffende automatise-
ring. Het gaat hierbij steeds om 
onderwerpen waarvoor de gemeente-
secretaris uit hoofde van zijn functie 
een specifieke verantwoordelijkheid 
heeft. Er is dan ook van vele kanten 
op aangedrongen, de mogelijkheid 
open te laten, hem in de toekomst ook 
in het algemeen bestuur te benoemen. 
De minister heeft te kennen gegeven, 
hiervoor niet erg veel te voelen. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag geeft hij hiervoor twee argumen-
ten die niet onbesproken mogen 
blijven. 

In de eerste plaats zou deze moge-
lijkheid op gespannen voet staan met 
de geldende verhoudingen binnen het 
gemeentelijk bestel, volgens welke 
een ambtenaar niet door de gemeen-
teraad ter verantwoording kan 
worden geroepen of verplicht kan 
worden om inlichtingen te verschaffen. 
Het is waar dat artikel 129 van de 
Gemeentewet - over de verantwoor-
dingsplicht - niet voor de secretaris 
geldt. Daar staat echter tegenover dat 
artikel 108 hem een rechtstreekse 
functie geeft ten opzichte van zowel 
de gemeenteraad als burgemeester 
en wethouders en dat het de gemeen-
teraad is die zijn instructie vaststelt en 
hem benoemt en ontslaat. In dat 
kader kan hij wel degelijk worden 
verplicht, de raad of burgemeester en 
wethouders inlichtingen te verschaf-
fen. 

Het tweede bezwaar dat de minister 
noemt, is dat er andere mogelijkheden 
zijn, secretarissen bij het bestuur van 
een gemeenschappelijke regeling te 
betrekken, namelijk via adviescommis-
sies, via bestuurscommissies of door 
benoeming als niet-bestuurder in het 
dagelijks bestuur. Deze mogelijkheden 
gaan echter aan de eigenlijke bedoe-
ling voorbij. Het gaat hierbij veelal om 
grootschalige regelingen, waarbij elke 
gemeente - groot of klein - één of 
meer leden in het bestuur kan aanwij-
zen. Vooral kleinere gemeenten 
hebben er dan belang bij, niet een 

part-time wethouder of steeds de 
burgemeester met deze functie te 
belasten, maar ook eens de secretaris, 
die de materie goed beheerst en die 
door zijn nauwe contacten met raad 
en burgemeester en wethouders ook 
bekend is met hun wensen en opvat-
tingen. Bovendien is het niet zo goed 
te volgen waarom de secretaris wél 
lid zou mogen zijn van het dagelijks 
bestuur, maar niet van het algemeen 
bestuur. 

Waar de praktijk leert dat de 
mogelijkheid om de gemeentesecreta-
ris in het algemeen bestuur te benoe-
men in een beperkt aantal gevallen in 
een behoefte voorziet, moet mijns 
inziens de vraag zijn of deze mogelijk-
heid kan worden gecontinueerd 
zonder de bedoelingen van de wet 
aan te tasten. Ik meen dat deze vraag 
zonder meer bevestigend kan worden 
beantwoord. De band tussen openbaar 
lichaam en gemeente wordt er niet 
minder door. Verantwoording en 
informatie zijn mogelijk. Van aanwezi-
ge deskundigheid kan op normale 
wijze gebruik worden gemaakt. De 
positie van de secretaris ten opzichte 
van de bestuursorganen van de 
gemeente is zo wezenlijk anders dan 
die van andere gemeente-ambtenaren 
dat voor precedentwerking niet 
behoeft te worden gevreesd. 

De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal de heer Schutte op 
dit punt een vraag voorleggen. Ik ga 
er daarbij van uit dat wij het hebben 
over een situatie waarin sprake is van 
integratie van gemeenschappelijke 
regelingen en waarbij dus wellicht 
een openbaar lichaam is ingesteld. 
Laten wij er ook van uitgaan dat in de 
overgrote meerderheid van die 
gevallen - in de situatie waarin de 
constructie wordt gekozen die de heer 
Schutte voorstelt - sprake is van 
vertegenwoordiging door gekozen 
bestuurders dan wel van benoemde 
bestuurders, zijnde de burgemeester. 
Ik denk dat het dan in de praktijk 
noodzakelijk is dat in het functioneren 
van zo'n openbaar lichaam enige 
flexibiliteit nodig is, als het gaat om 
het bereiken van overeenstemming 
tussen de participanten, indien er 
sprake is van een concreet geschil. 

Kan de heer Schutte aangeven, of in 
dat geval de secretaris een even grote 
mate van flexibiliteit kan betrachten 
als gekozen of benoemde bestuurders 
die wèl publieke verantwoording 
afleggen? Het gaat daarbij dus om de 
ruimte die van een andere beslissing 
dan die waarmee zij het overleg 
gegaan. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de gekozen bestuurder 
èn de secretaris betreft, zal de agenda 
van de vergadering waarheen men 
afgevaardigd wordt tevoren besproken 
worden in het afvaardigende bestuur, 
in vele gevallen het college van 
burgemeester en wethouders. Daarbij 
zal de vraag aan de orde komen: 
Welke speelruimte heeft onze afge-
vaardigde in het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling? De 
heer Franssen geeft terecht het 
voorbeeld van een geïntegreerde 
regeling. Uit de rest van mijn betoog 
zal blijken dat ik niet op het spoor van 
de VNG ben gaan zitten. De VNG geeft 
ook de mogelijkheid aan die de heer 
Franssen noemt. Ik heb in mijn amen-
dement een duidelijke beperking 
aangebracht. 

Ik ben met de heer Franssen van 
mening dat de geïntegreerde regelin-
gen niet de meest voor de hand 
liggende regelingen zijn om de 
gemeentesecretaris af te vaardigen. Ik 
denk met name aan de grootschalige 
regelingen die landelijk of provinciaal 
zijn. ledere gemeente heeft dan een 
afgevaardigde. In zo'n geval moet per 
regeling worden bepaald, of de 
mogelijkheid moet worden opgelaten 
om ook de secretaris af te vaardigen. 
Dit punt komt nog aan de orde in het 
vervolg van mijn betoog. 

De heer Franssen (VVD): Ik kan mij 
voorstellen dat de kwestie van al dan 
niet een geïntegreerde regeling, in de 
discussie niet de hoofdzaak maar 
eerder de bijzaak is. Als gemeentese-
cretarissen namens kleine gemeenten 
opereren, krijgen zij meestal niet de 
nodige beleidsruimte in de situatie 
waarin het werkelijk op het sluiten 
van compromissen aankomt. Ik heb 
dit in het verleden zelf in de praktijk 
meegemaakt, als bestuurder van zo'n 
samenwerkingsverband. Men moet 
meestal terug naar het college dat 
men vertegenwoordigt! Dit kan de 
doelmatigheid van het bestuur in 
nadelige zin beïnvloeden! 

De heer Schutte (GPV): Dit verschil 
behoeft zich niet altijd voor te doen! 
Als men vreest dat dit een factor van 
betekenis is, moet dit element bij het 
aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling worden afgewogen tegen het 
element van de voordelen die verbon-
den kunnen zijn aan de mogelijkheid 
van een gemeente om de gemeente-
secretaris af te vaardigen. De beslis-
sing moet nu niet in de wet worden 
vastgelegd. Het is nu in alle gevallen 
uitgesloten om de gemeentesecretaris 
af te vaardigen. In bijzondere gevallen 
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zou in de regeling kunnen worden 
bepaald - uiteraard onder goedkeuring 
van gedeputeerde staten - dat het 
toch een verantwoorde zaak is! 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Stelt de heer Schutte dat 
via ambtsinstructie in zo'n situatie de 
secretaris een zelfde verantwoordings-
plicht naar de raad toe zou kunnen 
worden opgelegd als de verantwoor-
dingsplicht van bij voorbeeld een 
wethouder? 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De materiële inhoud kan, 
naar mijn gevoel, gelijk zijn. De 
gemeenteraad stelt de instructie vast 
en geeft aan, wat de positie is ten 
opzichte van de gemeenteraad, als 
specifieke taken door burgemeester 
en wethouders dan wel de gemeente-
raad worden opgedragen. Uiteraard 
blijft er in de praktijk een verschil wat 
de sancties betreft. Bij een politieke 
functionaris kan het ontslag volgen 
via artikel 87a van de Gemeentewet. 

Voor raadsleden kan de enige 
sanctie zijn dat deze van zijn functie 
als algemeen bestuurder wordt 
ontheven. Als het al te gek loopt, kan 
zelfs zijn positie als secretaris van de 
gemeente in gevaar komen. Dan moet 
hij het ter wel heel bont gemaakt 
hebben! Mijn antwoord op de vraag 
van de minister is dat de instructie 
inderdaad hiertoe de mogelijkheden 
biedt, zij het dat er verschil blijft 
tussen de ene keer de politicus en de 
andere keer de secretaris of een 
ambtenaar. 

Minister Rietkerk: lszo'nambtsinstruc-
tie voor secretarissen al ooit voorge-
komen? 

De heer Schutte (GPV): Het is mij 
bekend dat de meeste ambtsinstructies 
voor de secretarissen zeer oud zijn. 
Het is wellicht goed om aan de hand 
van de totstandkoming van deze wet 
nog eens te bezien of de instructies 
moeten worden aangepast! De 
mogelijkheden zijn er echter. 

De heer Franssen (VVD): Stel dat de 
ambtsinstructie dit materieel mogelijk 
maakt. Stel ook dat een en ander 
onder bepaalde omstandigheden 
- men moet het dan inderdaad wel 
héél bont maken! - leidt tot ontheffing 
van de functie. De situatie die hieraan 
voorafgaat, brengt dan toch de 
nodige spanningen met zich? 

Ik vermoed dat dit verlammend 
werkt op het ambtelijk apparaat dat, 
ook in het licht van artikel 108 van de 
Gemeentewet, een dienende functie 
ten opzicht van het bestuur heeft. 

De heer Schutte (GPV): Zeker, maar 
zodra er spanningen ontstaan tussen 
een gemeentebestuur dat iemand 
afvaardigt en de afgevaardigde zelf, 
ontstaan er fricties. Dat gebeurt ook 
als een gemeenteraadslid wordt 
afgevaardigd. Het gebeurt eveneens 
in overeenkomstige politieke verhou-
dingen: een fractie krijgt de gelegen-
heid om één of twee mensen aan te 
wijzen en voor te dragen voor de 
raad. Als op een gegeven moment 
dan blijkt, dat de raad dit niet zo'n 
prettige situatie vindt, zullen er ook 
spanningen ontstaan. De enige 
mogelijkheid die de raad dan overblijft, 
is dat raadslid te ontheffen van zijn 
afvaardiging in dat bestuur. Dat is ook 
niet zo'n prettige situatie. Wie vreest 
voor spanningen, zal inderdaad veel 
wolven en beren zien. Dat geldt zowel 
voor de gemeentesecretaris als voor 
andere functionarissen. Zij hebben de 
ene keer een ander jasje aan dan de 
andere keer. 

Om al deze redenen heb ik samen 
met de heer Stoffelen een amende-
ment ingediend om de weg tot het 
algemeen bestuur voor de gemeente-
secretaris open te houden. Ik wil er in 
dit verband op wijzen dat de formule-
ring van ons amendement stringenter 
is dan door de VNG is voorgesteld. 
Wij stellen namelijk voor, te bepalen 
dat de mogelijkheid alleen geldt voor 
die gemeenschappelijke regelingen 
die de mogelijkheid uitdrukkelijk open 
stellen. 

Door deze formulering wordt het 
niet alleen aan de individuele gemeen-
ten overgelaten of zij de secretaris 
aanwijzen. Daaraan vooraf gaat een 
uitspraak bij de vaststelling van de 
gemeenschappelijke regeling, zodat 
gedeputeerde staten of de Kroon bij 
de uitoefening van het goedkeurings-
recht ook nog enig toezicht kunnen 
uitoefenen. Misschien is deze nadere 
clausulering voor de minister voldoen-
de om iets meer voor het amendement 
te gaan voelen. Ik ga er daarbij van uit 
dat bij eventuele aanvaarding van het 
amendement ten aanzien van de 
gemeentesecretaris er via artikel 46 
gelijke mogelijkheden zullen ontstaan 
voor de griffier. 

Artikel 12 van het wetsontwerp 
geeft regels over de informatie- en 
verantwoordingsplicht van leden van 
het algemeen bestuur ten opzichte 
van de gemeenteraad en zijn leden. 
Terecht is er van vele kanten op 
gewezen, onder meer door de heer 
Van der Burg, dat deze bepaling nog 
maar een deel van de verantwoording 
regelt. Ik noem enkele vormen die niet 
uitdrukkelijk zijn geregeld. 

1. De informatie door het algemeen 
bestuur aan de raden van de deelne-
mende gemeenten. 

2. De verantwoordingsplicht van 
leden van het dagelijks bestuur aan 
het algemeen bestuur. 

3. De verantwoordingsplicht van 
leden van het college van b en w in 
hun hoedanigheid van bestuurslid 
van een openbaar lichaam. 

Ik wil mijn vragen als volgt formule-
ren. Moet worden aangenomen dat 
artikel 129 van de Gemeentewet 
zonder meer van toepassing is of 
verdient het aanbeveling het artikel 
van overeenkomstige toepassing te 
verklaren? Indien dit niet in de wet 
geregeld wordt, kan het dan bij een 
gemeenschappelijke regeling wel? 

Voor het welslagen van samenwer-
king tussen in beginsel autonome 
overheden zijn procedurele voorschrif-
ten van belang, maar meer nog, wat 
ik vertrouwenwekkende maatregelen 
zou willen noemen. Dat geldt vooral 
voor de onderwerpen die ik nu nog 
kort wil noemen: de overdracht van 
bevoegdheden en de verplichte 
samenwerking. 

Volgens artikel 7 moet bij het 
aangaan van een gemeenschappelijke 
regeling al worden aangegeven welke 
bevoegdheden aan het gemeenschap-
pelijk orgaan worden overgedragen. 
In verschillende commentaren is erop 
gewezen dat een dergelijk voorschrift 
in de praktijk vaak een belemmering 
vormt om tot een regeling met 
overdracht van bevoegdheden te 
komen omdat veel gemeenten vaak 
eerst de kat uit de boom willen kijken. 
Als men ziet dat de regeling goed 
werkt, zal de bereidheid toenemen, 
zelf bevoegdheden over te dragen. 
Waarom moet de wet op dit punt 
weer geen flexibiliteit bevatten? Dat 
komt omdat de taken en bevoegdhe-
den zo essentieel zijn, lezen wij in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag. Dat is waar, maar daarom 
worden zij ook zo moeilijk overgedra-
gen. 

Wij moeten niet naar de situatie toe 
samenwerkingsverbanden autonoom 
hun activiteiten uitbreiden. Wij 
behoeven daarom nog niet in het 
andere uiterste te vervallen. Waarom 
kan het niet aan de regeling zelf 
worden overgelaten aan te geven of 
en zo ja, hoe er mogelijkheden tot 
uitbreiding van bevoegdheden zijn, 
zonder dat de regeling zelf gewijzigd 
behoeft te worden. Het is denkbaar 
dat bepaald wordt, dat alleen uitbrei-
ding kan plaatsvinden met een 
gekwalificeerde meerderheid of 
wellicht alleen met algemene stern-
men. De gemeenten zijn er toch zelf bij 
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als zij een regeling aangaan met een 
dergelijke bepaling erin? 

Over het royaal terugnemen van het 
voorgestelde verbod van planning, 
coördinatie en sturing kan ik heel kort 
zijn. Ik vind dat een goede zaak. Ik wil 
de minister alleen vragen de laatste 
herinnering aan dit verbod ook nog te 
verwijderen. Dit kan door in artikel 
113 alsnog het getal 23 te schrappen. 

Als de regeling voor overdracht van 
bevoegdheden wat soepeler wordt, 
kan ook het probleem van de verplichte 
samenwerking worden verminderd. 
Tot nu toe is in de wetgeving inzake 
samenwerking van gemeenten steeds 
een grote terughoudendheid te 
bespeuren geweest als het ging om 
verplichte samenwerking. Vooral als 
het om autonome taken ging, was 
dwang nauwelijks mogelijk. 

Daarmee vergeleken, is de regeling 
van de artikelen 99 en 100 erg simpel. 
In de memorie van antwoord wordt 
ter verdediging hiervan een beroep 
gedaan op het doel van de wet, 
namelijk te komen tot een overzichte-
lijk, doelmatig werkend en controleer-
baar geheel van samenwerkingsrela-
ties. Dat doel is inderdaad prima, 
maar het moet wel door de betrokken 
gemeenten gerealiseerd worden en 
het is bekend dat het met kwaadwil-
lende honden slecht hazen vangen is. 
Misschien geeft de minister de 
voorkeur aan een andere diersoort. In 
dat geval mag ik hem misschien 
herinneren aan een parabel van 
Schopenhauer, die ik in de literatuur 
over dit wetsontwerp tegenkwam. 

De bekende filosoof vertelde van 
een groep stekelvarkens die op een 
winterdag zo dicht mogelijk op elkaar 
kropen om van eikaars warmte te 
genieten. Maar spoedig voelden zij 
eikaars stekels en dat dwong hen 
weer om uit elkaar te gaan. Tot zij 
weer de behoefte aan warmte gingen 
voelen. Zo werden zij heen en weer 
gedreven tussen het ene en het 
andere kwaad, totdat zij een gemiddel-
de afstand van elkaar vonden waarop 
ze het meest draaglijk samen konden 
zijn. 

Nu was optimisme niet de meest 
bekende eigenschap van Schopenhau-
er, maar iets van het dilemma van de 
stekelvarkens doet zich toch voor bij 
elke intergemeentelijke samenwer-
king. Zij komt niet uitsluitend tot 
stand vanwege het ideële doel: het 
algemeen belang. De individuele 
gemeenten zullen een vorm van 
samenwerking ook iets van het eigen 
gemeentelijk belang moeten herken-
nen. Dat blijkt ook wel uit artikel 99, 

dat voor het doen van een aanwijzing 
een zwaarwegend openbaar belang 
vereist. Maar als het om zo'n zwaarwe-
gend openbaar belang gaat, dan is het 
toch ook aan te nemen dat het overgrote 
deel van de betrokken gemeenten dit 
belang zal zien en dan mag een 
gemeentebestuur toch ook verlangen 
dat het niet zomaar gedwongen zal 
worden een deel van zijn autonome 
taken en bevoegdheden te delen met 
andere gemeenten? 

Dwang tot samenwerking kan nodig 
zijn, maar het is een slechte start als 
het zo moet. Daarom geef ik er de 
voorkeur aan de eis te handhaven dat 
voor het opleggen van een regeling 
de instemming van ten minste de 
helft van de deelnemende gemeenten 
nodig is. 

Een op zich zelf goede maatregel, 
die in incidentele gevallen toch 
onnodig knellend kan zijn, betreft de 
procedure voor vaststelling van de 
begroting van een openbaar lichaam. 
Vóór 1 juli moet de begroting zijn 
vastgesteld. In de praktijk betekent dit 
dat het opstellen van de begroting in 
maart of begin april moet plaatsvinden. 
In het eindverslag heb ik gewezen op 
de bezwaren van zo'n vroege vaststel-
ling voor openbare nutsbedrijven. De 
minister onderkent de bezwaren, 
maar hij wil voorrang geven aan het 
belang van een uniforme regeling. 
Worden wij echter zo niet de gevan-
genen van ons eigen systeem? 

Een vroege vaststelling is van 
belang voor de ramingen in de 
gemeente- en provinciale begroting. 
Maar dit argument speelt toch niet als 
het nutsbedrijven betreft die geen 
financiële relaties hebben met de 
gemeentebegroting? Daar staat dan 
tegenover, dat met name de begroting 
van een gasbedrijf die zo vroeg in het 
jaar is vastgesteld, op niet veel meer 
dan lucht gebaseerd kan zijn. 

Ik neem ten minste aan, dat minister 
Rietkerk niet de toezegging van zijn 
ambtgenoot van Economische Zaken 
heeft gekregen dat de gasprijzen voor 
het volgend jaar al in maart of begin 
april zullen zijn vastgesteld. Mijn 
vraag is dan ook concreet: wat zou 
zich verzetten tegen het openen van 
de mogelijkheid in een gemeenschap-
pelijke regeling af te wijken van de 
wettelijke termijnen ten aanzien van 
die begrotingsvoorbereiding als er 
geen financiële band bestaat met de 
begrotingen van gemeenten en 
provincies? Het gaat daarbij dus om 
een beperkte categorie. 

