
73ste vergadering Donderdag 12 april 1984 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 123 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, J. D. Blaauw, P. M. Blauw, 
De Boer, De Boois, Borgman, Braams, 
Brouwer, Buikema, Van der Burg, 
Buurmeijer, Cornelissen, Dales, G. C. 
van Dam, Dees, Dijkman, Dijkstal, Van 
Dis, Van der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Franssen, Frinking, Gerritse, De Grave, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Herfkens, Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jacobse, Jan-
maat, Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, 
Van Kemenade, Knol, De Kok, Kom-
brink, Konings, Van der Kooij, De 
Korte, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, Laning-Boerse-
ma, Lankhorst, Lauxtermann, Leerling 
Linschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Meijer, Metz, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Nijhuis, 
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Paulis, Poppe, 
De Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Van Rossum, Salomons, 
Schartman, 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 Vli jmen, 
Voorhoeve, B. de Vries, K. G. de Vries, 
De Waart, Wallage, Weijers, Weisglas 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Wil lems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
Van den Broek, minister van Buiten-
landse Zaken, mevrouw Smit-Kroes, 
minister van Verkeer en Waterstaat, 
de heer Van Aardenne, vice-minister-
president, ministervan Economische 
Zaken, mevrouw Korte-van Hemel, 
staatssecretaris van Justitie, de heren 
Van Leijenhorst, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Scherpenhuizen, staatssecretaris van 

Verkeer en Waterstaat, en De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Veldhoen en Lansink, wegens bezighe-
den elders; 

Waalkens, in verband met het bijwo-
nen van een crematie; 

Vos, wegens familie-omstandigheden. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
een vraag, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door de leden Knol, Evenhuis-van 
Essen, Gualthérie van Weezel, 
Laning-Boersema, Dijkstal, Terpstra, 
Wessel-Tuinstra en Scholten aan de 
minister-president, over het niet 
aanwezig zijn van een vertegenwoor-
diger van het Kabinet bij de openings-
bijeenkomst van de Campagne tegen 
Martelen. 

[De vraag is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]3 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is inderdaad juist dat 
Amnesty International ons een 
uitnodiging gestuurd heeft voor de 
openingsbijeenkomst op 6 april. Na 
een vooraankondiging van 17 januari 
is die uitnodiging herhaald op 27 
februari. Reeds na de eerste uitnodi-
ging heb ik het met mijn collega's 
overwogen. Er bestond bij ons een 
zekere aarzeling of wij al dan niet 
daarheen moesten gaan. Het doel is op 
zichzelf sympathiek en belangrijk 
genoeg om er een kabinetsdelegatie te 
laten zijn. Daar stond aan de andere 
kant de vraag ter afweging tegenover 
in hoeverre het deelnemen zou worden 
verstaan als het onderschrijven niet 

alleen van de globale doelstelling maar 
ook van het twaalf puntenprogramma. 
Vandaar onze aarzeling en een lichte 
neiging om het n iet te doen. 

Dit is nog wat geaccentueerd 
doordat in de brief van 27 februari 
van Amnesty International naast de 
herhaling van de uitnodiging ook de 
inhoudelijke zaak aan de orde kwam. 
Amnesty International liet ons 
namelijk weten het zeer op prijs te 
stellen wanneer na de beginfase van 
de campagne een delegatie door het 
kabinet ontvangen zou kunnen 
worden om nader van gedachten te 
wisselen 'over de relevante aspecten 
van het twaalf puntenprogramma'. Dat 
maakte de afweging waarvoor wi j 
stonden nog iets duidelijker. 

Wij hebben toen gezegd: laten wi j 
nu alle aandacht geven aan dat twaalf 
puntenprogramma, maar laten wi j 
dan niet op die openingsbijeenkomst 
aanwezig zijn. 

Er was behoefte bij het kabinet zo 
snel mogelijk inzicht te krijgen in dat 
twaalf puntenprogramma. Van een 
deel van dat programma kunnen wi j 
nu al zeggen dat het in ieder geval 
kan. Ik ga nu niet op de details in, hoe 
belangrijk die op zichzelf voor de 
betrokkenen ook zijn. Daarnaast heb 
ik overlegd met de minister van 
Justitie, of hij niet de eerst aangewe-
zene was om met Amnesty lnternatio-
nal te spreken over dat twaalf punten-
programma. Hij heeft op 27 februari 
opdracht gegeven daarover met 
Amnesty International een afspraak te 
maken. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Van Es aan de 
staatssecretaris van Justitie, over het 
weigeren van een verblijfsvergunning 
aan twee Marokkaanse kinderen. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]4 
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• 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Het gaat hier 
om twee bijna volwassen kinderen 
van Marokkaanse nationaliteit, een 
jonge vrouw die binnen drie maanden 
21 jaar wordt en een jonge man die 
sinds december 18 jaar is. Bovendien 
is de vader van de betrokkenen al 
vanaf 1979 bezig voor hen een 
verblijfstitel te verkrijgen. 

Bovendien gaat het erom of er al 
dan niet gezinshereniging met 
kinderen in het geding is als er sprake 
is van een polygaam huwelijk. Het 
beleid in deze situatie is te vinden in 
de Vreemdelingencirculaire 1982, deel 
B 19, paragraaf 2.2.1 onder c. Dat 
beleid gaat ervan uit dat als een 
vreemdeling met meer dan één vrouw 
gehuwd is als regel geldt dat slechts 
één vrouw en de uit die vrouw 
geboren kinderen kunnen worden 
toegelaten. 

Alvorens de vragen te beantwoor-
den, wil ik ingaan op de hieraan 
verbonden voorgeschiedenis. Dit mag 
bij de beantwoording niet ontbreken. 
Ik zal daarom een overzicht geven van 
de sinds 1979 ingediende verzoeken 
en de gevoerde procedures. Voor 
betrokkenen vind ik het niet prettig, 
op alle feiten en data te moeten 
ingaan, maar voor de beantwoording 
van de vragen acht ik het van belang. 

Op 17 augustus 1979 heeft de vader 
een verzoek om een vergunning tot 
verblijf voor vier kinderen uit het 
eerste huwelijk, waaruit inmiddels vijf 
kinderen geboren zijn, ingediend. Op 
29 februari 1980 werden deze verzoe-
ken afgewezen, vooral omdat de 
moeder van deze kinderen niet 
instemde met het verblijf van de 
kinderen in Nederland en omdat de 
vader inmiddels kenbaar had gemaakt 
dat hij zijn tweede echtgenote naar 
Nederland wilde laten overkomen. 

Op 4 maart 1980 werd een herzie-
ningsverzoek ingediend, waaraan 
schorsende werking is onthouden. Op 
3 april 1980 heeft de president de 
vordering de onthouding van schorsen-
de werking onrechtmatig te verklaren, 
afgewezen. Dat was de eerste keer dat 
een procedure in kort geding werd 
gevoerd over deze zaak. Op 13 april 
1980 heeft hierop verwijdering van de 
vier kinderen naar Marokko plaatsge-
vonden. 

Op 22 september 1980 is de jonge-
man in kwestie teruggekeerd naar 
Nederland, samen met de tweede 
echtgenote van de vader. Op 10 
oktober 1980 diende een tweede kort 
geding voor de president van de 

rechtbank in Den Haag, waarbij 
opnieuw de vordering tegen de 
negatieve schorsingsbeslissing werd 
afgewezen. 

Op16 oktober 1980 is de jongeman 
toen verwijderd naar Marokko. Op 2 
december 1980 heeft de Raad van 
State beroep niet ontvankelijk ver-
klaard, omdat er sprake was van 
aanzienlijke tijdsoverschrijding. 
Vervolgens heeft op 5 juni 1981 de 
Adviescommissie Vreemdelingenza-
ken het herzieningsverzoek van 4 
maart 1980 behandeld. De vader van 
de betrokken vreemdelingen is toen 
gehoord. Het herzieningsverzoek is op 
22 september 1981 afgewezen, in 
overeenstemming met het unaniem 
advies van de Adviescommissie 
Vreemdelingenzaken. Op 27 december 
1982 zijn broer en zuster weer in 
Nederland binnengekomen, met een 
visum voor familiebezoek. Hierop is 
een verzoek ingediend voor een 
vergunning tot verblijf. 

Op 2 februari 1984 is dit verzoek 
afgewezen. Op 15 februari is een 
herzieningsverzoek ingediend, 
waaraan schorsende werking is 
onthouden. Op 20 maart 1984 is voor 
de derde maai een kort geding 
gevoerd voor de president van de 
rechtbank in Den Haag. Ook nu is 
geconstateerd dat de Staat in deze 
zaak niet onrechtmatig is opgetreden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu 
overgaan tot het beantwoorden van 
de gestelde vragen. De eerste vraag 
kan ik bevestigend beantwoorden, in 
die zin dat een verblijfsvergunning 
aan deze vreemdelingen is geweigerd. 
Uit het voorgaande zal het duidelijk 
zijn dat dit niet voor het eerst was dat 
een dergelijke vergunning werd 
aangevraagd. 

De tweede en derde vraag wil ik 
gecombineerd beantwoorden. In 1962 
is de vader getrouwd met de vrouw 
uit wie de in de vragen bedoelde 
kinderen zijn geboren. Ik heb al 
gezegd dat op dit moment nog drie 
kinderen verblijven in Marokko. In 
1978 is de vader in Marokko met een 
tweede vrouw getrouwd. Deze 
verblijft sinds 1980 bij hem in Neder-
land. Blijkens het vonnis in kort 
geding d.d. 20 maart 1984 is de 
echtscheiding van het eerste huwelijk 
uitgesproken op 22 februari 1984. 

Hieraan wil ik onmiddellijk toevoe-
gen dat een echtscheiding als zodanig 
voor de toelating van deze kinderen 
zonder enig effect zal zijn, want het 
gezinsherenigingsbeleid blijft volledig 
van toepassing. 

De feitelijkheid die aan deze situatie 
ten grondslag ligt, is dat deze kinderen 

niet behoren tot het gezin van de 
vader en diens tweede vrouw. 

In vraag 3 tref ik het misverstand 
aan dat het hier zou gaan om gezins-
vorming. Het gaat echter om kinderen 
die worden toegelaten in het kader 
van de gezinshereniging. 

Ik kom tot vraag 4. Ik wijs mevrouw 
Van Es erop dat hier geen sprake is 
van hertrouwen van de vader. De 
vader had vanaf 1978 twee echtgeno-
tes, zoals ik al heb medegedeeld. Ook 
al zou er sprake zijn van hertrouwen 
van de vader, dan nog zou de beleids-
regel, neergelegd in band B19, 
betreffende polygame huwelijken 
gelden. 

In antwoord op de vragen 5 en 6 
kan ik het volgende zeggen. Regelma-
tig wordt gesteld - ik kom dergelijke 
publikaties ook in de pers tegen - dat 
de vreemdelingendienst in Leiden in 
december zou hebben toegestemd in 
het verblijf van deze kinderen in 
Leiden. Ik neem aan dat wordt 
bedoeld: december 1982. Deze vraag 
is ook aan de orde geweest tijdens de 
behandeling van het kort geding. De 
mensen van de vreemdelingendienst 
die hierhij betrokken waren, zijn toen 
gehoord. Ter zitting is van de zijde 
van de vreemdelingendienst in Leiden 
nadrukkelijk verklaard dat er geen 
enkele toezegging is gedaan. 

Vraag 7 gaat over de opvang van 
deze kinderen. Ik heb al gezegd dat de 
dochter op 11 juli a.s. 21 jaar wordt. 
De zoon is sinds december 18 jaar. Ik 
ben van oordeel dat deze kinderen 
door de moeder verzorgd kunnen 
worden. De moeder heeft ook de zorg 
voor de andere uit het eerste huwelijk 
geboren kinderen. De vader kan 
desgewenst voor financiële ondersteu-
ning zorg dragen. 

Gelet op de inleiding die ik gehouden 
heb, en gelet op de beantwoording 
van de eerste zeven vragen, zal het 
duidelijk zijn dat ik vraag 8 negatief 
beantwoord. Ik ben ook niet bereid, 
de uitzetting op te schorten totdat in 
hoogste instantie over de verblijfsver-
gunning is beslist. Over deze beslissing 
heeft de president van de rechtbank 
ook nu weer in kort geding een 
rechtmatigheidsoordeel gegeven. Ik 
heb al gezegd dat over deze zaak 
reeds tot drie maal toe een kort 
geding is gevoerd. 

In antwoord op vraag 9 kan ik het 
volgende zeggen. Deze gevallen 
worden niet afzonderlijk gerubriceerd. 
Ik zie daar ook geen noodzaak toe. De 
circulaire geeft duidelijk aan hoe in 
voorkomende gevallen moet worden 
gehandeld. Daarnaast is er de rechts-
bescherming. Van die procedures kon 
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Korte-van Hemel 

ook in onderhavige zaak, naar mijn 
oordeel voldoende gebruik worden 
gemaakt en is ook daadwerkelijk 
gebruik gemaakt. 

In vraag 10 vraagt mevrouw Van Es, 
of ik bereid ben, in elk geval de 
uitzetting van jongere minderjarigen 
op te schorten totdat ik de toegezegde 
notitie aan de Kamer heb toegestuurd 
en de Kamer zich daarover heeft 
kunnen uitspreken. 

Ik heb al duidelijk gemaakt dat het 
in het onderhavige geval beslist niet 
gaat om jongere minderjarigen. 
Voorts heb ik de Kamer tot nu toe 
twee dingen toegezegd. Ten eerste 
heb ik de Kamer toegezegd dat er 
rond oktober een evaluatie zal komen 
over de gezinsvorming, opgenomen 
in mijn schrijven van 30 juni 1983 aan 
de Kamer. Ten tweede heb ik de 
Kamer toegezegd, een uiteenzetting te 
verstrekken over de bewaring van 
vreemdelingen ter fine van uitzetting, 
waaronder jeugdige vreemdelingen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou graag het volgende 
willen weten van de staatssecretaris. 
Is het waar dat bij het uitspreken van 
de echtscheiding doorde Marokkaanse 
rechtbank de voogdi j over deze twee 
kinderen aan de vader is gegeven en, 
zo ja, is de uitspraak van de voogdij 
van de vader wel of niet rechtsgeldig 
voor de Nederlandse overheid? 
Waarom wordt die voogdij niet 
erkend? 

Ik zou toch nog eens wil len vragen 
naar een inventarisatie van het aantal 
soortgelijke gevallen, vooral bij 
jongere minderjarigen in vergelijkbare 
situaties. De staatssecretaris weet dat 
er in Leiden ook een geval heeft 
gespeeld van twee Turkse kinderen en 
in Arnhem speelt het geval van een 
Marokkaanse jongen. Wij hebben 
zojuist antwoord gekregen over de 
zaak van twee Kaapverdische jongens 
waarin wel schorsende werking is 
verleend. 

Ik acht een zorgvuldiger beleid voor 
deze jongeren zo belangrijk, dat ik de 
staatssecretaris toch nog wil vragen, 
alsnog te proberen ons een overzicht 
te geven van de aantallen. Zo moeilijk 
kan dat niet zijn. 

Ten slotte wil ik vragen of de 
staatssecretaris in elk geval in afwach-
ting van de door haar toegezegde 
notitie over de inbewaringstelling 
van vreemdelingen, ons kan garande-
ren dat tot die tijd geen minderjarigen 
in bewaring worden gesteld. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Van 
Es heeft een vraag gesteld over de 
opdracht van de voogdij. Uit de 
stukken in verband met de echtschei-
ding die, zoals in het vonnis van kort 
geding staat, is uitgesproken op 22 
februari 1984, is mij niet duidelijk 
geworden of de voogdij aan de vader 
is opgedragen. Die stukken ontbreken. 
Ik vind dit echter ook niet helemaal 
relevant voor de beantwoording van 
de zaak op dit moment. Zelfs al zou de 
voogdij door een Marokkaanse 
rechtbank zijn opgedragen aan de 
vader, dan respecteer ik uiteraard een 
buitenlands vonnis, maar het Neder-
landse toelatingsbeleid behoeft niet te 
wijken voor het in het buitenland 
uitgesproken vonnis ten opzichte van 
wie en over welke zaak dan ook. 

Vervolgens heeft mevrouw Van Es 
alsnog gevraagd naar een notitie over 
minderjarigen. Ik heb daar zeer grote 
problemen mee. Minderjarigen 
worden niet apart gerubriceerd. Ik zou 
het op dit moment een onevenredige 
belasting vinden van de Directie 
Vreemdelingenzaken wanneer men 
dat er uit zou moeten gaan lichten. Er 
zijn legale minderjarigen, er zijn 
illegale minderjarigen, er zijn minder-
jarigen in het kader van de gezinsher-
eniging, er zijn minderjarigen op 
allerlei soorten terreinen. Ik kan dan 
ook niet aan het verzoek van mevrouw 
Van Es voldoen. Wel wil ik meedelen, 
dat ik zorgvuldig blijf omgaan met 
minderjarigen. 

Ten slotte kan ik ook niet geheel en 
al ingaan op de laatste vraag van 
mevrouw Van Es over het in bewaring 
nemen van minderjarigen. Ik meen, 
dat ik hierop afdoende heb geantwoord 
toen ik een paar weken geleden over 
een andere zaak in de Kamer monde-
linge vragen heb beantwoord. 
Dikwijls gaat het namelijk niet om één 
geval maar om een gezinsverband. 

De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de staatssecretaris bij 
benadering aangeven, wanneer zij de 
toegezegde notitie over de bewaring 
van vooral jongere vreemdelingen 
aan de Kamer dacht uit te kunnen 
brengen? 

Staatssecretaris Korte-Van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben daar 
druk mee bezig. Voor de volledigheid 
wil ik hieraan toevoegen dat het niet 
gaat om de bewaring van minderjari-
gen. Het zal gaan over de wijze 
waarop wi j omgaan met bewaringen 
van vreemdelingen, waaronder 
jeugdigen. Ik werk daar hard aan. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Scholten aan de 
minister van Buitenlandse Zaken, over 
het inzetten van kinderen door Iran in 
de oorlog tegen Irak. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]5 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Iran 
zette in de oorlog tegen Irak duizenden 
jongens in de leeftijd van 12 tot 16 
jaar in. Die worden gebruikt als 
levende mijndetectoren; 95% van 
deze jongens, zo luiden de berichten, 
komt niet door deze linies heen, 
hetgeen begrijpelijk is; 5% haalt, als 
ik het zo mag zeggen, de overkant en 
verkeert vervolgens in een onmogeli j-
ke positie. 

Over het eerste punt heeft collega 
Voorhoeve al vragen gesteld in het 
mondeling overleg. Het tweede punt 
wil ik in het bijzonder nog onder de 
aandacht van de minister van Buiten-
landse Zaken brengen. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! In antwoord op de vraag 
van de heer Scholten over de stappen 
die de regering heeft ondernomen 
tegen het inzetten van kinderen door 
Iran in de oorlog met Irak, kan ik het 
volgende mededelen. Reeds tijdens de 
38e zitting - vorig jaar - van de 
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties vestigde de Neder-
landse delegatie de aandacht op het 
feit dat de Iraanse waarnemer bij de 
sub-commissie van de VN-commissie 
voor de rechten van de mens in de 
zomer van 1983 openlijk had toegege-
ven dat kinderen deelnamen aan de 
oorlog 'ter voldoening aan de gods-
dienstige plicht om menselijke eer en 
waardigheid te verdedigen tegen 
agressie'. 

Tijdens de jongste zitting van de 
VN-commissie voor de rechten van de 
mensen - in maart j l . - veroordeelde 
de Nederlandse delegatie het oproe-
pen en het inzetten van schoolkinderen 
door Iran aan het front. De commissie 
aanvaardde bovendien een resolutie, 
zonder stemming, die de regering van 
Iran oproept onmiddelli jk een eind te 
maken aan het gebruik van kinderen 
in de strijdkrachten van Iran in oorlog. 
In dit verband kan ik tevens vermelden 
dat Nederland in deze commissie een 
resolutie heeft mede-ingediend over 
de mensenrechtensituatie in Iran. 
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Van den Broek 
Deze resolutie voorziet in de benoe-
ming van een speciale vertegenwoor-
diger die een diepgaande studie zal 
ondernemen naar de situatie in dat 
land. Ik stel mij voor om, zodra de 
vertegenwoordiger is benoemd, deze 
op de hoogte te brengen van onze 
ernstige zorg over het inzetten van 
kinderen in de strijd. 

Afgelopen maandag - 9 april -
heeft de Nederlandse delegatie bij het 
adviescomité van de VN ter voorberei-
ding van het internationaal jeugdjaar 
een uitgebreide verklaring afgelegd 
over kinderen in oorlog, waarbij 
aandacht werd besteed aan de 
afschuwelijke praktijk van het zenden 
van kinderen in mijnenvelden. Ik zal 
deze verklaring aan de Kamer toezen-
den. 

Eergisteren - 10 april - heb ik het 
misbruik van kinderen door Iran in de 
oorlog zelf aan de orde gesteld in het 
politiek overleg te Luxemburg met 
mijn ambtgenoten van de Europese 
lid-staten. Ik heb hen gesuggereerd 
- ik heb dit ook de heer Voorhoeve 
tijdens het jongste mondeling overleg 
toegezegd - om ook hun delegaties 
bij de VN-adviescommissie voor het 
internationale jeugdjaar een verklaring 
te doen afleggen in de geest zoals ik 
zojuist heb genoemd. 

Ik kom bij de tweede vraag. De heer 
Schclten vraagt of ik bereid ben, mij 
in te zetten voor humanitaire hulpver-
lening aan Iraanse kinderen die het er 
levend vanaf hebben gebracht en die 
zich thans in Iraakse gevangenkampen 
bevinden. Ik vind het moeilijk om op 
dit punt specifieke toezeggingen te 
doen. Ik kan de heer Scholten zeggen 
dat ik al eerder extra gelden ter 
beschikking heb gesteld aan het 
internationale Rode Kruis voor het 
werk onder de krijgsgevangenen in 
Iran en Irak, die zich in beide situaties 
in bijzonder moeilijke omstandigheden 
bevinden. 

Ik wil wel nagaan of het mogelijk is 
om juist voor de categorie jongeren 
- waarover de heer Scholten spreekt -
meer in het bijzonder iets te doen. 
Directe bemoeienis met dat werk 
hebben wij niet. Dit zou moeten gaan 
via de internationale organisaties, 
meer in het bijzonder via het internati-
onale Rode Kruis. Deze organisatie 
moet dan natuurlijk een grote vrijheid 
hebben om over de besteding van die 
gelden te beslissen. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
de minister voor de gegeven informa-
tie en voor het daarachter liggende 
beleid. Ik wil nog een aanvullende 
vraag stellen. Stelt de minister zich 

open voor overleg met bij voorbeeld 
Defence for Children? Deze organisatie 
heeft onze aandacht gevraagd voor 
deze zaak, met name voor specifieke 
steun voor deze kinderen. 

Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Daar ben ik gaarne toe 
bereid! 

De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wil de Nederlandse 
regering - die al veel activiteiten heeft 
ondernomen, waarvoor hulde! 
- bewerkstelligen dat in de ontwerp-
conventie over de rechten van het 
kind een verbod op de inzet van 
kinderen onder de 18 jaar als soldaten 
wordt opgenomen? 

Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal dit verzoek bestude-
ren. Ik weet niet in hoeverre dit 
juridisch tot de mogelijkheden 
behoort! 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Betekent het feit dat de 
minister specifiek spreekt over het 
Rode Kruis en niet over UNICEF, dat 
Nederland deze kinderen als soldaten 
beschouwt? 

Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! De vragen van de heer 
Scholten richten zich met name op 
kinderen in Iraanse of Iraakse krijgsge-
vangenschap. Daarmee heeft UNICEF 
geen directe bemoeienis. Ik vrees ook 
dat UNICEF tot hen geen toegang 
heeft. 

Aan de orde is de beantwoording van 
een vraag, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Knol aan de staats-
secretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, over de WSW. 