Van de begroting naar de bekosti-
ging van de nieuwe wet is een kleine 
stap. Nu de samenwerking van 
gemeenten duidelijk in de sfeer van 

verlengd lokaal bestuur ligt, is het 
juist de financiële verantwoordelijk-
heid ook bij de deelnemers aan een 
regeling te leggen. Twee vragen 
blijven dan over: 

1. Wat zijn de gevolgen voor de 
bestaande pregewesten en 

2. in hoeverre is er sprake van extra 
taken voor de lagere overheden? 

De regering erkent dat dit laatste 
zich tot op zekere hoogte voordoet. 
Op welke kosten heeft zij dan het 
oog? Op die van de ombouw van 
bestaande regelingen, of heeft zij ook 
meer structurele meerkosten op het 
oog? Waarop zijn de bedragen van f3 
miljoen tot f 13 miljoen gebaseerd die 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag worden genoemd? Kan 
de staatssecretaris aannemelijk 
maken dat deze bedragen niet tot 
stand gekomen zijn als kruimels die 
van de rijkstafel vielen, maar dat zij 
een reële benadering zijn van de extra 
kosten? 

Mijnheer de Voorzitter! In het begin 
van mijn bijdrage stelde ik, dat de 
gemeenschappelijke regeling niet dé 
oplossing is van de bestuurlijke 
problematiek, maar dat zij wel een 
bijdrage kan leveren aan zo'n oplos-
sing. Het wetsontwerp nu overziende, 
handhaaf ik deze conclusie. Het 
ontwerp is waard wet te worden, 
maar het draagt op onderdelen toch 
nog te veel de sporen van een goed 
bedoelde uniformiteit, die niet altijd 
aansluit bij de behoeften van de 
praktijk. Als de behandeling in deze 
Kamer ertoe leidt het wetsontwerp 
wat meer in de praktijk te laten 
wortelen, heb ik er vertrouwen in dat 
de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen weer geruime tijd haar diensten 
kan bewijzen. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij kunnen kort zijn. Wij 
staan in grote lijnen positief ten 
opzichte van het voor ons liggende 
voorstel, zeker na de wijzigingen die 
het heeft ondergaan. Het voorstel 
strookt met onze opvatting, dat 
intergemeentelijke samenwerking 
nuttig en nodig is om gemeenschap-
pelijke taken te behartigen. Daarbij 
staat voor ons voorop dat bepalend is 
wat gemeenten zelf gemeenschappe-
lijk aan taken wensen te behartigen, 
alsmede dat de gemeentebesturen 
volstrekte controle hebben en houden 
over de taakvervulling. Het moet dus 
een verlengd lokaal bestuur zijn, dat 
niet op zichzelf staat, maar dat 
duidelijk en direct verbonden is met 
de lokale democratie waaraan het 
verantwoording verschuldigd is. 
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Dat laatste is voor ons van essentieel 
belang. Hierbij geldt de betrokkenheid 
van de locale democratie voor het 
gehele politieke spectrum daarvan. Ik 
sluit mij wat dit betreft dus aan bij 
hetgeen mevrouw Wessel daarover 
opmerkte. Wij zouden het in ieder 
geval betreuren als de betrokkenheid 
door een bepaalde wijze van vertegen-
woordiging alleen voorbehouden zou 
zijn aan de grote partijen die de dienst 
uitmaken. 

Wi j waren en zijn tegen een vierde 
bestuurslaag, hetzij direct, hetzij 
indirect. Dat wi l zeggen, dat wi j ook 
tegen constructies zijn die aan een 
intergemeentelijke samenwerking een 
zelfstandige status zouden geven. Wij 
zijn namelijk van mening dat een 
goed ontwikkeld stelsel van interge-
meentelijke samenwerking met een 
behoorlijke taakbehartiging en een 
deugdelijke verantwoording op 
gemeentelijk niveau van groot belang 
is met het oog op een ander heet 
hangijzer, te weten de gemeentelijke 
herindeling. 

Wij zijn het eens met hetgeen in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag staat, namelijk dat door middel 
van intergemeentelijke samenwerking 
kan worden voorkomen, dat altijd 
naar het verregaande middel van 
gemeentelijke herindeling moet 
worden gegrepen. Dat dit, zoals ook 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag staat, altijd gepaard moet 
gaan met even sterke, lees evengrote, 
partners in de samenwerking, staat 
voor ons niet bij voorbaat vast. Er 
wordt als argument voor een gemeen-
telijke herindeling wel eens aange-
voerd dat er in een herindelingsgebied 
zoveel gemeenschappelijke regelingen 
zijn. In de praktijk blijkt dan vaak dat 
na herindeling het aantal niet bedui-
dend afneemt. Als zodanig is het dus 
geen sterk argument voor een 
gemeentelijke herindeling. Voorts 
plaats het de intergemeentelijke 
samenwerking eigenlijk in een slecht 
daglicht. Het is een slechte zaak als er 
sprake is van veel gemeenschappelijke 
regelingen. Wij menen dat dit op 
zichzelf niet slecht is, als de gemeen-
schappelijke regelingen maar deugde-
lijk verankerd zijn in de lokale demo-
cratie en ook onderling op een goede 
manier zijn georganiseerd. 

Vervolgens wil mijn fractie nog vier 
punten naar voren brengen. Men zal 
het ons niet euvel duiden dat wi j ons 
daarbij mede baseren op de reactie 
van de club die op dit moment een 
congres houdt, namelijk de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. 

Allereerst gaat het om artikel 12, 
over de vormgeving van de informa-
tievoorziening en de verantwoordings-
plicht van een lid van het algemeen 
bestuur ten opzichte van de gemeen-
teraad die hem of haar heeft afgevaar-
digd. Wij wil len graag een reactie van 
de minister op de suggestie om deze 
bepalingen opte nemen indeGemeen-
tewet. 

Een tweede punt betreft de verant-
woording van het dagelijks bestuur 
van een gemeenschappelijke regeling 
aan het algemeen bestuur. Is het 
voorstelbaar dat daarover een 
bepaling wordt opgenomen, analoog 
aan hetgeen in de Gemeentewet staat 
over de relatie tussen de raad en het 
college van burgemeester en wethou-
ders? 

Het derde punt betreft de financiële 
middelen. Geconstateerd wordt dat 
deze volstrekt onvoldoende zouden 
zijn en dat het uiteindelijk beschikbare 
bedrag van f 13 min. verreweg 
ontoereikend is en dat er een veelvoud 
nodig zal zijn om aan de intergemeen-
telijke samenwerking ook een duidelij-
ke onderbouwing te kunnen geven. 
Daarbij zullen niet alleen het gezamen-
lijk behartigen van bestaande taken, 
maar vooral ook het gaan behartigen 
van nieuwe taken als gevolg van bij 
voorbeeld decentralisatie van rijksta-
ken aanzienlijk meer middelen 
vergen. 

Wij menen dat hierover absoluut 
nader onderzoek nodig is. Wij sluiten 
ons wat dit betreft aan bij de vragen 
van de heer Schutte. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken over de kwestie van de 
aanwijzingsbevoegdheid volgens de 
artikelen 99 en 100. Het komt erop 
neer dat hetzij provinciale staten, 
hetzij de Kroon via provinciale staten, 
hetzij de Kroon rechtstreeks samen-
werking kunnen opleggen. Wij vinden 
dit een tegenstelling in zichzelf, met 
andere woorden, dit verdraagt zich 
slecht met het principe dat interge-
meentelijke samenwerking verlengd 
lokaal bestuur is. Wij verwijzen 
daarbij naar de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, waarin staat dat 
een oplossing van de regionale 
problematiek gezocht moet worden 
vanuit een zo laag mogelijk bestuurlijk 
niveau. Wij denken dat het opleggen 
van samenwerking via de artikelen 99 
en 100 eigenlijk geen verlengd lokaal, 
maar een verlengd centraal bestuur is. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Met gemeenschappelij-
ke regelingen hebben vri jwel alle 700 
gemeenten in Nederland te maken. 

Zeist neemt hierin overigens geen 
aparte plaats in, alhoewel het wel een 
beetje hierop lijkt, want ik ben al de 
derde spreker uit de gemeente Zeist 
vanavond. 

Na alle voorpostengevechten over 
de organisatie van het binnenlandse 
bestuur, lijkt dit wetsvoorstel geen 
aanleiding meer te geven tot funda-
mentele controverses. De ene betrok-
kene toont zich tevreden, de andere 
heeft zich min of meer mokkend bij de 
situatie neergelegd. 

Wij vinden het vooral van belang 
dat de meest betrokkenen, de gemeen-
ten, volgens commentaren van hun 
organisatie, zich goed tot vrij redelijk 
in de voorgestelde gewijzigde opzet 
van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen kunnen vinden. De 
voornaamste basis voor de vrij 
algemene instemming met de 
voorstellen ligt waarschijnlijk in het 
algemene onbehagen over de praktijk 
van het huidige stelsel. Ook onzerzijds 
zijn ordening en sanering van de 
wirwar van gemeenschappelijke 
regelingen van meet af aan als 
positief verwelkomd. 

Het nut van gemeenschappelijke 
regelingen is echter door ons nimmer 
betwist. Integendeel, in het algemene 
kader van de organisatie van het 
binnenlands bestuur hebben wi j meer 
dan eens onze beduchtheid voor een 
vierde bestuurslaag uitgesproken. 
Daarom was het ons welkom dat 
zowel de denkbeelden van de gewes-
ten als van de provincies nieuwe stijl 
na ampele overweging het veld 
hebben moeten ruimen. Uiteraard 
hebben wij nauwlettend toegezien dat 
niet via een nieuwe Wetgemeenschap-
pelijke regelingen, zonder dat het met 
zoveel woorden genoemd zou 
worden, toch weer een extra bestuurs-
laag geschapen zou worden. Wij 
hebben ons vooral deze vraag moeten 
stellen toen de ook door ons bepleite 
schrapping van artikel 23 van het 
ontwerp plaatsvond. Nu kan de 
intergemeentelijke samenwerking ook 
de bevoegdheden planning, coördina-
tie en sturing omvatten. 

Begrijpen wi j de minister goed dat 
voor hem het kenmerk van een 
afzonderlijke bestuurslaag gelegen is 
in de vraag, of er al dan niet recht-
streekse verkiezingen voor het 
samenwerkingsverband mogelijk zijn? 
Is dit overigens niet een al te formele 
benadering? Kan juist niet de materiële 
situatie ten aanzien van het niveau 
waarop de bestuursbeslissingen 
vallen, aanleiding zijn om van een 
vierde bestuurslaag te spreken, 
weliswaar zonder rechtstreekse 
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controle van een vertegenwoordigend 
orgaan? 

Een ander gevaar waarvoor wij 
vreesden binnen het kader van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, 
was dat er een vorm van hiërarchie 
ten aanzien van de gemeenten zou 
ontstaan. Het aanhalen van banden 
tussen de gemeenschappelijke 
regelingen en de deelnemende 
gemeenten beoordelen wij als 
zodanig positief. Hetzelfde geldt voor 
de bundeling en de integratie van de 
gemeenschappelijke regelingen. 

Voor samenwerking op basis van 
dwang zijn wij echter altijd zeer 
beducht geweest, meest van al 
vanwege het te verwachten resultaat. 
Zo hebben wij ook nimmer geloofd in 
afgedwongen solidariteit als het ging 
om collectieve voorzieningen van 
allerhande aard. Wij nemen dit 
standpunt uiteraard niet in omdat wij 
principiële tegenstanders zouden zijn 
van een zekere dwang. Aan dwang 
valt, vooral in het staatsbestuur en 
trouwens evenmin in de verhouding 
van overheid en onderdaan, niet 
geheel te ontkomen. De mogelijkheid 
van dwang, ook in de onderlinge 
relatie van organen, met openbaar 
bestuur belast, is misschien wel hèt 
kenmerk van een staatsorganisatie. 
Gelukkig blijkt in de praktijk dat 
dwang ook nog wel eens een heilzame 
uitwerking heeft. 

Dit alles erkennend,zijnwij natuurlijk 
geen voorstander van overbodige 
dwang, ook niet als het om gemeen-
schappelijke regelingen gaat. De 
belangenbehartiging moet uiteindelijk 
centraal staan. Zo zien wij voorshands 
geen reden om gemeenten die een 
gezamenlijk belang goed behartigen 
en die zich overigens ook aan het 
stramien van de nieuwe wet willen 
onderwerpen, maar die niet wensen 
deel te nemen aan een gemeenschap-
pelijke regeling binnen het totale 
samenwerkingsgebied, daartoe 
desondanks te verplichten. Om 
gemotiveerde redenen zouden 
uitzonderingen toegelaten moeten 
worden. Blijkbaar wil de minister dat 
niet. Hij heeft ons echter niet overtui-
gend duidelijk weten te maken dat 
zulke uitzonderingen ontoelaatbaar 
zijn. Misschien wil hij er nog eens op 
terugkomen. 

Het lijkt ons echter theoretisch ook 
denkbaar dat een bepaalde gemeente 
juist wel aansluiting bij een gemeen-
schappelijke regeling zou wensen, 
maar dat de andere gemeenten dit 
niet wensen of zulke onereuze 
voorwaarden stellen, dat deze wel 
onacceptabel moeten zijn voor zo'n 
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gemeente. Is dit een puur theoretische 
gedachte of zou er een concrete 
voorziening nodig zijn voor het geval 
zulk een situatie zich zou voordoen? Is 
deze kwestie, als zij realiteitsgehalte 
zou blijken te bezitten, voorzien en is 
zij oplosbaar met behulp van de thans 
voorgestelde wettelijke instrumenten? 

Hoe staat de minister intussen 
tegenover het opleggen van een 
regeling - zeg maar: verplichte 
samenwerking - als het merendeel 
der gemeenten dat niet zou wensen? 
Zou men toch niet de eis moeten 
stellen dat ten minste de helft van het 
aantal in aanmerking komende 
gemeenten zich voor zo'n samenwer-
king heeft verklaard? Of zou de 
minister misschien andere criteria 
willen hanteren? 

Wij onderschrijven de grondgedachte 
van een wettelijke regeling, namelijk 
dat voor de oplossing van regionale 
problematiek het accent bij de gemeen-
te dient te liggen en dat, waar nodig, 
de hulp van intergemeentelijke samen-
werking moet worden ingeroepen. Het 
gaat er dan om een wetgeving te 
ontwerpen die aansluit bij de bestuur-
lijke en maatschappelijke realiteit, een 
wetgeving die tot oplossingen leidt die 
bestuurlijk werkbaar en democratisch 
verantwoord zijn. Vanuit deze confron-
tatie van theorie en praktijk zouden 
wij de minister evenwel nog gaarne 
enige vragen willen voorleggen. 
Voorkomen moet immers worden, dat 
de wet aan haar doel zou voorbijschie-
ten. 

Zo wil artikel 5 dat als regel een 
openbaar lichaam wordt ingesteld. 
Slechts in bijzondere gevallen kan 
volstaan worden met een gemeen-
schappelijk orgaan. Zo'n openbaar 
lichaam, gesteld dat de uitzondering 
niet in aanmerking komt, dient altijd 
een algemeen en een dagelijks 
bestuur te hebben. De vraag is of deze 
eis werkelijk zinvol is in alle gevallen, 
ongeacht de aard en de zwaarte van 
de regeling. 

Tevens bevat artikel 5 een absoluut 
verbod orn bij gemeenschappelijke 
regeling te besluiten tot het oprichten 
van en deelnemen in privaatrechtelijke 
rechtspersonen. Het valt te verstaan 
dat het openbaar bestuur zich primair 
dient te bedienen van de publiekrech-
telijke rechtspersoonsvorm. De vraag 
is echter of ook wat dit betreft, geen 
restrictief toe te passen uitzondering 
zou moeten worden toegelaten. De 
vraag is tevens, gelet op het over-
gangsrecht en de daarbij genoemde 
termijn van vijf jaar, of dit strikte 
voorschrift niet tot problemen voor de 
bestaande vormen van gemeenschap-
pelijke regelingen zal leiden. 

Gemeenschappelijke regelingen 

Wil de minister deze vragen nog 
eens aan een beschouwing onderwer-
pen? 

Eveneens een punt van praktische 
werkbaarheid betreft artikel 8, dat per 
se wil dat de voorzitter van het 
bestuur van een openbaar lichaam uit 
de deelnemende gemeenten of uit de 
waterschappen afkomstig is. Wij 
hebben bij de schriftelijke behandeling 
reeds vraagtekens achter dit voor-
schrift geplaatst. Wij konden en 
kunnen ons goed voorstellen dat het 
vertrouwen van samenwerkende 
gemeenten in de onpartijdige oplei-
ding van de besluitvorming mogelijk 
aanwezig onderling wantrouwen kan 
wegnemen. Iemand van buiten de 
kring van besturen der deelnemende 
gemeenten, die echter goed op de 
hoogte is van en vertrouwd met de 
eisen van het openbaar bestuur, zou 
onder omstandigheden mogelijk toch 
een nuttige bijdrage aan het welslagen 
van de samenwerking kunnen 
leveren. Daarvan zijn toch praktijkvoor-
beelden te geven, zowel bij de 
gemeenten als bij de watenschappen? 

Dat het aanhalen van de banden in 
de personele sfeer erdoor wordt 
afgezwakt - dit werd door de minister 
als een bezwaar tegen onze suggestie 
aangevoerd - lijkt ons meer van een 
dogmatische aard. Wij zouden de 
praktisch te bereiken resultaten toch 
op de voorgrond willen plaatsen en 
de doorslag willen laten geven. Om 
die reden zouden wij gaarne alsnog 
de gedachte van een onafhankelijk 
voorzitter onder de aandacht van de 
minister willen brengen. Het amende-
ment van de heer Stoffelen op stuk nr. 
28 spreekt ons dan ook zeer aan. 

Een opmerking van gelijksoortige 
aard is door een verwante fractie naar 
voren gebracht wat de gemeentesecre-
taris betreft. Hier is inderdaad het 
aspect aan de orde dat een ambtenaar 
niet door de gemeenteraad ter 
verantwoording kan worden geroepen 
of verplicht kan worden, inlichtingen 
te verschaffen. Daarom zou hij geen 
deel mogen uitmaken van het alge-
meen bestuur, maar wel - via artikel 
10 - van het dagelijks bestuur. In de 
huidige praktijk treden gemeentesecre-
tarissen op als leden van het algemeen 
bestuur. Is het zo praktisch om hen 
daar straks uit te weren, ook als het 
gaat om grootschalige regelingen van 
technisch of administratieve aard? 

Artikel 7 schrijft voor, dat de 
regeling het belang of de belangen 
moet vermelden ter behartiging 
waarvan zij is getroffen of gewijzigd. 
Tevens moet de samenwerkingsrege-
ling aangeven, welke bevoegdheden 
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de deelnemende gemeenten bij het 
aangaan van de regeling aan het 
samenwerkingsverband toekennen. 
Het gaat ons thans om dit laatste 
voorschrift. Betekent dit dat een 
wijziging in de bevoegdhedentoede-
ling zich moet voltrekken via een 
wijziging van de regeling? Onze vraag 
is of, als dit zo is, dit niet een te zware 
procedure is. 

Er is weliswaar voor elke deelnemen-
de gemeente een van voldoende 
waarborgen voorziene procedure 
nodig om wijziging tot stand te 
brengen in de bevoegdheidstoedeling 
dat geldt des te sterker wanneer er 
wijziging wordt gebracht in de 
belangen ter behartiging waarvan de 
regeling is getroffen - maar is het niet 
wat al te omslachtig als het om een 
nadere verfijning van de overgedragen 
bevoedheden gaat? Zou niet een 
meer hanteerbare oplossing daarin 
gevonden kunnen worden dat in de 
gemeenschappelijke regeling zelf 
regels opgenomen worden voor 
nadere wijziging van de bevoegdhe-
den? Als deze oplossing wenselijk 
geoordeeld zou worden, doet zich 
vervolgens de vraag voor of voor zulk 
een regeling in de gemeenschappelijke 
regeling niet een wettelijke basis 
geschapen zou dienen te worden. 

Dan is er nog artikel 12, dat betrek-
king heeft op de terugkoppelingspro-
blematiek, de informatie- en verant-
woordingsplicht. Deze bepaling is op 
zichzelf uiterst nuttig en noodzakelijk, 
want de praktijk van de min of meer 
gesloten circuitsis is bekend. De 
verklaring voor de ondoorzichtigheid 
en oncontroleerbaarheid van de 
gemeenschappelijke regelingen is, 
naar men ons vanuit de praktijk 
verzekert, gelegen in een volstrekt 
ongeclausuleerde delegatiepraktijk. 
Veel gemeenschappelijke regelingen 
bevatten immers de bepaling, dat 
voor de uitoefening van de opgedra-
gen bevoegdheid het algemeen en 
het dagelijks bestuur in de plaats 
treden van de raad en het college van 
B en W en dat ter zake geldende 
bepalingen van de Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing zijn. 

Daardoor weten niet alleen de 
gemeenteraad, maar ook burgemees-
ter en wethouders, en dan in het 
bijzonder de wethouder van Financiën, 
vaak niet wat er in de besturen van de 
gemeenschappelijke regeling omgaat. 
Het is zaak dat hierin verandering 
wordt gebracht. Artikel 12 is dan ook 
als een van de hoekstenen van de wet 
te beschouwen. 

De vraag is echter of de wettelijke 
voorschriften zich toch niet wat te 
veel tot de hoofdzaak beperken. Dient 
de wijze waarop het algemeen 
bestuur inlichtingen verstrekt en 
verantwoording aflegt niet in de 
gemeenschappelijke regeling te 
worden voorzien? Bij voorbeeld zou 
bepaald kunnen worden: Het alge-
meen bestuur doet de raden van de 
deelnemende gemeenten desge-
vraagd mededeling van zijn standpum 
ten en voornemens. Dit is een concrete 
suggestie van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Vervolgens dient zich in dit kader de 
vraag aan welke regels gelden voor 
de wijze waarop de leden van het 
dagelijks bestuur ter verantwoording 
kunnen worden geroepen door het 
algemeen bestuur. De suggestie is 
wel gedaan hiervoor de artikelen 87a 
en 129 van de Gemeentewet toepas-
selijk te verklaren. Zou de minister zijn 
standpunt hieromtrent kenbaar willen 
maken? 

Sinds de tweede nota van wijziging 
bepaalt het wetsvoorstel in artikel 20 
dat geschillen omtrent de toepassing 
van een regeling in de ruimste zin 
worden beslist door gedeputeerde 
staten en niet langer door de Kroon. 
De huidige wet biedt samenwerkende 
gemeenten de mogelijkheid geschillen 
in twee instanties te doen beslechten. 
In de praktijk van vele gemeenschap-
pelijke regelingen komt de bepaling 
voor dat het geschil aan gedeputeerde 
staten zal worden voorgelegd alvorens 
van de mogelijkheid van beroep op de 
Kroon gebruik te maken. Ook al 
behoeft men als zodanig geen 
bezwaar te hebben tegen het inwisse-
len van de Kroon door gedeputeerde 
staten, het indirect gevolg is toch dat 
de mogelijkheid van beslissing in 
twee instanties vervalt. 

Men kan natuurlijk onder de 
werking van de nieuwe wet een eerste 
instantie creëren door deze in de 
vorm van vrijwillige arbitrage of 
bindend advies in de regeling zelf op 
te nemen. Hoe kijkt de minister nu 
aan tegen het verloren gaan van de 
mogelijkheid te voorzien in de 
behoefte aan een beslissing in twee 
instanties? In de praktijk van de 
intergemeentelijke samenwerking 
bleek die behoefte te bestaan. 

Dan hebben wij nog een vraag over 
de samenwerkingsgebieden, meer in 
het bijzonder over het van rechtswege 
vervallen van de indeling in samenwer-
kingsgebieden na tien jaren. Zou het 
niet de voorkeur verdienen deze 
rigoureuze bepaling door een wat 
soepeler figuur te vervangen? Wij 

denken hierbij aan een bepaling dat 
na tien jaren moet worden bezien of 
de indeling nog voldoet. Ik wijs, ter 
vergelijking, op de procedure bij de 
bestemmingsplannen. Zouden wij 
over deze suggestie de gedachten van 
de minister mogen vernemen? 

Met het in de wet neerleggen van 
de bevoegdheid van de waterschappen 
om met elkaar gemeenschappelijke 
regelingen aan te gaan, kan worden 
ingestemd. Er kan ook mee worden 
ingestemd dat deze bevoegdheid niet 
in de Waterschapswet, maar in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
wordt verankerd. 

Er bestaan reeds verschillende 
gemeenschappelijke regelingen 
tussen waterschappen onderling. 
Deze zijn evenwel gebaseerd op de 
desbetreffende waterschapsreglemen-
ten. Het zijn dus geen gemeenschap-
pelijke regelingen in de zin van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Hoewel dus valt toe te juichen dat 
deze gemeenschappelijke regelingen 
thans een wettelijke basis verkrijgen, 
is niet geheel duidelijk of en zo ja in 
hoeverre deze wettelijke bevoegdheid 
voor de waterschappen meer mogelijk-
heden biedt dan de mogelijkheden die 
de waterschappen op grond van de in 
de waterschapsreglementen neerge-
legde bevoegdheden thans al hebben. 

Er wordt, anders dan bij de gemeen-
schappelijke regelingen tussen de 
gemeenten, niet voorzien in de 
mogelijkheid bij gemeenschappelijke 
regelingen een openbaar lichaam, 
dan wel een gemeenschappelijk 
orgaan in te stellen. Het argument van 
de regering om daarvan af te zien kan 
op zichzelf worden onderschreven. Bij 
de bepaalde taakstelling van het 
waterschap past het minder goed 
wanneer de met deze taakstelling 
samenhangende publieke bevoegdhe-
den zouden kunnen worden overge-
dragen. 

Overigens staat in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag: 

'Ook zal het niet licht mogelijk zijn 
dat de gemeenschappelijke regelingen 
tussen waterschappen voorzien in de 
overdracht van bevoegdheden'. 

Betekent dit dat de mogelijkheid 
van bevoegdheidsoverdracht ten 
principale niet moet worden uitgeslo-
ten? In ieder geval moet worden 
geconstateerd, dat blijkens sommige 
reglementen - ik noem het Algemeen 
Reglement voor de waterschappen in 
Zeeland, de artikelen 19 t/m 23) - de 
waterschappen op dit moment wèl 
bevoegdheden kunnen overdragen 
aan een gemeenschappelijk orgaan. 
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Komen de bepalingen in de water-
schapsreglementen betreffende de 
gemeenschappelijke regelingen van 
rechtswege te vervallen? Wat zal de 
status zijn c.q. worden van de eventu-
eel bij gemeenschappelijke regeling in 
te stellen of reeds ingestelde gemeen-
schappelijke diensten of andersoortige 
samenwerkingsverbanden? 

Daarbij kan worden opgemerkt, dat 
waterschappen niet alleen plegen 
samen te werken op technisch of 
technologisch gebied, zoals in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
enigszins wordt gesuggereerd, maar 
ook op administratief en fiscaal 
terrein, met name op het gebied van 
de heffing en invordering van de 
waterschapsbelastingen, in Noord-
Holland bij voorbeeld. Biedt de 
voorgestelde wettelijke regeling 
voldoende waarborg dat de water-
schappen op terreinen als deze 
efficiënt met elkaar kunnen samen-
werken? 

Mijnheer de Voorzitter! U zult 
hebben begrepen dat de hoofdlijnen 
van het wetsvoorstel met inbegrip 
van de incorporatie van de waterschap-
pen onze instemming hebben. Wij 
hebben wel duidelijk een aantal 
wensen, die wij zowel in de schriftelijke 
gedachtenwisseling alsook in deze 
bijdrage hebben geformuleerd. Ik 
dank de bewindslieden voor de 
tegemoetkomendheid in de achtereen-
volgende nota's van wijzigingen. Wij 
hopen dat die tegemoetkomendheid 
ook bij deze behandeling nog even 
wordt voortgezet. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorstel van wet 
gemeenschappelijke regelingen zal de 
partijpolitieke geesten niet of nauwe-
lijks in vervoering brengen. De 
betekenis van dit wetsvoorstel voor 
de lokale en provinciale bestuurders 
is er niet minder groot om. Velen 
hebben ons de laatste tijd indringend 
laten weten dat een spoedige behan-
deling van dit wetsvoorstel gewenst 
is. Men wil weten waaraan men toe is. 
Provincies zijn reeds druk bezig met 
het instellen van samenwerkingsgebie-
den. Sommige onder hen wachten 
met spanning de besluitvorming af 
ten aanzien van onder meer het 
probleem van de provinciegrens 
overschrijdende samen werkingsge-
bieden. In regio's waar al sinds 
geruime tijd hechtere vormen van 
samenwerking voorkomen, is men 
soms al druk bezig zich voor te 
bereiden op de situatie die intreedt na 

publikatie van het tot wet verheven 
wetsontwerp in het Staatsblad. 

De huidige minister van Binnenland-
se Zaken heeft snel na zijn ambtsaan-
vaarding de lijnen waarlangs hij zijn 
beleid met betrekking tot de organisa-
tie van het binnenlands bestuur wilde 
voeren, uitgezet in de nota Organisatie 
binnenlands bestuur. Tijdens de 
uitgebreide commissievergadering 
over de nota op 3 oktober 1983 heeft 
mijn fractiegenoot Lauxtermann als 
conclusie naar voren gebracht, dat de 
fractie van de VVD die nota in grote 
lijnen positief beoordeelt. Het is goed 
dat hier nog eens te herhalen, omdat 
de wijzigingen die het kabinet in het 
voorliggende wetsvoorstel in de loop 
van de parlementaire behandeling 
heeft aangebracht voor een belangrijk 
deel zijn terug te voeren op de 
hoofdlijnen in die nota zijn uiteengezet. 
Het beleid dat de minister voert op 
het terrein van het binnenlandsbestuur 
wordt gekenmerkt door het streven 
naar praktische oplossingen en het 
bereiken van een zo groot mogelijke 
doelmatigheid. Zelf verwoordde hij 
het tijdens de UCV als volgt: 

'Bij het zoeken naar een oplossing 
voor de problemen van het binnen-
lands bestuur is de drie-lagenstrucuur 
voor het kabinet uitgangspunt. 

Het Rijk, de provincie en de gemeen-
ten zijn als bestuurlijke hoofdstructuur 
voldoende. Het is ongewenst het 
karakter van het provinciale takenpak-
ket ingrijpend te wijzigen door 
gemeentelijke taken naar de provincie 
over te hevelen. Het verdient naar 
mijn opvatting de voorkeur, aan te 
sluiten bij de hoofdstructuur en bij de 
bestaande bevoegdhedenverdeling. 
Deze benadering is zowel praktisch 
als financieel verantwoord'. Even 
verder zei de minister: 'Het bestuur 
kan niet verloren blijven gaan in 
discussies over de structuur. Het 
bestuur moet doelmatig besturen'. 

Dus geen grootschalige concepties, 
die in de lange reeks van jaren dat 
over de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur is gesproken, al genoeg 
ter tafel zijn gebracht, maar praktische 
oplossingen met de beide voeten op 
de vloer. Toch is de jarenlang gevoerde 
discussie niet zonder nut geweest. Het 
diepgaand bespreken van allerlei 
mogelijkheden om tot een oplossing 
van de bestuurlijke problemen te 
komen, kan een duidelijker zicht 
geven op de weg die wél moet 
worden ingeslagen. 

Los van de trendbreuk in de jaren 
1975 en 1976, toen de wissel van ons 
binnenlands bestuur drastisch werd 
omgegooid door het meest wezenlijke 

vraagstuk, namelijk de vormgeving 
van de intergemeentelijke samenwer-
king op regionaal niveau onderge-
schikt te maken aan de gedachte dat 
een aantal grotere provincies zou 
moeten worden gesplitst om de dan 
te vormen zogenoemde provincies 
nieuwe stijl bij uitsluiting de bevoegd-
heid te geven om coördinerend en 
sturend op te treden op regionaal 
niveau, heeft in de discussie steeds 
centraal gestaan dat een reorganisatie 
van ons binnenlands bestuur in eerste 
instantie geboden was om een 
antwoord te geven op het probleem 
van de vele bestuurstaken die binnen 
de grenzen van de bestaande gemeen-
ten niet goed meer konden worden 
behartigd. Het klassieke antwoord 
hierop is lang geweest: samenvoeging 
van gemeenten. 

Na de oorlog verschoof het accent 
naar een gestructureerde samenwer-
king van gemeenten. De Wet gemeen-
schappelijke regelingen van 1980 
maakt het mogelijk, die behoefte aan 
samenwerking vorm te geven. In de 
huidige situatie gaan onder andere én 
de gemeentelijke herindeling én het in 
een nieuwe vorm gieten van interge-
meentelijke samenwerking hand in 
hand. Dat is ook nodig. Uit eigen 
ervaring weet ik dat, wanneer heel 
grote en hee! kleine gemeenten met 
elkaar moeten samenwerken, zeker in 
een situatie waarbij er een tamelijk 
verzelfstandigd samenwerkingsor-
gaan opereert, kleine gemeenten 
gauw het loodje dreigen te leggen 
omdat het samenwerkingsorgaan 
zonder strakke banden met zijn 
deelnemers en met een tamelijk 
autonoom begrotingsbeleid gauw 
dreigt te varen op het kompas van de 
grote gemeenten. Zonder te streven 
naar uniformiteit in gemeente-om-
vang, is samenwerking het beste 
gediend met zo gelijkwaardig mogelij-
ke en liefst krachtige partners. 

Maar niet alleen de onderlinge 
verhoudingen zijn gediend met een zo 
groot mogelijke feitetijke gelijkwaar-
digheid. Ook in de relatie van de 
samenwerkende gemeenten met de 
provincies is het nodig dat men als 
krachtige eenheid kan functioneren. 
'Toch houdt menig lokaal bestuurder 
zijn of haar hart vast voor de gevolgen 
omdat een concurrentieslag tussen 
gemeenten en provincies wordt ge-
vreesd', zo staat te lezen in de Volks-
krant van 20 januari jl. Het blad 
vervolgt met de constatering: 'De 
provincies zitten goed in de middelen, 
zijn goed geëquipeerd en hebben 
geen belang bij sterke regio's in hun 
territorium omdat dat bedreigend is 
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voor de zeggenschap'. Hoewel de 
nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen uitgaat van de gedachte 
dat het straks zal gaan om het samen 
oplossen van grensoverschrijdende 
intergemeentelijke problemen, 
kunnen ook boven-gemeentelijke 
taken worden toegekend. Het gaat 
dan niet alleen om een goede samen-
werking tussen gemeenten, maar ook 
om de ruimte die de provincies al dan 
niet willen geven aan de inter- of 
boven-gemeentelijke samenwerking. 

Met andere woorden: Niet alleen 
van belang is de verhouding tussen 
de gemeenten onderling, maar ook de 
houding van de provincies tegenover 
de samenwerkende gemeenten. Wil 
de minister reageren op de door mij 
geciteerde passage uit de Volkskrant 
dat de provincies geen belang zouden 
hebben bij sterke regio's in hun 
territorium omdat dat bedreigend is 
voor de zeggenschap? 

Ziet hij die gevaren en, zo ja, hoe 
denkt hij hier dan, al dan niet binnen 
het kader van de instrumenten die in 
dit wetsontwerp worden aangereikt, 
op te reageren? 

Het uitgangspunt, mijnheer de 
Voorzitter, ligt echter bij de samenwer-
kende gemeenten. Hoewel de nood-
zaak daartoe aanwezig is, zal men her 
en der in het land verschillend 
reageren. In nogal wat gemeenteraden 
kom je knorrende raadsleden tegen 
als je spreekt over gemeenschappelijke 
regelingen. De in de memorie van 
toelichting geopperde bezwaren 
tegen de huidige wet - ondoorzichtig-
heid door de veelheid van regelingen, 
het risico van facetbestuur met 
onvoldoende garanties om te komen 
tot een samenhangend beleid en de 
voor de raad vaak gebrekkige moge-
lijkheden om publieke en politieke 
controle uit te kunnen oefenen -
hebben in nogal wat situaties tot 
kopschuwheid geleid. 

Aan de andere kant zien wij situaties 
bij samenwerkingsverbanden en 
pregewesten die wel meer samenhan-
gend bestuur en publieke en politieke 
controle kennen, maar ook daar tref je 
in gemeenteraden weerstanden aan, 
omdat ook in die gevallen raden 
geconfronteerd worden met besluiten 
die ze meestal alleen maar hebben te 
slikken. Het risico is daarom niet 
geheel denkbeeldig dat niet zozeer 
colleges van burgemeester en 
wethouders, maar wel gemeenteraden 
de overgang van de oude naar de 
nieuwe situatie zullen gebruiken om 
eens goed na te denken over de vraag 
hoe ver men wil gaan met samenwer-

king, met bundeling en integratie van 
gemeenschappelijke regelingen. 

Zo'n bezinning kan geen kwaad, 
maar zal er toch niet toe mogen 
leiden dat bestuurlijk gewenste 
samenwerking achterwege blijft. Het 
zal echter wel nodig zijn om bij de 
beoordeling van de mate waarin 
bundeling van regelingen tot stand 
komt en de tijd die daarmee gemoeid 
zal zijn de nodige soepelheid te 
betrachten. Deelt de minister deze 
mening en wil hij daarop zijn reactie 
geven, mede in het licht van de in het 
wetsontwerp opgenomen daartoe 
strekkende bepalingen? 

Wil de erkenning van de waarde 
van het gemeenschappelijk werken 
aan de oplossing van grensoverschrij-
dende problemen werkelijk beleefd 
worden in de gemeenten en dus ook 
met name in de gemeenteraden, dan 
zal de participatie in openbare 
lichamen en gemeenschappelijke 
organen niet beperkt mogen blijven 
tot colleges van burgemeester en 
wethouders. Wij kunnen en mogen op 
dit punt naar onze opvatting geen 
voorschriften geven, maar erkent de 
minister het belang van deelname in 
openbare lichamen en gemeenschap-
pelijke organen van leden van de raad 
naast leden van de colleges van 
burgemeester en wethouders? Zo ja, 
welke mogelijkheden ziet hij dan om 
zulks te bevorderen? Verdient het in 
dit licht gezien geen aanbeveling om 
zijn voornemens met betrekking tot 
de verlaging van de vergoeding aan 
raads- en statenleden nog eens in 
heroverweging te nemen? 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de positie en de rol van de 
gemeentesecretaris in het kader van 
deze wet. De VVD-fractie onderschrijft 
de opvatting van de regering dat het 
opnemen van de gemeentesecretaris 
in hetalgemeen bestuur opgespannen 
voet staat met de geldende verhoudin-
gen binnen het gemeentelijk bestel, 
volgens welke een ambtenaar niet 
door de gemeenteraad, in de zin zoals 
wij die zouden willen verstaan, ter 
verantwoording kan worden geroepen, 
of verplicht kan worden in een 
bepaalde zin inlichtingen te verschaf-
fen. De VNG schrijft in haar brief van 
15 mei jl. aan deze Kamer dat verschil-
lende gemeenschappelijke regelingen, 
zoals IZA-regelingen, bestuursscholen, 
regionale automatiseringscentra en 
streekarchivariaten, thans gemeente-
secretarissen als leden van het 
algemeen bestuur kennen en dat zulks 
in de praktijk van de intergemeentelijke 
samenwerking niet als ongewenst 
wordt beschouwd. 

Het CIVOB dringt er bij de Kamer op 
aan, het wetsontwerp zodanig aan te 
passen dat gemeentesecretarissen en 
griffiers ook in de toekomst direct 
betrokken kunnen blijven bij het 
bestuur van het bestuursdienstonder-
wijs, dè bedrijfsopleidingen voor de 
lagere publiekrechtelijke lichamen. De 
VVD-fractie onderschrijft de motive-
ring van de regering, maar toch kan 
zij zich situaties indenken als door de 
VNG en het CIVOB aangedragen, 
waarin op de een of andere wijze de 
participatie en betrokkenheid van met 
name gemeentesecretarissen een 
welkome verrijking van het bestuurlijk 
handelen zou kunnen zijn. 