[De vraag is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]6 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Knol heeft 
gevraagd of de regering bereid is te 
handelen in de geest van het, inmid-
dels verworpen, subamendement-
Knol op het voorstel tot wijziging van 
de Wet sociale werkvoorziening, stuk 
nr. 17 703. De strekking van het 
subamendement was, dat een te 
treffen algemene maatregel van 
bestuur waarmee voor nieuwe 
werknemers arbeidsduurverkorting 
wordt ingevoerd, aan de Tweede 
Kamer zou worden voorgelegd. De 
Kamer zou dan gedurende 30 dagen 
de gelegenheid hebben om kenbaar 

te maken dat overleg hierover 
gewenst wordt. 

In het wetsontwerp is door de 
aanvaarding van een amendement ter 
zake de mogelijkheid van arbeidsduur-
verkorting voor nieuwe werknemers 
geschapen. Daarmee heeft de Kamer 
zich ten principale over dit onderwerp 
uitgesproken. De toepassing van de 
desbetreffende maatregelen is bij 
uitstek iets dat vraagt om ruimte voor 
nadere invulling in overleg met de 
bonden voor overheidspersoneel en 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met het vereiste 
advies van de adviescommissie 
werkloosheidsvoorziening van de 
Sociaal-Economische Raad. 

Het wil mij daarom voorkomen dat 
het te ver zou voeren wanneer 
daarnaast de Kamer stelselmatig 
vooraf bij dergelijke uitvoeringsbeslui-
ten betrokken zou moeten worden. 
Het wetsontwerp, zoals dat door deze 
Kamer is aanvaard, voorziet in de 
bevoegdheid van de Kroon om een 
dergelijke maatregel met inachtne-
ming van de voorgeschreven advies-
procedure te treffen. 

Dit zo zijnde, is het naar mijn 
opvatting niet juist en is het ook niet 
in het belang van een slagvaardig 
beleid de Kamer toch per systeem bij 
de totstandkoming van de uitvoerings-
besluiten te betrekken. Vanzelfspre-
kend houdt dat geenszins in, dat het 
uitvoeringsbeleid op het betreffende 
punt nimmer onderwerp van bespre-
king in deze Kamer zou kunnen zijn. 
Immers, mocht op enig moment bij 
de Kamer de wens leven om over dat 
te voeren beleid of over het gevoerde 
beleid te discussiëren, dan bestaat 
daartoe uiteraard altijd de mogelijk-
heid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afsluiting. Ik vind dat er voldoende 
waarborgen voor een zorgvuldig 
gebruik van de door de Kamer 
geschapen mogelijkheid voor arbeids-
duurverkorting ten aanzien van de 
nieuwe WSW-werknemers zijn. Dat 
lijkt mij in de geest te liggen van 
hetgeen de heer Knol met zijn sub-
amendement beoogde. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn zeer uitgebreide beantwoor-
ding van een vraag die oorspronkelijk 
niet door mij was gesteld maar door 
collega Nijhuis. 

Kan de staatssecretaris zich voorstel-
len dat het antwoord dat hij nu heeft 
gegeven mijn collega Nijhuis niet 
tevreden stelt, gelet op hetgeen deze 
destijds in de Kamer bij het afleggen 
van zijn stemverklaring heeft gezegd? 
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wanneer een algemene maatregel van 
bestuur, nadat hij de beslissing heeft 
genomen, in werking treedt, gelet op 
het feit dat in de geest van het 
subamendement is gehandeld? 

Houdt het stelselmatig voorleggen 
aan de Kamer, waarover de staatsse-
cretaris spreekt, in - het amendement 
Oomen-Ruijten/Nijhuis ging over 
werktijdverkorting - dat wij nog in 
lengte van jaren van de staatssecretaris 
voorstellen tot arbeidstijdverkorting 
kunnen ontvangen met alle gevolgen 
van dien voor de sociale werkvoorzie-
ning? 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Het antwoord op de 
eerste vraag lijkt mij niet zo eenvoudig. 
Ik moet mij dan immers verplaatsen 
in de gedachtengang van de heer 
Nijhuis. Ik hoop dat hij voldoende 
vertrouwen in mijn beleid op dit punt 
heeft en dat hij daarmee tevreden kan 
zijn. 

Op de vraag wanneer er een 
algemene maatregel van bestuur zal 
verschijnen, kan ik antwoorden dat 
wij beogen deze maatregel in te 
voeren per 1 juli 1984. Hieraan 
voorafgaand, zal overleg worden 
gevoerd met de bonden van overheids-
personeel. Voorts zal er nog een 
adviesaanvrage aan de Sociaal 
Economische Raad worden gestuurd. 

Op de derde vraag, of dit betekent 
dat men nog in lengte van dagen 
doorgaat met de arbeidsduurverkor-
ting, kan ik antwoorden dat dit zoveel 
mogelijk parallel zal lopen met de 
ontwikkelingen die zich ook in het 
bedrijfsleven zullen voordoen. Dat zijn 
zaken die ook met de bonden die 
daarbij betrokken zijn, overlegd zullen 
worden. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Willems aan de 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, over het huren van 
een pand te Utrecht door het ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschappen. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]7 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Verleden week donderdag 
diende er een kort geding over de 
huurachterstand die het ministerie 
sinds 1 oktober van het vorige jaar 

heeft opgebouwd voor het pand 
waarop de vragen betrekking hebben. 
Ik geloof dat de huurachterstand 
inmiddels circa f40.000 bedraagt. Dat 
is voor de verhuurder kennelijk de 
reden geweest om een kort geding 
tegen het ministerie aan te spannen. 
Daarin werd geëist, dat gedaagde het 
pand diende te omtruimen en in 
geheel ontruimde staat in feitelijke 
macht en bezit van de eiser moet 
stellen. Alle zich daarop en daarin 
bevindende roerende goederen 
moeten dus ontruimd worden. Daarna 
zal het ministerie het pand slechts 
mogen betreden of gebruiken volgens 
het huurcontract. 

Het ministerie is hierdoor verplicht 
gebruik en betreden door derden 
tegen te gaan. Uiteraard heeft het 
ministerie het geding verloren. Beter 
gezegd, de krakers hebben het geding 
verloren, alhoewel zij hierin geen 
partij zijn geweest. Een dergelijke 
procedure lijkt zeer sterk op de 
bekende Huydenstraattruc. Daarom 
hebben de krakers vervolgens een 
executiegeding aangespannen, 
waarover vandaag een uitspraak zal 
volgen. Om deze reden heb ikgevraagd 
om deze vragen vandaag mondeling 
te beantwoorden. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Wat de door 
de heer Willems gestelde vragen 
betreft, vraag ik de Kamer begrip voor 
het feit dat ik in mijn beantwoording 

het feit dat ik in mijn beantwoording 
enige terughoudendheid betracht, 
aangezien deze zaak thans nog in 
handen van de rechter is. Op vraag 1, 
of het waar is dat het ministerie sinds 
januari 1980 optreedt als gemachtigde 
namens het katholiek pedagogisch 
centrum, kan ik antwoorden: ja, doch 
uitsluitend voor de afwikkeling van 
het tussen de verhuurder en het 
katholiek pedagogisch centrum 
bestaande huurcontract. 

Op de vraag over de looptijd van het 
huurcontract kan ik mededelen dat dit 
loopt tot en met 31 december 1985. 

Wat vraag 3 betreft, werden wij 
geconfronteerd met het eerder dan 
was voorzien aflopende Geon-project, 
dientengevolge met de betrekkelijk 
geleidelijk verlopende ontruiming van 
het pand door degenen die zich met 
dat project bezighielden en met het 
standpunt van de verhuurder dat de 
huur in ieder geval tot 31 december 
1985 zou doorlopen. Het ministerie 
heeft heeft toen via de rijksgebouwen-
dienst getracht een nieuwe bestenv 
ming voor dit pand te vinden. Dit 
laatste was nog niet gelukt, toen het 
pand op, of omstreeks 10 februari 
1982 werd gekraakt. Hierdoor werd 
het vinden van een nieuwe bestenv 
ming ernstig bemoeilijkt. 

In vraag 4 wordt ervan uitgegaan 
dat er in het geheel geen overleg 
gevoerd zou zijn. Dit is echter niet 
juist. Er is wel degelijk en op verschil-
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lende momenten door het ministerie 
getracht overleg te voeren met de 
bewoners. 

Bij beëindiging van het huurcontract, 
op welk moment dan ook, bestaat 
immers voor de huurder de verplich-
ting het gehuurde op te leveren in de 
staat waarin het oorspronkelijk werd 
verhuurd. Dit zou voor het Katholiek 
Pedagogisch Centrum bemoeilijkt 
worden als niet met de bewoners tot 
enig vergelijk zou kunnen worden 
gekomen. Een en ander heeft echter 
niet tot werkbare resultaten geleid. 
Voorts is ook de eigenaar van het 
pand, voor zover bekend, er nimmer 
in geslaagd tot een reëel overleg met 
de bewoners van het pand te komen. 

In antwoord op vraag 5 merk ik op 
dat het juist is dat het Katholiek 
Pedagogisch Centrum op een gegeven 
ogenblik tegen de zin van de eigenaar 
de huurbetaling heeft gestaakt, nadat 
elk overleg met deze eigenaar over 
een tussentijdse beëindiging van het 
huurcontract was stukgelopen. Een 
belangrijke reden voor de eigenaar 
om een ontruimingsvordering tegen 
het KPC in te stellen is, dat het KPC 
tegenover de eigenaar wanprestatie 
zou hebben gepleegd, door niet te 
voorkomen dat het pand werd 
gekraakt en door vervolgens na te 
laten aan dit onrechtmatig gebruik 
een eind te maken. 

De eigenaar stelde dat in toenemen-
de mate sprake is van beschadiging 
en schade aan het pand. Naar de 
mening van het ministerie voldeed de 
eigenaar door het aanspannen van 
het geding overigens ook aan zijn 
verplichtingen om de schade ten 
gevolge van het kraken zoveel 
mogelijk te beperken. Eigenaar en 
ministerie hebben elkaar vanzelfspre-
kend tevoren van hun intenties op de 
hoogte gesteld en op eikaars verplich-
tingen gewezen. 

Ik kom op vraag 6. Blijkens het 
antwoord op vraag 1 strekken mijn 
bemoeienissen in dezen zich niet 
verder uit, dan tot de afwikkeling van 
het tussen de verhuurder en het 
Katholiek Pedagogisch Centrum 
bestaande huurcontract. Overigens 
heeft de Stichting Verstoord Woonge-
not Utrecht een executiegeding 
aangespannen tegen de verhuurder, 
waarvan de behandeling heeft 
plaatsgevonden op 9 april 1984. De 
president van de arrondissements-
rechtbank te Utrecht zal op 16 april 
aanstaande vonnis wijzen. In dit 
executiegeding zijn de belangen van 
de bewoners door de genoemde 
stichting uitvoerig aan de orde 
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gesteld en aan het oordeel van de 
rechter onderworpen. 

De heer Willems (PSP): Vooorzitter! Ik 
dank de staatssecretaris voor de 
beantwoording. Centraal daarin staat 
dat het ministerie en het Geon-project 
zijn opgehouden met het betalen van 
huur. Dat is het cruciale punt. Welk 
belang had het ministerie bij het 
stopzetten van de huurbetaling? 
Daardoor ontstond het spoedeisende 
karakter van het geding. Ik vraag mij 
af of het ministerie zo armlastig was 
dat het de huurpenningen niet meer 
kon betalen. 

Moet ik uit de antwoorden opmaken 
dat het ministerie juist opgehouden is 
met betalen, omdat dat in feite de 
enige mogelijkheid was om de 
bewoners, de krakers, uit het pand te 
doen verwijderen? 

Heeft het ministerie voor 1 oktober 
geprobeerd van het huurcontract af te 
komen? De staatssecretaris zegt dat er 
onderhandeld is over een andere 
bestemming. Als de verhuurder 
echter voortzetting van het huurcon-
tract wenst, is het toch niet meer dan 
logisch dat de huurder aan zijn 
verplichtingen voldoet tot 1 december 
1985? 

Deelt de staatssecretaris de mening 
dat het een onjuiste handeling is 
geweest om de huurbetaling te 
stoppen, terwijl bekend was dat het 
enige gevolg daarvan de ontruiming 
van het gebouw kon zijn? 

De staatssecretaris zegt dat hij 
getracht heeft tot overleg te komen 
met de bewoners. Ook met de 
verhuurder heeft hij gesproken. Kan 
hij over dit overleg wat duidelijker 
zijn? 

Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking 
tot de eerste vraag over het stoppen 
van de huurbetaling verwijs ik naar 
het antwoord op vraag 5. Overigens 
merk ik op dat deze omstandigheid 
vatbaar is voor een kritische beschou-
wing. 

Ik heb in mijn beantwoording 
uitvoerig stilgestaan bij de pogingen 
om van het huurcontract af te komen, 
erop wijzende dat het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen al het 
mogelijke heeft gedaan om een 
andere bestemming te zoeken voor 
het desbetreffende gebouw. 

De heer Willems heeft gesproken 
over de belangen van de krakers. Ik 
verwijs hem daarvoor opnieuw naar 
mijn antwoord op vraag 6. 

De heer Willems heeft voorts 
gevraagd of ik duidelijker wil zijn over 
het gevoerde overleg. Ik ben van 
mening dat alle duidelijkheid is 

Vragen 
Naturalisaties 
Hoge Colleges van Staat 
en Kabinet der Koningin 
Spreiding PTT 

betracht, gezien hetgeen ik hierover 
heb opgemerkt. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsvoorstellen: 
- Naturalisatie van Allah Ditta 
Choudyurh en 25 anderen (18252); 
- Naturalisatie van Aerts, Viktor 
Emiel en 22 anderen (18253); 
- Naturalisatie van Biela, Andrej en 
23 anderen (18254); 
- Naturalisatie van Almeida, Avelino 
Luïz en 29 anderen (18255); 
- Naturalisatie van Alonso Pastor, 
Antonio en 22 anderen (18256); 
- Naturalisatie van Brown, Moshe 
Joseph en 19 anderen (18257); 
- Naturalisatie van Aichman, Johan 
nes Hermanus en 26 anderen (18258); 
- Naturalisatie van Abouelkhir, Latifa 
en 25 anderen (18259); 
- Naturalisatie van Akyol, Abdullah 
en 22 anderen (18270); 
- Naturalisatie van Akihary, Frans 
Izaak en 22 anderen (18 303); 
- Naturalisatie van Akkari, Boubaker 
Ben Mohamed en 21 anderen (18304); 
- Naturalisatie van Brown, Donald 
Gordon en 29 anderen (18305); 
- Naturalisatie van Aabouz, Driss en 
28 anderen (18 306); 
- Naturalisatie van Abdel Aziz en 26 
anderen (18316); 
- Wijziging van hoofdstuk II (Hoge 
Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin) van de aanwijzing en de 
raming van de middelen tot dekking 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1982 (verzamelontwerp; eerste 
wijzigingsvoorstel) (18307). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
stukken inzake de spreiding van de 
PTT (12 831, nrs. 56 t/m 58). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verheugt ons om de 
minister-president achter de regerings-
tafel te mogen begroeten. Zonder 
ook maar iets te wil len afdoen aan de 
kwaliteitvan de overige hier aanwezige 
bewindslieden, vinden wi j zijn 
aanwezigheid van belang. Dit debat 
heeft namelijk een grotere inzet dan 
de spreiding van de PTT zelve. De 
verstoorde relatie tussen het kabinet 
en het noorden des lands is namelijk 
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in het geding. Die relatie is verstoord 
en dat is een slechte zaak. 

Wij leven in moeilijke tijden. Veel 
verworven rechten waarop de 
mensen dachten te kunnen rekenen, 
blijken niet meer 20 zeker te zijn. Er 
moet van alle kanten worden ingele-
verd. 

Er zijn echter grenzen aan wat je 
kunt doen, wil je de geloofwaardigheid 
van de politiek behouden. Met het 
voornemen van het kabinet om de top 
van de centrale directie niet mee te 
laten verhuizen naar Groningen, na 
zovele uitdrukkelijke verzekeringen 
door diverse kabinetten dat aan de 
spreiding niet zou worden getornd, 
dreigt die grens te worden overschre-
den. Dat is het politieke feit waarmee 
wij hier in het debat te maken hebben. 
Om dat feit kan en wil de fractie van 
de VVD niet heen. 

Wij zouden de minister-president 
willen vragen, of hij ook kan aangeven 
hoe hij de dreigende vertrouwens-
breuk denkt te kunnen herstellen. 
Onze opvatting is dat zulks slechts op 
één manier kan, namelijk door 
Groningen de verzekering te geven 
dat de spreiding integraal zal door-
gaan. Dat wil dus zeggen, 3000 
arbeidsplaatsen, inclusief de directie-
raad van de PTT. 

Er is nog een tweede reden waarom 
het voornemen van het kabinet geen 
goed voornemen is. Het zou geen 

goed personeelsbeleid zijn om 
ambtenaren die niet helemaal con 
amore naar Groningen verhuizen, het 
gevoel te geven van: 'Waarom ik wel 
en mijn hoogste bazen niet'. In de 
brief aan de Tweede Kamer wordt 
hieromtrent opgemerkt, dat er toch 
nog sprake is van zovele hoog 
gekwalificeerde functies en dat er 
daarom geen sprake van zou zijn dat 
- ik citeer - 'de gewone mensen 
moeten verhuizen en de hoge heren 
achterblijven'. Het spijt mij, maar zo 
werkt het niet. Alle hoog gekwalificeer-
de functies kunnen niet voorkomen 
dat de te spreiden ambtenaren dat 
niettemin zo zullen ervaren indien de 
top niet mee verhuist. 

Hoe zullen de ambtenaren 
die reeds in Groningen zitten dit 
ervaren? Zij zullen zich bekocht 
voelen. Ik zeg het nu nog vriendelijker 
dan in die kringen zelf is opgemerkt, 
want daar werden de woorden 
'verkocht en verraden' gebruikt. Ook 
dat zou slecht zijn. 

Ook is er nog het risico dat het niet 
mee verhuizen van de top betekent 
dat er vele andere ambtenaren, tegen 
de aanvankelijk verwachting in, wel 
naar Groningen zouden moeten, 
namelijk wanneer de opzet met de 
nieuwe functies niet zou slagen. Klopt 
het trouwens dat het ter zake van de 
top om rond de 400 functies gaat? Ik 
bedoel nu niet hetgeen er eventueel 

met de top zou mee verhuizen, maar 
de functies die de aanzienlijke meer-
kosten veroorzaken. 

Waarom is het meeverhuizen van 
de top zo belangrijk? Ik had het al 
over de politieke en psychologische 
aspecten, maar er is meer. Daar waar 
de top zit, zijn ook de beste promotie-
mogelijkheden. Dat betekent dat de 
centrale directie als een magneet zal 
werken op hoog gekwalificeerde 
arbeidskrachten, in ieder geval veel 
meer dan wanneer de top er niet zou 
zitten. Ook zal vrijwel zeker in de 
toekomst de groei van het aantal 
arbeidsplaatsen daar het grootste zijn 
waar de leiding van het bedrijf zit. Dat 
zijn allemaal aspecten waar de brief 
van het kabinet aan de Kamer aan 
voorbij gaat. Ik zou de regering willen 
uitnodigen daarop alsnog haar visie 
te geven. 

Ik wees er reeds op, dat de herhaal-
delijk gedane toezeggingen niet op 
deze manier ongedaan kunnen 
worden gemaakt. Toch zou ik niet de 
verdenking op mij willen laden dat wij 
uitsluitend vanwege het 'beloofd is 
beloofd' tot de conclusie komen dat 
de spreiding integraal moet doorgaan. 
Verleden jaar tijdens het monde-
ling overleg heb ik al gezegd, dat 
nieuwe feiten ons steeds weer tot een 
nieuwe afweging moeten brengen. 
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Om die reden ben ik toen ingegaan 
twee toen nieuwe discussiepunten, te 
weten de verslechterde werkgelegen-
heid in de Haagse regio, en de hoge 
spreidingskosten. De Haagse delegatie 
die wij gisteren hebben gehoord, 
heeft op die twee punten gewezen en 
ik zal er, mede daarom, opnieuw op 
ingaan. 

Het is zeer zeker waar, dat de 
werkgelegenheid in de Haagse regio 
zich met name de laatste ti jd slecht 
heeft ontwikkeld. Helaas! Hetzelfde 
geldt evenzeer, zo niet meer, voor de 
Groningse regio. Ik heb de cijfers die 
ik verleden jaar heb genoemd, 
geactualiseerd. 

Mijnheer de Voorzitter, ik heb in de 
zaal een staatje laten ronddelen en ik 
verzoek u, dit zo mogelijk als noot aan 
de Handelingen toe te voegen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan. 

[Deze noot is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]8 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit het overzicht valt af te 
leiden dat in Den Haag en omstreken 
de werkloosheid in het laatste jaar is 
toegenomen van 13,7% naar 14,7%, 
maar in de Groningse regio van 
23,8% naar 26,8%. De regionale 
werkloosheidscomponent is in het 
gewest Groningen eerdertoegenomen 
dan afgenomen en in ieder geval nog 
zeer duidelijk aanwezig. Voor de 
gemeente Den Haag en de provincie 
Zuid-Holland en voor de gemeente 
Groningen en de provincie Groningen 
zijn overeenkomstige tendensen 
aanwezig. Aan de werkloosheidssitua-
tie kunnen wi j dus geen argumenten 
ontlenen om de spreiding te stoppen. 

Het is met enige aarzeling dat ik nu 
over de kosten ga spreken. Dat zou 
namelijk de indruk kunnen wekken dat 
daar voor ons het eerste motief zou 
liggen. Voor ons ligt de spreidings-
kwestie vooral principieel, maar, zoals 
gezegd, wi j moeten bereid zijn te 
heroverwegen indien nieuwe gege-
vens ter tafel komen. En nog belangrij-
ker: voor het kabinet waren de cijfers 
blijkbaar aanleiding om te besluiten 
de top niet mee te laten verhuizen. 

Door de noordelijke delegatie zijn 
gisteren zeer kritische kanttekeningen 
bij een aantal berekeningen geplaatst. 
Naar ik veronderstel, zijn deze bekend 
bij de regering. Ik wacht het commen-
taar van de regering dan ook met 
belangstelling af. Ook wij hebben 
echter enige cijferexercities uitgevoerd 

en die wi l ik niemand onthouden. Dit 
betreft het staatje dat al is uitgedeeld. 

Om te beginnen, heb ik een schatting 
gemaakt van het te verwachten aantal 
niet-volgers en ik heb dit volgens 
hetzelfde schema gedaan als verleden 
jaar bij het mondeling overleg is 
gehanteerd. Het aantal te verplaatsen 
functies bedraagt: 3000. Reeds 
aanwezig zijn: 790 mensen. Nog te 
spreiden dus: 2210. Volgens gegevens 
van verleden jaar van de staatssecre-
taris is het aantal geclausuleerden op 
te spreiden functies: 950. Blijven 
over: 1260. Een redelijke taxatie van 
de aanwas van het aantal geclausuleer-
den tot en met 1970 komt neer op 700 
arbeidsplaatsen. Blijven over: 560 nog 
te spreiden arbeidsplaatsen van 
mensen die moeten kiezen. Welnu, bij 
4 1 % volgbereidheid zou het aantal 
niet-volgers 330 bedragen. Dit is 
verkeerd vermeld in het rondgedeelde 
staatje, maar het zal worden hersteld. 
Onze overtuiging is dat 4 1 % , zeker als 
de top van de directie meegaat, een 
lage taxatie zal blijken te zijn. 

Vervolgens hebben wi j de aantallen 
volgers, niet-volgers en nieuwe 
functies vermenigvuldigd met de 
bedragen per arbeidsplaats die door 
de werkgroep zijn aangereikt. Die 
bedragen achten wi j overigens aan de 
hoge tot zeer hoge kant. Laat ik deze 
echter ter wille van de vereenvoudi-
ging van de gedachtenwisseling 
aanvaarden. Wij komen dan tot een 
restantspreidingsbedrag van rond 
f300 miljoen bij 3000 arbeidsplaatsen, 
inclusief de top. Dat is wel heel wat 
minder dan de f837 miljoen waar de 
regering van uitgaat. Zelfs f300 
miljoen achten wij echter aan de hoge 
kant. 

Bij de berekening van f837 miljoen 
(bijlage 6) hebben wi j overigens iets 
heel merkwaardigs ontdekt. Volgens 
die berekening wordt uitgegaan van 
779 volgers en 1446 niet-volgers. Hoe 
is het echter mogelijk dat er volgens 
de regering sprake is van slechts 779 
volgers, terwijl er op de nog te 
spreiden arbeidsplaatsen op dit 
moment reeds 950 geclausuleerden 
bekend zijn - dit gegeven is ons 
bekend uit het mondeling overleg van 
vorig jaar - en wi j toch verder mogen 
verwachten dat er de komende zeven 
jaar nog vele honderden geclausuleer-
den bij zullen komen en dat er dan 
ook nog volgers zullen zijn van het 
restant onder de niet-geclausuleerden? 

Ik hoor dus van de regering graag 
een toelichting op het getal van 779 
volgers. Daar zit namelijk de crux van 
de zeer hoog berekende spreidingskos-
ten, waar de regering van uitgaat als 

de top meeverhuist en als het om 
3000 arbeidsplaatsen gaat. 

Overigens is een geheel andere 
benadering van een berekening van 
de totale resterende spreidingskosten 
denkbaar. In het vri j recente rapport 
van de Rijksplanologische dienst, van 
oktober 1982, wordt geconcludeerd 
dat de spreiding van rijksdiensten in 
het verleden circa f90.000 per arbeids-
plaats heeft gekost, bij het prijspeil 
van 1960. Vandaag de dag zou dat 
f106.000 zijn. Welnu, 2210 nog te 
spreiden plaatsen a f106.000 leiden 
tot een totaal van 234 min. Zelfs 
indien wi j zouden mogen veronderstel-
len dat de spreiding van de centrale 
directie gemiddeld een kostbaarder 
zaak is dan de vorige spreidingen 
- waarom overigens? - komen wi j 
dichter bij de 250 min. dan bij de 300 
min. uit. Ook hierop wil ik graag het 
commentaar van de regering horen. 

Bij het doorvlooien van de bereke-
ningen van de werkgroep, zijn w i j van 
de ene verbazing in de andere 
gevallen. Een voorbeeld daarvan zijn 
de vliegkosten van f5500 per arbeids-
plaats. Volstrekt ongeloofwaardig is 
het kolossale extra bedrag dat nodig 
zou zijn om de directieraad met 
naaste medewerkers naar Groningen 
over te brengen. Er zijn verschillende-
schema/s denkbaar. Het bedrag dat 
daarmee gemoeid is, is ongeveer 
f600.000 per persoon. 

Is hier geen sprake van een misver-
stand? Ik begrijp best dat wi j niet van 
de directeur-generaal kunnen verlan-
gen dat hij zijn hebben en houden op 
een bakfiets laadt en daarmee naar 
Groningen gaat. Dat vragen wij van 
geen enkele ambtenaar. Maarf 600.000 
is toch wel het andere uiterste. De 
werkgroep zal toch niet hebben 
gemeend dat het hier gaat om een 
transfersom bij de FC Groningen? 

In onze berekeningen komen wi j uit 
op nog te maken spreidingskosten 
van ongeveer f 250 miljoen. Daarom 
heb ik de eer de volgende motie in te 
dienen, mede namens mijn collega de 
heer Eversdijk. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Beer 
en Eversdijk wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat met betrekking tot 
de spreiding van de centrale directie 
van de PTT behalve aantal en kwaliteit 
van de arbeidsplaatsen ook de 
continuïteit en geloofwaardigheid van 
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Voorzitter 

het beleid van opeenvolgende 
kabinetten jegens het Noorden des 
Lands in het geding is; 

overwegende, dat een dreigende 
vertrouwensbreuk tussen het kabinet 
en de noordelijke provincies moet 
worden voorkomen; 

overwegende, dat overigens de 
regionale arbeidsmarktcomponent 
nog steeds een spreiding van 3000 
hoogwaardige arbeidsplaatsen van de 
centrale directie van de PTT rechtvaar-
digt; 

verzoekt de regering: 
a. de spreiding van 3000 arbeidsplaat-
sen van de centrale directie inclusief 
de directieraad onverkort voort te 
zetten, zoals overeengekomen met de 
Noordelijke instanties, zodat deze in 
1990 is vol tooid; 
b. daartoe 250 miljoen gulden uit te 
trekken; 
c. het overleg met de Bestuurscom-
missie Noorden des Lands op boven-
genoemde basis voort te zetten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 59 (12 831). 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik wi l 
graag op een enkel punt een toelichting 
hebben van de eerste ondertekenaar 
van de motie om een zekere leidraad 
te hebben voor de voortzetting van 
het debat. 

In de eerste plaats wil ik vragen of 
ik het goed zie dat de twee eerste 
elementen uit het dictum, namelijk de 
principe-uitspraak over de spreiding 
inclusief de centrale directie en de 
financiering, aan elkaar zijn gekoppeld. 
Als zou blijken dat die 250 min. niet 
wordt gehaald, maar wordt overschre-
den, komt dan ook het eerste deel van 
het dictum in het geding, hetzij het 
aantal, hetzij de kwalitatieve aspecten 
daarvan? 

Mijn tweede vraag is of de onderte-
kenaar, of de ondertekenaren geza-
menlijk, een nadere toelichting 
kunnen geven op dat bedrag van f250 
miljoen. Waar halen zij de zekerheid 
vandaan dat met deze limitering ook 
inderdaad de complete en beoogde 
spreiding kan worden gefinancierd? 

De heer De Beer (VVD): De beide 
vragen zijn ineens te beantwoorden, 
want zij hangen samen. Het overleg, 
ook met de mensen uit het noorden 
van het land, heeft ons ertoe gebracht 
te zeggen dat voor die f250 miljoen 
de spreiding zonder risico kan worden 

De heer De Beer (VVD). 

gefinancierd. Bij hen leeft die overtui-
ging en bij ons ook. Daarmee is in 
feite ontkomen aan het dilemma dat 
de heer Van der Doef meent te 
moeten signaleren. 

De heer Van der Doef (PvdA): Daarmee 
zijn dus, wat de regeringspartijen 
betreft, de berekeningen die door het 
kabinet zijn gemaakt, van tafel? 

De heer De Beer (VVD): Zeker. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De boeiende brief van de 
minister en de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat over de 
spreiding van de PTT is een nieuwe 
bouwsteen voor mijn standpunt dat 
het spreidingsbeleid van de rijksdien-
sten een schoolvoorbeeld van 
wanbestuur is: slecht voorbereid, 
nauwelijks gecoördineerd en in 
financiële zin een volstrekte chaos. Dit 
verwijt treft zeker niet alleen het 
huidige kabinet. Integendeel, alle 
voorgaande kabinetten, niet een 
uitgezonderd, kunnen slechts met 
enige schaamte op het door hen 
gevoerde spreidingsbeleid terugzien. 

De spreiding van de centrale 
directie van de PTT naar Groningen 
en Leeuwarden vormt hierop geen 
uitzondering. Tot op heden is de 
spreidingsoperatie in het afgesproken 
tempo verlopen. Reeds nu is echter 
zeker dat de planning voor de komende 
jaren niet zal worden gehaald. Bij het 

nemen van het besluit tot overplaat-
sing van de centrale directie zijn de 
bijbehorende financiële middelen 
gemakshalve vergeten. De toenmalige 
staatssecretaris zal zich dat, naar ik 
aanneem, zeer bewust zijn. Nu het op 
betalen aankomt, stuurt het kabinet 
ons een brief dat het goedkoper moet 
en dat het oorspronkelijke plan 
daarom niet Kan doorgaan. Groningen 
zal genoegen moeten nemen met een 
uitgekleed spreidingsplan en dan nog 
slechts onder de voorwaarde dat het 
zelf aan dat plan een aanzienlijke 
financiële bijdrage verleent. Of, zoals 
commissaris Vonhoff het uitdrukte: 
wij worden opgehangen en wi j 
moeten zelf ook nog het touw betalen. 

Ik kan slechts met moeite de 
gedachte van mij af zetten dat de brief 
van het kabinet een wat verlate en 
zeker ongepaste 1 aprilgrap is. 
Immers, de spreiding begint niet 
vandaag. Er zijn inmiddels al bijna 800 
PPT'ers in Groningen werkzaam. 

Er is 200 min. in het project geïnves-
teerd. Er worden bestemmingsplannen 
gewijzigd en een school gesloopt. 
Bovenal - en dat vind ik het belang-
rijkste aspect dat hier in het geding 
is - zijn aan het Noorden duidelijke en 
welomschreven toezeggingen 
gedaan. Blijkbaar zijn die voor het 
kabinet van nul en gene waarde. Zelfs 
zonder enig overleg met het Noorden 
is het contract eenzijdig door het 

Tweede Kamer 
12 april 1984 Spreiding PTT 4413 



Tommei 

kabinet verbroken. Een beschamende 
gang van zaken. 

Niet weinigen zullen deze wijze van 
handelen zien als een bewijs, dat 
politiek inderdaad onbetrouwbaar is 
en dat men met politici beter geen 
zaken kan doen. De schade is dan ook 
aanzienlijk groter dan de vertrouwens-
breuk met het Noorden die onmisken-
baar is. Het dagblad T r o u w ' sloeg in 
zijn commentaar de spijker op de kop 
toen het schreef: 

'Er zijn zoveel verwachtingen 
gewekt in het Noorden dat het een 
sterke versie van onbehoorli jk bestuur 
zou zijn, indien nu van het plan zou 
worden afgezien. Er is geen sprake 
meer van een open kwestie, waarover 
vrij kan worden gediscussieerd.' 

Een sterke versie van onbehoorlijk 
bestuur... Er is natuurlijk een tijd 
geweest dat er nog wel ruimte was 
voor discussie. Mijn fractiegenoot 
Nypels heeft, met het doel, de 
spreiding te versnellen, in 1978 en 
1980 alternatieve voorstellen voor 
spreiding gelanceerd, gebaseerd op 
dezelfde uitgangspunten die de fractie 
van D'66 ook thans nog wil hanteren. 
Zijn voorstellen zijn niet geaccepteerd. 
In april 1982 trok hij de conclusie dat 
de tijd te ver was voortgeschreden 
om de plannen alsnog te kunnen 
veranderen. Helaas is het kabinet ook 
op dit moment nog niet zover als 
Nypels twee jaar geleden reeds was. 

Ik ga niet uitvoerig in op de gevolgen 
van het kabinetsbesluit, maar ik vraag 
wel aandacht voor de PTT en de 
werknemers van dit bedrijf. Het 
bedrijf zal opnieuw door elkaar 
worden geschud. Opnieuw zal 
moeten worden bezien wie van Den 
Haag naar Groningen of Leeuwarden 
zal worden overgeplaatst en wie 
eventueel weer teruggaat van Gronin-
gen naar Den Haag. Dat betekent 
nieuwe onrust en nieuwe vertraging 
in de spreidingsoperatie, met als 
gevolg hogere kosten. Daarmee is de 
cirkel rond, want ik zie al een volgend 
kabinet voor mij dat opnieuw zal 
besluiten dat de spreiding te kostbaar 
is en dat de plannen moeten worden 
gewijzigd. Dan staan wi j hier over een 
aantal jaren weer tegenover elkaar, 
met precies hetzelfde probleem, maar 
onder nog ongunstiger omstandighe-
den. Dat zal niet gebeuren! 

Het kabinet heeft er recht op dat ik 
na deze kritiek duidelijk maak aan 
welke eisen de spreiding naar de 
mening van mijn fractie dient te 
voldoen. Die eisen zijn de volgende: 

1. De verhuizing van 3000 arbeids-
plaatsen naar Groningen en 400 naar 

Leeuwarden wordt onverkort en 
zonder enig voorbehoud van welke 
aard dan ook, uitgevoerd. 

2. De kwaliteit van de te spreiden 
arbeidsplaatsen mag in elk geval niet 
minder zijn dan die welke was 
voorzien in het plan dat tot 9 april j l . 
de leidraad was. Dat betekent dat ook 
de directeur-generaal en de gehele 
directieraad naar Groningen verhui-
zen; de PTT zal dus vanuit Groningen 
worden geleid. Mijn fractie zag de 
verhuizing van de directieraad graag 
zo spoedig mogelijk. Tijdelijke 
behuizing in Groningen lijkt ons 
daartoe zeer wel denkbaar. 

3. De gehele operatie dient uiterlijk 
in 1990 te zijn voltooid en niet op 1 
januari 1992, zoals het kabinet 
voorstelt. Verbetering van de voort-
gangscontrole is dan wel gewenst en 
ik acht het van betang dat de commis-
saris van de Koningin en de burge-
meester van Groningen daarbij direct 
worden betrokken en dat het niet 
loopt via het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat; er moet een tripartiet 
overleg komen tussen PTT, ministerie 
en regionale bestuurders. 

4. Wijzigingen in de keuze van te 
spreiden functies behoren niet te 
worden uitgesloten, mits deze 
wijzigingen geschieden in overeen-
stemming met het Noorden en mits 
ze geen verdere vertraging veroorza-
ken. Onder die voorwaarde gaat mijn 
fractie akkoord met de accentverschui-
ving die het kabinet wil aanbrengen 
door zoveel mogelijk nieuwe functies 
naar Groningen te verplaatsen. Die 
accentverlegging heeft inderdaad 
voordelen, zowel voor de arbeidsmarkt 
in Groningen als voor die in Den 
Haag. Bovendien kunnen hierdoor de 
kosten van de spreiding worden 
teruggedrongen. 

5. De financiering van de spreiding 
wordt gegarandeerd. Het kabinets-
voorstel dat inhoudt dat het Noorden 
zelf 50 min. moet bijdragen - nota 
bene door afschaffing van de bijzon-
dere regionale toeslag - getuigt wel 
van erg weinig psychologisch inzicht. 
Voor de fractie van D'66 is het in elk 
geval onverteerbaar. 

6. Er wordt niet getornd aan de 
rechtspositie van het PTT-personeel, 
zoals wachtgeldregeling, verhuiskos-
tenvergoeding, en dergelijke. Vrijwil-
ligheid bij de overplaatsing wordt 
maximaal bevorderd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
hiermee volstrekte duidelijkheid te 
hebben verschaft. Dat geeft mij de 
gelegenheid om op een aantal 
aspecten van het kabinetsbeleid in te 
gaan, die zeker aandacht verdienen. 

Dat geldt in de eerste plaats het door 
het kabinet aangevoerde motief, 
namelijk de kostenberekening van de 
spreiding. Het is uitermate verleidelijk, 
deze berekening op tal van onderdelen 
tot knoeiwerk te herleiden. Het is nog 
verleidelijker, de berekening te 
vergelijken met andere berekeningen, 
eveneens afkomstig van bewindslie-
den. 

Die mogen wi j dan wel niet zien, 
maar het Nieuwsblad van het Noorden 
blijkbaar wel en later ook de Persunie-
bladen. Op die manier hebben wi j 
daarvan ook kennis kunnen nemen. 
Buitengewoon boeiend, Voorzitter, 
buitengewoon boeiend. Toch zal ik 
beide verleidingen weerstaan, niet in 
het minst omdat mij de ti jd ontbreekt. 
Ik heb althans geen behoefte aan 
verdere berekeningen. 

Overigens had ik het motief dat niet 
door het kabinet is aangevoerd, 
namelijk de sterk verslechterde 
sociaal-economische toestand van de 
regio Den Haag, een beter motief 
gevonden dan het financiële. 

Ik wil hiermee zeker niet zeggen dat 
op grond van de situatie, waarin Den 
Haag verkeert, spreiding niet of 
slechts in beperkte mate zal moeten 
doorgaan. Meer aandacht van het 
kabinet voor het Haagse probleem, is 
naar mijn overtuiging geen overbodige 
luxe. Is het kabinet bereid, overleg 
hierover met de regio Den Haag te 
openen? 

Een tweede aspect betreft de rol 
van de coördinerend minister voor 
het regionaal beleid. Ontegenzeglijk is 
de PTT-spreiding een hoeksteen van 
dat beleid. Ik heb de minister enkele 
weken geleden verweten, zijn taak 
met onvoldoende inzet voor de 
belangen van het regionale beleid op 
te vatten. Hij was het daarmee niet 
eens. Deze beslissing van het kabinet 
heeft op mij - op zijn zachtst gezegd -
niet de indruk gewekt, dat het regionale 
beleid overdreven veel gewicht in de 
schaal heeft gelegd. Daarom hoor ik 
graag precies van de minister van 
Economische Zaken hoe hij als een 
leeuw gevochten heeft ter bescher-
ming van het regionale beleid en 
desondanks heeft verloren. 

Ik rond af met een opmerking over 
de rol van de staatssecretaris. Die had 
natuurlijk, na wat hij in het mondeling 
overleg heeft gezegd, bij dit besluit 
van het kabinet moeten aftreden. Hij 
heeft dat niet gedaan, maar is door 
het zetten van zijn handtekening 
onder de brief met het genomen 
besluit, akkoord gegaan. Vervolgens 
laat hij via de media weten, ongelukkig 
te zijn met dat besluit. 
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Tommei 
Mijnheer de Voorzitter! Als de heer 

Scherpenhuizen dat kan uitleggen, 
verdient hij de Nobelprijs voor 
uitlegkunde; als hij dat niet kan: een 
enkele reis Aduarderzijl. Ik ben 
benieuwd. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ons standpunt is 
bekend. Vanaf 1975 hebben wij 
gezegd: stop deze spreidingsoperatie; 
stop deze volksverhuizing; het 
spreidingsbeleid is een luchtballon. 
Wij blijven dat zeggen. Wij hebben 
meerdere malen erop aangedrongen, 
deze operatie stop te zetten. Naar 
onze mening zal het spreidingsbeleid 
de geschiedenis ingaan als een zaak 
die meer een prestigezaak is geworden 
van politici dan een operatie in het 
belang van de Groningse bevolking, 
laat staan van de ambtenaren. Een 
mislukte poging tot volksverhuizing, 
waartoe mensen zich niet laten 
dwingen. 

De mensen zeggen dit al jaren. Niet 
alleen de CPN binnen deze Kamer, 
maar velen ook daarbuiten. Het punt 
is dat er veel argumenten zijn om te 
zeggen dat deze operatie niet moet 
doorgaan. Het is verplaatsing van 
werkgelegenheid. De problemen in 
het noorden worden niet opgelost en 
in Den Haag worden ze zeker nu 
vergroot. Wij hebben al vijfjaar 
geleden gezegd dat het een miljarden 
kostende operatie is die vooral de 
bureaucratie dient. Het brengt 
duizenden mensen, ambtenaren en 
anderen, in de grootste sociale 
problemen. 

Dan spreek ik ook over de vrouwen, 
mannen en kinderen, de partners, die 
meegaan en geen werk vinden. Dat is 
al in Gromingen gebleken. De ambte-
naren hebben keer op keer de feiten 
genoemd. Den Haag heeft ze genoemd 
en veel Groningers hebben ze ook 
genoemd. Er is niet geluisterd, tien 
jaar lang, omdat het niet meer ging 
om rationele argumenten, maar om 
een prestigezaak. 

Nu komt dan het voorstel van dit 
kabinet. Wij kunnen het niet anders 
zien dan als de ontmanteling van de 
spreidingsoperatie. Ook dat wordt 
gefluisterd, maar hier niet hardop 
gezegd. Niemand ziet top en ambte-
naren voortdurend in de trein tussen 
Den Haag en Groningen overleggen. 

Tien jaar is er gebruikt voor het 
opbouwen van een luchtkasteel. Is dit 
een voorstel om het luchtkasteel 
binnen twee jaar af te breken? 
Ondertussen zijn er natuurlijk wel 
degelijk slachtoffers gevallen. De 

Haagse en de Groningse bevolking en 
de ambtenaren zijn bedrogen. 
Daarom wordt het hoog tijd dat er 
eerlijk spel wordt gespeeld. Ik noem 
een aantal elementen. 

Het voorstel tot scheiding van top 
en lagere ambtenaren is geen toeval-
ligheid. Het kan niet zijn dat deze 
streep blindelings is getrokken door 
het kabinet. Wat dreigt er óók in het 
voorstel van het kabinet te worden 
overgeplaatst? Een dooie mus? Het is 
bekend dat er een gigantische 
reorganisatie gaande is bij de PTT. 
Een snelle ontwikkeling op het gebied 
van de telecommunicatie en het 
vraagstuk van de privatisering zijn 
aan de orde. Welke reden zit achter de 
gewijzigde opstelling van dit kabinet? 
In welke reorganisatieplan past het 
voorstel van dit kabinet? 

Inn hoeverre heeft dit besluit te 
maken met het door het kabinet 
ingenomen standpunt ten aanzien van 
het rapport van de commissie-Swart-
touw? Wat heeft het te maken met de 
plannen tot privatisering van de 
rijksdiensten en met een onderzoek 
naar status, bevoegdheden en 
structuur van het PTT-bedrijf? Het is 
duister, zoals ik al heb gezegd. 
Aangezien wij van mening zijn dat er 
geen slachtoffers meer mogen vallen 
in deze spreidingsoperatie, vinden wij 
dat alle spreidingsactiviteiten moeten 
worden stopgezet. 

Wij willen dat niet omdat wij het 
leuk vinden voor de slachtoffers die er 
nu al zijn, maar omdat wij vinden dat 
nu eindelijk de echte reden voor het 
doen van dit voorstel boven water 
moet komen. Trouwens, ook als het 
doorgaat moet Groningen weten wat 
zij krijgt. Is dit inderdaad een dooie 
mus? Wij vinden dat het standpunt 
van de regering ten aanzien van het 
rapport van de commissie-Swarttouw 
eerst maar eens in dit parlement moet 
worden behandeld teneinde licht op 
de zaak te werpen. Ik dien daarover 
dan ook een motie in. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat eventuele wijzigingen 
in het spreidingsbeleid van de 
regering getoetst moeten worden aan 
het regeringsstandpunt over het 
rapport van de commissie-Swarttouw 
en de daaraan verbonden opdracht 

tot een 'onderzoek naar de voor de 
toekomst gewenste status, structuur, 
regelgevende taak en toezicht van en 
op het PTT-bedrijf'; 

dringt er bij de regering op aan, alle 
spreidingsaciviteiten met betrekking 
tot PTT-diensten op te schorten tot 
bedoeld regeringsstandpunt in de 
Staten-Generaal behandeld is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 60(12 831). 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij krijgen dezer dagen 
veel bezoek uit het noorden. Commis-
saris Vonhoff kan hier wel als een 
briesend paard rondlopen en merk-
waardigerwijze de CPN met dit 
kabinet op één hoop gooien - daar zal 
hij nooit van hebben gedroomd, denk 
ik - maar daar gaat het natuurlijk niet 
om. 

Ik benadruk dat het niet gaat om 
partijpolitieke zaken. Het gaat erom 
dat de Groningse bevolking terecht 
woedend is! Tien jaar lang is men 
daar aan het lijntje gehouden. Tien 
jaar lang hebben regeringen verwezen 
naar een illusie. Zij hebben Groningen 
in het moeras van de werkloosheid 
laten wegzakken. Het voortbestaan 
van bij voorbeeld AVEBE staat op het 
spel; nog eens 15.000 arbeidsplaatsen! 
Wij vinden dat het geld ten goede 
moet komen aan Groningen. Hoe 
meer, hoe beter. 

Een bedrag van f 1,6 miljard? Prima! 
Dat geld moet aan Groningen ten 
goede komen. Groningen is geld en 
werkgelegenheid beloofd. Wij vinden 
dat de regering niet zomaar kan 
zeggen: hoor eens, het is nu een 
andere zaak, dus Groningen moet 
maar zien hoe zij het aanpakt. Nee, 
dat geld hoort in Groningen. 