Zou de minister nog eens uiteen 
willen zetten, welke mogelijkheden 
het wetsvoorstel op dit punt nu 
precies biedt, om daarmee tevens 
duidelijk te maken dat de door 
sommigen gewenste wijziging van 
het wetsvoorstel door expliciet op te 
nemen dat gemeentesecretarissen in 
het algemeen bestuur van een 
regeling opgenomen zouden kunnen 
worden, feitelijk overbodig is? En wat 
te denken van het eventueel instellen 
van een 'college van toezicht' of het 
oprichten van een stichting waarin de 
overheid participeert? 

De heer Schutte (GPV): Hoe denkt de 
heer Franssen over het benoemen 
van gemeentesecretarissen als lid van 
het dagelijks bestuur van een regeling, 
wat volgens de wetstekst wel mogelijk 
is? 

De heer Franssen (VVD): Deze 
interruptie geeft mij de gelegenheid, 
de minister nog eens de vraag voor te 
leggen, of het juist is dat de mogelijk-
heid daartoe wordt geboden in het 
tweede lid van artikel 10 van het 
wetsvoorstel. 

De heer Schutte (GPV): Zou de heer 
Franssen die mogelijkheid dan 
gewenst vinden? 

De heer Franssen (VVD): Daarop wil 
graag terugkomen in tweede termijn, 
als ik het antwoord van de minister 
heb gehoord. Dan zie ik opnieuw een 
boeiende gedachtenwisseling met de 
heer Schutte op dit punt tegemoet. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
wetsvoorstel wordt uitgegaan van 
ordening van gemeenschappelijke 
regelingen, tot uiting komend in het 
tot stand komen van samenwerkings-
gebieden en toe te passen bundeling 
en - waar gewenst - integratie. Bij die 
indeling in samenwerkingsgebieden 
is de gedachte van de '2-modellen' 
geponeerd: een subregionale indeling 
voor kleinschalige taken en een 
regionale voor grootschalige taken. 
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Wij wijzen evenals de regering de 
indeling in twee niveaus af, maar met 
de heer Schutte vraag ik mij af, welke 
sanctie er is als de provincies toch 
overgaan tot die indeling op twee 
niveaus. 

De regering geeft aan, dat een 
indeling op één niveau meer voor de 
hand liggend is, gekoppeld aan de 
mogelijkheid van uitzonderingen. 
Daarbij zullen aard en schaal van de 
regeling normerend werken. Wil de 
minister daar eens voorbeelden van 
geven? Tot hoe ver reikt die onthef-
fingsmogelijkheid? Ik vraag dit om in 
de praktijk van het werken met die 
ontheffingsmogelijkheid niet al te zeer 
in een grijze zone tussen de twee 
theoriën terecht te komen. 

In dit verband leg ik de minister nog 
een gedachte voor van het stadsge-
west 's-Hertogenbosch. Men stelt dat 
het, wil vermeden worden dat 
integratie onmogelijk wordt, dan wel 
dat gemeenten in een dwangpositie 
geraken omdat toevallig enkele 
gemeenten in het samenwerkingsge-
bied bij het aangaan van een regeling 
nog verplichtingen elders hebben 
ofwel omdat om welke reden dan ook 
die gemeenten op dat moment nog 
geen behoefte aan samenwerking 
hebben, mogelijk gemaakt moet 
worden, de regeling toch voor het 
gehele samenwerkingsgebied te 
treffen, waarbij een geïntegreerde 
regeling tot stand komt zonder dat 
daaruit voor elke gemeente de 
verplichting voortvloeit, de diensten 
van de regeling af te nemen. Graag 
een reactie van de minister hierop, 
want men heeft ons verteld dat men 
in het verleden met die constructie 
zeer doeltreffend heeft kunnen 
werken. 

Bundeling van gemeenschappelijke 
regelingen is verplicht. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
geeft de regering echter wel aan, dat 
de lagere overheden in concrete 
gevallen zelf zullen moeten bepalen, 
hoe ver zij met bundeling willen gaan: 
'Zij zijn het, die nadere invulling 
dienen te geven aan de begrippen 
aard en schaal.' Hoe moet in dit 
verband het woord 'schaal' precies 
worden begrepen, in relatie tot de 
verplichting voor de provincie om 
samenwerkingsgebieden aan te 
wijzen? Of is hier sprake van twee 
verschillende soorten schalen? Ik 
vraag de minister ook, het begrip 
'bundeling' nog iets te concretiseren. 
Wij zijn het met de regering eens dat 
integratie niet verplicht moet worden 
gesteld, mede omdat er een per 
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streek verschillende mate van ontwik-
keling van intergemeentelijke samen-
werking te constateren is. Maar naar 
onze opvatting vloeit uit het uitgangs-
punt van de ordening wel de noodzaak 
van een zo groot mogelijke bundeling 
voort. Waarom dan die aarzeling? 

Een belangrijk punt van discussie is 
geweest de materie die in artikel 7 
geregeld wordt, met name de proce-
dure dat voor elke nadere taakopdracht 
aan de gemeenschappelijke regeling 
die niet expliciet als belang is genoemd 
in de regeling zelf, de regeling 
gewijzigd moet worden. 

De regering beantwoordt die kritiek 
door te stellen dat de vraag, welke 
taken en bevoegdheden een regeling 
bezit zo belangrijk wordt geacht dat 
een voor elke individuele gemeente 
van voldoende waarborgen voorziene 
procedure nodig is om wijziging in die 
taak- en bevoegdheidstoedeling te 
brengen. De vraag is echter wel, of 
deze strakke procedure zich wel 
verdraagt met een ander belangrijk 
uitgangspunt van het wetsvoorstel, 
namelijk het leggen van een grote 
mate van verantwoordelijkheid en 
vrijheid bij de gemeenten zelf. 
Bovendien kan men de open construc-
tie van de wet karakteriseren als een 
'stimulerend groeimodel', waarin 
ruimte aanwezig is om een geleidelijke 
ontwikkeling van de samenwerking 
mogelijk te maken. Daarnaast zal het 
niet altijd goed mogelijk zijn 'het 
belang of de belangen' waarvan in 
artikel 7 sprake is, van de aanvang af 
gedetailleerd te omschrijven. 

Wij leggen om die reden met enige 
klem aan de minister de gedachte 
voor, de gemeenten ook op dit punt 
de nodige vrijheid te laten om zelf te 
bepalen op welke wijze men tot 
wijziging van de regeling wenst te 
besluiten. Met de VNG zijn wij 
voorshands van oordeel dat waarbor-
gen voor de deelnemende gemeenten 
dan zijn gelegen in het feit dat zij zich 
bij het aangaan van de gemeenschap-
pelijke regeling al dan niet akkoord 
kunnen verklaren met de procedure 
die in de regeling en in de vereiste 
goedkeuring van de regeling door 
gedeputeerde staten is opgenomen. 
Ook daar is sprake van gemeen 
overleg. 

Een soortgelijke situatie doet zich 
voor bij artikel 29, waarin de procedure 
voor de vaststelling van de begroting 
en begrotingswijzigingen wordt 
voorgeschreven. Er is gesuggereerd 
dat begrotingswijzigingen die direct 
of indirect leiden tot verhoging van de 
gemeentelijke uitgaven, dezelfde 
procedure zouden moeten ondergaan 
als bij de vaststelling van de begroting. 

Gemeenschappelijke regelingen 

Als uitwerking zou zulks mogelijk zijn. 
Maar waarom ook hier niet de 
gemeenten zelf de nodige vrijheid 
gelaten, onder erkenning van het 
uitgangspunt van het wetsontwerp, 
namelijk dat de financiële banden 
tussen de deelnemende partners zo 
strak mogelijk dienen te zijn? De 
gemeenten zijn zelf - zeker in deze 
tijd - mans genoeg om te garanderen 
dat alles zo voordelig en efficiënt 
mogelijk geschiedt. 

Een van de grootste twistpunten in 
de voorgestelde regeling is het 
fenomeen van de provinciegrensover-
schrijdende samenwerkingsgebieden. 
De twee meest uiteenlopende opvat-
tingen zijn verwoord tijdens het op 17 
april j l. door het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband Noordwest-
Veluwe georganiseerde symposium 
over de wet gemeenschappelijke 
regelingen. De minister zei toen: 'In 
gebieden waar maatschappelijke en 
bestuurlijke samenhangen overwe-
gend de provinciegrens overschrijden, 
is er alle aanleiding een samenwer-
kingsgebied vast te stellen dat deze 
grens overschrijdt. De provinciegrens 
mag geen barrière vormen. Het niet 
instellen van samenwerkingsgebieden 
over de provinciale grenzen heen 
betekent dat de intergemeentelijke 
samenwerking tot uitzondering wordt 
verklaard waar zij regel zou moeten 
zijn. Dat is een slechte zaak.' 

De Gelderse gedeputeerde Fokkens, 
die bij die gelegenheid ook het woord 
voerde - mede in gezelschap van 
collega Schutte - vertolkte een 
gevoelen dat bij veel provincies leeft. 
Hij zei: 'De grensoverschrijdende 
regio betekent dat de daarin samen-
werkende gemeenten met twee 
provincies te maken hebben. Dat lijkt 
ons een nogal problematische zaak, 
die bepaald niet bijdraagt tot een 
verhoogde doelmatigheid van het 
openbaar bestuur.' De leden drie en 
vier van artikel 2 geven de procedure 
aan die bij het instellen van een 
provinciegrensoverschrijdend samen-
werkingsgebied moet worden gehan-
teerd, alsmede de wijze waarop het 
bevoegd verklaarde bestuur zijn 
bevoegdheid uitoefent. Het kan niet 
ontkend worden dat bij voorbeeld de 
provincie Gelderland veel met 
situaties van provinciegrensoverschrij-
dende samenwerking te maken heeft. 
Deze provincie grenst aan vijf — wellicht 
straks aan zes - andere provincies. 

In de meest onvoordelige situatie 
kan dat betekenen dat in alle gevallen 
het bevoegde bestuur het bestuur van 
een andere provincie is, met als 
gevolg dat niet onaanzienlijke proble-
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men ontstaan bij het vorm geven aan 
het integrale provinciale bestuur, 
mede gelet op de mogelijke omstan-
digheid dat bundeling en integratie 
niet in alle gebieden in dezelfde mate 
behoeft te worden gerealiseerd of zal 
worden gerealiseerd. Dan kunnen dus 
ook de afstemmingsproblemen 
tussen de verschillende onderdelen 
van het beleid per gebied verschillen. 
Alles hangt immers met alles samen. 

De minister stelt zich op dit punt 
hard op. Dat blijkt wel als je de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
nog eens goed tot je laat doordringen! 
Ik neem dan ook aan dat de minister 
zich heeft vergewist van de praktische 
consequenties van zijn keuze. De 
fractie van de VVD onderschrijft het 
uitgangspunt dat waar maatschappe-
lijke samenhangen provinciegrens-
overschrijdend zijn, intergemeentelijke 
samenwerking geboden is. De 
minister zal toch erkennen dat deze 
aanpak geen afbreuk mag doen aan 
de noodzaak om een integraal 
provinciaal beleid te kunnen voeren, 
of om tot voldoende afstemming te 
kunnen komen tussen enerzijds 
provinciaal beleid en anderzijds beleid 
in het kader van intergemeentelijke 
samenwerking, waar problemen 
ontstaan met betrekking tot wel en 
niet overgedragen bevoegdheden? 

In het kader van de provinciegrens-
overschrijdende samenwerking neemt 
overleg een belangrijke plaats in. Als 
dat overleg niet tot resultaat leidt, 
beslist één provinciaal bestuur. Over 
zo'n beslissing kunnen alle gemeenten 
tevreden zijn. Dan is er niets aan de 
hand. Echter - ik gebruik nu een 
voorbeeld dat het Gewest Midden-IJs-
sel heeft gehanteerd - als de Gelderse 
gemeenten het niet eens zijn 
met zo'n beslissing, kunnen zij een 
geschil forceren en op grond daarvan 
in beroep gaan. Bij wie? Bij het 
college van gedeputeerde staten van 
Overijssel, waarvan al een standpunt 
bekend is uit het vooroverleg met de 
provincie Gelderland. 

Door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten is daarom niet voor niets 
gepleit voor een geschillenbeslechting 
in twee instanties. Alvorens op dit 
punt een definitieve keuze te maken, 
hoor ik graag het oordeel van de 
minister. Ik ga ervan uit dat artikel 2b, 
lid 1, zich beperkt tot een beroep op 
de minister van Binnenlandse Zaken, 
louter met betrekking tot de indeling 
in samenwerkingsgebieden en dat 
voor het overige artikel 20 gelding 
heeft. Een dergelijke extra-beroepsmo-
gelijkheid zou ook van nut zijn in een 

situatie waarin twee provincies 
voortdurend van mening blijven 
verschillen en de gemeenten het 
steeds met dezelfde provincie eens 
zijn. Er zou dan een situatie kunnen 
ontstaan, waarbij één van de provin-
cies behoefte heeft aan een beroeps-
mogelijkheid. 

Tijdens de uitgebreide commissie-
vergadering over de Nota binnenlands 
bestuur heeft de heer Stoffelen enkele 
situaties aangegeven waarbij interge-
meentelijke samenwerking - al naar 
gelang de concrete situatie - makkelij-
ker of moeilijker zou zijn te realiseren. 
Over makkelijke situaties hoeven wij 
het hier vandaag niet te hebben. Er 
zijn echter ook regio's waar veel 
problemen om een gezamenlijke 
en/of regionale oplossing vragen en 
waar bovendien de opvattingen 
daarover nietgelijkzijn en/of belangen-
tegenstellingen heersen. In het 
algemeen spreek je dan over situaties 
die zich in de Randstad en met name 
in de grootstedelijke agglomeraties 
voordoen. 

Vrijwel gelijktijdig met dit wets-
ontwerp is het al dan niet splitsen van 
de provincie Zuid-Holland aan de 
orde. De minister van Binnenlandse 
Zaken heeft de Kamer in kennis 
gesteld van zijn voornemen om het 
wetsontwerp tot splitsing van Zuid-
Holland in te trekken. Dit onderwerp 
wil ik vandaag niet aan de orde stellen, 
mede omdat een ander lid van mijn 
fractie zich op die discussie uitermate 
verheugt. Gezien de eerdere opstelling 
van de minister, dat hij de oplossing 
van de regionale agglomeratieproble-
matiek wil laten lopen via het instru-
ment van de gemeenschappelijke 
regeling, rijst de vraag of hij in dat 
licht de problematiek in het huidige 
Rijnmondgebied wil beschouwen. 
Acht de bewindsman het instrument 
van de gemeenschappelijke regeling 
van voldoende oplossend vermogen 
in deze agglomeratieproblematiek? Is 
de huidige opzet van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen, met de 
conflict-oplossende rol van de 
provincie, naar zijn mening een 
adequaat instrument? 

Bij de discussies die in de loop van 
vele jaren in ons land zijn gevoerd 
over de wijze waarop de regionale 
agglomeratieproblematiek opgelost 
zou kunnen worden, heeft onder 
anderen deze minister aangegeven 
dat hij geen afwijkende bestuursstruc-
turen tussen en binnen de provincies 
wenselijk acht. Dit heeft naar zijn 
mening vooral betrekking op de 
functionele kant van het bestuur. Is de 
minister eveneens van mening dat er 

geen instrumentele bestuursverschil-
len mogen bestaan, bij voorbeeld in 
de verhouding provincies en de drie 
grote steden respectievelijk de 
overige gemeenten in hun regio? In 
dit verband wil ik eveneens vragen, 
hoe het is gesteld met de besluitvor-
ming inzake het al dan niet voortbe-
staan van de agglomeratie Eindhoven. 

Mijnheer de Voorzitter! Wil het 
beleid met betrekking tot de interge-
meentelijke samenwerking in samen-
werkingsgebieden reëel kans van 
slagen hebben, dan is niet alleen de 
wil van gemeenten van belang. Ik 
onderstreepte dat reeds eerder. Ook 
andere overheden zullen moeten 
bijdraaien om het bestuur in grenso-
verschrijdende situaties, meestal op 
regionale schaal, succesvol te maken. 
Met andere woorden: de indeling in 
samenwerkingsgebieden zal gevolgen 
moeten hebben voor de indeling in 
rayons van gedeconcentreerde 
rijksdiensten en van provinciale 
diensten. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag bevestigt de 
minister deze stelling. 

Onduidelijk is binnen welk tijdsbe-
stek een en ander zal plaatsvinden. 
Ook is van belang - ik zeg dat met 
enige nadruk - welke mogelijkheden 
de minister van Binnenlandse Zaken 
heeft ten opzichte van andere bewinds-
lieden om zowel bij de herindeling 
van rayons van gedeconcentreerde 
rijksdiensten als bij het wijzigen van 
gebiedsindelingen als uitvloeisel van 
bestaande en nieuwe wetgeving, op 
dit terrein coördinerend op te kunnen 
treden. Als een en ander niet als een 
aparte operatie wordt uitgevoerd, 
maar in samenhang met andere 
activiteiten, dan zal duidelijkheid over 
het tijdpad, de procedure en de 
bevoegdheden moeten bestaan, ook 
in relatie tot de tijd die gemeenten en 
provincies krijgen om tot bundeling 
en integratie over te gaan. Ik sluit mij 
wat dit betreft aan bij de vragen van 
de heer Schutte onder verwijzing naar 
artikel 103s. Ik wacht het antwoord 
van de minister op dit punt met 
belangstelling af. 

Ook bij de provincies zijn aanpassin-
gen nodig: begrenzing van streekplan-
gebieden, kaders voor het sociaal-eco-
nomisch beleid, het regionaal ver-
voersbeleid en de ziekenhuisverzor-
gingsgebieden. Gedeputeerde staten 
worden verplicht, bij de procedure tot 
vaststelling van de samenwerkingsge-
bieden hierover overleg te plegen met 
de betrokken ministeries. Wat is de 
aard van dit overleg: oriënterend of 
bindend? Welke rol speelt de minister 
van Binnenlandse Zaken hierbij? Wat 
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gebeurt er als de provincies, niettegen-
staande het gevoerde overleg, 
afwijkende beslissingen nemen? 

Versterking van de intergemeentelij-
ke samenwerking is een mooi principe. 
Aan alles hangt echter een prijskaartje. 
Wie zegt dat de regering een financieel 
ruimhartig beleid voert ten aanzien 
van de intergemeentelijke samenwer-
king heeft óf een vuiltje in zijn oog, óf 
een prop in zijn oren óf een graatje in 
zijn keel. 

De financiering van de intergemeen-
telijke samenwerking is een lied met 
veel coupletten. Bij de behandeling 
van de begroting van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken voor 1983, 
onderdeel financiën lagere overheden 
en Gemeentefonds heeft mijn collega 
Lauxtermann daarbij het volgende 
opgemerkt: 

Onze conclusie is dan ook dat de 
rijksbijdrageregeling van de pregewes-
ten zal moeten worden gehandhaafd 
totdat de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur haar beslag 
heeft gekregen en totdat de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is 
ingevoerd. Hiermee moeten dan de 
financiële implicaties van de gewest-
vorming zijn geregeld. 

De motie-Hennekam/Lauxtermann 
vormde de vertaling van die conclusie. 
Ook bij de behandeling van de Nota 
binnenlands bestuur in de uitgebreide 
commissievergadering van 3 oktober 
1983 is uitgebreid over deze materie 
gesproken. Collega Lauxtermann zei 
toen dit: 

De VVD-fractie is ook van mening 
dat verlengd lokaal bestuur een zaak 
is van de gemeente en derhalve van 
financiering door de gemeente.... Een 
abrupte afbraak van de rijksbijdrage-
regeling met gelijktijdige geleidelijke 
opbouw van de bijdrage via het 
Provinciefonds betekent in feite dat de 
bestaande samenwerkingsvormen de 
nek wordt omgedraaid. De VVD-fractie 
is dan ook van mening dat de regering 
alsnog moet afzien van de versnelde 
afbraak van de rijksbijdrageregeling. 
Die afbraak dient te beginnen nadat 
de discussie over de organisatie van 
het binnenlans bestuur zal zijn 
afgerond en dient geleidelijk te 
geschieden met een geleidelijke 
compensatie dan wel ineens, conform 
andere specifieke uitkeringen, maar 
dan eveneens met compensatie. 

Bij de behandeling van de begroting 
voor 1984 heeft collega Hermans 
woorden van gelijke strekking gespro-
ken. Als wij nog lang doorgaan, dan 
kunnen alle 36 leden van de VVD-fractie 
hun zegje hierover doen. 
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Niettemin houdt de regering 
halsstarrig vast aan haar voornemen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Dat 
is een aardig perspectief voor u. 

De heer Franssen (VVD): Ik zal het 
doorgeven. Ik geef nu het standpunt 
van de fractie van de VVD nog maar 
eens weer. 

Ten eerste is er het door de regering 
en Staten-Generaal beleden principe 
dat de sanering van de specifieke 
uitkeringen moet geschieden door 
integrale overheveling van de desbe-
treffende financiële middelen naar 
Gemeentefonds respectievelijk 
Provinciefonds. Dat heeft ons destijds 
ook de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën laten weten. Daaraan voldoet het 
voornemen van de staatssecretaris 
niet. 

Ten tweede dienen aanvang en 
tempo van beëindiging van de 
rijksbijdrageregeling synchroon te 
verlopen met het beschikbaar stellen 
van middelen om intergemeentelijke 
samenwerking op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen op 
gang te brengen en op gang te 
houden. Ook dat heeft ons destijds de 
Raad voor de Gemeentefinanciën 
meegedeeld. Daaraan voldoet echter 
het voornemen van de staatssecretaris 
ook niet. 

Ten derde is er het door de regering 
en Staten-Generaal beleden principe, 
dat ook in dit regeerakkoord is 
verankerd, dat wetgeving waarbij aan 
lagere publiekrechtelijke organen 
nieuwe taken worden opgedragen, 
van een prijskaartje behoort te zijn 
voorzien. 

Minister Rietkerk: Kunt u in dit kader 
het begrip 'nieuwe taken' wat toelich-
ten? 

De heer Franssen (VVD): Jawel. De 
regering gaat in de Wet gemeenschap-
pelijke regelingen uit van een nieuwe 
situatie waarin het aangaan en het tot 
uitvoering brengen van gemeen-
schappelijke regelingen gestalte moet 
krijgen. Bovendien wordt ervan 
uitgegaan dat een hoge mate van 
bundeling en integratie, ook in die 
delen van het land waar die nog niet 
tot stand zijn gekomen, tot de moge-
lijkheden behoren, ten einde de 
opvulling van het regionale gat in ons 
binnenlands bestuur zo goed mogelijk 
tot gelding te brengen. Dat kan dan 
tot consequentie hebben dat in die 
gebieden waar een verregaande mate 
van samenwerking gestalte zal 
krijgen, de financiële middelen die tot 
nu toe via de rijksbijdrageregeling 
daaraan zijn besteed, volstrekt 

Gemeenschappelijke regelingen 

onvoldoende zijn. Hierbij zie ik nog 
even voorbij de vraag die ik straks in 
dit verband zal stellen. 

Minister Rietkerk: U sprak van 
wetgeving waarbij aan lagere organen 
nieuwe taken worden opgedragen. U 
heeft mijn vraag nog niet beantwoord. 

De heer Franssen (VVD): Ik dacht van 
wel. Ik wijs op uw beantwoording van 
de vraag welke instrumenten deze 
wetgeving zal bieden. U legt de lagere 
organen een nieuwe wettelijke 
regeling op die in de praktijk tot een 
invulling zal moeten leiden, waarbij 
een, naar wij hopen, zo groot mogelijke 
bundeling en integratie zal plaatsvin-
den ten einde tot een oplossing van 
de intergemeentelijke problematiek te 
komen. In de gehele schriftelijke 
gedachtenwisseling geeft u ook aan 
dat er een rijksbelang mee gemoeid 
is. Vervolgens verklaart u aan de hand 
van dat rijksbelang de noodzaak om 
middelen over te hevelen naar de 
betreffende lagere organen opdat zij 
hun taak kunnen uitoefenen en een 
bijdrage kunnen leveren aan die zaken 
die het Rijk van betekenis vindt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vervolg 
thans mijn betoog. In casu betekent 
het aangeven van de kosten voor 
nieuwe taken dat het de provincies 
financieel mogelijk moet zijn de Wet 
gemeenschappelijke regelingen uit te 
voeren. Het betekent voorts dat, nu 
het vullen van het regionale gat per 
definitie een gemeenschappelijk taak 
behoort te zijn, de uitbreiding van die 
taak van de gemeenten financieel 
dient te worden gehonoreerd. 

Ten vierde achten wij het principieel 
onjuist het geld voor het regiobeleid 
via het Provinciefonds naar de 
gemeenten te sluizen nu er per 
definitie sprake is van een gemeente-
lijke zaak. De financiën moeten dus 
via het Gemeentefonds naar de 
gemeenten. Ook hierin ziet mijn 
fractie zich gesteund door de Raad 
voor de Gemeentefinanciën. 

Het gevolg van de voornemens van 
de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken zal zijn, dat een aantal, waar-
schijnlijk de meeste, pregewesten zó 
hard zullen moeten inkrimpen dat zij in 
feite ophouden te bestaan, waarna zij, 
als samenwerkingsverbanden ex Wet 
gemeenschappelijke regelingen, maar 
heel geleidelijk aan weer overeind 
zullen kunnen krabbelen. En dat in 
een situatie waarin die bestaande 
gemeenschappelijke regelingen in de 
vorm van samenwerkingsverbanden 
of pregewesten al zo druk doende zijn 
zich voor te bereiden op de situatie 
die intreedt bij de komende wet. Die 
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benadering van de regering vindt de 
fractie van de VVD niet zo voor de 
hand liggen. 

Ik herhaal dan ook het eerder 
namens mijn fractie uitgesproken 
standpunt, dat impliciet in de zojuist 
ingenomen stellingname is weergege-
ven. 

Als de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken doet wat wij hem 
opnieuw met nadruk vragen, zal in 
een aantal stappen geld uit de 
rijksbijdrageregeling pregewesten 
worden overgeheveld naar het 
gemeentefonds en wel integraal, met 
dien verstande dat wij instemden met 
de afslanking die in januari 1984 is 
ingegaan. Dat geld zal worden 
doorgesluisd naar alle gemeenten, 
ook naar gemeenten die nu nog niet 
deelnemen aan één van de tweeën-
twintig gemeenschappelijke regelin-
gen in de vorm van samenwerkings-
verbanden. Dat levert dan opnieuw 
een probleem op voor de pregewesten 
die tot nu toe profiteren van de 
rijksbijdrageregeling, omdat de 
spoeling wel erg dun wordt. 

Wij pleiten er dan ook nogmaals 
voor, dat het naar het gemeentefonds 
te sluizen geld van de rijksbijdragere-
geling voorlopig op enigerlei wijze 
gereserveerd blijft voor de samenwer-
kingsverbanden die tot nu toe hebben 
geput uit de rijksbijdrageregeling. Na 
invoering van deze wet zullen de 
gemeenten zelf, ook financieel, 
verantwoordelijk zijn voor de keuze 
om al dan niet deel te nemen aan 
samenwerkingsverbanden. Voor de 
fractie van de VVD is dat een vanzelf-
sprekendheid. Deze vanzelfsprekend-
heid is echter wel afhankelijk van: 

a. geleidelijkheid van de invoering 
van het nieuwe stelsel, en 

b. de feitelijke financiële mogelijk-
heden die de gemeenten daarvoor ter 
beschikking staan. 

Er zal dan ook meer duidelijkheid 
moeten worden geschapen over de 
hardheid van de bedragen, met name 
toegespitst op de vraag of de over te 
brengen bedragen enig verband 
houden met de invulling die aan de 
intergemeentelijke samenwerking, 
ook uit de optiek van het Rijk, gegeven 
kan en moet worden. Ik zie de staats-
secretaris opnieuw zijn hoofd schud-
den. Ik zal de troepen alvast in stelling 
brengen. 

Ik wil voorts nog een paar korte 
punten aanstippen. Allereerst wil ik 
iets zeggen over de verantwoordings-
plicht zoals deze is omschreven in 
artikel 12. Principieel behoort een 
dergelijke bepaling naar het oordeel 

van mijn fractie eerder thuis in de 
Gemeentewet. Is de regering bereid 
dit artikel uit de wet te schrappen, 
zodra dienaangaande een voorziening 
in de Gemeentewet is opgenomen? 

Voorzover ik heb kunnen nagaan, 
voorziet de wet niet in een informatie-
en een verantwoordingsplicht van het 
dagelijks bestuur jegens het algemeen 
bestuur en van het algemeen bestuur 
jegens de raden van de deelnemende 
gemeenten. Waarom zijn de artikelen 
87a en 129 van de Gemeentewet niet 
van overeenkomstige toepassing 
verklaard? Ook heb ik nog een vraag 
over het van rechtswege vervallen 
van de indeling in samenwerkingsge-
bieden na 10 jaar. Waarom zo'n zware 
constructie? Hoe wordt daarbij 
overigens gerekend met de eventuele 
gevolgen voor het personeel van een 
eventueel gewijzigde indeling, indien 
bij de vaststelling van het samenwer-
kingsgebied de gemeenten tot 
instelling van een openbaar lichaam 
hebben besloten? 

De fractie van de VVD gaat van 
harte akkoord met dit wetsontwerp, 
zeker nadat sinds het optreden van 
deze minister het voor ons bezwaarlijke 
artikel 23 uit het wetsontwerp is 
verwijderd. Ordening in de wirwar 
van gemeenschappelijke regelingen, 
tegengaan van verzelfstandiging, 
vergroting van de slagvaardigheid en 
het bevorderen van openbaarheid en 
openheid, zijn belangrijke uitgangs-
punten van het wetsontwerp. De 
gemeenten kunnen ermee aan de 
slag. Het is als het ware hun wet. In 
een commentaar van 17 mei schrijft 
het stadsgewest 's-Hertogenbosch: de 
zekerheid dat slagvaardige samenwer-
kingsverbanden ook per samenwer-
kingsgebied tot stand komen en dat 
onder die gezamenlijke aanpak ook 
geïntegreerd kan worden en doelmatig 
binnen dat samenwerkingsverband 
kan worden gewerkt, geeft het 
concept van wet niet. 

Enige prikkeling ontbreekt in de 
wet. Het is natuurlijk erg afhankelijk 
van de vraag waar je geprikkeld wilt 
worden. Het wetsontwerp biedt veel 
meer een uitdaging om zelf de hand 
aan de ploeg te slaan. Geen schop 
onder de kont, maar wel het aanreiken 
van een instrument om er mooi op te 
spelen. Zoals de hoofddirecteur van 
de VNG in een interview met het 
Algemeen Dagblad zei, moet je dan 
geven en nemen. Je mag er dan 
vanuit gaan dat dan het beleid voor 
alle deelnemers aanvaardbaar is. 

Of om bij de muziek te blijven: dan 
moet je niet altijd de eerste viool 
willen spelen. Is de minister overigens 

van plan om na een aantal jaren de 
resultaten te evalueren en te bezien of 
en hoe de wet functioneert? Bij de 
huidige WGR was dit nauwelijks 
mogelijk, omdat het voortbestaan van 
deze wet steeds ter discussie heeft 
gestaan. Bij de nieuwe wet, zoals wij 
dat thans kunnen voorzien, moet dit 
mogelijk zijn. Is de minister daartoe 
bereid? 

Ik sluit af. Liberalen hebben bij de 
bestuurlijke ordening van ons land in 
de geschiedenis steeds een hoofdrol 
gespeeld. Deze minister draagt 
daaraan zijn steentje bij. De behande-
ling van dit wetsontwerp markeert 
zowel het einde van een proces als 
het begin van een nieuwe periode. De 
VVD-fractie hoopt dat het begin van 
deze nieuwe periode zodanig ingeluid 
kan worden dat deze minister de wet 
met zijn handtekening in het Staatsblad 
geplaatst mag zien. 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit voorstel van wet 
Gemeenschappelijke Regelingen is 
eigenlijk het enige dat nog overgeble-
ven is van de vele voorstellen die lang 
geleden door de oud-bewindslieden 
De Gaay Fortman, Polak en later 
Wiegel zijn ingediend om een bestuur-
lijke reorganisatie door te voeren. Het 
het enige voorstel, zei het sterk 
gewijzigd, dat nog overeind staat na 
de afwijzing door dit kabinet en een 
meerderheid van de Kamer van alle 
voorstellen tot reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. 

Zoals ik al bij de behandeling van 
de nota organisatie binnenlands 
bestuur uiteenzette, legt de PvdA-frac-
tie zich neer bij het politieke feit dat 
de plannen tot het ineen schuiven van 
regionale en provinciale bestuursla-
gen, ofte wel de vorming van regionale 
provincies van de baan zijn. Evenzo is 
echter een feit dat daarmee de twee 
hoofdproblemen van bestuurlijke 
organisatie niet zijn opgelost. Dat is 
allerminst het geval. 

Nog steeds is een probleem dat, ten 
dele ook door het ontbreken van een 
doeltreffend, slagvaardig integraal 
regionaal bestuur, de centralisatie 
doorgaat, terwijl decentralisatie 
geboden is. Nog steeds ontbreekt het 
integrale regionale bestuursniveau. 

Er zijn volgens ons ten aanzien van 
het regionale bestuur drie soorten 
gebieden/regio's te onderscheiden. 
Allereerst zijn er de regio's waar 
weinig regionale problemen of 
taakstellingen zijn en waar de gemeen-
ten min of meer eensgezind in 
intergemeentelijke samenwerking 
bestuurlijke oplossingen kunnen 
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vinden. Dit zijn dus oplossingen via 
vrijwillige samenwerking, zonder dat 
er bovengemeentelijke of regionale 
belangen in het geding zijn. In deze 
gebieden kan een wet Gemeenschap-
pelijke Regelingen een oplossingsmo-
gelijkheid bieden. 

Daarnaast zijn er regio's waar nogal 
veel regionale problemen of regionaal 
op te lossen problemen zijn en waar 
dus voor een deel geheel vrijwillig 
intergemeentelijk en voor een deel 
bovengemeentelijk, regionaal be-
stuurd moet worden. Het zijn de 
regio's waar regionale problemen op 
te lossen zijn en regionale taakstellin-
gen, bij voorbeeld op grond van het 
streekplan of het landelijk ruimtelijk 
beleid, te vervullen zijn. Het kan ook 
gaan om regio's waar bepaalde taken 
een zo groot draagvlak vergen dat 
alleen op regionaal niveau van een 
redelijke taakvervulling sprake kan 
zijn. Ook in deze regio's kan een wet 
Gemeenschappelijke Regelingen 
voldoende soelaas bieden, mits deze 
ook ruime mogelijkheden schept voor 
integraal, regionaal bestuur met 
dezelfde bevoegdheid tot regionale 
planning, coördinatie en sturing. 

Ten slotte zijn er regio's, gebieden 
waar in overwegende mate een 
regionaal bestuur nodig is en waar de 
praktijk geleerd heeft dat samenwer-
king op basis van een wet Gemeen-
schappelijke Regelingen ontoereikend 
is. 

Het zou onzinnig zijn te doen of pas 
bij de totstandkoming van deze 
nieuwe wet de geschiedenis zal 
beginnen van de intergemeentelijke 
en regionale samenwerking op basis 
van een wet Gemeenschappelijke 
Regelingen. Op basis van de huidige 
wet heeft bestuurlijk Nederland een 
schat aan ervaring opgedaan met 
goede en soms ook zeer slechte 
ervaringen daarbij. Naarmate er meer 
op regionaal niveau bestuurd moet 
worden, dus meer op regionaal 
niveau gepland, gecoördineerd en 
gestuurd moet worden, gaat een 
gemeenschappelijke regeling tekort 
schieten. Een doeltreffend, slagvaardig 
regionaal bestuur komt dan door alle 
weerstand niet of nauwelijks tot 
stand. 

Zo'n regionaal bestuur gaat dan ook 
de samenwerkende gemeenten 
irriteren, zit het bestuur ook te veel op 
de lip. Financieel loopt het vast, 
omdat de financiële last de samenwer-
kende gemeenten te zwaar wordt. Het 
regionaal bestuur zelf wordt dan weer 
gemangeld, enerzijds doordegemeen-
tebesturen en anderzijds door het 
provinciaal bestuur. 

Zo'n regionaal bestuur is of wordt 
dan ontoereikend, te zwaar en te licht 
tegelijkertijd, irriterend en financieel 
evenzo noodlijdend. 

Dat waren en zijn de ervaringen in 
Zuid-Oost-Brabant en Twente. Dat 
was, is en zal ook de realiteit zijn in de 
grootstedelijke agglomeraties. Alleen 
al de aard en de intensiteit van de 
regionale samenhangen en problemen 
is zodanig, dat iedere in beginsel 
intergemeentelijke regeling ontoerei-
kend is en dan ook binnen de kortste 
keren vast zal lopen. Voor deze regio's 
is een aangepaste bestuursvorm 
nodig, een speciale wet die een 
bestuursvorm en -structuur levert die 
toegesneden is op de wensen en 
behoeften in die concrete regio. Dat is 
de realiteit, ook al zeggen nog zoveel 
Haagse autoriteiten en/of deskundigen 
dat dit niet waar is. 

Een Wet gemeenschappelijke 
regelingen, die zeer ruime mogelijkhe-
den biedt voor intergemeentelijk en 
bovengemeentelijk regionaal bestuur, 
kan dus onder bepaalde voorwaarden 
de ruimte en de instrumenten bieden 
om in de meeste, dus niet alle, regio's 
een aangepaste en ook gedifferentieer-
de intergemeentelijke en/of boven-
gemeentelijke samenwerking tot 
stand te brengen of in stand te 
houden. Onder bepaalde voorwaarden 
lukt dat. Zo'n samenwerking moet, als 
wij verder naar de problemen in de 
bestuurspraktijk kijken, tegelijkertijd 
twee problemen van dat regionale 
bestuur oplossen. 

Het moet doeltreffend en effectief 
werken en het moet ook ordening 
brengen in de chaos van honderden 
gemeenschappelijke regelingen, om 
precies te zijn meer dan vijftienhon-
derd. Het moet ook ordening brengen 
in de chaos van heilloos naast elkaar 
en tegen elkaar in werkende departe-
menten met elk hun eigen regiovor-
ming, welke namen zij die regio's ook 
geven. Dit alles brengt mij tot de 
opmerking dat wij het eens zijn met 
de meeste doeleinden van het 
wetsontwerp. Ik omschrijf deze op 
mijn eigen manier. 

Dit betreft allereerst het doel, 
ordening te brengen in de bestuurlijke 
chaos ofte wel bundeling en integratie 
van gemeenschappelijke regelingen. 
Bundeling: zoveel mogelijk gemeen-
schappelijke regelingen moeten 
hetzelfde territoir krijgen, met dezelfde 
gemeenten als deelnemers. Integratie: 
het zoveel als maar mogelijk is 
samensmelten van al die regelingen 
tot één brede regeling. 

Het tweede doel is door het bieden 
van optimale kansen tot de in de 
desbetreffende regio's gewenste 

vorm van intergemeentelijke dan wel 
bovengemeentelijke samenwerking te 
komen. 

Het derde doel is het bevorderen 
van openheid en openbaarheid van 
de bij gemeenschappelijke regelingen 
ingestelde bestuursorganen. 

Het vierde doel is het, voor zover 
als mogelijk en wenselijk is, aanhalen 
van de bestuurlijke en financiële 
banden tusssen gemeenten en 
samenwerkingsorganen. Tot zover 
onze beschouwing over de hoofdlijnen 
van het wetsvoorstel. 

Ik zal nu ingaan op een beperkt 
aantal, zij het belangrijke, onderdelen 
en wel achtereenvolgens op de 
samenwerkingsgebieden, de bevoegd-
heden, de democratisering en de 
financiën. Dat brengt mij vervvolgens 
na twee min of meer technische 
opmerkingen tot onze slotconclusie. 

Ordening brengen in de chaos van 
de honderden gemeenschappelijke 
regelingen en de op een andere wijze 
even chaotische regiovorming door 
het Rijk vereist inderdaad allereerst 
het aangeven van de samenwerkings-
gebieden. Dat zijn de gebieden 
waarvoor zoveel als mogelijk is, één 
gebundelde, geïntegreerde samenwer-
kingsregeling moet gelden, waarbij 
alle rijksregio's aangepast worden, 
dus zullen samenvallen met een of 
meer samenwerkingsgebieden. 