Er zijn inderdaad 750 mensen naar 
Groningen gegaan. Die mensen 
voelen zich bedrogen. Dat is terecht. 
Zij hebben gelijk. Ook als niet een 
deel van de Centrale Directie van de 
PTT maar anderen naar Groningen 
komen - dat is dus het voorstel van 
het kabinet - dan nog zullen deze 
mensen werken onder andere omstan-
digheden. Dan zullen bij voorbeeld 
hun promotiekansen geringer zijn 
geworden dan tot nu toe. Ook daarom 
moet voor deze 750 mensen een 
schadeloosstelling en een oplossing 
worden gevonden. Dat is het minste 
waar bij recht op hebben. 

Ik sluit mijn bijdrage af met het 
indienen van een motie. 
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Voorzitter 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het kader van het 
spreidingsbeleid afspraken met 
Groningen zijn gemaakt; 

overwegende, dat ingevolge die 
afspraken verwachtingen zijn gewekt 
met betrekking tot de werkgelegenheid 
aldaar; 

van mening, dat genoemde afspraken 
eenzijdig door de regering worden 
verbroken; 

dringt er bij de regering op aan, de 
gelden die als gevolg van het gewij-
zigde spreidingsbeleid niet besteed 
worden ten goede te laten komen van 
de werkgelegenheid in Groningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 61 (12 831). 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie is altijd een 
warm voorstander geweest van 
overplaatsing van de Hoofddirectie 
van de PPT naar Groningen. Mijn 
voorvoorganger was altijd al van de 
voortreffelijkheid van deze stad 
overtuigd en wie ben ik om hem 
daarin af te vallen. 

Verbetering van de werkgelegen-
heidsstructuur in het Noorden kon 
bijdragen aan verlichting van de druk 
op de arbeidsmarkt in de Randstad. 
Verzet van de ambtelijke top tegen de 
overplaatsing was wel begrijpelijk 
maar niet legitiem. Toch zou het geen 
goed beleid zijn om een eenmaal 
ingeslagen weg als het ware met 
oogkleppen op verder af te lopen. 
Tijden en omstandigheden kunnen 
wijzigen. Het einddoel blijft gelijk 
maar de middelen moeten wel eens 
aan nieuwe omstandigheden worden 
aangepast. 

Ik acht het dan ook legitiem dat het 
kabinet de spreidingsoperatie nog 
eens onder de loep heeft genomen. Er 
is inmiddels sprake van een zeer 
zwakke arbeidsmarktpositie, ook in de 
Randstad, en er moet op alle dubbel-
tjes worden gelet. Om dan alsnog een 
groot bedrag op de rijksbegroting te 
plaatsen waarmee geen enkele 
nieuwe werkgelegenheid wordt 

gecreëerd en waardoor andere 
noodzakelijke prioriteiten minder 
financiële armslag krijgen, wordt dan 
wel erg moeilijk te verdedigen. 

Ook het argument dat gewekte 
verwachtingen niet mogen worden 
beschaamd, mag nog niet leiden tot 
een blindelings honoreren ervan. 
Maar het zou onbill i jk zijn, Groningen 
het slachtoffer te laten worden van de 
opstelling van opeenvolgende 
kabinetten,waarin sommige van de 
huidige bewindslieden ook al het een 
en ander in de melk te brokkelen 
hadden, om in de meerjarenramingen 
geen geld te reserveren voor deze 
operatie en van de forse vertraging 
die bij de uitvoering van de verplaat-
sing is opgetreden. 

Bovendien is een deel van de 
operatie al voltooid en verkeert de 
rest in een vergevorderd stadium van 
voorbereiding. Alhoewel het punt 
waarop geen terugkeer meer mogelijk 
is, formeel nog niet is bereikt, zou een 
wezenlijke wijziging van de plannen 
een breekpunt betekenen waarvan de 
gevolgen niet zijn te overzien. Ook 
tegenover hen die zich al hebben 
laten verplaatsen, zou het hoogst 
onbilli jk zijn als de rest nu niet zou 
volgen. In een aantal onderdelen van 
het kabinetsplan, zoals het nu wordt 
voorgesteld, kan ik mij wel vinden. 

Enige temporisering van de operatie 
is verdedigbaar mits in de financiële 
gevolgen wordt voorzien. Ook het 
zoveel mogelijk werven van nieuwe 
arbeidskrachten op de Groningse 
arbeidsmarkt lijkt met het oog op de 
kostenbeheersing een aantrekkelijke 
gedachte. Of de kosten echter daad-
werkelijk lager zullen uitvallen bij dit 
alternatief, is nog de vraag omdat 
werving en opleiding van nieuw 
personeel ook niet goedkoop is. 

Maar het meest aanvechtbare 
onderdeel van het voorstel, zoals het 
er nu ligt, is toch wel het besluit om 
de centrale leiding niet te verplaatsen. 
De klandizie van de golflinks in 
Wassenaar is verzekerd, om in de 
terminologie van een minister te 
blijven. Volstrekt onduidelijk is wat 
hier tegenover staat. Wat wordt 
bedoeld met de zin dat de functies 
van de Hoofddirectie zullen worden 
vervangen door nieuwe, welke in 
onderlinge samenhang dienen te 
functioneren? Bij zoveel mist wordt de 
bewering dat ook in Groningen sprake 
zal zijn van vele hooggekwalificeerde 
functies een slag in de lucht. 

Is het om bedrijfseconomische 
redenen niet onwenselijk om alleen 
de Centrale Directie hier te houden? 
Als zo'n groot deel van een bedrijf 
naar Groningen gaat, dient de 

topleiding van dat bedrijf dan ook niet 
daar te zitten? Over een paar arbeids-
plaatsen meer of minder zal ik niet 
vallen, maar het totaalplan dient wel 
een reële en geloofwaardige vertaling 
te zijn van de gedane toezeggingen, 
Aan dat laatste schort het vooral. 
Tegenover een in Den Haag blijvende 
PTT-top staan slechts niet ingevulde 
verzekeringen in Groningen. Zo kan 
het nu niet meer. 

Wel iswaar ishetredel i jk teveronder-
stellen dat puur mathematisch gezien 
goedkopere arbeidsplaatsen gecre-
eerd zouden kunnen worden, maar de 
ervaringen met nieuwe bedrijvigheid 
in dat landsdeel zijn tot nog toe meer 
dan bedroevend. De LNG-aanlanding 
ging niet door, evenmin als de 
kolenvergassing. De Eemshaven is 
een perfect stil leven; de vernieuwde 
OKTO-fabriek legde al na enige jaren 
het loodje en van de tien instrumen-
tenfabrieken van Enraf Nonius wordt 
er slechts één gerealiseerd. Is het dan 
een wonder dat men in Groningen 
liever de zekerheid heeft van een 
werkgelegenheid door spreiding van 
rijksdiensten? 

Bovendien kan men in Groningen 
met recht wijzen op de uitkomsten 
van het onderzoek naar de sociaal-psy-
chologische gevolgen van de spreiding 
voor het personeel dat door de RPD is 
uitgevoerd. Slechts 8% vindt dat men 
een onjuiste keuze maakte door mee 
te verhuizen, terwij l 60% de keuze ook 
achteraf nog steeds juist vindt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had meer 
dan twijfels gehad bij de uitvoerbaar-
heid van het plan indien de kosten 1,6 
miljard zouden hebben bedragen. Nu 
die kosten tot minder dan een derde 
zijn teruggebracht, terwij l een verdere 
reductie mogelijk lijkt, valt het 
bezwaar van de extreem hoge kosten 
grotendeels weg. Wel moet nog 
duidelijkheid worden geschapen over 
de vordering van 70 a 80 miljoen die 
de PTT nog op Binnenlandse Zaken 
heeft. 

Is dat bedrag ook begrepen in de 
200 miljoen die nu worden uitgetrok-
ken of zal de PTT op zijn eigen 
begroting nog ruimte moeten creëren 
voor dit bedrag? Zo ja, zou dit dan 
niet in strijd zijn met het breed 
onderschreven uitgangspunt dat deze 
bedrijfsvreemde kosten niet op de 
PTT-begroting mogen drukken? 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In het Noorden zou iets 
groots en moois tot stand gebracht 
worden. De integrale spreiding van de 
PTT maakt daar een essentieel 
onderdeel van uit. Dit onderdeel 
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Lankhorst 

dreigt het Noorden te ontvallen. Het 
belang dat in het Noorden aan deze 
zaak wordt gehecht, blijkt uit de zeer 
nadrukkelijke aanwezigheid van de 
drie commissarissen van de Koningin 
in het Haagse de afgelopen dagen. 
Met hun volle gewicht wierpen zij zich 
in de strijd. 'Beloofd is beloofd' was 
daarbij het zwaarste argument. 

Die belofte gaat terug tot 1975. 
Toen was er geen sprake van grote 
werkloosheid in de regio Den Haag. Er 
was wel grote werkloosheid in 
Groningen. Bovendien was de 
spreiding van de PTT een onderdeel 
van een algeheel spreidingsbeleid, 
niet alleen van nieuwe maar ook van 
bestaande ambtelijke diensten. Het 
ligt nu - 9 jaar later - wel anders. Als 
er al sprake is van spreidingsbeleid, 
gaat het alleen nog om relatief kleine, 
nieuwe ambtelijke diensten. Ik denk 
dan aan de postbank die naar Leeu-
warden gaat. 

De huidige werkgelegenheidssitua-
tie is niet meer te vergelijken met die 
van 1975. In de Haagse regio, met 
name in de gemeente Den Haag, is de 
werkloosheid zeer fors toegenomen. 
Het doorzetten van het spreidingsbe-
leid is alleen te rechtvaardigen door te 
wijzen op het volgende. Ten eerste 
heefteen reeks van achtereenvolgende 
kabinetten de belofte aan het Noorden 
gedaan, dat de spreiding van de PTT 
doorgaat. Er zijn reeds 790 functies uit 
de centrale directie overgeplaatst naar 
het Noorden. 

Daaraan kunnen wi j niet voorbi j-
gaan! Een zover doorgevoerd proces 
kan niet ineens worden gestopt, 
althans niet zonder fundamentele 
schade te berokkenen aan de bestuur-
lijke verhoudingen tussen het Noorden 
en Den Haag en zonder de reeds 
overgeplaatste PTT'ers in hun hemd 
te laten staan. Ten tweede zal de PTT, 
gezien de huidige behuizing in Den 
Haag, toch naar een andere huisves-
ting moeten uitzien. Er is dus aanlei-
ding om de conseguentie te blijven 
trekken! Ten derde heeft dit kabinet 
bijdragen in de meerjarenramingen 
opgenomen, blijkens de brief van 9 
april, waardoor het mogelijk wordt de 
spreidingsoperatie ook financieel 
door te laten gaan. 

Echter, het kabinet heeft helaas een 
halfslachtig besluit genomen. Niet het 
totale staatsbedrijf zal in de toekomst 
vanuit Groningen worden geleid. De 
top van de directie, de directieraad, 
blijft in Den Haag. Wij vinden dit 
onaanvaardbaar. Het moet om alles of 
niets gaan en niet om iets er tussenin! 

Hierbij ontstaat bovendien de indruk 
dat de jarenlange tegenwerking van 
de kant van de top van de directie van 
de PTT vruchten heeft afgeworpen. 
Het politiek bestuur mag die indruk 
niet bevestigen! 

Ik wijs er tevens op dat dit zal leiden 
tot een 'schijnbesparing'. De commu-
nicatiekosten tussen de top en het 
uitvoerende deel van de centrale 
directie worden er alleen maar groter 
door. Ook het verschil in kosten per 
arbeidsplaats bij de spreiding - het 
gaat inclusief de directietop om circa 
f190.000 per arbeidsplaats en exclusief 
de directietop om circa f 112.000 per 
arbeidsplaats - lijkt mij veel te groot 
om serieus te nemen. De cijfers die 
door de provincie en de stad Gronin-
gen zijn gepresenteerd - en die in 
feite vandaag door de fracties van de 
VVD en het CDA zijn overgenomen -
lijken voldoende zekerheid te bieden 
dat de totale spreiding van de PTT 
tegen veel lagere kosten kan worden 
gerealiseerd dan het kabinet ons wil 
doen geloven. Natuurlijk vraag ik ook 
om commentaar van de bewindslieden 
op de gepresenteerde cijfers. Ik ben 
zeer benieuwd, hoe het kabinet de 
cijfers van de ingestelde werkgroep 
zal verdedigen. Als het kabinet dit niet 
kan of onvoldoende doet, rijst opnieuw 
de vraag: hoe nauwkeurig zijn de aan 
de Kamer gepresenteerde cijfers? Als 
de cijfers niet staande te houden zijn, 
is dat niet alleen de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat te verwijten. 

Ook ik heb vragen te stellen over 
het bedrag van 50 miljoen gulden dat 
beschikbaar moet komen uit de 
compensatie voor de afschaffing van 
de BRT. Is deze compensatie er? Moet 
ik uit de laatste alinea op bladzijde 3 
van de brief begrijpen dat het niet 
verkrijgen van deze 50 miljoen een 
ontbindende voorwaarde is voor de 
gehele - in feitelijk gedeeltelijke -
spreiding van de centrale directie? 

Ik sluit af. Gezien de voorgeschiede-
nis van de spreiding van de centrale 
directie zijn er voldoende argumenten 
om deze spreiding integraal door te 
zetten en af te ronden. Hierbij veron-
achtzamen wi j niet de sterk gewijzigde 
werkloosheidssituatie in de Randstad, 
in het bijzonder in de Haagse regio. In 
het regionaal sociaal-economisch 
beleid moet deze gewijzigde situatie 
tot uitdrukking komen. 

Op tal van onderdelen van het 
beleid, bij voorbeeld ten aanzien van 
de stadsontwikkeling, de woningbouw 
en de stimulering van de werkgelegen-
heid, hebben wij daarvoor voorstellen 
gedaan of voorstellen gesteund. Het 
gaat echter niet aan het Noorden 
opnieuw en nog langer tegen de 
Haagse regio uit te spelen. 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van het CDA is 
van oordeel dat de beloften die door 
opeenvolgende kabinetten aan het 
Noorden zijn gedaan en die steeds 
door een bijna voltall ig parlement zijn 
bevestigd, moeten worden nageko-
men. De geloofwaardigheid van 
bestuur en politiek is daarbij in het 
geding. Door deze kabinetsbeslissing 
staat de vertrouwensrelatie op de 
tocht. Dat is een ernstige zaak. 

Het is bekend dat de PTT-top nooit 
voorstander van deze vorm van 
spreiding is geweest en dat deze, op 
zijn zachtst gezegd, talrijke problemen 
opwierp. Bij elke kabinetswisseling 
kwam de spreiding weer wel aan de 
orde. Ik herinner nog maar even aan 
1980. Toen kreeg de toenmalige 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, mevrouw Smit-Kroes, van 
het kabinet-Van Agt de opdracht de 
spreidingsoperatie, inclusief de 
directieraad, door te zetten. Zij deed 
dat en dat siert haar. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Herinnert de heer 
Eversdijk zich ook nog de massale 
acties van ambtenaren tegen deze 
plannen? 

De heer Eversdijk (CDA): Natuurlijk! 
Dat herinner ik mij zeker. Ik wijs er 
echter op dat het kabinet een- en 
ander maal tot de spreiding heeft 
besloten en dat het parlement het 
besluit heeft bevestigd. Daaraan 
kunnen acties niets veranderen. Zo 
werkt de democratie nu eenmaal. 

Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals, 
de PTT zorgde zelf regelmatig voor 
strubbelingen. Ik wijs nog even op het 
bezwaarschrift dat tegen het bestem-
mingsplan is ingediend en dat nog 
steeds niet is ingetrokken. Ik denk 
hierbij aan beroepsprocedures op de 
Kroon. Welnu, ik zeg niet te veel als ik 
stel dat de vierde macht steeds 
nadrukkelijk aanwezig is geweest. Dat 
dan nu de steeds tegenstribbelende 
top niet zou hoeven, roept terecht 
heftige reacties op. 

De vraag is dan ook: 'Wie maakt de 
dienst uit, de politiek of de vierde 
macht?' Welnu, het antwoord van 
onze fractie is duidelijk: 'Het primaat 
ligt bij de politiek en het moet daarbij 
blijven'. Weliswaar is het zo dat 
ministers komen en gaan en dat 
ambtenaren blijven, maar het beleid 
wordt door de politiek bepaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
opstelling betekent concreet dat zowel 
in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht de spreiding van de centrale 
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Eversdijk 

directie, inclusief de directieraad, 
moet doorgaan: 3000 PTT-stoelen in 
1990; dus vanaf dit moment nog 
2215. Overigens, in 1973 toen de 
motie-Peijnenburg hier aan de orde 
was, waren het er meer. Er heeft dus 
al een afslanking plaatsgevonden. Het 
is dus niet zo dat de oorspronkelijke 
operatie doorgaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij alle 
kritiek die ik heb gehad en die ik nog 
heb op de plannen van het kabinet, 
wil ik bij dit onderdeel nog iets 
positiefs zeggen. Ook de regering 
houdt in ieder geval vast aan die 3000 
plaatsen. Wij moesten aanvankelijk 
vrezen dat dat aantal ook op de tocht 
stond. Het is in ieder geval positief dat 
dat getal door de regering wordt 
bevestigd: die 3000 plaatsen gaan 
door. Maar, mijnheer de Voorzitter, de 
directieraad van de centrale directis 
moet op die stoelen gaan zitten. Er is 
geen andere mogelijheid om de 
beloofde kwaliteit te bereiken. 

Ik wil het eigenlijk nog wat sterker 
zeggen. De fractie van het CDA vraagt 
de regering ervoor zorg te dragen dat 
de directieraad nu als eerstvolgende 
groep naar Groningen gaat en wel zo 
spoedig mogelijk. Dat doorzetten van 
de spreiding van de directieraad heeft 
nog een aantal aspecten. Ik noem er 
vier. 

De promotiekansen van hen die 
reeds naar het Noorden zijn gegaan 
zouden zonder directieraad aanmerke-
lijk minder worden. Er is voorts nog 
een psychologisch aspect in het 
geding: niet de top, maar wel de 
lagen daaronder. Dat is ook geen 
goed beleid. Juist in een stad als 
Groningen die indertijd de tweede 
schrijftafel van het land werd ge-
noemd, is een dergelijk beslissingscen-
trum van geweldig groot belang. De 
onzekerheid van hen die reeds 
verplaatst zijn, van hen die nog 
verplaatst moeten worden en van hen 
die dachten niet naar het Noorden te 
hoeven, moet opgeheven worden. Ik 
hoop dat de regering op deze aspecten 
zal ingaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het besluit 
van de regering om wijzigingen aan te 
brengen in de spreidingsplannen, is 
genomen zonder dat er overleg met 
de vakorganisaties is geweest. Van 
die zijde is al vaak gevraagd naar de 
cijfers rond de spreidingsproblema-
tiek. 

Ik heb gehoord dat niemand de 
vakorganisaties heeft ingelicht. Ook zij 
hebben er recht op dat bij de cijfers 
de onderste steen boven komt. 

Behalve met cijfers, hebben de 
vakorganisaties ook te maken met de 
al eerder door mij genoemde gevol-
gen. Het regeringsbesluit brengt 
immers onzekerheid en onrust met 
zich, zowel in het Noorden als in het 
Westen. De door de bedrijven opge-
stelde plannen, namelijk het integraal 
uitvoeringsplan en de plannen van de 
medewerkers, worden verstoord. 
Sociaal gezien, is dit een onverant-
woorde gang van zaken. Medewerkers 
zullen nu alsnog moeten verhuizen. 
Medewerkers uit het Noorden worden 
weer teruggestuurd. Dat kan niet! 
Heeft de regering zich dit voldoende 
gerealiseerd? 

Zeer terecht maakt het kabinet van 
de kosten een belangrijk punt. Juist in 
deze t i jd, nu aan zoveel mensen wordt 
gevraagd de broekriem aan te halen, 
is kostenbeheersing nodig. Niet alleen 
het kabinet maar ook de Kamer, en 
zeker de regeringsfracties die het 
beleid van dit kabinet steunen, 
moeten zuinig omgaan met de 
beschikbare middelen. De kosten van 
de spreiding van de centrale directie 
van de PTT, zijn en blijven vooralsnog 
een gecompliceerde zaak waar je heel 
moeilijk tussen kunt komen. Het is 
echter absurd dat met een overplaat-
sing van de directieraad - ik schat het 
aantal op 500 personen - , zo'n enorm 
bedrag gemoeid is. Er zijn diverse 
berekeningen gemaakt. De regering 
kan het toch niet menen dat dit 
f400.000 a f 500.000 per arbeidsplaats 
zal kosten. Zijn deze getallen goed 
berekend? Ik doe de regering de 
suggestie om een werkgroep van 
externe deskundigen een en ander te 
laten bezien. Laat deze personen alles 
nog eens narekenen. Wij hebben 
belangstelling voor zo'n berekening, 
doch een en ander doet niets af aan 
mijn stelling dat de zaak moet door-
gaan. Naar mijn stellige overtuiging 
zijnde genoemde cijfers zeer aanvecht-
baar. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vraag de heer 
Eversdijk dan een verklaring voor de 
motie die de heer De Beer indiende en 
die hij medeondertekende. Daarin 
wordt uitgesproken over een bedrag 
van f250 min. dat voor de spreiding 
moet worden uitgetrokken. Is dit naar 
zijn oordeel het resultaat van verant-
woord rekenwerk of is dat een slag in 
de lucht? Kan hij dat nader toelichten 
en plaatsen in de context van zijn 
laatste opmerking, namelijk dat alles 
gecompliceerd en moeilijk is en dat 
een externe organisatie de getallen 
maar eens moet berekenen? 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben er zeker van dat 
externe deskundigen de cijfers 
zodanig zullen berekenen dat zij op 
het bedrag van f250 min. komen, of 
op een lager bedrag. Ik kom hierop 
nog terug. Ik gaf de regering slechts 
een suggestie. Zij kan een en ander 
dan ook nog eens laten bezien. De 
cijfers zijn door velen bestreden en, 
nogmaals, zeer aanvechtbaar. Gisteren 
hebben wij dat uitvoerig kunnen 
horen. Ik ben er echter zeker van dat 
een en ander voor een minder groot 
bedrag kan geschieden. 

De heer Van der Doef (PvdA): Hoeveel 
minder? Het kabinet concludeerde 
immers ook dat het veel minder 
behoefde te kosten. Dat verlaagde het 
bedrag tcch van f 1,6 mld. tot f 550 
min. 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag eerst mijn 
betoog op dit punt afronden. Ik kom 
op het bedrag van f 1, 6 mld., op de 
helft daarvan en op het bedrag van 
f250 min. inclusief de 'toeters en 
bellen' nog terug. 

Als de cijfers eventueel worden 
bezien, dan moet de rijk opgetuigde 
kerstboom natuurlijk kritisch worden 
bekeken. Ik verwijs kortheidshalve 
naar bijlage 3. Wat daarin allemaal 
wordt gezegd en beloofd, is in deze 
tijd te gek! Ook moet zeer kritisch 
worden gekeken naar de zogenaamde 
volgbereidheid. In het rapport van 13 
februari 1984 wordt in feite nog 
steeds gewerkt met gegevens van een 
enquête uit 1979. Er is geweldig veel 
veranderd. Ook de situatie op de 
Haagse arbeidsmarkt is drastisch 
gewijzigd. 

Is het overigens juist dat de 800 
PTT-plaatsen in Groningen, slechts 5 
wachtgelders tot gevolg hebben 
gehad? Hoeveel mensen zijn er 
werkelijk uit Den Haag vertrokken? 
Hoeveel zijn er in de regio en elders 
geworven? Volgens informatie zou 
40% uit Groningen komen. Kan de 
regering de kosten van deze sprei-
dingsoperatie eens nadrukkelijk 
vergelijken met kosten van reeds 
uitgevoerde spreidingsoperaties? 

Is het voorts waar dat de nog over 
te plaatsen centrale militaire apotheek 
naar het Noorden met 130 hoogwaar-
dige burger-arbeidsplaatsen maar f 10 
min. kost? 