Wie in de praktijk de voorbereidin-
gen van het aangeven van die 
samenwerkingsgebieden bekijkt, 
krijgt soms de indruk dat verwoede 
pogingen gedaan worden, het wiel 
opnieuw uit te vinden of het al 
uitgevonden wiel stiekem weg te 
moffelen. Feit is natuurlijk dat in het 
bepaald niet meeslepende melodrama 
'De Bestuurlijke Reorganisatie', dat 
zich in vele bedrijven gedurende een 
lange reeks van jaren afspeelde, al 
lang die samenwerkingsgebieden zijn 
aangegeven of aangeduid. Ik doel 
hierbij op de concept-structuurschets 
voor de bestuurlijke indeling. Onvoor-
stelbaar veel denkkracht, inventiviteit 
en inzet is besteed aan het voorberei-
den en opstellen van die schets. Een 
brede overeenstemming bestond 
erover, dat er bepaalde maatstaven 
waren die een aanwijzing konden 
geven (indicatief) en andere die, zeker 
bij een keuze tussen verschillende 
alternatieven, richtinggevend waren 
(normatief). 

Indicatief waren en zijn allereerst de 
maatschappelijke samenhangen 
(woon-werkrelaties, overige sociaal-
economische relaties, onderwijsvoor-
zieningen, gezondheidsvoorzieningen, 
regionale recreatie, enzovoort), dus 
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ook de maatschappelijke samenhan-
gen die zich aan het ontwikkelen zijn. 
Verder zijn indicatief de bestuurlijke 
samenhangen: het veelzijdige 
patroon van de afzonderlijke bestuur-
1 ijke samenwerkingsvormen. 

Normatief waren en zijn de bijzon-
dere taakstellingen en op te lossen 
problemen die zijn aangegeven in 
landelijke en/of provinciale ruimtelijke 
plannen of overige beleidsmaatrege-
len. Een bestuurlijke indeling en dus 
ook samenwerking is tenslotte geen 
doel op zich zelf, maar een middel om 
de burgers het verlangde bestuur te 
geven en het bestuurlijke werk te 
doen dat verricht moet worden. 

Als ik zie hoe in de verschilende 
provincies gewerkt wordt aan het 
voorbereiden van de indeling in 
samenwerkingsgebieden, dan neem 
ik waar dat kennelijk in de ene 
provincie gedacht wordt aan vrij 
kleine samenwerkingsgebieden - ik 
denk hierbij aan Noord-Brabant en 
Limburg - en elders aan wat grotere. 
Zoals echter de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten in het 
uitstekende interimrapport van de 
commissie ad hoc intergemeentelijke 
samenwerking stelt, gaat het bij het 
aangeven van samenwerkingsgebie-
den onder meer ook om een minimaal 
noodzakelijke schaal van 200.000 a 
300.000 inwoners. Dit zowel om het 
vereiste draagvlak te verkrijgen voor 
een aantal regionaal te vervullen 
taken, als om te bereiken dat 
rijksregio's aangesloten kunnen 
worden op die samenwerkingsgebie-
den. 

Als wij echt ordening wil len brengen 
in de chaos van regiovorming moeten 
wi j zeker niet de centralisten in de 
kaart spelen door kleine samenwer-
kingsgebiedjes te vormen, die in ieder 
geval geen geschikt draagvlak 
vormen om rijkstaken over te nemen 
of om rijksregio's erop aan te sluiten. 
Ik zei het zoeven al: ook de noodzaak 
tot decentraliseren en de noodzaak tot 
aanpassing van de rijksregio's is in 
het geding. Zonder die ordening blijft 
het een troep. 

In dit verband merk ik op dat wij 
met de regering voor de vorming van 
regio's zonder subregio's zijn. Onze 
indruk is dat in de praktijk in strijd met 
de toenmalige ontwerp-structuur-
schets zo kleinschalig gewerkt wordt 
dat het meteen al belemmering 
oplevert voor de decentralisatie en de 
ordening van rijksregio's, om over de 
financiële aspecten maar te zwijgen. 
Wij vragen de regering dan ook 
nadrukkelijk, zodra er een voorlopig 

totaalbeeld is, zo nodig aanwijzingen 
te geven, zoals is bedoeld in artikel 
2a, lid 6. 

Verder vragen wi j de regering 
nadrukkelijk - ik herhaal in andere 
woorden hetgeen collega Franssen 
zojuist zei - wi j stellen decoördinerend 
minister van Binnenlandse Zaken 
daarvoor verantwoordelijk, om op te 
houden met de eigen afzonderlijke 
regiovorming en voor zover al 
rijksregio's, of hoe ze ook mogen 
heten, nodig zijn, deze aan te passen 
aan de tot stand gekomen en vastge-
stelde samenwerkingsgebieden. Als 
de minister het met deze opvatting 
eens is, welke instrumenten heeft hij 
dan om collega's te overtuigen en 
welk beleid stelt hij zich daarbij voor? 

Wij zijn dus voor het vormen van 
toereikende samenwerkingsgebieden 
en ook voor bundeling en integratie, 
zoveel als mogelijk en verantwoord is. 
Uitzondering kan en moet er echter 
zijn als de aard van het belang dat 
noodzakelijk maakt. Samenwerkings-
gebieden dienen ook provinciegrens 
overschrijdend te kunnen zijn. De 
maatschappelijke en bestuurlijke 
samenhangen, de taakstellingen en 
de schaal dienen inderdaad bepalend 
te zijn en niet de provinciegrens. 

Uit beide opmerkingen vloeit echter 
voort dat het kan voorkomen dat een 
paar gemeenten in verband met de 
aard van een te behartigen belang 
afzonderlijk met elkaar willen samen-
werken. Dat kan als die gemeenten bij 
voorbeeld in één samenwerkingsge-
bied zitten of in twee gebieden binnen 
één provincie. Het kan echter volgens 
het huidige wetsvoorstel niet als die 
gemeenten gelegen zijn in twee 
samenwerkingsgebieden die elk in 
verschillende provincies gelegen zijn. 
Dat lijks ons een vergissing en in 
ieder geval onjuist. Wij hebben dan 
ook een voorstel ingediend om ook 
die samenwerking mogelijk te maken. 

Ordening brengen in chaos vereist 
ook het zonodig opleggen van een 
gemeenschappelijke regeling. Dat zijn 
wij geheel met de regering eens. De 
andere kant van de medaille is echter 
dat het opleggen niet veel zin heeft 
als het merendeel van de betrokkenen 
er tegen is. Dan zal zo'n regeling toch 
niet, althans niet goed, kunnen 
functioneren. Daarom vinden wi j het 
allereerst nodig te bepalen, dat een 
regeling niet aan de gemeenten 
opgelegd kan worden als de helft van 
de betrokken gemeenten ertegen is. 
Dit vereiste alleen zou er toe kunnen 
leiden dat misschien te gemakkelijk het 
opleggen van een regeling voorkomen 
kan worden. 

Ik denk bij voorbeeld aan een 
situatie in een gebied met één zeer 
grote centrumgemeente en een aantal 
vrij kleine gemeenten. Dit geeft al aan 
dat naast de maat van het aantal 
gemeenten ook de maat toegepast 
moet worden van het aantal inwoners 
dat wel of niet tegen is of geacht 
wordt tegen te zijn. Daarom vinden 
wij het wenselijk dat er een regeling 
komt dat het opleggen van een 
gemeenschappelijke regeling voorko-
men kan worden als de meerderheid 
van het aantal gemeenten, tezamen 
vertegenwoordigende meer dan de 
helft van het aantal inwoners van het 
gehele gebied tegen is. 

Na het aldus ordening brengen in 
de chaos, komt de effectiviteit van de 
samenwerking aan de orde; de taken 
en bevoegdheden dus. Zoals ik 
hiervoor al zei, is het wezenlijk dat het 
wetsvoorstel het nu mogelijk maakt 
dat bij een regeling de regionale 
planning, coördinatie en sturing gaat 
berusten bij het algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur van een bij de 
regeling ingesteld openbaar lichaam. 
De praktijk leert immers dat de 
problemen komen als de samenwer-
kende gemeenten het niet volledig 
eens zijn en dus de planning, coördi-
natie en de sturing des te belangrijker 
worden. 

Voor de doeltreffendheid en de 
slagvaardigheid is het noodzakelijk 
dat bij de regeling kan worden 
bepaald, dat in een voorkomend geval 
bij meerderheid van stemmen kan 
worden beslist. De bestuursorganen 
moeten dus zelf in staat zijn zo nodig 
knopen door te hakken, zo nodig zelf 
te sturen. Eerlijk gezegd heb ik niet zo 
erg veel vertrouwen in de conflictop-
lossende rol van het provinciaal 
bestuur. Natuurlijk, in theorie klopt 
het precies. Als gemeenten er zelf niet 
uitkomen, kan het provinciaal bestuur 
altijd nog het geschil beslechten. 

In de praktijk zal echter blijken dat 
een provinciaal bestuur of niet graag 
op de stoel van de samenwerkende 
gemeenten gaat zitten, dus slechts bij 
hoge uitzondering, of misschien zelfs 
te graag conflicten tussen samenwer-
kende gemeenten wi l oplossen. Ik 
betwijfel of die gemeentebesturen dat 
zo prettig vinden. Provinciale besturen 
of provinciale bestuurders, zijn niet 
altijd erg populair bij gemeentebestu-
ren of gemeentebestuurders. 

Al met al is dit des te meer reden 
om bij regeling zoveel als mogelijk is 
ervoor te zorgen dat de eigen 
bestuursorganen van het openbaar 
lichaam de problemen zelf kunnen 
oplossen. 
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Op zich is het begrijpelijk dat die 
wijziging van een gemeenschappelijke 
regeling onderworpen is aan een 
zware procedure. Het probleem is 
echter dat ingevolge artikel 7 in de 
regeling ook de bevoegdheden 
moeten worden genoemd die door de 
besturen van de deelnemende 
gemeenten aan het bestuur van het 
openbaar lichaam dan wel gemeen-
schappelijk orgaan zijn toegekend. 
Het is echter buitengewoon moeilijk 
op het moment van het aangaan van 
de regeling precies te overzien, welke 
bevoegdheden in het kader van de 
samenwerking uitgeoefend moeten 
worden. 

Helderziendheid is niet een ieder 
gegeven. De keuze is dan of bij de 
regeling zeer fors en royaal bevoegd-
heden toe te kennen aan de bestuurs-
organen van het openbaar lichaam, of 
reëel te beginnen en later, zo nodig, 
de bevoegdheden aan te passen aan 
de situatie van het latere moment. Het 
moet dan mogelijk zijn zonder 
wijziging van de regeling, maar wel 
volgens een behoorlijke procedure, 
tot uitbreiding van bevoegdheden te 
komen. Op zijn minst moet de 
mogelijkheid opengelaten worden dat 
bij een regeling daarvoor een moge-
lijkheid wordt geschapen. 

Anders gezegd: er moet een 
evenwicht gezocht worden tussen 
enerzijds controleerbaarheid en 
beheersbaarheid van de activiteiten 
van het samenwerkingsverband door 
de samenwerkende gemeenten en 
anderzijds de noodzaak dat de 
bestuursorganen van het openbaar 
lichaam een doeltreffend en slagvaar-
dig regionaal bestuur kunnen voeren 
zonder loodzware en omslachtige 
procedures. 

Wat de aanpassing van de bevoegd-
heden betreft, heeft het stadsgewest 
's-Hertogenbosch gewezen op de 
mogelijkheid in de regeling de 
uitbreiding van bevoegdheden te 
koppelen aan de behandeling van 
voortschrijdende meerjarenplannen, 
die jaarlijks aan de deelnemende 
gemeenten worden voorgesteld. De 
procedure zou dan gelijk kunnen zijn 
aan die van de behandeling van de 
begroting van het samenwerkingsver-
band. 

Ik wil een opmerking van iets 
andere aard maken over de samenwer-
king waaraan ook het rijk deelneemt. 
Wij vinden het een goede zaak dat via 
de laatste nota van wijziging de 
mogelijkheid is geopend dat het rijk 
zelf in een gemeenschappelijke 
regeling participeert. Wij vragen ons 

af of in sommige, technisch niet 
omstreden gevallen de procedure niet 
wat lichter kan zijn. Wij denken hierbij 
aan regelingen op het gebied van het 
onderwijs, zoals die nu ook worden 
getroffen bij overdracht van rijksscho-
len aan gemeenten. Deze situaties zijn 
niet vergelijkbaar met de meeste 
andere situaties. Wij zijn nog niet uit 
dit probleem gekomen. Wij vragen de 
minister hierop een reactie te geven. 
Acht hij het mogelijk en wenselijk in 
bepaalde gevallen tot een lichtere 
procedure te komen? Wil hij daarover 
nadenken? Overigens gaan wij gaarne 
akkoord met het voorstel dat in het 
wetsvoorstel is opgenomen. 

Wij hebben een voorstel ingediend 
om het mogelijk te maken dat in de 
regeling een nadere procedure voor 
wijziging van de bevoegdheden wordt 
bepaald, zonder dat daarvoor een 
wijziging van de regeling als geheel 
nodig is. 

Ik wil nog iets zeggen over de 
democratische opzet. Voorop staat 
dat het zeer hard nodig is bij gemeen-
schappelijke regelingen de openheid, 
openbaarheid, doorzichtigheid en 
controleerbaarheid aanzienlijk te 
vergroten. De huidige situatie is ook 
vanuit democratisch oogpunt in veel 
opzichten buitengewoon slecht. In de 
huidige situatie wordt nogal eens het 
gemeentelijk bestuur versnipperd en 
uitgehold. Soms worden grote delen 
ondergebracht in zeer vele gemeen-
schappelijke regelingen en daardoor 
feitelijk aan het oordeel en de controle 
van het gemeentebestuur onttrokken. 
Daarnaast schiet dan vaak ook nog de 
openheid en openbaarheid enorm te 
kort. 

Zeker nu het huidige wetsvoorstel 
terecht de bundeling en integratie van 
alle regelingen, althans van zoveel 
mogelijk regelingen, ten doel stelt, 
wordt het des te belangrijker een zo 
democratisch mogelijke structuur in 
het wetsvoorstel neer te leggen. De 
eerste noodzakelijkheid is daarbij de 
informatieverschaffing en verantwoor-
ding goed te regelen, met zo mogelijk 
het terugroepingsrecht of ontslag-
recht. In de praktijk kunnen het 
verschaffen van informatie en het 
afleggen van verantwoording samen 
vallen, althans in eikaars verlengde 
liggen. 

Bij een gemeenschappelijke 
regeling waarbij een openbaar 
lichaam wordt ingesteld gaat het om 
de verantwoording - ik gebruik deze 
term als verzamelterm, ook voor 
informatieverschaffing - en eventueel 
terugroepingsrecht van dagelijks 
bestuur en leden van het dagelijks 

bestuur aan het algemeen bestuur, 
van het algemeen bestuur aan de 
besturen van de deelnemende 
gemeenten en van de leden van het 
algemeen bestuur aan het bestuursor-
gaan van de deelnemende gemeente 
dat hem of haar heeft afgevaardigd. 

Voor een belangrijk deel wordt die 
verantwoording in het wetsvoorstel 
bevredigend geregeld, in artikel 12. 
Dit geldt met name voor de informa-
tieverschaffing door een verantwoor-
ding van het lid van het algemeen 
bestuur aan de raad van dedeelnemen-
de gemeente die hem of haar heeft 
afgevaardigd. Ook is er een goede 
regeling voor de relatie tussen een 
algemeen bestuur en de leden van 
een raad en de raad zelf die geen 
afgevaardigde heeft in het algemeen 
bestuur. 

Er is echter geen regeling voor een 
gemeenschappelijke regeling indien 
en voor zover het de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en 
wethouders betreft. Met Van Vugt, 
door de heer Van der Burg ook al 
aangehaald, die in het blad 'Bestuur' 
van de vorige week een belangwek-
kend artikel heeft geschreven over de 
politieke controle op het regionale 
bestuur, ben ik van mening dat hier 
waarschijnlijk sprake is van een 
leemte in het wetsvoorstel. Controle 
door de gemeenteraad op de activitei-
ten van een lid van het college dat 
door burgemeester en wethouders is 
afgevaard kan moeilijk worden, 
omdat vrijwel zeker artikel 129 van de 
Gemeentewet hier niet van toepassing 
is. 

Artikel 129 houdt immers in, dat de 
leden van het college van B en W te 
zamen verantwoording en informatie 
schuldig zijn aan de gemeenteraad 
voor het door het college gevoerde 
bestuur. Bij het deelnemen van een 
lid van dat college aan een bestuur-
sorgaan van een openbaar lichaam is 
er echter geen bestuur gevoerd door 
B en W. Mijn vraag is dan ook, of de 
minister deze opvatting deelt en dus 
met mij van mening is, dat het 
voorstel van wet aangevuld moet 
worden, bij voorbeeld door voor die 
gevallen artikel 12 van het wetsvoorstel 
van overeenkomstige toepassing te 
verklaren. 

Het wetsvoorstel regelt overduidelijk 
niet in het algemeen de relatie tussen 
een algemeen bestuur en de raad of 
leden van de raad van een deelnemen-
de gemeente. Met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten zijn wij van 
meing, dat het voorstel op dit punt 
moet worden aangevuld. Wij hebben 
daartoe een voorstel ingediend. 
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Dat brengt mij op de samenstelling 
van de bestuursorganen zelf, allereerst 
het algemeen bestuur en wel het 
bekende, beroemde en beruchten 
probleem van de rechtstreekse 
verkiezingen. Om het probleem in te 
leiden doe ik drie feitelijke constaterin-
gen. 

De eerste is dat een grondregel van 
de parlementaire democratie is, dat 
degenen die politieke macht over 
burgers uitoefenen door die burgers 
rechtstreeks gekozen dienen te 
worden, althans verantwoording 
moet afleggen aan de rechtsteeks 
gekozen vertegenwoordiging van die 
burgers. 

Een tweede feitelijke constatering 
is, dat de huidige Wet gemeenschap-
pelijke regelingen het houden van 
rechtstreekse verkiezingen voor een 
algemeen bestuur van een openbaar 
lichaam niet verbiedt of uitsluit. 

Een derde feitelijke constatering is, 
dat het kabinet in een streven naar 
deregerulering of herregulering, ook 
door mijn fractie gesteund, ook streeft 
naar het schrappen of niet opnemen 
van ge- of verboden als die niet per se 
noodzakelijk of wenselijk zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarover 
hebben wij het? Er komt naar wij 
aannemen, met onze steun, een 
nieuwe wet gemeenschappelijke 
regelingen. Die nieuwe wet maakt het 
mogelijk samenwerkingsregelingen 
tot stand te brengen die zeer zwaar 
kunnen zijn, en vele taken en bevoegd-
heden hebben ondermeer tot regionale 
planning, coördinatie en sturing. Het 
wordt dan, althans kan dan worden 
een sterke bovengemeentelijke 
intergemeentelijke regeling, een 
vierkante cirkel dus of een cirkelvormig 
vierkant, maar niettemin kan het 
realiteit zijn. Met het wetsvoorstel 
wordt het mogelijk gemaakt, te 
regelen dat nagenoeg alle regionale 
taken en bevoegdheden, die dus 
anders althans meer zijn dan de taken 
en bevoegdheden van de afzonderlijke 
gemeenten, bij de bestuursorganen 
van dat openbaar lichaam berusten. 

Nu zou de conclusie gerechtvaardigd 
zijn, dat dan dus rechtsttreekse 
verkiezingen van het algemeen 
bestuur een democratisch vereiste 
zijn. Zover gaan wij echter niet. Het 
enige dat wij met klem bepleiten is, 
dat voorkomen wordt dat een VVD-mi-
nister en een kamermeerderheid 
gemeentebesturen of "bestuurders 
verbiedt te voldoen aan een democra-
tisch vereiste. 

Het is eigenlijk te gek dat ik dit alles 
nog moet zeggen aan de hier aanwe-
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zigen die voorstander zijn van decen-
tralisatie en deregulering. Maar, zo is 
dan het tegenargument, dat levert een 
vierde bestuurslaag op. Ik schijn dan 
als door donder en bliksem getroffen 
te moeten zwijgen, overweldigd door 
de diepe wijsheid van dit tegenargu-
ment. Zo is het echter niet. 

Laat ik allereerst vaststellen dat wij, 
zeker sinds 1975, hebben gepleit voor 
een beleid dat door het ineenschuiven 
van regionale en provinciale bestuurs-
niveaus de vierde bestuurslaag 
voorkwam. Het is dus niet ons beleid, 
maar het beleid van het kabinet dat 
ertoe leidt dat onvermijdelijk en 
onherroepelijk het pad naar de vierde 
bestuurslaag wordt bestreden, ook al 
willen wij dat niet zeggen. Op het 
moment dat een regeling meer dan 
intergemeentelijk is en ten dele 
bovengemeentelijk en regionaal is, 
wordt dit pad bestreden. 