Alles wijst erop dat er van veel te 
hoge bedragen is uitgegaan. Trou-
wens, wie praat er nog over de 
oorspronkelijk geraamde f 1,6 mld.? Is 
het voor het kabinet eigenlijk niet een 
enorme meevaller - kassa! - dat het 
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bedrag van f 1,6 mld. tot minder dan 
de helft is teruggebracht? Zo'n 
meevaller heb je toch niet elke dag? 

Ik meen dat de heer Vonhoff heeft 
gezegd dat men het in Groningen 
voor f 200 min. doet. Dat lijkt mij iets 
te optimistisch, maar voor f250 min., 
exclusief gebouwen, moet de zaak 
beklonken kunnen worden, f150 min. 
is er in feite al door de kabinetsbeslis-
sing. Die sigaar uit eigen doos laat ik 
nog maar even buiten beschouwing. 
In zes jaar moet toch f 100 min. op te 
brengen zijn? Kosten die niet tot 
hogere begrotingsuitgaven van de 
PTT leiden, of waarvan de PTT zelf 
profijt heeft, mogen niet voor declara-
tie in aanmerking komen. 

In het spreidingsmodel wordt ten 
onrechte geen rekening gehouden 
met het feit dat er ook nieuwe diensten 
in Groningen worden gevestigd. Deze 
diensten met 300 arbeidsplaatsen 
kosten per arbeidsplaats slechts 
f25.000 en niet f 250.000, zoals in het 
rapport wordt aangenomen. Er is ook 
hier dus sprake van een besparing 
van f70 min. 

Wat zou ik nog verder verhalen? De 
tijd zou mij ontbreken als ik zou willen 
spreken over geclausuleerden en 
ongeclausuleerden, over rekenfouten, 
over vliegkosten, over woonruimtebe-
zichtigingen, enz. In het rapport van 
13 februari wordt toegegeven dat het 
om een uiterst ruwe schatting gaat, 
die met het nodige voorbehoud moet 
worden gehanteerd. Kortom, als het 
allemaal goed bekeken wordt, dan 
komen wij veel lager uit. Hoe is het 
overigens met de f75 min. waarvoor 
Binnenlandse Zaken aanspreekbaar 
is? Naar onze stellige overtuiging is 
f250 min. voldoende om aan alle 
zaken recht te doen. 

Ik kom op de situatie in Den Haag. 
Die is slechter geworden; dat is 
gisteren en vandaag duidelijk aange-
toond'. Grote zorg is nodig voor het 
donorgebied. Die zorg is echter ook 
nodig zonder overplaatsing van de 
3000 arbeidsplaatsen van de PTT. Die 
vergroot wel het probleem, maar is er 
niet de oorzaak van. 

Ten aanzien van het gestructureerd 
overleg met de regering is het 
Noorden met zijn bestuurscommissie 
en zijn ISP in het voordeel boven de 
Randstad. Ik doe dan ook de suggestie 
om een gestructureerd overleg met 
deze regio te beginnen, waarbij bij 
voorbeeld aan een structuurplan kan 
worden gedacht. Wil de regering 
daartoe het initiatief nemen? Er zijn 
630 bedrijven uit Den Haag vertrokken, 
zelfs naar andere provincies toe. 

Daaruit moet geconcludeerd worden 
dat er iets goed mis is. 

Het aantal van meer dan 40.000 
werklozen in de Haagse regio is 
eveneens fors. Daarbij komt dat de 
Haagse regio zal lijden onder de 
2%-operatie. Juist hedenmorgen 
hebben de staten van Zuid-Holland de 
uitspraak gedaan, dat dringend 
behoefte bestaat aan de totstandko-
ming van een activiteitenprogramma 
voor de Randstad, waarin de regering 
aandacht besteed aan de internationa-
le functie van het Westen des Lands 
en een samenhangend beleid introdu-
ceert op het gebied van arbeidsmarkt, 
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening 
en welzijn. Mij lijkt dit een goede 
suggestie. 

Ik ga terug naar Groningen. Alles is 
daar rond. Met alle wensen van de 
PTT is rekening gehouden, Groningen 
had er zelfs een college-crisis voor 
over. Teleurstellingen zijn geïncas-
seerd. Ik denk daarbij aan de Centrale 
Personenadministratie, aan de 
Centrale Werkplaats en aan het 
toegezegde tweede computercentrum. 
Ook over dat laatste bestaat geen 
zekerheid. Het niet doorgaan van deze 
operatie kan daar echt niet bovenop. 
Ik vraag de regering het Noorden 
meer uitdrukkelijk en regelmatig bij 
de voortgang van de spreiding te 
betrekken dan nu het geval is. Daartoe 
moet een structuur worden ontwor-
pen. 

Ik maak een enkele opmerking over 
de situatie in Leeuwarden. De sprei-
ding van de Centrale Directie van de 
PTT naar het Noorden valt in feite 
uiteen in een taakstelling van 3000 
arbeidsplaatsen voor Groningen en 
400 voor Leeuwarden. De taakstelling 
voor Leeuwarden is nog onvoldoende 
bereikt, hoewel een flinke aanzet is 
gegeven met de reeds gerealiseerde 
240 arbeidsplaatsen. 

Hoe denkt de regering het restant te 
realiseren? De CDA-fractie staat op 
het standpunt dat die400 arbeidsplaat-
sen in Leeuwarden eveneens gereali-
seerd moeten worden. Op welke 
termijn kan dit het geval zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik trek ten 
slotte een aantal conclusies: 

1. In 1990 moeten er 3.000'PTT-
stoelen' in Groningen staan. 

2. Op een deel van die stoelen zit 
dan de directieraad van de PTT. 

3. De directieraad moet als eerstvol-
gende naar Groningen. 

4. De kosten mogen, wat ons 
betreft, ook door buitenstaanders 
worden herberekend, maar dat mag 
geen wijziging in onze plannen met 
zich brengen. 

5. De overdreven 'extra's' van 10 
jaar geleden moeten kritisch worden 
heroverwogen. 

6. De operatie kan, wat ons betreft 
geklaard worden voor 250 min, 
exclusief de gebouwen. Ik verwijs 
daarbij naar de gedetailleerde bereke-
ningen van collega De Beer. 

7. Bijzondere aandacht voor de 
Haagse regio is nodig. 

Een aanzet daartoe is het starten 
van gestructureerd overleg. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik wi l 
collega Eversdijk om een nadere 
toelichting op zijn betoog vragen in 
relatie tot de mede door hem ingedien-
de motie. In de motie wordt een 
verband gelegd tussen de gekwalif i-
ceerde spreiding en de kosten van 250 
min. In één van zijn conclusies 
onderstreept de heer Eversdijk dat 
nog eens. Daaraan voorafgaand zegt 
hij echter dat de kosten nog eens 
moeten worden uitgerekend en dat 
bovendien de gekwalificeerde sprei-
ding niet meer ter discussie kan 
komen. In de motie is echter een 
koppeling tussen de financiering en 
de gekwalificeerde spreiding. Ik trek 
dan de conclusie dat als overschrijding 
van het bedrag van 250 min. plaats-
vindt, punt a van het dictum van de 
motie weer ter discussie staat. 

De heer Eversdijk (CDA): Neen, dat is 
niet waar en zo mag de motie ook niet 
worden gelezen. Wij hebben het 
bedrag van 250 min. nu maar keihard 
op tafel gelegd, omdat het naar ons 
idee voor dat bedrag kan. De gedetail-
leerde cijfers van collega De Beer 
wijzen daarop, evenals de berekenin-
gen uit het Noorden des lands. Wij 
hebben daarom tegen de regering 
gezegd: je hebt het bedrag van 250 
min. en zeg tegen de PTT en het 
Noorden des lands dat zij het daarvoor 
moeten doen, namelijk de spreiding 
van 3000 arbeidsplaatsen, inclusief de 
directieraad. 

De heer Van der Doef (PvdA): Stel dat 
zij het daarvoor doen, maar dat het 
niet 250 min. blijkt te kosten maar 300 
min. Wat doet de regering dan met de 
spreiding, met deze kameruitspraak in 
de hand? Worden het dan minder dan 
3000 arbeidsplaatsen, vervalt alsnog 
de spreiding van de centrale directie 
of komt die 50 min. er voor rekening 
van het Rijk bij? 

De heer Eversdijk (CDA): Wij zijn dan 
al vele jaren verder. Dan zit de 
centrale directie in ieder geval al in 
Groningen. Ik kan de kosten daarvan 
natuurlijk niet op 10 min. nauwkeurig 
inschatten. Naar onze overtuiging kan 

Tweede Kamer 
12 april 1984 Spreiding PTT 4419 



Eversdijk 

het in ieder geval voor 250 min. De 
PTT en het Noorden des lands krijgen 
de opdracht om het daarvoor te doen. 
Vanuit het Noorden des lands is mij 
een en andermaal verzekerd dat zij 
daartoe niet alleen bereid,maar ookin 
staat zijn. De PTT moet daartoe 
vandaag bereid worden gemaakt en 
daartoe ook in staat zijn. Ik ben daar 
heilig van overtuigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals 
zeg ik voor alle duideli jkheid: het 
aantal te spreiden arbeidsplaatsen, de 
spreiding van de directieraad en het 
jaartal van voltooiing staan voor de 
CDA-fractie niet ter discussie. Dat 
leggen wi j nu nadrukkelijk vast. 

De heer Tommei (D'66): De heer 
Eversdijk noemde terecht de spreiding 
naar Leeuwarden als een onderdeel 
van de spreidingsoperatie. 

De heer Eversdijk (CDA): Als een 
onderdeeltje. 

De heer Tommei (D'66): Het is toch 
geen onbelangrijk onderdeeltje. 

De heer Eversdijk (CDA): Neen, elke 
heilige krijgt hier ook een kaars. 

De heer Tommei (D'66): Ik denk dat 
wi j op dit punt duidelijkheid moeten 
hebben. In de motie is sprake van 
1990 als voltooiingsjaar. Het is de 
heer Eversdijk bekend dat er, wat de 
spreiding naar Leeuwarden betreft, 
sprake is van een voltooiing in de 
eerste helft van de jaren tachtig. Moet 
ik de motie zo lezen, dat ook dat 
tijdsschema in stand dient te blijven? 

De heer Eversdijk (CDA): Ik moet 
eerlijk zeggen dat wij bij de opstelling 
van de motie volstrekt niet aan 
Leeuwarden hebben gedacht. De 
motie gaat over Groningen. Er is 
echter een achterstand in Leeuwarden, 
vandaar dat ik de regering heb 
gevraagd om die achterstand zo snel 
mogelijk in te lopen. Daartoe is al een 
aardige aanzet gegeven met de 240 
arbeidsplaatsen, maar de andere 160 
arbeidsplaatsen moeten nog volgen. 
Men is achter op het schema, ook 
inzake Groningen. Ik wacht op dit 
punt de opmerkingen van de regering 
af. Ik heb voor mijn tweede termijn 
nog een aantal aardige aanvullingen 
en suggesties in petto. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Voorzit-
ter. In bespreking is een brief van het 
kabinet, waarin de Kamer wordt 
meegedeeld dat de met Groningen en 
de PTT overeengekomen spreiding 
van de centrale directie van de PTT 

niet doorgaat. De overeengekomen 
spreiding gaat dus niet door. 

Er wordt wel een spreiding van een 
paar duizend PTT'ers gerealiseerd, 
maar waarschijnlijk geen 3000 en 
waarschijnlijk ook niet voor 1990, 
maarerzal een spreiding plaatsvinden, 
zij het dat dat een totaal andere is dan 
overeengekomen is met Groningen 
en door tal van kabinetten bevestigd 
is en door kameruitspraken is vastge-
legd. 

Ik vind dit kabinetsvoorstel, behalve 
verrassend, ook pijnlijk. Het is verras-
send omdat het regeerakkoord leek te 
voorzien in voortzetting van het beleid 
dat eerdere kabinetten hadden 
gevoerd, en in financiering voor de 
komende jaren. De regeringsverkla-
ring, noch het debat naar aanleiding 
daarvan in 1982 gaven aanleiding 
voor de veronderstelling dat ten 
principale zou worden teruggekomen 
op oudere en eerdere beslissingen. 

De eerst verantwoordelijke binnen 
het kabinet, de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, verdedigde 
namens het kabinet nog in maart van 
dit jaar de oorspronkelijke spreiding, 
dus inclusief de verhuizing van de 
directieraad van de PTT. Een week 
later wordt het hart eruit gehaald en 
moet het noorden het doen met 
babbels over het kwalitatieve aspect 
van de operatie spreiding Centrale 
Directie en met vaagheid over de 
omvang en het tempo. Het is verras-
send om veertien dagen later te 
moeten vaststellen, dat het kabinet 
om is. 

Het is dan ook verrassend, dat er 
dan nog een staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat is. Ik noem het 
echter vooral pijnlijk. De verhoudings-
gewijs geringste pijn is die van de 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat die gelijk had, maar het 
niet kreeg en die moest vaststellen 
dat het er in de politiek niet alleen of 
vooral toe doet, of je je best doet, 
maar of je bereikt waarvoor je staat. 
Nee, pijnlijk vind ik het voor de PTT 
en haar tienduizenden medewerkers. 
Pijnlijk vind ik het voor het Noorden, 
en pijnlijk vind ik het voor Den Haag 
en voor de Haagse regio. 

Dit kabinetsbesluit lijkt de honore-
ring te zijn van de obstructie en het 
georganiseerde verzet van de 
PTT-leiding tegen de spreiding. Dit 
wordt geroepen, met name door de 
wijzen uit het noorden en dat wordt te 
weinig ontkend en bestreden door 
hen die werkelijk verantwoordelijk 
zijn. Dat zijn namelijk de politici, dat 
zijn de bewindslieden waaronder er 
zijn die dit vuurtje graag aanblazen 

om de eigen machteloosheid te 
camoufleren. De leiding van de PTT is 
altijd tegen deze spreiding geweest. 
Het belangrijkste bezwaar was, dat 
een bedrijf als de PTT met haar 
verwevenheid met ambtelijk Den 
Haag niet voldoende efficiënt en 
effectief zou kunnen worden bestuurd 
vanuit Groningen. Managementpro-
blemen en bezwaren voor het bedrijf 
waren dit en die moesten reëel 
worden afgewogen tegen de beoogde 
voordelen. Die afweging heeft steeds 
plaatsgevonden en die bezwaren 
werden te licht bevonden. 

leder jaar weer opduikende voorstel-
len om de PTT zelf te laten bepalen 
welke arbeidsplaatsen naar Groningen 
konden worden gespreid, werden dan 
ook steeds teruggewezen. Het laatste 
voorstel met deze strekking kwam van 
de D'66er Nypels in de tijd dat D'66 
groot was en verkeerde keuzen deed. 

De heer Nypels (D'66): Kom nou! 

De heer Van der Doef (PvdA): Het is 
pijnlijk voor de directieraad van de 
PTT, dat aan dat bezwaar niet de 
minste aandacht wordt besteed in de 
brief van 9 april. Het is te meer 
pijnlijk, omdat de PTT een aantal diep 
ingrijpende veranderingen zal doorma-
ken in de komende jaren. De hoogste 
eisen zullen worden gesteld aan de 
leiding van het bedrijf. De verzelfstan-
diging van de gelddiensten en de 
reorganisaties binnen vooral de 
telecommunicatiepoot die een meer 
marktgericht functioneren moeten 
bewerkstelligen, zijn twee voorbeelden 
van dat veranderingsproces. 

Mijn fractie heeft dat aspect dezer 
dagen wel ernstig onderzocht en 
gewogen. Wij tillen daaraan niet licht. 
Wij menen dat niet is aangetoond, dat 
de noodzakelijke reorganisaties 
ernstig zullen worden verstoord door 
de spreiding, ook van de directieraad, 
noch dat de leiding niet adequaat zou 
kunnen functioneren vanuit Gronin-
gen. Nieuwe communicatietechnieken 
en de aanwezige en mogelijk nieuwe 
verplaatsingsmogelijkheden Gronin-
gen-Den Haag vice-versa moeten 
voldoende zijn om de noodzakelijke 
communicatie binnen het bedrijf en 
met de buitenwereld te onderhouden. 
Het zou het kabinet hebben gesierd, 
als aan dit aspect aandacht was 
besteed. Ik acht het een pijnlijk gemis 
in de brief die ook de handtekening 
draagt van de verantwoordelijke 
staatssecretaris. 

Minstens zo pijnlijk en veroijsterend 
vind ik het, dat geen aandacht is 
besteed aan de veranderde positie 
van de donor: Den Haag en omgeving. 
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Van der Doef 
In de afweging die de PvdA-fractie 
opnieuw heeft gemaakt, speelde de 
sociaal-economische ontwikkeling 
van de Haagse regio een heel belang-
rijke rol. De combinatie van spreiding 
van rijksdiensten, decentralisatie van 
rijkstaken en de 2%-operatie heeft 
voor Den Haag ernstige gevolgen. 

De werkloosheidsontwikkeling 
toont dat aan en de vooruitzichten zijn 
uitermate somber. Het kabinet dat de 
arbeidsplaatsen verwoestende 
2%-operatie voorstelt en doorvoert en 
daarmee met name Den Haag treft, 
neemt nog niet eens de moeite om in 
zijn heroverwegingsbesluit enige 
woorden aan deze problematiek te 
wijden. Ik wil niet suggereren dat een 
dergelijke afweging ook tot een heel 
andere conclusie met betrekking tot 
de spreiding had behoren te leiden. 

Ook mijn fractie heeft, alles afwe-
gend maar met uitdrukkelijke erken-
ning van de ernst van de problemen 
in de Haagse regio, moeten conclude-
ren dat die problemen geen aanleiding 
vormen om op de spreiding van de 
Centrale Directie terug te komen. In 
mei zullen wij in een UCV over de 
problematiek van de grote steden in 
het bijzonder aandacht aan Den Haag 
besteden. 

Ik kom op de gedupeerde, geschof-
feerde, getergde, maar nog altijd 
redelijk argumenterende regio: het 
noorden en Groningen in het bijzonder. 
Met welke argumenten wordt Gronin-
gen nu meegedeeld dat de overeen-
gekomen spreiding niet doorgaat? Er 
wordt één argument aangevoerd, 
namelijk het bezuinigingsargument, 
kosten van het oorspronkelijke plan 
zouden te hoog zijn, gelet op de 
bezuinigingen die op alle terreinen 
moeten plaatsvinden. Wat zijn dan 
wel die kosten? In 1980 had de PTT 
deze berekend op f 1,6 miljard. Zonder 
dat er sprake was van nieuwe kosten-
berekeningen - er moest dus nog 
uitgegaan worden van ongeveer f 1,5 
miljard - nam dit kabinet het besluit 
de overeengekomen spreiding 
ongewijzigd uit te voeren. Er worden 
bovendien voor de jaren tot 1986 
middelen vrijgemaakt. In juni 1983 
maakt de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat nieuwe berekeningen 
en schiet in een nog steeds niet 
openbaar gemaakte brief - hij heeft 
het desalniettemin gedaan - de f 1,6 
miljard aan flarden. Hij komt op f500 
miljoen in een brief die ons wel 
bekend is en later zelfs - hij kan dit 
misschien zelf nog eens toelichten -
op een bedrag van f375 miljoen. Hoe 
dan ook, dit is totaal andere koek dan 

het dikke miljard dat het voor het Rijk 
zou hebben gekost op basis van de 
oude berekeningen. Nu zegt het 
kabinet: het zou f550 miljoen kosten, 
het mag maar f200 miljoen vergen en 
dus gaan wij voor f350 miljoen 
wijzigingen in de plannen aanbrengen. 
Ik heb al gezegd dat het kabinet zich 
natuurlijk uitermate kwetsbaar maakt 
door zijn beleidsombuiging uitsluitend 
op de bezuinigingen te baseren. Die 
kwetsbaarheid wordt echter dodelijk 
als blijkt dat de berekeningen niet 
deugen. 

Wat weten wij nu precies over de 
cijfers? Ik mis nog steeds een behoor-
lijk onderbouw, ook van de berekenin-
gen die het kabinet heeft gemaakt. Ik 
moet erop staan dat die cijfers alsnog 
worden gepubliceerd. Mij werd zojuist 
de brief van de staatssecretaris 
overhandigd waarin hij meedeelt dat 
zijn aanbiedingsbrief aan het kabinet 
niet openbaar zal worden gemaakt. Ik 
respecteer dit, al zou ik graag hebben 
gezien dat een precedent werd 
geschapen. Ik wens in elk geval van 
het kabinet de toezegging dat op zeer 
korte termijn noodzakelijke berekenin-
gen, die mede in die brief voorkomen, 
aan de Kamer zullen worden uitgereikt. 

Waar hebben wij nu immers precies 
mee te maken? Niet meer met de 
oude f 1,6 miljard all in, dus inclusief 
huisvesting. Is het nu de f500 miljoen 
van de staatssecretaris, de f550 
miljoen van het kabinet of de f250 
miljoen...? Nee, nu moet de heer 
Eversdijk niet naar boven wijzen. Daar 
zit de regering niet! Hij doet wel zaken 
met het Noorden en volgt de bereke-
ningen die daar gemaakt worden wel 
klakkeloos, maar aan de regering 
moet hij vragen of deze kloppen, want 
zij moet het betalen! 

De heer Eversdijk (CDA): Zeker, ik 
zwaaide maar even in de richting van 
de heer Van der Doef! 

De heer Van der Doef (PvdA): Nee, de 
heer Eversdijk zwaaide naar de 
commissarissen! 

De heer Eversdijk (CDA): Dat wil ik 
ook wel doen! Ik kijk wel eens meer 
omhoog. Dief 250 miljoen is inderdaad 
vrij aardig door het Noorden berekend 
en gebleken is dat wij daar een heel 
eind in mee kunnen gaan. Ik heb ook 
aan het kabinet gevraagd, daar maar 
eens op in te gaan en aan te tonen dat 
die f 250 miljoen niet juist is. Daar zal 
het kabinet een zware dobber aan 
hebben, want naar mijn idee kan het 
er nog wat van overhouden ook! 

De heer Van der Doef (PvdA): Daarmee 
is nog eens gezegd dat in die motie 
een limiet is aangebracht waarvan 

niet zeker is, ook niet voor de onderte-
kenaar Eversdijk, dat die uiteindelijk 
gerealiseerd kan worden. De heer 
Eversdijk wil dat dit intern, door het 
kabinet, en extern nog eens wordt 
berekend. Hij mag de tekst van de 
motie dan ook nog wel eens kritisch 
bekijken. 

De heer Eversdijk (CDA): Dat zal ik 
zeker doen. Ik wil die berekening met 
name hebben ter bevestiging van 
mijn gegevens. De heer Van der Doef 
heeft gelijk dat wij pas helemaal zeker 
kunnen zijn, als in 1990 de rekening is 
opgemaakt. Ik sluit zelfs niet uit dat de 
rekening dan nog lager kan zijn, zie 
ook de cijfers van collega De Beer. Op 
dit moment kan natuurlijk niet tot op 
1, 2 of 3 min. worden bepaald hoe 
hoog de kosten in 1990 zullen zijn. Als 
het Noorden zegt dat het voor die 250 
min. - en zelfs voor minder, 200 min. 
- kan, dan geven wij de opdracht dat 
het voor dat bedrag moet. 

De heer Van der Doef (PvdA): Dit is er 
weer een klassiek voorbeeld van dat 
als deze twee regeringspartijen één 
standpunt zeggen in te nemen - de 
tekst van de motie is gemeenschappe-
lijk - zij er toch verschillende toelich-
tingen bij geven. De heer De Beer is 
namelijk veel stringenter als het gaat 
om de uiteindelijke betekenis van die 
250 min. Hij heeft heel nadrukkelijk bij 
interruptie bevestigd dat hij onderde-
len a en b van het dictum van de 
motie koppelt, dus de gekwalificeerde 
spreiding van 3000 man aan de 250 
min. en hij aanvaardt de consequenties 
met betrekking tot het onderdeel a als 
die 250 min. worden overschreden. 
De heer Eversdijk doet dat niet. Hij 
zegt dat de 3000 onder alle omstan-
digheden voorop staan. 

De heer De Beer (VVD): U creëert een 
tegenstelling die er niet is. 

De heer Van der Doef (PvdA): Legt u 
het dan nog eens uit. 

De heer De Beer (VVD): Het dilemma 
dat u creëert is er niet. Het kan 
namelijk voor die 250 min. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het is 
een dilemma, omdat ik zeg dat het dat 
is en omdat er nog geen geautoriseer-
de berekening bestaat. 

De heer De Beer (VVD): Ik heb zojuist 
een geautoriseerde berekening 
geleverd. De heer Eversdijk heeft zich 
daarbij aangesloten. 

De heer Van der Doef (PvdA): Maar 
de heer Eversdijk heeft wel gezegd 
dat hij die nog door het kabinet en 
door externe deskundigen doorgere-
kend wil zien. 
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Van der Doef 

De heer De Beer (VVD): Het is aardig 
om de berekening nog eens bevestigd 
te krijgen, maar wi j zijn zeker van die 
berekening. 

De heer Van der Doef (PvdA): Men 
kan deskundigen niet van tevoren 
zeggen wat ze moeten uitrekenen en 
wat de uitkomsten van hun werk 
moeten zijn. 

De heer De Beer (VVD): Ik heb een 
berekening op tafel gelegd en daar sta 
ik voor. 

De heer Van der Doef (PvdA): De heer 
Eversdijk zegt dat hij denkt dat het kan 
en dat hij er bijna van overtuigd is, al 
was het maar omdat het Noorden het 
zegt, maar hij wil dat het kabinet het 
nog eens doorrekent en dat externe 
deskundigen dat verifiëren. 

De heer Eversdijk (CDA): Dit wordt 
een ridicule discussie. Het is gewoon 
onzin. Ik weet voor mijzelf zeker dat 
het kan voor dat bedrag. Wat dat 
betreft sta ik mede voor de cijfers van 
rekenmeester De Beer, die voor mijn 
part, ten opzichte van het kabinet, ook 
een externe deskundige kan worden 
genoemd. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik 
aanvaard dat, maar dan blijft het punt 
dat de heer Eversdijk heeft gezegd dat 
bij de illusoire, ongewenste mogelijk-
heid dat toch zou blijken dat het meer 
gaat kosten dan 250 min., punt a uit 
het dictum van de motie voor hem 
uitgangspunt is en blijft. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik dien toch 
geen motie in met ontbindende 
voorwaarden? Daar is geen sprake 
van! 

De heer Van der Doef (PvdA): U kunt 
het wel niet bedoelen, maar als een 
motie wordt ingediend die deze 
koppeling feitelijk legt, dan moet u 
goed naar de tekst kijken of u daarmee 
niet voor uzelf een valkuiltje hebt 
gegraven. 

De heer Eversdijk (CDA): Neen! 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben buitengewoon 
geïnteresseerd in de berekeningen, 
maar het is niet nodig dat ze beschik-
baar zijn om in dit debat de politiek 
noodzakelijke conclusies te trekken. Ik 
heb tal van gaten in de berekening te 
signaleren. Dat doe ik mede op gezag 
van anderen, bij voorbeeld van de 
rekenmeesters in de provincies in het 
Noorden en van de gemeente Gronin-
gen. Veel van de vragen zijn al 
gesteld. Het kabinet heeft heel wat uit 
te leggen. 

De beslissende vraag is: hoe kun je 
350 min. bezuinigen door wel 3000 
PTT'ers te spreiden, maar van een 
andere kwaliteit, zij het ook weer niet 
zoveel anders want het blijven zeer 
hoog gekwalificeerde PTT'ers, maar 
net niet de stafdiensten en de Centrale 
Directie? Kassa, 350 min minder! Dat 
vraagt enige uitleg. Ik hoop die uitleg 
vandaag te krijgen, maar het mag wat 
mij betreft ook later. De Kamer moet 
vandaag echter wel een uitspraak 
doen. 

Als gebleken is dat het kabinet en 
Groningen met hun rekenwerk niet op 
één noemer kunnen komen, neem ik 
aan dat de heer Peschar van de 
Rekenkamer graag bereid zal zijn om 
als extern deskundige zijn diensten 
aan te bieden. Dat kan ook nooit veel 
tijd kosten. Zij moeten echter wel 
geobjectiveerd worden. 

Een element van de financiering dat 
volstrekt onaanvaardbaar is - dat 
moet er vandaag dan ook uit - is die 
50 mil joen BRT. Dat is gewoon gejat, 
met permissie. Dat is echt brutaal. Het 
debat wordt hierover in de Kamer nog 
gevoerd. Er tekent zich hier nog geen 
meerderheid af voor aanvaarding van 
het voorstel van het kabinet. Eerst 
werd Limburg 50 miljoen compensatie 
aangeboden voor de in het ogen van 
het kabinet wenselijke schrapping van 
de BRT. 

Vervolgens werd in een brief aan 
het Noorden geschreven dat die 50 
miljoen niet echt als compensatie 
bedoeld waren, zodat zij daar niet 
echt boos over moesten doen. Hier 
wordt dan echter gezegd: als jullie 
niet 2000, maar 3000 PTT'ers wil len 
hebben, moet je de compensatie van 
50 miljoen voor de afschaffing van de 
BRT aanvaarden. Dat kan natuurlijk 
helemaal niet. Ik hoop dat dat vandaag 
door de minister van Economische 
Zaken, die wel voor dat grapje 
verantwoordeli jk zal zijn - het kabinet 
in zijn totaliteit is het natuurlijk voor 
alle onzin - wordt teruggenomen. 

Er is altijd een lichtpunt in ieder 
slecht besluit. In dit geval is dat de 
bouw. Het mooie in de brief van het 
kabinet staat in de op een na laatste 
zin, vóórvriendeli jke groeten. Ondanks 
het feit dat de directie er niet in komt, 
blijft het gebouw precies hetzelfde. 
Dat opent natuurlijk fantastische 
perspectieven, niet uit een oogpunt 
van bezuiniging, maar uit het oogpunt 
van sociaal beleid. Architectuur, 
omvang en kwaliteit blijven gehand-
haafd. De representatieve ruimten, die 
bedoeld waren voor de directeur 
generaal worden nu gebruikt als 
kantine. 

Daarvan kan nu iedereen gelijkelijk 
genieten. De ruimten bedoeld voor de 
andere leden van de directieraad en 
de prachtige conferentieruimte en 
dergelijke, worden sport- en ontspan-
ningslokaliteiten. De extra parkeer-
plaatsen die waren voorzien, twee per 
directielid, worden nu fietsenstallin-
gen. Ik neem echter aan dat dat ook 
helemaal niet doorgaat. 

Er moet een eind komen aan de 
onzekerheid. Dit besluit moet worden 
teruggedraaid. Uitvoering hiervan is 
een vorm van bedrog. Je kunt geen 
dingen die onmogelijk zijn beloven en 
dan menen dat iedereen dat ook nog 
gelooft en niet zegt dat het liegen is. 
Je kunt geen ondeugdelijk cijferwerk 
presenteren, want dat is ook een 
poging tot bedrog. Dit besluit moet 
worden teruggedraaid. Er moet een 
eind komen aan de twijfel en aan de 
mogelijkheid steeds weer terug te 
komen op de principe-uitspraken die 
hier een en andermaal worden 
gedaan. Aan die eis moet de motie 
van de Kamer voldoen. Er mag niet 
nog een mogelijkheid zijn dat over 
een paar jaar kabinetten daar weer 
onderuit kruipen. 

Er moet ook een eind komen aan 
het afschuiven van de verantwoorde-
lijkheden op de leiding van de PTT. 
Politici zijn verantwoordelijk. Sabote-
rende ambtenaren, als die er zijn, 
gaan eruit. Er moet ook een eind 
komen aan het verleggen van de 
verantwoordelijkheden naar voorgan-
gers op het departement in voorgaan-
de kabinetten. Precies dezelfde 
bewindslieden die nu achter de 
regeringstafel zitten droegen in de 
laatste tien jaar politieke verantwoor-
delijkheid hetzij in de Kamer, hetzij in 
een kabinet. Zij zijn net zo nalatig 
geweest als anderen. Het wast hen 
ook allerminst schoon. 

Ik wil nog menigmaal in de Kamer 
over de voortgang van de spreiding 
praten, maar dan wel vanuit de 
politieke zekerheid dat de spreiding, 
inclusief directieraad, doorgaat 
binnen het tijdschema en dat er 
tenminste 3000 arbeidsplaatsen bij 
betrokken zijn. De Kamer moet in dit 
debat voor eens en voor altijd zeker-
heid scheppen, niet in de laatste 
plaats in het belang van die PTT-me-
dewerkers die daarbij zijn betrokken. 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! De top 
van de PTT gaat niet naar het Noorden, 
zegt het kabinet. Afspraken worden 
eenzijdig opgezegd. Gesol met het 
Noorden, gesol ook met de PTT. Wel 
een honneur voor de top van die PTT. 
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Scholten 

Met een voor het Noorden buitenge-
wone felheid is er gereageerd. Een 
vertrouwensbreuk, noemt het Noorden 
het. Dat komt dan bij de vele vertrou-
wensbreuken die dit kabinet al met de 
Nederlandse samenleving heeft. 

In dat, terwijl het Noorden toch zo'n 
goede pleitbezorger had in het 
kabinet, namelijk staatssecretaris 
Scherpenhuizen. Onlangs heeft hij ten 
overstaan van de kamercommissie de 
oorspronkelijke plannen nog verde-
digd. Hij heeft zich vervolgens 
neergelegd bij een beslissing van het 
kabinet, waarna hij naar buiten bracht 
dat het toch wel een hoogst ongeluk-
kige beslissing was. 

Beide zaken deugen niet; èn de 
beslissing van het kabinet om de 
PTT-top niet naar het Noorden te 
laten gaan, èn de beslissing van 
staatssecretaris Scherpenhuizen om 
in Den Haag te blijven. Beide blijven 
nu in Den Haag, althans dat is de 
beslissing van kabinet en bewindsman. 
Wij zullen zien wat de feitelijke uitslag 
is na afloop van dit debat. 

Het Noorden is verontwaardigd, en 
terecht, vanwege het niet nakomen 
van beloften. Ik zeg vanaf deze plaats: 
dat is niet voor het eerst! Vraagt u 
maar eens aan uitkeringsgerechtigden 
in onze samenleving hoe zij over dit 
kabinet denken! Dan ging het nog 
over het niet nakomen van in de wet 
vastgelegde beloften. Alleen bij 
overmacht had het kabinet op de 
spreiding kunnen terugkomen. Die 
situatie doet zich naar het oordeel van 
mijn fractie niet voor. 

Het geheel heeft er de schijn van, 
dat met financiële argumenten alsnog 
wordt getracht, de top van de PTT in 
Den Haag te houden. Natuurlijk zijn 
zakelijke bezwaren in te brengen 
tegen deze overplaatsing. De heer 
Van der Doef sprak erover. Die waren 
er destijds echter ook al, toen de 
beslissing ten principale werd geno-
men. Die bezwaren zijn toen niet 
geaccepteerd. Als het kabinet al had 
willen terugkomen op eerdere 
besluiten, dan nog moet het niet zo, 
waarbij een horizontale splitsing 
wordt aangebracht: de top blijft hier 
en de rest gaat naar het Noorden. 

Het maakt toch niet uit of je een 
partner of gezinslid bent van een 
topfunctionaris of van iemand die wat 
lager in de hiërarchie van de PTT is 
geplaatst? Als er gesplitst had moeten 
worden, had dit anders moeten 
gebeuren. Dit beleid is voor mijn 
fractie sociaal niet aanvaardbaar. 

De werkloosheidsontwikkeling in 
het hele land is verontrustend. Ook in 

Den Haag! De opmerkingen van het 
gemeentebestuur van Den Haag 
hebben ook ons bereikt, maar wij 
kunnen daar - dat ben ik met collega 
De Beer van de VVD eens - geen 
argumenten aan ontlenen om te 
zeggen dat de beloften aan het 
Noorden dan maar niet moeten 
worden nagekomen. 

Wel kunnen wij aan hetgeen Den 
Haag heeft gezegd argumenten 
ontlenen om aan de regering te 
vragen - ik sluit mij bij andere 
sprekers aan - om speciale aandacht 
te hebben voor de Haagse regio, zeker 
ook waar het de 2%-operatie betreft. 

Mijnheer de Voorzitter! De uitgekle-
de overplaatsing wordt ten slotte ook 
nog deels op kosten van het Noorden 
zelf uitgevoerd. De bekende sigaar uit 
eigen doos. Mijn fractie dringt aan op 
onverkorte uitvoering van de oor-
spronkelijke plannen. Deze zouden 
uiterlijk 1990 uitgevoerd dienen te 
zijn. Het betreft dan zowel plannen 
voor Groningen als voor Leeuwarden. 

Ten slotte wil ik een suggestie 
doen. Er wordt gedacht aan verzelf-
standiging van de telecommunicatie-
poot van de PTT in verband met het 
rapport van de commissie-Swarttouw. 
Mocht dat doorgaan, dan zou wellicht 
deze verzelfstandigde telecommunica-
tiepoot van de PTT in zijn geheel naar 
het Noorden kunnen gaan. Aangezien 
deze zaken eindeloos lang duren, 
zoals wij hebben kunnen vaststellen, 
leg ik deze suggestie nu alvast maar 
op tafel. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het ene gat stoppen met 
het andere is een even nutteloze 
bezigheid als water naar de zee 
dragen. Dat moeten wij ons terdege 
realiseren als wij spreken over het al 
of niet verplaatsen van de hoofddirec-
tie van de PTT uit Den Haag naar 
Groningen. Hier werkgelegenheid 
afbreken, in de hoop er elders nieuwe 
mee op te bouwen, is in een tijd met 
zeer ernstige, nationale en structurele 
werkloosheidsproblemen een hachelij-
ke onderneming. 

Er is een tijd geweest waarin 
spreiding van rijksdiensten werd 
gezien als een belangrijke bijdrage tot 
spreiding van werkgelegenheid en 
welvaart. Al sinds de jaren vijftig 
wordt daarover gesproken. Wat de 
netto-werkgelegenheidseffecten 
betreft, staat de RPF-fractie nogal 
sceptisch tegenover de spreidingsope-
ratie als geheel. Er zijn ook andere 
bedenkingen, omdat dit beleidsinstru-
mentarium niet van ideologische 
aspecten gespeend is. 

Overigens hoort u dit pas voor het 
eerst uit de mond van een RPF-Kamer-
lid, omdat wij in voorgaande debatten 
op dit terrein nog geen bijdrage 
hebben kunnen leveren. 

Inmiddels is er wat ervaring 
opgedaan met spreidingsoperaties 
die in het midden van de jaren zestig 
van start zijn gegaan. Is de conclusie 
juist dat de effecten minder gunstig 
zijn dan werd verwacht? Ik denk aan 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds dat naar Limburg ging en de 
Directie Automatisering Rijksbelastin-
gen die in Apeldoorn domicilie heeft 
gevonden. Hebben die ervaringen een 
rol gespeeld bij de heroverweging die 
het kabinet nu heeft gemaakt inzake 
de overplaatsing van de PTT naar 
Groningen? Is het juist dat zelfs wordt 
overwogen de Dienst Omroepbijdra-
gen weer terug te brengen naar Den 
Haag? 

Het is goed, ons vandaag te realise-
ren dat wij niet spreken over de vraag 
of de PTT moet worden overgeplaatst 
naar Groningen, maar over de vraag 
waarom het kabinet voor een deel 
terugkomt op wat in een lange reeks 
van jaren is toegezegd en beloofd. Dit 
kabinet staat, gelet op de penibele 
situatie van de rijksschatkist, voor de 
doorgaans weinig aantrekkelijke taak 
tot tal van heroverwegingen te 
komen. Dat daarbij ook de zonder 
meer kostbare verhuizing van de PTT 
naar Groningen aan de orde is 
gekomen, valt zeer wel te begrijpen. 

Wel moeten wij ons afvragen in 
hoeverre in rede nog mag worden 
getornd aan dit reeds lang genomen 
besluit. In elk geval vraag ik het 
kabinet de indruk uit te wissen als zou 
de heroverweging voor een niet 
onbelangrijk deel toe te schrijven zijn 
aan voortdurende pressie en lobby 
van de zijde van de PTT-ambtenaren 
die zich massaal tegen overplaatsing 
hebben verzet. 

Terugkomend op de besluitvorming 
mag de vraag aan het kabinet worden 
gesteld of het 'point of no return' niet 
werd gepasseerd toen staatssecretaris 
Smit-Kroes in 1980 het doorzetten van 
dit plan in dit Huis verdedigde. 
Betekent alsnog ten dele terugdraaien, 
geen onbehoorlijk of in elk geval 
onverantwoord en daarmee ongeloof-
waardig bestuur van de rijksoverheid? 
Van waar anders de vertrouwenscrisis 
tussen de rijksoverheid en de noorde-
lijke provinciale bestuurders? Of zegt 
het kabinet de Zuidhollandse gedepu-
teerde Hoek van Dijke na dat niemand 
tot het onmogelijke is gehouden? 

Als eenmaal een jaren vergend 
proces in gang is gezet, kan dat 
doorgaans moeilijk worden gestopt. 
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Leerling 
Wij zijn het er allemaal over eens dat 
de kosten voor de sluiting van de 
Oosterschelde veel hoger zijn dan in 
redelijkheid verantwoord mag worden 
genoemd. Toch zal geen zinnig mens 
erover denken, de operatie in de 
monding van de Oosterschelde voor 
een deel - bij voorbeeld het niet 
plaatsen van de schuiven - niet uit te 
voeren. 

Als de gehele operatie van de 
PTT-verhuizing niet kan worden 
afgefloten, waarom dan niet in zijn 
geheel doorgezet? Is dit louter een 
budgettaire kwestie? Gaat bovendien 
door het niet verhuizen van de 
hoofddirectie van de PTT de operatie 
relatief gezien niet nog meer geld 
kosten, doordat het frusterend zal 
gaan werken in de PTT-bedrijfsvoe-
ring? De bewindslieden laten zich 
daarover in een brief totaal niet uit. 
Bovendien vraagt mijn fractie zich, 
met vele anderen trouwens, af hoe 
grondig de aangegeven berekeningen 
inzake de verplaatsing van de Centrale 
Directie zijn onderbouwd, te meer 
omdat de Groningse commissaris 
Vonhoff die berekeningen voor een 
breed publiek via de televisie zelfs 
volkomen belachelijk heeft genoemd. 
Dat liegt er niet om. Dat roept vandaag 
om weerwoord. Mijn fractie mist zelf 
het instrumentarium om berekeningen 
op te zetten en wil wat dat betreft van 
het kabinet in alle eerlijkheid helder-
heid. 

In de brief van 9 april, overigens 
een wat magere brief, gelet op de 
complexe problematiek, berichtten de 
bewindslieden van Verkeer en 
Waterstaat over de aanpassing van de 
plannen, waarbij op twee aspecten 
wordt gewezen: gewijzigde omstan-
digheden en het niet reserveren van 
geld voor een verhuizing door 
voorgaande kabinetten. In hoeverre is 
dat laatste verwijt terecht en waarom 
wordt dat argument pas anderhalf 
jaar na het aantreden van dit kabinet 
aangegeven? 

Dan de gewijzigde omstandigheden. 
Niemand kan of wil die ontkennen. In 
de achter ons liggende jaren is ook in 
de regio Den Haag de werkgelegenheid 
sterk afgenomen. Is het juist dat de 
werkloosheid in Den Haag op dit 
moment sneller stijgt dan in Gronin-
gen, waarbij het werkloosheidscijfer 
voor de Haagse binnenstad op 30% 
ligt? Als die feiten juist zijn, zou 
verplaatsing van de PTT gelijk staan 
aan het ene gat stoppen met het 
andere. En dat is nutteloos. 

Is het dan niet beter, de gehele 
operatie af te gelasten en te zoeken 

naar werkgelegenheidsstimulerende 
mogelijkheden voor Groningen? 
Welke criteria zijn er trouwens 
aangelegd voor de verplaatsing van 
750 personen die al naar Groningen 
zijn gegaan? Het heeft de fractie 
overigens in hoge mate verbaasd dat 
het kabinet de heroverwegingsmaatre-
gelen niet heeft doorgesproken met 
het college van gedeputeerde staten 
van Groningen en Friesland. Waarom 
is dat niet gebeurd? Gelet op de 
emoties die daar konden worden 
voorspeld. 

De operatie die het kabinet nu voor 
ogen staat, zal over zeven jaar worden 
uitgesmeerd. Ongetwijfeld zullen zich 
in die tijd andermaal nieuwe omstan-
digheden voordoen, in gunstige, maar 
mogelijk ook in ongunstige zin. Is het 
denkbaar dat de operatie in het laatste 
geval andermaal zal worden afge-
slankt? Welke garantie krijgen Gronin-
gen en Friesland vandaag? 

In afwachting van de reactie van de 
bewindslieden, neigt mijn fractie naar 
de opvatting - alles tegen elkaar 
afwegend - dat ook voor dit kabinet 
van toepassing moet zijn 'een man 
een man, een woord een woord' en 
ongeacht emancipatie-activiteiten 
geldt dat ook voor de betrokken 
vrouwelijke minister. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie heeft zich 
vanaf het begin op het standpunt 
gesteld dat spreiding van rijksdiensten 
op zich zelf genomen een goede zaak 
is, maar dat het dan zou moeten gaan 
om nieuwe rijksdiensten, om groei-
diensten en om decentralisatie - of 
misschien beter: deconcentratie - van 
bestaande diensten. Met het laatste 
bedoel ik het stichten van regionale 
vestigingen, in gevallen waarin dat 
vanuit het oogpunt van taakvervulling 
zin heeft. 

Complete verplaatsingen van 
bestaande rijksdiensten hebben wij 
altijd afgewezen, omdat dit landelijk 
gezien geen enkele extra arbeidsplaats 
oplevert en zelfs, als iedereen meever-
huist, voor de regio geen enkele 
nieuwe arbeidsplaats oplevert. In het 
beste geval levert het iets in de regio 
op, ten koste van een gelijk aantal dat 
verdwijnt in de plaats van de oorspron-
kelijke vestiging. Het zijn onzinnig 
dure operaties, schadelijk voor het 
functioneren van de betrokken 
diensten, met grote negatieve sociale 
gevolgen voor de betrokken ambte-
naren, zowel de meeverhuizers als de 
achterblijvers. 

Daarom hebben wij ons destijds in 
het debat van juni 1975 ook consequent 
tegen de hele verplaatsing van de 
Centrale Directie van de PTTuitgespro-
ken. Wij hebben toen een motie van 
die strekking ingediend, waarin 
alternatieven ter onderzoek werden 
voorgedragen. Die motie is helaas 
verworpen. 

'De Waarheid' heeft dezer dagen 
zijn naam geen eer aangedaan, en 
wel door de onjuiste bewering dat 
alleen de CPN steeds consequent 
tegen is geweest. Ik vind dat een 
bedenkelijk niveau! Ik vind dat de 
begrijpelijke neiging die men daar 
heeft om het verleden te vergeten, 
niet zulke groteske vormen moet 
aannemen! 

Het feit dat de regering nu voorstelt, 
slechts een deel te verhuizen en de 
PTT-directie nog enkele genoeglijke 
jaren in de Haagse contreien te 
gunnen, verandert niets aan onze 
kritiek op de operatie als zodanig. 

Ik vind wel dat Groningen nu 
schandalig wordt behandeld. Steeds 
herhaalde harde toezeggingen 
worden zonder meer ongedaan 
gemaakt. Ik vind dat dit eigenlijk ook 
al het geval was bij de oorspronkelijke 
plannen. Dat komt niet alleen voor de 
verantwoordelijkheid van de regering, 
maar van alle grote fracties hier in de 
Kamer. Vele jaren lang wordt er 
eigenlijk alleen maar gepraat over 
deze spreiding. Opnieuw wordt nu 
door de meeste fracties hoog van de 
toren geblazen, omdat de spreiding 
door moet gaan, alsof dat het enige 
alternatief is. Er wordt geen enkele 
nieuwe arbeidsplaats door geschapen. 
Er worden honderden miljoenen 
guldens verspild aan wat op zijn best 
het verschuiven van werkloosheid is. 
Ik vind het eigenlijk een heel dwaze 
zaak. 