Het is een feit dat afhankelijk van de 
definitie een bestuursniveau dat 
bovengemeentelijk, regionaal bestuurt 
al een vierde bestuurslaag kan 
worden genoemd. Het is echter te dol 
om eerst - op zich terecht - het 
vormen van een regionaal bestuur bij 
een gemeenschappelijke regeling 
mogelijk te maken en vervolgens 
betrokkenen te verbieden daar 
democratische consequenties aan te 
verbinden indien en voor zover 
betrokkenen dat willen. Het is dan ook 
voor ons een zaak van beginsel, het 
voorstel in te dienen en te verdedigen 
om het verbod tot het houden van 
rechtstreekse verkiezingen te schrap-
pen. 

De heer Franssen (VVD): De heer 
Stoffelen spreekt voornamelijk over 
boven-gemeentelijk bestuur, terwijl in 
de stukken veelal de term 'interge-
meentelijk bestuur' wordt gebruikt. 
Leidt dat wellicht ook tot zijn voorstel 
om rechtstreekse verkiezingen toe te 
staan? 

De heer Stoffelen (PvdA): U vraagt 
naarde bekende weg! U hebt kennelijk 
de stukken niet zo scherp bekeken als 
mij wenselijk voorkomt. Op een door 
ons gestelde vraag heeft de regering 
geantwoord dat uiteraard bij regeling 
kan worden bepaald dat een algemeen 
bestuur bij meerderheid van stemmen 
beslist. De uitspraak is dan bindend 
voor de gemeenten, ook voor de 
gemeenten die het niet met dat 
besluit eens zijn. Volgens alle definities 
is er dan sprake van boven-gemeente-
lijk regionaal bestuur. Als voor een 
belangrijk deel middels een gemeen-
schappelijke regeling regionale taken 
worden vervuld, is er sprake van 
regionaal bestuur. Ik wijs erop, dat 
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ik die termen niet heb verzonnen. Ze 
staan voor het eerst in de nota over 
de organisatie van het binnenlands 
bestuur. Tijdens de UCV hebben wij 
er verder over gesproken. De termen 
worden dus gebruikt in stukken van 
'uw' kabinet. 

De heer Franssen (VVD): Ik bestrijd de 
stelling dat, indien in een bepaald 
orgaan bij meerderheid van stemmen 
wordt beslist, per definitie sprake is 
van bovengemeentelijk bestuur. 

De heer Stoffelen (PvdA): Samenwer-
king is kennelijk altijd vrijwillig, ook al 
gebeurt er iets wat iemand niet wil. 
Op het moment dat beslissingen 
kunnen worden genomen anders dan 
op basis van volstrekte vrijwilligheid 
van alle betrokkenen, is er naar mijn 
mening per definitie sprake van 
boven-gemeentelijk bestuur. In ieder 
geval staat vast dat een en ander bij 
regeling kan worden bepaald. Als dat 
niet zo is, verheug ik mij nu al op een 
buitengewoon geanimeerde discussie 
over het heilloze voornemen van het 
kabinet om zonder enige verdere 
clausulering het splitsingsontwerp te 
laten verdwijnen. Als u wilt volhouden 
dat de basis van een nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen alleen 
maar kan bestaan uit een volstrekte 
intergemeentelijke samenwerking, 
dan vind ik dat een vorm van Verelen-
dung waar ik koud van word. 

Minister Rietkerk: Ik begrijp niet 
helemaal dat, als sprake is van 
minderheden die gebonden kunnen 
worden aan een meerderheidsbesluit, 
plotseling sprake is van een bestuur 
dat het betreffende orgaan te boven 
gaat. Als een gemeenteraad een 
meerderheidsbesluit neemt, is toch 
niet sprake van een boven-gemeente-
lijke beslissing? 

De heer Stoffelen (PvdA): Het gaat 
erom dat een bestuursorgaan beslui-
ten kan nemen die bindend zijn voor 
gemeenteraden, die tegen die beslui-
ten zijn. Ik ben niet de enige die dat 
als 'boven-gemeentelijk' kwalificeert. 
Wat dat betreft zou ik heel wat 
literatuur kunnen aanhalen. De 
minister heeft zelf ook in de nota over 
de organisatie van het binnenlands 
bestuur gezegd -en op zich terecht-
dat de gemeenten de eerst-verant-
woordelijken zijn voor de oplossing 
van regionale problemen. Pas als ze 
er niet uit komen, treedt de provincie 
op in een conflictoplossende rol. 

Mijnheer de Voorzitter! Sprekend 
over het algemeen bestuur kom ik op 
een ander aspect van de samenstel-
ling: de uitsluiting van de gemeente-
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secretaris. Na de uitvoerige toelichting 
door de heer Schutte kan ik hier vrij 
kort over zijn. 

Om elk misverstand te voorkomen: 
voor ons is buitengewoon duidelijk 
dat in het algemeen de gemeentese-
cretaris geen deel uitmaakt van het 
bestuur van een openbaar lichaam 
om redenen die al genoemd zijn. De 
vraag die aan de orde is, is of in 
afzonderlijke regelingen - regelingen 
die bij voorbeeld puur technisch zijn, 
niet omstreden zijn - wel of niet door 
de wet moet worden verboden dat bij 
voorbeeld het bestuur van een kleine 
gemeente, waar niet altijd een 
wethouder de mogelijkheid heeft om 
in zo'n bestuur zitting te nemen en het 
niet altijd wenselijk is dat de burge-
meester naast de 20 regelingen die hij 
al heeft er nog eens een bij krijgt - de 
gemeentesecretaris deel uit laat 
maken van dat bestuur van die 
regeling, zoals overigens nu al de 
praktijk is. 

Is het wenselijk een praktijk van 
meer dan dertig jaren die altijd goed 
heeft gewerkt te verbieden en om die 
mogelijkheid uit te sluiten? Met meer 
recht zou mijns inziens verdedigd 
kunnen worden om de voorzitter, de 
burgemeester uit te sluiten. De raad 
heeft geen enkele sanctie jegens de 
voorzitter van de raad. Zeker, artikel 
129 geldt, maar een sanctie, een 
terugroepingsrecht in die zin is er 
niet. Wat de gemeentesecretaris 
betreft, is dat wèl het geval. Ik wil het 
echter niet zwart-wit stellen. 

Nogmaals, in het algemeen bestaat 
er volgens mij geen enkel verschil van 
mening tussen ons allen. De kwestie 
van het dagelijks bestuur is niet 
zozeer mijn probleem, dat is meer het 
probleem van degenen die daar zo 
stellig tegen zijn. Ik vraag mij af, hoe 
de regering daar nog uitkomt, maar 
dat zal nog blijken. De vraag is dus 
niet of wij bepleiten dat in het algemeen 
bestuur van een geïntegreerde 
gemeenschappelijke regeling de 
secretaris deel kan uitmaken - dat zou 
inderdaad onjuist zijn - maar de vraag 
is of men het al dan niet denkbaar 
acht dat er in de praktijk ooit een 
situatie ontstaat waar het met alle 
goede wil niet anders mogelijk is dan 
dat een secretaris deel uitmaakt van 
een algemeen bestuur; dus niet alleen 
het meerdere, lid zijn van een dagelijks 
bestuur, maar ook het heel beperkte 
lid zijn van een algemeen bestuur. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Op 
zichzelf vind ik de gedachte omtrent 
die gemeentesecretaris heel sympa-

thiek, maar ik kan er toch niet in 
meegaan, omdat het onderscheid dat 
de heer Stoffelen maakt bijna niet in 
de wet is neer te leggen; een puur 
technische gemeenschappelijke 
regeling en dan moet de mogelijkheid 
er wel zijn, maar anders toch maar 
niet. 

Wij hebben een amendement 
ingediend om de voorzitter, die de 
heer Stoffelen terecht in een adem 
noemde, af en toe uit te sluiten, maar 
zo'n gemeentesecretaris is toch een 
heel apart element. Je moet hem in 
het algemeen wel noemen, maar dan 
met heel veel uitzonderingen. Het lijkt 
mij in ieder geval heel moeilijk om dat 
zo in de wet te regelen en wat dat 
betreft, denk ik dat het amendement 
van de heer Stoffelen toch een te 
algemene strekking heeft. Hoe denkt 
hij dat te kunnen specificeren? 

De heer Stoffelen (PvdA): Het aardige 
van dit amendement - ik mag het 
zeggen, want ik heb het niet gemaakt -
vind ik juist dat per regeling bepaald 
kan worden - aangenomen dat de 
aard van het specifieke belang dat 
noodzakelijk maakt; dus per definitie 
een afzonderlijke regeling - of een 
secretaris daar deel van kan uitmaken. 
Het is dus al beperkt tot de categorie 
van de afzonderlijke regelingen en de 
wet houdt al in dat het alleen bij 
uitzondering kan en vervolgens is het 
nog onderworpen aan de goedkeuring 
van de regeling. Een wetgever die niet 
precies de praktijk kan overzien, maar 
wel weet dat het op dit moment 
gebeurt en goed functioneert, doet er 
dan ook verstandig aan, de zaak niet 
zo af te grendelen dat het in de 
praktijk problemen geeft. De tekst van 
het amendement geeft precies aan 
dat het kan voorkomen, maar verder 
laten wij het over aan het provinciaal 
bestuur om in het kader van de 
goedkeuring te bekijken of het wel of 
niet verstandig is. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Nogmaals, het amendement vind ik 
eigenlijk best sympathiek, maar na uw 
toelichting zie ik nog niet hoe u het 
beperkt tot uitsluitend die technische 
regelingen. Ik lees dat nergens in uw 
amendement; het woord komt er 
overigens helemaal niet in voor! U 
zegt zelf dat de mogelijkheid geopend 
wordt, mits de regeling het zelf 
goedkeurt en verder niet. Ik blijf dus 
toch een beetje met het probleem 
zitten! 

De heer Stoffelen (PvdA): In het 
algemeen geldt dat zowel de tekst van 
een amendement als de toelichting 
van de indieners op het amendement 

niet geheel zonder betekenis is. Als je 
heel precies probeert aan te geven, in 
welke situaties iets kan voorkomen, 
dan kun je die situaties volstrekt 
proberen te definiëren. Dat levert 
onherroepelijk problemen op. Je kunt 
je bijvoorbeeld afvragen, of bestuurs-
scholen een technische kwestie 
vormen. Hetzelfde geldt voor de IZA 
of voor het streekarchivariaat. Het is 
veel verstandiger om te zeggen: Wij 
willen bundeling en integratie, zoveel 
als mogelijk is; niettemin achten wij 
het denkbaar dat er heel aparte 
belangen zijn die gelet op aard en 
karakter een afzonderlijke regeling 
vergen. Die keuze hebben wij gedaan 
en wij volgen dus de systematiek van 
het wetsvoorstel zelf. 

De heer Franssen (VVD): Toen ik van 
de heer Schutte hoorde, dat de heer 
Stoffelen het amendement mede had 
ondertekend, dacht ik: Hee, dat is dan 
toch een breuk in de bestuurscultuur 
van de Partij van de Arbeid. Vandaar 
wellicht dat de heer Stoffelen aan het 
begin van zijn opmerkingen over dit 
onderwerp mededeelde dat er in het 
algemeen geen verschil van mening 
hierover bestaat. Ik neem dat graag 
aan, maar dat algemene uitgangspunt 
kan in de situatie die met het amende-
ment wordt gecreëerd, leiden tot 
gevallen waarin op alle fronten 
afbreuk wordt gedaan aan het 
algemeen beleden principe waarmee 
de heer Stoffelen zijn uiteenzetting op 
dit punt begon. Wat is dan de waarde 
van dat algemene principe? 

De heer Stoffelen (PvdA): De heer 
Franssen zou gelijk hebben als er een 
amendement was ingediend waarin 
bepaald zou worden dat in de algeme-
ne bepaling, als er dus gesproken 
wordt van het geïntegreerde model in 
de gemeenschappelijke regeling, 
bepaald kan worden dat de gemeen-
tesecretaris deel uitmaakt van het 
algemeen bestuur; met andere woor-
den, als de suggesties werden 
gevolgd om heel in het algemeen te 
zeggen, dat de gemeentesecretaris 
deel kan uitmaken van welke regeling 
dan ook. Maar neen, er is een dubbele 
beperking. Die mogelijkheid is 
uitdrukkelijk beperkt tot de regelingen 
die afwijkend zijn van algemene, 
namelijk in de gevallen waarin de 
aard van het belang zodanig is dat 
een afzonderlijke regeling nodig is, en 
dan geldt nog dat betrokkenen 
kunnen bepalen dat de gemeentese-
cretaris er deel van uitmaakt. 

Het moet dus niet, als betrokkenen 
het per se willen regelen zoals het al 
geregeld is, dan willen wij dat niet 
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verbieden. De heer Franssen zou dus 
alleen gelijk hebben als wi j in het 
algemeen voorstelden om de gemeen-
tesecretaris deel te laten uitmaken 
van gemeenschappelijke regelingen. 

En wat de bestuurscultuur van de 
PvdA betreft, als de opmerking van de 
heer Franssen betekent dat hij een 
discussie over de gekozen burgemees-
ter wil uitlokken, dan kan ik hem 
zeggen dat wi j daartoe op elk willekeu-
rig moment bereid zijn. Het is natuurlijk 
buitengewoon gemakkelijk om te 
gaan katten als een door de raad 
gekozen secretaris geen deel mag 
uitmaken van het bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling en de 
voorzitter van de raad wel, terwij l die 
niet door de raad gekozen wordt en in 
welk geval er geen enkele sanctiemo-
gelijkheid bestaat. Daarover zijn al 
vele discussies gevoerd. 

De heer Franssen (VVD): Wij katten 
hier toch niet? Wij discussiëren! 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mocht er nog iemand katten, dan wi l 
ik zeggen dat wi j de voorzitter in ieder 
geval juist hadden 'uitgezuiverd'. Er 
zijn dus weinig mensen die overbli j-
ven... 

De heer Stoffelen (PvdA): Zeker. Het 
zou heel boeiend zijn om vaker te 
proberen om al dan niet met behulp 
van moesjawara elkaar te overtuigen. 
Ik hoop dat het mogelijk is, deze 
methode ook toe te passen bij de 
behandeling van het 1 juli-pakket. Ik 
vrees echter dat dat wat moeilijker zal 
gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij een 
laatste te bespreken aspect van de 
bestuursorganen gaat het om de 
verkiezing van de voorzitter. Ter 
vermijding van misverstanden 
vermeld ik weer dat wi j het in normale 
gevallen begrijpelijk en zelfs logisch 
vinden dat de voorzitter van het 
openbaar lichaam door en ook uit het 
algemeen bestuur wordt gekozen. 
Toch vinden wi j het onjuist om te 
verbieden dat het algemeen bestuur 
een voorzitter van buiten, dus niet uit 
zijn midden verkiest, en wel om twee 
redenen. De eerste is dat de praktijk 
met gemeenschappelijke regelingen 
tot nu toe heeft geleerd dat dit soms 
door algemene besturen gewenst 
wordt. Het heeft zo nu en dan ook 
werkelijk uitstekende voorzitters 
opgeleverd. De praktijk is tot nu toe 
dus bevredigend. Het tweede argu-
ment is dat er met de nieuwe wet zeer 
zware openbare lichamen tot stand 
kunnen komen, waarbij het dagelijks 

bestuur - en ook de voorzitter - een 
buitengewoon zware taak kunnen 
krijgen. 

Het is dan zeer de vraag of uit het 
algemeen bestuur iemand tot voorzit-
ter kan worden gekozen die het 
voorzitterschap kan combineren met 
zijn of haar normale werkkring. Bij 
voorbeeld een burgemeester heeft 
een volledige betrekking of wordt 
deze althans geacht te hebben. Het zal 
lang niet altijd mogelijk zijn - zelfs 
niet als die burgemeester door de niet 
altijd te volgen politieke constellatie in 
zijn of haar gemeente geen enkele 
portefeuille meer heeft - dat deze 
burgemeester desverlangd het 
voorzitterschap van het openbaar 
lichaam vervult. Als echter de voorzit-
ter onvoldoende tijd kan vrijmaken 
voor de voorzittersfunctie, zal feitelijk 
macht en invloed verschuiven naar de 
ambtenaren. Wij zijn daar geen 
voorstander van. Om deze reden 
hebben wi j een voorstel ingediend dat 
het mogelijk maakt, te regelen dat een 
voorzitter van buiten kan worden 
aangetrokken en benoemd. 

Van de bevoegdheden en de 
bestuursorganen ga ik over naar de 
financiën om een en ander te betalen. 
Dat is inderdaad een uiterst belangrijk 
onderdeel. Het staat vast dat de 
samenwerking van gemeenten alleen 
kan slagen als die gemeenten bereid 
en gemotiveerd zijn tot die samenwer-
king. Het staat evenzo vast dat die 
bereidheid en die motivatie niet los te 
denken zijn van het vermogen en de 
bereidheid, de financiële consequen-
ties te dragen van de samenwerking 
van gemeenten. Ik heb al gesteld dat 
wi j met de regering van mening zijn 
dat één van de doeleinden van het 
wetsvoorstel het aanhalen van de 
bestuurlijke en financiële banden 
tussen gemeenten en samenwerkings-
orgaan of -lichaam moet zijn. 

Indien en voor zover zo'n openbaar 
lichaam op intergemeentelijke wijze 
gemeentelijke taken uitvoert, is het 
redelijk dat de gemeenten daarvoor 
de kosten betalen. Indien en voor 
zover echter het openbaar lichaam of 
het gemeenschappelijk orgaan 
bovengemeentelijke of regionale 
taken verricht, ligt het anders. Dan 
zou er veel voor te zeggen zijn, aan 
die gewesten - o, pardon - aan die 
samenwerkingsorganen een gewest-
bijdrage te geven. Dat station worden 
wi j echter geacht gepasseerd te zijn. 
Toch moeten in die situaties de 
gemeenten door het rijk in staat 
gesteld worden, de financiële lasten 
van deze regionale taakuitoefening te 
dragen. 

Om een lang en belangrijk verhaal 
kort samen te vatten: ons ijveren voor 
het handhaven van de bijdrageregeling 
pregewesten was hopeloos en 
kansloos en is daarom beëindigd. Het 
ging en gaat vervolgens om de wijze 
van beëindigen van die bijdragerege-
ling en om de bijdrageregeling die 
hiervoor in de plaats komt. Op zich 
zelf betekent het beëindigen van de 
bijdrageregeling pregewesten - en 
ook het afbouwen daarvan - dat de 
betrokken gemeenten de rekening 
gepresenteerd krijgen voor deels re-
gionaal bestuur, terwij l zij de rekening 
niet kunnen betalen en - begrijpelijk -
ook niet willen betalen. Dat leidt ertoe 
dat door financiële tekorten regionaal 
bestuur, dat vaak in vele jaren 
moeizaam is opgebouwd, in elkaar 
stort, omdat het geld ontbreekt om 
verder te gaan. 

Daarom hebben wi j en vele andere 
fracties hierop tijdens de begrotings-
behandeling gewezen. De staatssecre-
taris heeft toegezegd dat elk van de 
gewesten die nu een rijksbijdrage 
ontvangen, ten minste kunnen 
rekenen op één gulden per inwoner. 
'Dan is in ieder geval de ondergrens 
bekend', zei de staatssecretaris. Dat 
zijn inmiddels gevleugelde woorden 
geworden. De vraag is nu, wat dit 
betekent. Ook wi j vragen de staatsse-
cretaris, nader uiteen te zetten hoe de 
situatie precies is wat de afbouw en 
het geven van financiële bijdragen ten 
behoeve van regionale samenwerking 
betreft. 

Wij hebben in ieder geval begrepen 
dat de bijdrageregeling pregewesten 
wordt afgebouwd. In 1985 betreft het 
een halvering; f 8 miljoen dus. In 1985 
wordt een begin gemaakt met een 
nieuwe rijksbijdrageregeling die ten 
goede moet komen aan alle samenwer-
kingsgebieden. Daarvoor is in 1985 f 3 
miljoen ter beschi king. In totaal is er 
in 1985 dus f 11 miljoen beschikbaar, 
tegen f 14 miljoen thans ingevolge de 
rijksbijdrageregeling pregewes Het 
ziet ernaar uit - als het niet juist is 
hoor ik het wel - dat ook in 1988 
alleen f 13 miljoen beschikbaar is. 
Maar welk bedrag het ook is; het 
dient op de een of andere manier 
verdeeld te worden via het Gemeente-
fonds. 