Het nieuwe standpunt van de 
regering betekent dat een destijds 
naar onze mening al onzinnig voorstel 
nog onzinniger wordt. Ik vind ook dat 
het erg onduidelijk wordt. Wij hebben 
een brief van 9 april 1984 van de 
minister en de staatssecretris van 
Verkeer en Waterstaat gekregen, die 
een buitengewoon wollige indruk 
maakt. Wat dat betreft had de brief 
eigenlijk best geschreven kunnen zijn 
door de minister-president! In die 
context vind ik zijn aanwezigheid dan 
ook wel aardig! Misschien heeft hij de 
brief ook wel geschreven; de minister-
president in de rol van ghost-writer! 
Dat is nog eens iets nieuws! 

Ik vraag mij af wat er nu feitelijk 
gebeurt. Via nieuwe berekeningen 
wordt nu geprobeerd, de kosten voor 
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de rijksoverheid te drukken. Dat 
betekent concreet dat ook Groningen 
- f 50 miljoen wat de BRT betreft - en 
de PTT zelf voor meer kosten zullen 
moeten opdraaien. Die kosten zijn er 
immers wel. Ik heb dan ook de 
concrete vraag, welk bedrag nu in 
totaal met de hele spreidingsoperatie 
gemoeid zal zijn. 

Hoe het ook afloopt, er zijn eigenlijk 
alleen maar verliezers. Dat vind ik 
eigenlijk het meest tragische. De 
gemeente Den Haag, met een toch al 
forse werkloosheid, krijgt te maken 
met een werkloosheid die nog sterker 
oploopt. De gemeente Groningen had 
het geld dat nu aan deze operatie 
wordt besteed, op een veel betere en 
zinniger manier kunnen gebruiken. 

De gemeente Groningen zou dan 
tevens niet te maken hebben met een 
door de PTT afgedwongen kaalslag en 
verminking van het stationsgebied. 
De PTT zelf zal door de afscheiding 
van directie en andere medewerkers 
nadelige effecten in de bedrijfsvoering 
ondervinden, onder andere door 
langere communicatielijnen. Vooral 
de betrokkenen zelf worden uiteindelijk 
de grootste slachtoffers van het gesol. 

Dit alles laat onverlet dat wij vinden 
dat de vele miljoenen guldens die 
voor de operatie uitgetrokken zijn, 
wel degelijk onverkort voor de 
werkgelegenheid in Groningen 
moeten worden aangewend. Ik vind 
dat alsnog onderzocht moet worden 
welke nieuwe diensten in Groningen 
opgezet zouden kunnen worden. 
Destijds, bij het debat in juni 1975, 
heb ik de suggestie gedaan om de 
Postbank waar toen sprake van was -
en waarvan nu nog een beetje sprake 
is, geloof ik - in Groningen neer te 
zetten. Ik herhaal die vraag nu. Kan de 
regering niet een inventarisatie 
maken van nieuwe diensten die in 
aanmerking komen voor vestiging in 
onder andere of in het bijzonder het 
Noorden? 

Het stopzetten van de hele operatie 
vind ik nog altijd een zinvol alternatief. 
Het overgrote deel van de mensen die 
nu al naar Groningen verhuisd zijn, 
kan daar blijven. Slechts voor een 
gering deel van hen zou naar vervan-
gende werkgelegenheid moeten 
worden gezocht. Dat zou kunnen door 
de bedragen die de regering nu 
begroot voor deze operatie, aan te 
wenden voor het creëren van structu-
rele werkgelegenheid. 

Er zijn genoeg mogelijkheden, 
vooral op het gebied van infrastruc-
tuurvoorzieningen - ik kom dan weer 
in de eerste plaats bij Verkeer en 

Waterstaat - die een zinnige besteding 
van deze gelden zouden betekenen, 
zinniger dan overplanten van totale 
diensten waar naar mijn gevoel alleen 
maar negatieve gevolgen aan verbon-
den zijn. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Reeds in het begin van 
de brief van de bewindslieden van 
Verkeer en Waterstaat die thans aan 
de orde is, lezen wij dat: 'wel-is waar 
in het verleden door opeenvolgende 
kabinetten de beslissing tot spreiding 
van een gedeelte van de Centrale 
Directie der PTT naar het Noorden is 
herbevestigd'. Dat is nauwelijks voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. Het enige 
wat als excuus aan deze constatering 
wordt toegevoegd is: 'dat men heeft 
nagelaten bij die diverse gelegenheden 
de financiële reservering veilig te 
stellen van de gelden die noodzakelijk 
waren om de spreidingsoperatie 
daadwerkelijk uit te kunnen voeren'. 

Als fractie vraag je je dan af wie die 
'men' is. Een klein archiefonderzoek 
leerde ons, dat er destijds een 
staatssecretaris was die meende aan 
alle onzekerheid een einde te moeten 
maken door een definitieve beslissing 
te nemen. Bij een mondeling overleg 
van 29 oktober 1980 verklaarde zij dat 
aan Groningen, maar ook aan Friesland 
gedane toezeggingen volledig 
gestand zouden moeten worden 
gedaan. 

Even later, op blz. 9 van datzelfde 
verslag, merkte de staatssecretaris in 
antwoord op een vraag van mijn 
fractiegenoot Van Dis op, dat zij geen 
voorstander was van het alsnog 
opstellen van een alternatief plan 
voor de spreidingsoperatie; er zou te 
veel tijd en te veel onzekerheid mee 
gemoeid zijn, zo stelde zij. 

Mijn fractiegenoot had zich namelijk 
wat zorgen gemaakt over de zeer 
hoge kosten en deswege om een 
alternatief plan gevraagd. Als nu 
gesteld wordt dat men toen niet aan 
reservering van financiën voor de 
kosten gedacht heeft, slaat dit dus op 
staatssecretaris Smit-Kroes, de 
ondertekenaar van dethans besproken 
brief. Dat is dus een rechtstreekse 
zelfbeschuldiging. Onze fractie 
waarschuwde daar vier jaar geleden 
al voor. 

Het geheel komt op onze fractie 
nogal wat onverkwikkelijk over. Je 
vraagt je af, of zoiets zomaar kan. 
Maar de historie leert ons het een en 
ander. Er was in Frankrijk eens een 
Edict van Nantes, waarbij aan de 
protestanten volledige vrijheid van 

godsdienst werd verleend. Het duurde 
maar enkele jaren en toen kwamen er 
enige wijzigingen in de regeringssa-
menstelling. In 1685 werd het Edict 
herroepen. Onmiddellijk werden 
protestanten op een verschrikkelijke 
wijze vervolgd. Die herroeping van 
het Edict had duizenden slachtoffers 
ten gevolge. 

In onze eigen Nederlandse historie 
kennen wij ook zo'n eeuwig edict. In 
1667 werd door de voorganger van 
het parlement besloten, nooit en te 
nimmer meer een stadhouder het 
bevel over leger en vloot te laten 
uitoefenen. Reeds in 1672 - dat was 
nog maar 5 jaar later - werd door dit 
zelfde college - als historische 
bijzonderheid meld ik dat dit toen in 
afwezigheid van de afgevaardigden 
van stad en ommelanden van Gronin-
gen gebeurde - besloten, dit eeuwig 
edict te herroepen en het bevel aan 
Willem III als stadhouder weer op te 
dragen. Een herroeping waarvoor wij 
tot op de dag van vandaag dankbaar 
kunnen zijn, gelet op de plaats die het 
Oranjehuis nog steeds onder ons 
inneemt. 

In ieder geval kwam die herroeping 
na een uitvoerig overleg onder zeer 
benarde omstandigheden - het was 
het rampjaar 1672 - op voorstel van 
de stad Leiden tot stand. Onze fractie 
heeft de indruk, dat nu in het voorstel 
tot herroeping nogal duidelijk randste-
delijke tendensen te bespeuren zijn. 
Het is duidelijk dat de directie van de 
PTT nooit voor overplaatsing van de 
top heeft gevoeld. 

Heeft die top inmiddels meer 
invloed gekregen of is het alleen de 
druk van de minister van Financiën? 
Of is er een gezonde invloed uitgeoe-
fend - nu niet door Leiden - door Den 
Haag, waar de bevolking en de 
werkgelegenheid zienderogen is 
afgenomen? 

Het geheel overziende, is onze 
fractie erg ongelukkig met de proce-
dure die gevolgd is. Er was een 
contract of - ouderwets uitgedrukt 
- een edict. Contractbreuk is onzes 
inziens zowel voor een persoon als 
voor een regering, onverantwoord. 
Dat contracten geeneeuwigheidswaar 
de hebben, is ons bekend. Opzegging 
kan alleen plaatsvinden na deugdelijk 
overleg, op grond van goed onder-
bouwde cijfers en argumenten en 
nooit eenzijdig! 

Er mankeert dus heel veel aan de 
wijze van procederen. Dat vraagt op 
zijn minst om herstel van de duidelijk 
verstoorde, bestuurlijke verhoudingen. 
Wat denken deze bewindslieden, 
gezamenlijk met hun ambtgenoten, 
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eraan te doen om mogelijk met 
minder geld toch hun belofte inzake 
de werkgelegenheid in het Noorden 
waar te maken, zonder het Westen al 
te zeer te benadelen? 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! De grote 
vondsten van aardgas hebben in de 
jaren zestig terecht grote verwachtin-
gen gewekt in het Noorden. Volgens 
economische principes zou de 
vermenigvuldigingsfactor de econo-
mie daar hoog doen opbloeien en zou 
er eindelijk een einde komen aan de al 
tientallen jaren durende achterstand 
op het gebied van werkgelegenheid. 
Het Noorden - niet alleen Groningen -
is bedrogen uitgekomen. De grote 
winsten zijn verdeeld over de gehele 
bevolking. 

Een gedeelte van de winst ging 
naar het buitenland en naar de 
multi-nationals. De toenmalige politici 
hadden doekje voor het bloeden. De 
Centrale Directie van de PTT zou 
worden overgeplaatst naar het 
Noorden, leder kabinet - ook dit 
kabinet! - wist dat in geen enkele 
regio het brengen van een ambtena-
renapparaat een stimulans is voor de 
opbloei van de economie. Dit werkt 
niet in het Westen en ook niet in het 
Noorden. In dit opzicht had dit beleid 
het Noorden dus niet kunnen redden. 
Dat doet het ook niet; dat zien wij 
vandaag de dag! 

De problemen van 1975 zijn enigs-
zins verschoven. Het verdelen van de 
welvaart toen, is nu een delen in de 
armoede geworden. Het rapport van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
doet bovendien nog wat aardigs 
vermoeden! De politici hadden echter 
een oplossing. De centrale directie 
moest worden verplaatst naar 
Groningen. Er is wellicht nog een 
aardig alternatief. 

Er liggen nieuwbouwplannen voor 
de Tweede Kamer. Voordat men tot 
uitvoering overgaat, zou men kunnen 
denken aan een totale overheveling 
hiervan! Bovendien zijn er in het 
Noorden van het land nogal wat 
commissarissen van de Koningin, die 
in hoge mate belangstelling vertonen 
voor de centrale politiek. Zij hebben 
deze zaak dan wat dichterbij! 

Intussen wordt opnieuw over het 
beleid gesproken. Opnieuw worden 
de uitgangspunten ter discussie 
gesteld. Er blijven twee keuzen over. 
Een splitsing van het apparaat is 
ondenkbaar. Hiervoor zijn voldoende 
argumenten aangevoerd. Daarom 

moet men dus kiezen. De hoofddirectie 
kan worden overgeplaatst. Hiermee 
zou het beleid worden voltooid, zoals 
het in principe was ingezet. Men zou 
het geld voor het verplaatsen van de 
hoofddirectie ook kunnen gebruiken 
voor het terughalen van de lagere 
diensten. Zoals bekend zal zijn, maakt 
de Centrumpartij zich in andere 
opzichten ook sterk voor terugkeerpro-
jecten! 

Door het al dan niet overplaatsen 
van het apparaat wordt Groningen 
niet letterlijk uit de modder gehaald. 
Wat Groningen betreft, zou een veel 
grotere besteding van het aandeel in 
de aardgaswinst voor stimulering van 
het economisch beleid moeten 
worden aangewend. Alleen hierdoor 
wordt Groningen uit zijn dieptepunt 
gehaald. Daar pleiten wij voor. Het 
overbrengen van ambtenarenappara-
ten redt Groningen niet. 

Vanochtend is hier door de heer 
Eversdijk, lid van het CDA, gezegd: 
'Niet de ambtenaren, maar de politici 
besturen Nederland'. Dat betreft een 
discussie die al 100 jaar duurt, dus ik 
denk niet dat wij vandaag op deze 
opmerking een antwoord zullen 
krijgen. 

Vice-minister-president Van Aarden-
ne heeft vorige week in Elseviers 
Magazine laten schrijven: als het zo 
doorgaat wordt Nederland onregeer-
baar. Dit zou een compliment voor de 
regering zijn, want het duidt erop dat 
de regering probeert vooruit te kijken 
en dat zij probeert te regeren. Dit 
beleid vormt echter geen argument 
dat dat ook geheurt. Ik ben bang dat 
de vice-minister-president niet vooruit 
heeft gekeken, maar dat hij achterom 
heeft gekeken en dat hij daarbij de 
puinhoop heeft gezien die onder 
andere Wiegel heeft geschapen. Hij is 
daarbij misschien tot de conclusie 
gekomen die hij niet in het openbaar 
durft te uiten: Nederland wordt nu 
reeds niet meer geregeerd. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank u voor het feit dat 
u mij voor mijn vertrek naar Brussel 
de kans geeft te antwoorden op 
enkele vragen die, met name door de 
heer Tommei, op mijn beleidsterrein 
zijn gesteld. De heer Tommei heeft 
gewezen op de functie van het 
spreidingsbeleid ten opzichte van het 
regionaal beleid. Die functie is 
duidelijk aanwezig. Bij alle ISP-ge-
sprekken figureert de uitvoering van 
het spreidingsbeleid dan ook als een 
agendapunt. 

Ik wijs de heer Tommei er wel op 
dat beide beleidssoorten een verschil-

lende oorsprong hebben. Ik wijs hem 
er ook op dat het spreidingsbeleid een 
eigen coördinerend bewindsman 
heeft en dat de nota's hierover ook 
steeds niet ondertekend zijn door de 
coördinerend minister voor het 
regionaal beleid. Dat betekent echter 
niet dat het spreidingsbeleid niet van 
belang is voor het regionaal beleid. Ik 
wilde dit echter wel even gezegd 
hebben. 

De heer Tommei wilde weten hoe 
het leeuwengevecht in het kabinet is 
verlopen. Het is duidelijk dat deze blik 
in de Treveszaal de heer Tommei niet 
vergund kan worden. Veertien 
leeuwen daar zittende - enkele 
leeuwinnen zijn daar ook onder -
kunnen misschien een aardige 
natuurfilm opleveren, doch die wordt 
in dit parlement niet vertoond. Wat 
telt, is het resultaat en dat vinden de 
leden van de Kamer voor zich. 

Ik wil er nog wel op wijzen dat 
thans inderdaad door het kabinet een 
bedrag van f 150 miljoen voor de 
spreiding op de begroting is gebracht. 
Dat was tot nu toe niet gebeurd. De 
financiering die niet een zaak is voor 
Economische Zaken, maar voor het 
sector-departement c.q. voor Binnen-
landse Zaken onderlinge afstemming, 
was nog niet verzorgd. Nu is dat 
bedrag wel op de begroting gebracht. 

Wat is dan de bijdrage van het 
regionaal beleid? Het regionaal beleid 
beschikt niet over zo vreselijk veel 
fondsen, maar ik heb gemeend, 
gezien het belang van de spreiding 
voor het regionaal beleid, in overleg 
te moeten treden met de provincie 
Groningen om te bezien of de BRT-
compensatie kon worden aangewend 
om bedoeld bedrag op f 200 miljoen 
te brengen, zodat de spreiding van 
3000 arbeidsplaatsen kon worden 
uitgevoerd. Het ging dus inderdaad 
om een ontbindende voorwaarde, 
want: a. het geld moet er zijn - voordat 
het er niet is kan het ook niet gejat 
worden - en b. het is ook geld dat in 
overleg met de provincie Groningen 
moet worden besteed; het betreft 
nameiijk geld voor compensatie. Dit 
laatste zeg ik met name tegen de heer 
Van der Doef. 

Wij hebben daarbij ook geredeneerd 
dat met name voor de economische 
ontwikkeling - dat is nog iets meer 
dan stimulering van de werkgelegen-
heid - van Groningen de spreiding 
van hoogwaardige arbeidsplaatsen 
een dusdanige belangrijke rol zou 
kunnen vervullen dat het verantwoord 
was bedoeld gesprek met de provincie 
Groningen aan te gaan. 

Tweede Kamer 
12 april 1984 Spreiding PTT 4426 



Van Aardenne 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Was het niet de bedoe-
ling dat eventuele compensatie in de 
marktsector zou worden besteed, en 
zo ja, is hetgeen de minister nu aan 
het Noorden voorstelt daarmee in 
overeenstemming? 

De ministervan Economische 
Zaken is niet alleen verantwoordelijk 
voor het regionale beleid. Hij is ook 
ministervan Financiën ad interim. Ik 
wil hem in die kwaliteit ook even 
aanspreken. 

De Voorzitter: Dat is een geheel 
nieuwe vraag en buiten de orde. 

De heer Van der Doef (PvdA): De 
minister is echter nu nog in ons 
midden en vanmiddag is hij dat in die 
kwaliteit niet meer. 

De Voorzitter: Dan moet u uw vraag 
maar stellen aan de minister ad 
interim op dat moment. Ik neem aan 
dat dat de minister-president is. 

Minister Van Aardenne: De vraag of 
een en ander niet bestemd was voor 
de marktsector, kan ik ontkennend 
beantwoorden. Daarvoor is het juist 
niet bestemd omdat men dan immers 
op bezwaren van Brussel stuit. Dit 
geld was bestemd voor infrastructurele 
werken en dergelijke, die zouden 
bijdragen aan versterking van de 
marktsector. Dit is in het gehele 
regeringsbeleid het geval. Wij zijn 
ervan overtuigd dat het spreiden van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen naar 
Groningen heel duidelijk een uitstra-
ling op de marktsector heeft. Daarom 
zal dit ook aan de doelstelling beant-
woorden. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Is dit in het beeld dat de 
minister van Economische Zaken 
heeft over hetgeen moet worden 
overeengekomen, een ontbindende 
voorwaarde? Met andere woorden: 
als het Noorden niet instemt met deze 
compensatie dan moet er eerst nog 
een parlementaire meerderheid zijn 
die de regering volgt. De minister 
verwaarloost dat aspect. Als wij 
aannemen dat een en ander zover 
komt, is het dan een ontbindende 
voorwaarde? Valt bij voorbeeld de 
kwantiteit hiermee? 

Minister Van Aardenne: Het is 
duidelijk dat het bedrag van f50 min. 
een deel vormt van het bedrag van 
f200 min. en dat het kabinet f150 min. 
beschikbaar gesteld had, hetgeen niet 
voldoende bleek te zijn voor het 
creëeren van 3000 arbeidsplaatsen. In 
dit geval zal het aanvullende bedrag 

inderdaad beschikbaar gesteld 
moeten worden uit regionale fondsen. 
Dit kan in ieder geval niet zonder 
hierover overleg te voeren met de 
bestuurders in het Noorden. Als deze 
een andere aanwending prefereren, 
zal er een gat vallen en zal het 
voornemen niet kunnen worden 
uitgevoerd. 

De heer Van der Doef: De twee 
regeringspartijen hebben een motie 
ingediend, waarin een bedrag van 
f250 min. wordt genoemd. Is dit naar 
uw oordeel inclusief of exclusief het 
bedrag van f50 min. voor de BRT? 

Minister Van Aardenne: Dat moet u 
aan de indieners van de motie vragen. 

De heer Van der Doef: U bent daarin 
zeker gekend. Ik vraag uw oordeel 
over de motie in relatie tot de BRT. 

Minister Van Aardenne: Na afloop 
van het debat, wanneer over de motie 
is gestemd, moet inderdaad worden 
bezien hoe de in de motie genoemde 
financiering eventueel mogelijk zal 
zijn. Wij kunnen daarover dan discus-
sieren. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben dan wel geen 
deelgenoot geweest van het leeuwen-
gevecht in het kabinet, hetgeen ik 
uiteraard betreur. Overigens zie ik dat 
de bewindslieden er zonder kleer-
scheuren zijn afgekomen. Misschien 
was het meer een lammerengevecht. 

Kan uit het feit dat de minister de 
spreiding nog steeds beschouwt als 
een zeer belangrijk onderdeel van het 
regionale beleid de conclusie worden 
getrokken dat hij de spreiding, zoals 
deze maximaal kan worden uitge-
voerd, nog steeds ziet als doel van 
het regionale beleid, waarvoor hij zich 
zal inzetten? 

Minister Van Aardenne: Dat is heel 
duidelijk. Daarom heb ik het bedrag 
van f50 min. voor regionale gelden 
daarvoor ingezet. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat betekent, dat wanneer 
de Kamer dat bedrag niet accepteert, 
de minister met dezelfde intentie zijn 
beleid voortzet? Dat stemt tot vreugde. 

Minister Van Aardenne: Ik kan de 
heer Tommei die illusie ontnemen. 
Het wordt dan natuurlijk onmogelijk 
om allerlei andere beloften te breken 
om dit bedrag alsnog in te zetten. Het 
geld voor regionaal beleid is dan 
althans niet op de begroting van 
Economische Zaken beschikbaar. 
Overigens dragen noch leeuwen, 
noch lammeren kleren; zij kunnen 
daarin geen scheuren oplopen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 12.55 uur 
tot 13.40 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ingekomen is de 
volgende brief: 

's-Gravenhage, 11 april 1984. 

Op 10 april 1984 hebt u mij het 
verzoek van de heer Wöltgens 
overgebracht de besluiten van de 
ministerraad over de omvang en de 
verdeling van de ombuigingen voor 
het begrotingsjaar 1985 aan de 
Tweede Kamer mede te delen. 

De ministerraad heeft besloten tot 
een additionele taakstelling voor de 
begroting in enge zin van f900 min. 
(totaal f2,9 mld. in plaats van f3,3 
mld.). 

Voor wat betreft de overige ombui-
gingen en de verdeling daarvan heeft 
de ministerraad beraadslaagd en een 
aantal voorlopige standpunten 
ingenomen. Aan de inhoud daarvan is 
geen publiciteit gegeven. Deze 
voorlopige standpunten vormen nog 
onderwerp van intern ministerieel en 
departementaal beraad. Vervolgens 
zal daarover overleg plaatsvinden met 
de betrokken organisaties. 

De door het kabinet in acht te 
nemen zorgvuldigheid, zowel met 
betrekking tot het voortgezet intern 
beraad als het te voeren overleg met 
de organisaties, brengt mee, dat ik 
aan het verzoek van de heer Wöltgens 
niet kan voldoen. 

De minister-president, minister van 
Algemene Zaken, 

(w.g.) drs. R. F. M. Lubbers.' 

Deze brief is reeds rondgedeeld. 

Ik stel voor, hem voor kennisgeving 
aan te nemen. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De vraag van mijn 
fractie naar de inhoud van de besluiten 
die het kabinet afgelopen vrijdag 
heeft genomen, was gebaseerd op het 
vermijden van selectieve openbaar-
heid van deze besluiten. Blijkens 
uitlatingen van woordvoerders van de 
regeringspartijen is daarover namelijk 
meer mede te delen, dan datgene wat 
in de brief aan ons wordt medege-
deeld. 

Datgene wat geopenbaard wordt, 
roept vele vragen op. Wellicht kan de 
minister-president enkele van deze 
eenvoudige vragen beantwoorden. 