Ik heb nog twee constateringen en 
twee conclusies wat de financiën 
betreft. Het staat allereerst vast dat de 
nieuwe wet gemeenschappelijke 
regelingen vele gemeenten 'in zekere 
zin' zal belasten met nieuwe taken, 
zodat het redelijk is dat de daarvoor 
noodzakelijke financiën erbij geleverd 
worden. Ik zal het 'in zekere zin' even 
toelichten, en wel in dubbele zin. 
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Door het vereiste van intergra-
tie en bundeling kan en zal het 
betekent dat soms een gemeente zal 
meedoen aan een gemeenschappelijke 
regeling, terwij l dat tot nu toe niet het 
geval was. Het tweede is als gebeurd 
waarvan ik hoop dat het gebeurt, 
namelijk dat in bepaalde bijzondere 
wetten soms taken worden toebedeeld 
aan een samenwerkingsverband. Ik 
vatte dat nu heel kort samen in die 
ene vaststelling. 

De tweede constatering is dat de 
praktijk ook in de toekomst een 
gedifferentieerd beeld te zien zal 
geven van vri jwel geheel intergemeen-
telijke tot vri jwel geheel bovenge-
meentelijke regionale samenwerking. 

Indien en voor zover gemeenten de 
kosten moeten dragen voor de 
regionale taakvervulling zullen zij 
daartoe in staat moeten worden 
gesteld. Dit is een constatering van 
een simpele logica! 

Dan kom ik bij mijn conclusies. De 
eerste is dat als de regering en 
Staten-Generaal niet bereid en in 
staat zijn een oplossing te bieden 
voor de financiering van de regionale 
taakvervulling, deze hele behandeling 
van het wetsvoorstel een schijnverto-
ning wordt. Wij allen weten immers 
dat zonder de noodzakelijke financiën, 
van die regionale samenwerking niets 
terecht zal komen. 

De tweede conclusie is dat de 
regering allereerst dient te verduidelij-
ken, hoe volgens de regeringsplannen 
thans de financiële vooruitzichten zijn 
voor de regionale samenwerking. 
Vervolgens vragen wi j de regering 
nauwlettend de financiële gevolgen 
van de totstandkoming van samenwer-
kingsgebieden en de daarmee 
samenhangende bundeling en 
integratie van gemeenschappelijke 
regelingen te volgen en uiterlijk 
binnen twee jaar na detotstandkoming 
van de samenwerkingsgebieden de 
Kamer over de financiële aspecten te 
rapporteren en zo nodig nadere 
voorstellen te doen ter bekostiging 
van regionale taakvervulling. Zo 
nodig zullen wij hierover een uitspraak 
van de Kamer vragen. 

De heer Schutte (GPV): Ik heb 
begrepen dat de heer Stoffelen pleit 
voor betaling aan de gemeenten via 
het Gemeentefonds. Betekent dit dat 
er daarnaast wellicht een kleine 
vergoeding moet gaan naar de 
provincies voor hun extra-taken in de 
periode van vijf jaar, waarin een en 
ander tot stand moet komen? 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit zou inderdaad niet 
onlogisch zijn; het zou zelfs logisch 
zijn! Het gaat erom dat in eerste 
instantie de regionale aspecten - de 
boven-gemeentelijke aspecten -
kunnen worden gefinancierd. Dit 
betekent vervolgens dat een systeem 
wordt bedacht, waarbij het geld 
inderdaad gaat naar de gebieden die 
het het meest nodig hebben. Er moet 
in ieder geval een verdeling via het 
Gemeentefonds komen. Dat is de 
enige, echte oplossing. 

Mijnheer de Voorzitter! Alvorens ik 
tot de slotconclusie kom, wil ik twee 
min of meer technische maar niet 
onbelangrijke opmerkingen maken. 
De eerste betreft het voorstel om te 
bepalen dat van rechtswege de 
indeling in samenwerkingsgebieden 
na tien jaar vervalt. Als niet tijdig die 
indeling herbevestigd of gewijzigd 
wordt, kan dat vervallen uiterst 
onaangename en zelfs onaanvaardba-
re consequenties hebben. Te denken 
valt bij voorbeeld aan de bestaansze-
kerheid, althans de positie, van de 
betrokken ambtenaren. Daarom dient 
te worden bepaald dat die indeling 
binnen tien jaar bezien wordt of 
herziening gewenst is. 

De indeling dient echter van kracht 
te blijven, zolang zij niet gewijzigd is. 
Het is immers altijd denkbaar, althans 
in theorie, dat een provinciaal bestuur 
nèt niet ti jdig reageert op het dreigende 
vervallen van de indeling. Het provin-
ciaal bestuur dient hiervoor dan 
gelaakt te worden, niet de onschuldige 
betrokken gemeentebestuurders en 
ambtenaren. 

De tweede technische opmerking 
betreft de bepaling dat een gemeen-
schappelijke regeling, waarbij een 
openbaar lichaam wordt ingesteld, 
pas in werking treedt na registratie 
van die regeling in bepaalde registers. 
Het gevolg is dat de regeling krachte-
loos is als door welke reden dan ook 
registratie in de gemeentelijke en/of 
provinciale registers niet plaatsvindt. 
Wij vinden dan ook dat hiervoor een 
oplossing moet worden gevonden. 

Ik kom bij onze slotconclusie. Dit 
voorstel van Wet gemeenschappelijke 
regelingen is het enige wat ons 
resteert na alle pogingen om te 
komen tot een inrichting van het 
openbaar bestuur dat bij de tijd is. Het 
zou een organisatie van bestuur 
moeten zijn, toegerust op de overheids 
taken in de jaren tachtig en negentig. 
Het zou slagvaardig, doeltreffend en 
democratisch moeten zijn. Al die 
pogingen tot bestuurlijke reorganisatie 
zijn mislukt. 

Toch is het nog steeds broodnodig, 
het Rijk te ontlasten en macht van 
Den Haag over te hevelen naar 
gemeenten en provincies. Toch 
ontbreekt er nog steeds een behoorlijk 
geregeld integraal regionaal bestuur. 
Toch is er nog steeds een chaos van 
honderden gemeenschappelijke 
regelingen en is er sprake van 
onderling tegenstrijdige en verwarren-
de regiovorming door verschillende 
departementen. Toch is de bestuurlijke 
opruiming nog steeds noodzakelijk! 

Dit voorstel kan een beetje, ja zelfs 
behoorlijk wat, aan de oplossing 
bijdragen in de situatie waarin 
verschillende gebieden een zeer 
gedifferentieerde behoefte hebben 
aan bestuurlijke oplossingen. Dit 
voorstel biedt ruime mogelijkheden 
voor intergemeentelijk en regionaal 
bestuur, kan ordening brengen in de 
chaos en biedt voor een belangrijk 
deel - zeker na de noodzakelijke 
amendering - de broodnodige 
democratisering van gemeenschappe-
lijke regelingen. 

Dit wetsvoorstel verdient dan ook 
en krijgt ook onze steun, omdat iets 
meer is dan niets. Dit voorstel biedt in 
al die regio's waar intergemeentelijk 
of alleen maar deels regionaal bestuur 
gevoerd moet worden, redelijke 
mogelijkheden. Het is echter een 
illusie te denken dat dit wetsvoorstel 
iets reëels kan betekenen in al de 
regio's waar de betrokken bestuurders 
al 10, 15 of 20 jaar geleden door 
schade en schande tot de ontdekking 
en conclusie kwamen, dat zo'n 
samenwerking op basis van een Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
ontoereikend en achterhaald is. 

Met een schepje kun je nu eenmaal 
geen zee leeg scheppen. Coördinatie 
en planning zijn nodig, maar op een 
gegeven moment moet er echt 
regionaal bestuurd worden. Aard en 
omvang van de bestuurlijke problemen 
dienen dan de oplossing te bepalen, 
niet de dogmatiek van al dan niet 
geïnteresseerde Haagse rijks£utoritei-
ten. Zo werden de bestuurderen in 
Zuidoost-Brabant, Twente, Rijnmond 
en andere stedelijke agglomeraties 
door schade en schande wijs. 

Voor die situaties moeten wi j 
proberen elkaar deze week niets wijs 
te maken. Het ook voor die gebieden 
bepleiten van samenwerking op basis 
van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen is het bepleiten, de klok 
meer dan tien, vijft ien, twint ig jaar 
terug te zetten. Het is het tegen beter 
weten in volhouden dat betrokkenen 
het al die jaren, die duizenden dagen 
dus verkeerd hebben gezien, het 
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volhouden dat de regio niet meer is of 
kan zijn dan de optelsom van de 
deelnemende gemeenten. Het is het 
bepleiten van bestuurlijke verloedering 
waaraan wij niet meedoen. Die 
gebieden hebben recht op speciale 
bestuurlijke regelingen, toegesneden 
op wat in dat gebied leeft en nodig is. 

Voor de rest van dit land - ik 
herhaal dit - kèn dit voorstel een 
goede wet worden. Ik gebruik het 
woord kan, omdat alles staat of valt 
met de inzet en de bereidheid van de 
betrokken gemeentebesturen, vorm te 
geven aan de gebundelde, geïntegreer-
de gemeentelijke samenwerking. Van 
deze gemeentebesturen menen zeer 
vele door financiële ellende gedwon-
gen, aan de eigen ellende genoeg te 
hebben. Die gemeentebesturen zijn 
ook geneigd te denken dat het hemd 
nader is dan de rok. In die situatie zal 
het wel of niet tot stand komen van 
een toereikende financiële bijdragere-
geling van beslissende betekenis zijn. 
Als deze er niet is of komt, brengen 
wij een wet tot stand die niet zal 
werken, zelfs niet voor dat deel van 
het land waarvoor de wet echt 
betekenis had kunnen en moeten 

^hebben. Toch zullen wij met alle 
twijfels en met alle scepsis onze stem 
graag aan dit wetsvoorstel geven. Het 
is het proberen waard, toch nog iets 
reëels te doen aan het moderniseren 
van ons binnenlands bestuur. 

De Voorzitter: De regering zal 
donderdag antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Sluiting 22.15 uur. 

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

1. negen Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende voorstel-
len van (rijks)wet: 

Naturalisatie van de Abreu, Firmino 
en 25 anderen (18355 (R 1254); 

Naturalistie van Afifi, Ahmed en 26 
anderen (18356); 

Naturalisatie van Akay, Hüseyin en 
29 anderen (18 357); 

Wijziging van de Provinciewet en de 
gemeentewet met het oog op bijzon-
dere financiële voorzieningen voor de 
gedeputeerden onderscheidenlijk de 
wethouders (18 365); 

Wijziging van hoofdstuk XI (Depar-
tement van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer) van 
de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1983 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (18366); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1982 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (18 367); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1983 
(wijziging naar aanleiding van de 
voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (18370); 

Verruiming van de mogelijkheid 
vrijstelling van belasting te verlenen 
voor buiten het Rijk verkregen 
inkomen (18371); 
Afschaffing van enige verplichte 
comparities in het scheidingsproces-
recht (18372). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt; 

2. de volgende brieven: 
een, van de Minister-President, 

minister van Algemene Zaken, over 
een wijziging van het Reglement van 
Orde (18342, 4); 

twee, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, te weten: 

een, over hulpverlening aan 
Vietnam (18100, V, nr. 115); 

een, ten geleide van een verslag 
van haar bezoek aan Indonesië 
(18100, V, nr. 116); 

een, van de minister van Justitie, 
over het afluisteren van telefoonge-
sprekken (18100, VI, nr. 49); 

3. de volgende brieven e.d.: 
een, van de Europese Beweging in 

Nederland, over het ontwerp-Unie 
Verdrag van het Europees Parlement; 

een, van de heer León Noltens, over 
de bezuinigingen; 

een, van de Sociale Verzekerings-
raad, over premie-afdracht van 
bedrijfsverenigingen aan centrale 
fondsen; 

een, van M. v.d. Westen, over de 
inpoldering van de Markerwaard; 

een, van de Sociale Verzekerings-
raad, t.g.v. een schrijven aan de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de heer De Graaf 
over het Besluit inkomensgrens 
vervoersvoorzieningen buitenshuis/ 
AAW; 

drie, van het CNV, over de bezuini-
gingen per 1 juli 1984; 

een, van de Raad van Advies voor 
natuurbehoud en natuurbeheer 
Rijnmond, over de splitsing van 
Zuid-Holland; 

een, van Werkende jongeren-CNV, 
over de bezuinigingen per 1 juli a.s.; 

een, van Havenschap Vlissingen, 
t.g.v. het verslag van de vergadering 
van de Raad van 13-2-1984; 

een, van het Woongroepenberaad, 
over korting op bijstandsuitkeringen 
van woningdelers; 

een, van de Vereniging samenwer-
kende huurauto- en taxi-onderne-
mingsorganisatie, over de nivellering 
van BTW; 

een, van H. M. Tijhaar, over de 
herindeling van West-IJsselmonde; 

een, van het Platform tegen afbraak 
van de sociale zekerheid Hoorn, over 
de voorgenomen korting per 1 juli 
a.s.; 

een, van W. Vink, over de publiciteit 
met betrekking tot het werk van het 
parlement; 

een, van het gemeentebestuur van 
Almere, over subsidiëring van het 
wetenschappelijk bureau van de 
centrumpartij; 

een, van het gemeentebestuur van 
Leiden, over arbeidstijdverkorting. 

De brieven e.d. liggen op de griffie ter 
inzage. 

4. Een proefschrift van G. van 
Staveren, 'Taakopvatting en werkwijze 
bij huisartsen'. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek der Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 4802) 

De vragen van de leden Van Es en 
Lankhorst luiden: 

1. Hoe luidden precies de waarbor-
gen van de Soedanese autoriteiten, 
dat de Erytrese vluchteling A. T. tot 
Soedan zou worden toegelaten en 
daar onder protectie van het Hoge 
Commissariaat van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen zou 
kunnen verblijven? 

2. Is de regering bereid, de stukken 
dienaangaande aan de Kamer over te 
leggen, niet alleen de afspraken met 
de Soedanese autoriteiten, maar ook 
de afspraken met het Hoge Commis-
sariaat? 

3. Hoe verklaren de bewindslie-
den, dat A. T. ondanks de afspraken 
niet tot Soedan is toegelaten, terwijl 
op het vliegveld te Karthoem wel 
telefonisch contact heeft plaatsgevon-
den met de autoriteiten? 

4. Zijn voor andere Erytrese 
vluchtelingen inmiddels soortgelijke 
afspraken gemaakt met de Soedanese 
autoriteiten? Zo ja, welke zijn de 
'voorbereidingen' die hiertoe zijn 
getroffen1? 

5. Om hoeveel Erytrese vluchtelin-
gen gaat het? 

6. Van hoeveel Erytrese vluchtelin-
gen is het verblijf sinds medio 1982 
gedoogd zonder verblijfstitel? 

7. Deelt de staatssecretaris de 
mening dat de onzekerheid, waarin 
erkende vluchtelingen al twee jaar 
verkeren over hun verblijf hier te 
lande, de slechte ervaringen van A. T. 
bij terugzending en bovendien het 
inmiddels weer uitroepen van de 
noodtoestand in Soedan de mogelijk-
heid voor vluchtelingen, zonder angst 
te kunnen leven, ernstig aantasten? 

8. Kunnen de bewindslieden 
bevestigen, dat de toestand in de 
vluchtelingenkampen in Soedan 
erbarmelijk is, zoals een woordvoerder 
van de Vereniging Vluchtelingenwerk 
Nederland heeft medegedeeld2? 

9. Waarop is de informatie van 
Buitenlandse Zaken gebaseerd, dat 
het uitroepen van de noodtoestand in 
Soedan geen negatieve invloed heeft 
op de positie van Erytrese vluchtelin-
gen3? 

10. Is de staatssecretaris van 
Justitie bereid, haar beleid ten 
aanzien van Erytrese vluchtelingen te 
heroverwegen in die zin, dat erkende 
vluchtelingen niet slechts op grond 
van de formele normen, dat Soedan 

het land van eerste opvang zou zijn, 
hier te lande verblijf wordt geweigerd? 

11. Is zij bereid, de vluchtelingen 
die hier sinds 1982 gedoogd zijn 
alsnog een verblijfstitel te geven? 

12. Is zij bereid, van uitzetting van 
Erytrese vluchtelingen af te zien totdat 
echte garanties bestaan voor een 
veilige opvang in Soedan? 

1 Zie het antwoord op ter zake op 10 mei jl. 
gestelde schriftelijke vragen van Lankhorst en 
Van Es (Aanhangsel Handelingen, nr. 776). 
2 Zie 'Het Vrije Volk' van 25 februari j l. 
3 Zie voetnoot 1. 

Noot 2 (zie blz. 4897) 

De vragen van de leden Lansink, Dees 
en Wallage luiden: 

1 
Herinnert de minister zich de door 

deze Kamer aanvaarde motie-Lansink/ 
Den Ouden-Dekkers' over een nieuw 
stelsel van studiefinanciering, waarin 
de regering werd verzocht vóór 1 mei 
1984 een nota uit te brengen over dat 
nieuwe stelsel? 

2 
Is het waar, dat de hoofdlijnen voor 

een nieuw stelsel van studiefinancie-
ring inmiddels wel in een nota zijn 
vastgelegd, maar nog steeds onder-
werp van beraad vormen in de 
ministerraad? 

3 
Komen de hoofdlijnen van het 

nieuwe stelsel overeen met hetgeen 
intussen in een aantal persorganen is 
gepubliceerd? 

4 
Heeft het inderdepartementale 

beraad dan wel het overleg in de 
ministerraad tot vertraging geleid? Zo 
ja, welke verschillen van inzicht zijn 
daarbij aan het licht getreden, zo 
neen, welke zijn dan de oorzaken van 
de bij de behandeling van hoofdstuk 
VIII (Onderwijs en Wetenschappen) 
van de rijksbegroting 1984 niet 
voorziene vertraging? 

5 
Welk tijdschema voor besluitvor-

ming en wetswijziging staat de 
minister voor ogen, gelet op de 
wenselijkheid om per 1 september 
1985 een nieuw stelsel vanstudiefinan-
ciering in te voeren? 

6 
Kan de minister de verzekering 

geven, dat de nota over het nieuwe 

stelsel van studiefinanciering op een 
zodanig tijdstip wordt uitgebracht dat 
nog voor het zomerreces overleg met 
deze Kamer kan plaatsvinden? 

' Kamerstuk 18100, hfdst VIM, nr. 90. 

Noot 3 (zie blz. 4921) 

Samenstelling van de bijzondere 
commissie Harmonisatie Noordzeebe 
leid (17408) 

Leden: 25 

Van Rossum (SGP) 
De Boois (PvdA) 
Konings (PvdA) 
Van der Doef (PvdA) 
Eversdijk (CDA) 
Van der Linden (CDA) 
Castricum (PvdA) 
Lansink (CDA) 
Blaauw (VVD) 
Hennekam (CDA) 
Couprie (CDA) 
Zijlstra (PvdA) 
Veldhoen (PvdA) 
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD) 
Van Vlijmen (CDA) 
Blauw (VVD) 
Wagenaar(RPF) 
Willems (PSP) 
Lankhorst (PPR) 
Nijland (CDA) 
De Visser (PvdA) 
Tommei (D'66) 
Korthals (VVD) 
Eshuis(CPN) 
Metz (VVD) 

Schutte (GPV) 
Van den Bergh (PvdA) 
Vos(PvdA) 
Rienks (PvdA) 
Gualthérie van Weezel (CDA) 
De Boer (CDA) 
Meijer (PvdA) 
De Kok (CDA) 
Braams (VVD) 
Borgman (CDA) 
Faber (CDA) 
Kosto (PvdA) 
De Waart (PvdA) 
Voorhoeve (VVD) 
Schartman (CDA) 
Jacobse (VVD) 
Janmaat (Centrumpartij) 

Oomen-Ruijten (CDA) 
Hummel (PvdA) 
Nypels (D'66) 
Tripels (VVD) 

Van der Kooij (VVD) 

Griffier: Teunissen 
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