Is de passage waarin staat dat de 
taakstelling voor de begroting in enge 
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Wöltgens 

zin van f900 min. als volgt te begrijpen: 
het kabinet heeft een ombuigingspro-
gramma voor de rijksbegroting in 
enge zin van f900 min., terwijl het 
bedrag van f2 mld. doorwerkingen 
betreft van bezuinigingen die reeds in 
eerdere begrotingen zijn aangebracht? 

Betekent dat dat in het kader van de 
verdeelsleutel van het regeerakkoord 
(3: 3: 2: 1) zowel de sociale zekerheid, 
als de arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector, als de volksgezondheid, 
dienovereenkomstig in het totaal aan 
ombuigingen in het jaar 1985 slechts 
bijdragen f2,7 mld.? Wij zouden het 
zeer op prijs stellen als het ombui-
gingsbedrag op deze manier zou zijn 
teruggebracht. Kan de minister-presi-
dent hierover duidelijkheid verschaf-
fen? 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het vandaag een 
passend moment om een wat verras-
sende vraag aan de orde te stellen. 
Dat 'passend' slaat op het feit dat dit 
de laatste dag voor het paasreces is. 
De verrassende vraag is of de heer 
Wöltgens een voldoende voor 
rekenen op zijn paasrapport moet 
krijgen. Ik had altijd de indruk dat de 
heer Wöltgens heel goed in rekenen 
was en dat hij dus ruimschoots een 
voldoende verdiende. 

De achtergrond van de vragen van 
de heer Wöltgens is kennelijk gelegen 
in een paar uitlatingen die ik afgelopen 
maandag in Capelle aan den IJssel 
heb gedaan. Het is goed daaraan nog 
even te refereren, vooral in verband 
met de opmerking van de heer 
Wöltgens over selectieve openbaar-
heid. Wat heb ik gedaan? 

De Voorzitter: Neemt u mij niet 
kwalijk, maar ik geloof niet dat dit het 
moment is om uitgebreid te discussië-
ren. Er zijn twee kleine informatieve 
vraagjes gesteld aan de regering. 
Voor een debat zouden wi j op een 
ander tijdstip ruimer de ti jd moeten 
nemen. 

De heer De Vries (CDA): Ik zal er niet 
al te uitvoerig op ingaan, maar ik 
vond de achtergrond van de vragen 
van de heer Wöltgens merkwaardig. 
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat 
het f400 min. minder ombuigt op de 
ri jksbegroting, dan aanvankelijk 
voorzien. De ministervan Financiën 
heeft vervolgens op de televisie 
verklaard dat het totaalbedrag in de 
buurt van de f 10 mld ligt. Het is 
eenvoudig dat f 10 mld. min f400 min. 
in de buurt van de f 10 mld. ligt. 

Er is dus geen aanleiding om de 
vraag te stellen of ook in andere 
beleidsvoornemens wijzigingen zijn 
aangebracht. De minister-president 
schrijft dat over de overige ombuigin-
gen nader overleg in het kabinet moet 
worden gevoerd. Ook moet overleg 
met de sociale partners worden 
gevoerd. Het is niet verstandig door 
dat overleg heen te lopen, door nu al 
nadere standpunten te vragen. Ik had 
dus op zichzelf geen behoefte aan die 
informatie. Ik vind dat de nu gegeven 
informatie voldoende duidelijk is. 

Het is natuurlijk interessant om te 
weten wat het kabinet met ombui-
gingssleutels heeft gedaan. In de brief 
staat echter duidelijk dat er nog nader 
overleg over die zaak plaatsvindt. Ik 
heb dan ook de vragen van de heer 
Wöltgens daarover niet precies 
begrepen, maar misschien komt dat 
nog. 

D 
Minister Lubbers: Voorzitter! Het 
antwoord op de eerste vraag van de 
heer Wöltgens is bevestigend. Het 
totaal voor 1985 is dus per begrotings-
hoofdstuk vastgesteld. Als men dat 
vergelijkt met de cijfers van voor de 
besluitvorming, dan blijkt dat is 
gekozen voor een additionele ombui-
ging van 900 min. Dat is dus juist. 

De tweede vraag van de heer 
Wöltgens was of hij dat cijfer mocht 
vertalen in bedragen voor de andere 
sectoren, daarbij de verdeelsleutel uit 
het regeerakkoord hanterend. Ik kan 
dat niet verklappen, want daarmee 
zou men de precieze bedragen 
kunnen uitrekenen. Dat zou weer 
onmiddelli jk leiden tot een eindeloze 
discussie over de vraag of die bedra-
gen inzet of uitkomst zijn van het 
overleg dat nog moet worden gevoerd. 
Daarom wil het kabinet dat niet 
mededelen. Dat is ook geheel in lijn 
met de besluitvorming. Die besluitvor-
ming is nog niet afgerond, omdat het 
een mandaat op dat punt betreft. Zij is 
dus van een ander karakter dan de 
puur 'interne winkel', de vaststelling 
van de begrotingen. 

Ik trek niet, zoals de heer De Vries, 
de rekenkunde van de heer Wöltgens 
in twijfel. Ik moet dan ook vermoeden 
dat er bij de heer Wöltgens een 
misverstand leeft. In het regeerakkoord 
is een verdeelsleutel afgesproken van 
2: 2: 2: 1 , namelijk ri jksbegroting: 
sociale zekerheid: arbeidsvoorwaar-
den: volksgezondheid. 

Indien men die sleutel aanhoudt en 
als men zich realiseert dat de 900 min. 
ten opzichte van de bedragen in het 
regeerakkoord in feite 2,9 mld. is, dan 

zouden wi j rekensommen moeten 
maken van 7/2 maal 900 min. Dat 
komt dan bovenop de 7 mld., waardoor 
wij zouden uitkomen boven de 10 
mld. Zelfs de minister van Financiën 
wilde niet die indruk wekken. 

De heer Wöltgens had namelijk 
gelijk, dat de 2 mld. reeds is ingevuld, 
dus het gaat alleen om de additionele 
900 min. Uit dit alles blijkt al dat deze 
rekensommen de heer Wölgens niet 
verder helpen Ik zeg dan ook: laat het 
even rusten. 

Nu de heer Wöltgens mij zo fronsend 
aankijkt, vermoed ik dat hij een 
andere sleutel uit het regeerakkoord 
hanteert. Ik doel daarmee op de 
sleutel die zou intreden als de loonma-
tiging tekort zou schieten. Dat is 
echter weer een heel ander verhaal. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Voorzitter! 
Wil de minister-president de rekensom 
die hij zoeven maakte, toespitsen op 
datgene wat additioneel dient te 
gebeuren in 1985, dus niet op de 
totale bedragen van het regeerak-
koord? Kan hij zeggen dat voor dat 
additionele de verdeelsleutel van het 
regeerakkoord geldt en dat dus een 
dergelijke vermenigvuldigingsfactor 
op die 900 min. mag worden 'losgela-
ten'? 

Dat betekent dat je in de buurt van 
de 2,7 mld. komt al naar gelang de 
wijze van invulling van het regeerak-
koord. Is deze veronderstelling juist of 
blijft het kabinet voor het jaar 1985 
toch in de buurt van 9 mld. aan 
ombuigingen? 

Minister Lubbers: Die vraag begrijp ik 
niet. Kunt u het nog eens herhalen? 

De heer Wöltgens (PvdA): De minis-
ter-president zegt dat je die bedragen 
moet bekijken in relatie tot de meerja-
renprogramma's die in het regeerak-
koord zijn opgezet. Dat is inderdaad 
een methode om de kwestie te 
benaderen. Je kunt echter ook naar 
het additionele kijken. Additioneel 
moet de rijksbegroting f900 min. 
opleveren. Komt het additionele in de 
sociale zekerheid, in de arbeidsvoor-
waarden collectieve sector en de 
volksgezondheid min of meer overeen 
met de sleutel die in het regeerakkoord 
is vastgelegd ten opzichte van de f900 
min.? 

D 
Minister Lubbers: Het antwoord is 
neen. Ik heb zojuist al voorgerekend 
dat, de basissleutel van het regeerak-
koord zijnde 2: 2: 2: 1 hanterende, het 
aandeel van de rijksbegrotingen zou 
zijn 2/7 aan additionele ombuigingen. 
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Volgens Bartjes moet u dan 7/2 maal 
f900 min. nemen. Dit is een bedrag 
dat hoger is dan f 3 min. Dit zou 
betekenen dat, bovenop het bedrag 
van f7 mld. dat is voorzien in het 
regeerakkoord, de ministervan 
Financiën niet lager dan f 10 mld. 
uitgekomen zou zijn zoals het gerucht 
gaat, maar hoger dan f 10 mld. Alleen 
daaruit al volgt, dat het niet klopt. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: De overige 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 ingeko-
men, neem ik aan, dat de Kamer zich 
met de voorstellen heeft verenigd. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Aangezien geen van 
beide Kamers geen van beide Kamers 
der Staten-Generaal uitdrukkelijke 
goedkeuring heeft gevraagd van de 
Internationale overeenkomst gedrukt 
onder nr. 18 275, die op 6 maart 1984 
aan de Kamer is overgelegd, stel ik 
voor, dit stuk voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Ik stel voor, het wetsvoorstel 17 362 
(Sociale zekerheidsverdrag met 
Kaapverdië) tot nader order van de 
agenda af te voeren. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Aan de orde is de 
beslissing over het verzoek van het lid 
Tazelaar, de ministers van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Landbouw en 
Visserij, te mogen interpelleren over 
de huisvesting van de rijks-middelbare 
tuinbouwschool in Utrecht. 

Ik stel voor, dit verzoek in te wil l igen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze 
interpellatie te houden op donderdag 
10 mei aanstaande na het vragenuur 
en de spreektijd hierbij vast te stellen 
als volgt: 
- voor de interpellant in eerste 
termijn op 5 minuten; 
- voor de interpellant in tweede 
termijn en eventueel tussenkomende 
sprekers op elk 5 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en toe te voegen aan 
de agenda van 2 en 3 mei a.s.: 

1. de stemmingen over: 
- de tijdens de uitgebreide commissie-
vergadering van 19 maart 1984 over 
de Reorganisatie rijksdienst (17 353) 
voorgestelde moties - indien voldoen-
de ondersteund - ; 
- de tijdens de uitgebreide commissie-
vergadering van 26 maart 1984 over 
de Kankerbestrijding (15 426, nr. 35) 
voorgestelde motie - ind ien voldoende 
ondersteund - ; 
- de tijdens de uitgebreide commissie-
vergadering van 28 maart 1984 over 
de Bodemverontreiniging in Dordrecht 
en Gouderak (18100-XI, nrs. 78 en 85) 
voorgestelde moties - indien voldoen-
de ondersteund - ; 
- de tijdens de uitgebreide commissie-
vergadering van 2 april 1984 over de 
Decentralisatie van rijkstaken (16492) 
voorgestelde moties - indien voldoen-
de ondersteund - ; 
- det i jdensde uitgebreide commissie-
vergadering van 4 april 1984 over de 
Voortgang Invoeringswet Boeken 3-6 
Nieuw BW, eerste tot en met zevende 
deel (18 113) voorgestelde motie 
- indien voldoende ondersteund - ; 

2. de behandeling van de wetsvoor-
stellen: 
- Wijziging van de Muntwet 1948 
(Wijziging van de ruimte met betrek-
king tot de eisen ten aanzien van het 
gehalte van het zilveren vijft iggulden-
stuk en de eisen ten aanzien van het 
gewicht en gehalte van de gouden 
dukaat) (18133); 
- Wijziging van hoofdstuk (16492) 
(Departement van Financiën) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1982 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (18030); 

3. de gezamenlijke behandeling van 
de voorstellen van (rijks-)wet: 
- Goedkeuring van het op 15 mei 
1972 te Straatsburg tot stand gekomen 
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 (15972); 

4. de behandeling van de wetsvoor-
stellen: 
- Overbrenging in beheer en onder-
houd bij de gemeente Brederwiede 
van een gedeelte van de in die 
gemeente gelegen haven van Blokzijl 
ca . (17 329); 
- Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1981 (Verzamelontwerp; 
vierde wijzigingsvoorstel) (18 127). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen in de vergaderingen 
van 8 en 10 mei aanstaande: 

1. de voortzetting van de behandeling 
van wetsvoorstel 14889 (Wijziging 
Wet Ruimtelijke Ordening); 

2. de behandeling van het wetsvoor-
stel Gemeentelijke herindeling van de 
Krimpenerwaard (17 639). 

3. de gezamenlijke behandeling van 
de voorstellen van wet: 
- Wijziging van hoofstuk XII (Departe-
ment van Verkeer en Waterstaat) van 
de aanwijzing en de raming van de 
middelen tot dekking van de uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1983 (eerste 
wijzigingsvoorstel) (18 153); 
- Wijziging van hoofstuk XII (Departe-
ment van Verkeer en Waterstaat) van 
de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1983 (eerste wijzi-
gingsvoorstel) (18 154); 
4. goedkeuring van de op4 september 
1979 te Berlijn (Oost) tot stand 
gekomen overeenkomst tussen de 
regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de regering van de 
Duitse Democratische Republiek 
inzake de samenwerking op het 
gebied van wetenschap en cultuur 
(15957). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat uitgebrei-
de commissievergaderingen zullen 
worden gehouden op: 

a. woensdag 2 mei: 
van 09.00 tot uiterlijk 12.15 uur van 

de vaste commissie voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening over de 
artikelen en amendementen van 
wetsvoorstel 14889 (Wijziging Wet 
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Ruimtelijke Ordening) (voortzetting 
van 29 maart, 5 en 11 april (1984); 

b. maandag 7 mei : 
I. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur van 
de vaste commissies voor de Volksge-
zondheid en voor Welzijn en Cultuur 
over de nota Eerstelijnszorg (18 180); 
II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur van 
de vaste commissie voor Defensie 
over de Defensienota 1984 (18 169) 
(veiligheidsbeleid en internationale 
samenwerking); 

c. woensdag 9 mei : 
I. van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur van 
de bijzondere commissie 17 931 
(Deregulering) over het regerings-
standpunt over de hoofdstukken I t /m 
III van het rapport van de commissie-
Geelhoed; 
II. van 10.15 tot uiterlijk 19.00 uur van 
de vaste commissie voor Ontwikke-
lingssamenwerking over de nota 
Doelmatigheid multilaterale kanalen 
(18196); 

d. donderdag 10 mei : 
van 19.30 tot uiterlijk 23.00 uur van 

de bijzondere commissie 18111 
(wetgeving WVC) over de brief 18111, 
nr. 19; 

e. maandag 14 mei: 
I. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur van 
de vaste commissie voor Milieubeheer 
over de Verzuringsproblematiek 
(18225); 
II. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur van 
de vaste commissie voor de Volksge-
zondheid over de nota Patiëntenbeleid 
(16771). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de stukken inzake 
de spreiding van de PTT (12 831, nrs. 
56 t/m 58) 
en van: 
- de motie-De Beer/Eversdijk over de 
spreiding van 3000 arbeidsplaatsen 
van de centrale directie, inclusief de 
directieraad (12831, nr. 59); 
- de motie-Brouwer over wijziging in 
het spreidingsbeleid van de regering 
(12 831, nr. 60); 
- de motie-Brouwer over afspraken in 
het kader van het spreidingsbeleid 
met Groningen (12831, nr. 61). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Als iets een 
oude afspraak is, als iets een lange 
voorgeschiedenis heeft - de spreiding 
van de rijksdiensten heeft een lange 

voorgeschiedenis, namelijk een vanaf 
1975 - en als daarin op een gegeven 
moment veranderingen komen, dan 
weet je van tevoren dat je als kabinet 
onder vuur komt te liggen. Wat betreft 
de voortgang van de spreiding weet 
je dat 750 mensen in Groningen met 
moeite en pijn op jouw besluit zullen 
reageren. Het gemeentebestuur en 
provinciaal bestuur, maar ook de 
Kamers zullen op deze wijze reageren. 

Het debat dat vandaag wordt 
gevoerd, is niet het gemakkelijkste 
voor het kabinet. Ik herinner mij op dit 
moment zeer wel dat er vrij kort 
geleden nog een commissievergade-
ring is geweest. Ik wil dit niet verhullen 
en ook niet dat ik toen gezegd heb dat 
ik met de intentie van een totale 
spreiding naar het kabinet zou gaan. 
Realisme is echter ook iets. Op basis 
van de cijfers uit het rapport van een 
aantal hoogst capabele ambtenaren 
heeft de regering moeten beslissen, 
niet voor een idealistisch model, maar 
wel voor een realistisch model. Er is 
besloten dat de keizer, wat veranderd 
van uiterlijk en wellicht wat kleiner, 
toch een keer kleren moest aanhebben. 
De regering had de keizer kleren 
aangedaan. Op basis van de cijfers 
blijkt dat dit niet voldoende was. 

De financiële kant van de zaak heeft 
de regering doen besluiten om voor 
Groningen een andere oplossing te 
kiezen. De 3000 arbeidsplaatsen 
bleven echter hoofdzaak, maar het 
beleid werd wel meer gericht op de 

Groningse arbeidsmarkt, op een 
directe invloed op die markt. Wel 
bleef de belofte van het kabinet 
overeind om zo snel mogelijk met de 
bouw te beginnen en de belofte om 
zo hoogwaardig mogelijke arbeids-
plaatsen te realiseren. Ik vind het dan 
ook de plicht van de regering om er 
samen met de PTT naar te streven dat 
er 3000 hoogwaardige arbeidsplaatsen 
zullen komen. 

Het is dus een oud besluit, maar de 
middelen zijn nieuw. Er is wel gezegd 
dat er niet steeds naar onze voorgan-
gers verwezen moet worden. Ik doe 
dit echter toch met een zekere 
vri jmoedigheid omdat dit kabinet het 
eerste kabinet is geweest dat de 
middelen hiervoor heeft vrijgemaakt 
en denkt dat het met de f200 
miljoen die wij nu gaan vastleggen, 
voor de langere termijn de spreiding 
kan worden vastgetimmerd. Het moet 
ook wat waard zijn dat wi j in de 
komende jaren niet constant gecon-
fronteerd worden met discussies over 
de vraag of de spreiding al dan niet 
moet doorgaan. 

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd 
of het wat te maken heeft met de 
privatisering van de PTT en met 
Swarttouw. Het antwoord daarop is 
'neen'. De heer Van Rossum heeft 
gevraagd of de ambtenaren de macht 
hebben overgenomen. Het antwoord 
is 'neen'. Het kille cijfer heeft het 
overgenomen. Ik besef zeer wel dat 
het buitengewoon moeilijk zal zijn om 
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de Kamer te overtuigen van de 
juistheid van de cijfers. 

De heer Eversdijk heeft gezegd, 
terwijl anderen vroegen om een 
analyse van de cijfers, dat dat voor 
hem niet hoeft en dat hij het stuk van 
de stad Groningen gelooft. Hij heeft 
duidelijk gezegd dat het voor hem niet 
meer behoeft te worden doorgerekend. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik heb mij 
laten overtuigen door de mensen uit 
Groningen, maar rekenmeester De 
Beer heeft namens de regeringsfracties 
ook een berekening gegeven. Ik wil 
dus niet alleen verwijzen naar de 
cijfers van het hoge Noorden, maar 
ook naar hetgeen wi j door eigen vrije 
nieuwsgaring bij elkaar hebben 
gekregen. Wij kunnen ook lezen en 
rekenen. Bovendien heeft collega De 
Beer een vrij nauwkeurige berekening 
aan de Handelingen doen toevoegen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Ik 
wi l de heer De Beer de eer geven die 
hem toekomt. Hij heeft gerekend en is 
tot bepaalde uitkomsten gekomen. Ik 
kom straks vanzelfsprekend nog terug 
op zijn berekening. Dat kan niet 
anders; als iemand die moeite neemt, 
moet ernaar gekeken worden, moet 
bekeken worden of die cijfers kloppen 
en moet men ook een debat in wil len 
gaan om zich te laten overtuigen door 
cijfers. Dat zal een moeilijke situatie 
zijn. 

De heer Eversdijk (CDA): Wij hebben 
gelijk. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Dat 
zullen wij straks zien. 

Mijnheer de Voorzitter! In deze 
periode moeten wij dingen doen die 
tot voor kort ondenkbaar waren. Wij 
moeten vaker afspraken beperken. Wij 
moeten pijnlijke ingrepen doen in de 
collectieve sector. Wij hebben hier en 
daar moeten ingrijpen om middelen 
vrij te maken. Pijn elders dus, maar 
het was geen leuk en prettig besluit. 
Ook het kabinet heeft pijn gehad bij 
zijn besluitvorming. 

Nu moet samen met de PTT worden 
bekeken wat er gedaan moet worden, 
hoe het ingevuld moet worden. 
Samen met de PTT moeten de 
middelen worden vastgesteld. De 
middelen zijn genoemd. Een belangrijk 
element in mijn betoog zal zijn dat 
men niet te luchthartig over de cijfers 
moet denken en dat men serieuze 
cijfers niet te luchthartig onder de 
tafel moet werken. Wij moeten ons 
niet armer, maar ook niet rijker 
rekenen dan wi j zijn. 

Dit brengt mij tot een eerste 
opmerking over die cijfers. Bij het 
werken met cijfers kan het soms 
bepalend zijn wat men wil en wat 
men niet wi l . Wellicht heeft de PTT in 
zijn aanvankelijke ramingen - ik roep 
nu het roemruchte bedrag van 1,6 
mld. in herinnering - de bedragen wat 
overtrokken. Maar aan de andere zijde 
mag men ook niet al te simplistisch 
met cijfers omspringen, hoe aantrek-
kelijk de eenvoud ook moge lijken. Ik 
kom straks nog terug op de cijfers van 
de gemeente Groningen. Ik ben van 
mening dat daarin fouten zitten. 

Wij moeten de Kamer proberen te 
overtuigen van de juistheid van het 
rapport dat ik aan de kamerleden heb 
gezonden en dat zij vri j recent hebben 
gekregen. Door een groot aantal van 
hen is dat rapport wellicht wat vlug 
gelezen. Ik wil het graag even met de 
Kamer doorvlooien om aan te tonen 
hoe serieus de werkgroep haar werk 
heeft gedaan. Ik zeg er van tevoren bij 
dat in het rapport wordt gesteld dat er 
bepaalde aannamen in kunnen zitten 
die wellicht wat anders zouden 
moeten zijn, dat niet alle zekerheid 
kan worden gegeven en dat hier en 
daar wat zal moeten worden hersteld. 

Dachten wij een jaar geleden nog 
dat 1 % verhoging van de volgbereid-
heid een effect zou kunnen hebben 
van 10 miljoen op de totale operatie 
in benedenwaartse zin, uit dit rapport 
blijkt dat 1 % slechts 5 miljoen in 
benedenwaartse zin betekent. 

Op een van de eerste pagina's vindt 
men de kostenraming van de PTT, het 
fameuze bedrag van 1,65 miljard, 
inclusief - laat ik er dat vooral bij 
zeggen - de nieuwbouw van de PTT. 
Wat is hiermee gebeurd? Daarin is 
zwaar gesneden, naar beneden 
gedrukt. Er wordt steeds geredeneerd 
op basis van de cijfers van de PTT. 
Natuurlijk zal de PTT de basis van een 
aantal berekeningen moeten verschaf-
fen. Natuurlijk heeft de PTT ervaring. 
Natuurlijk kent de PTT exact de 
voorschriften. 

De heer Eversdijk heeft in dit 
verband gesproken over de met 
kerstballen opgetuigde boom. Zo 
moge het lijken, maar het zijn wel 
allemaal zaken die in het ARAR zijn 
vastgelegd en die verband houden 
met het vrijwill igheidsbeginsel, dat 
door de diverse kabinetten bevestigd 
en herbevestigd is. 

De heer Eversdijk (CDA): Men heeft er 
wel voor gezorgd dat dat buitengewo-
ne vormen heeft aangenomen. 

Het kabinet heeft nu echter op 
talrijke punten in het sociaal beleid 
moeten ingrijpen, 3% korting op 

ambtenarensalarissen en op uitkerin-
gen en noem maar op. Talrijke zaken 
die vroeger op sociaal gebied zijn 
afgesproken en die toen wellicht 
normaal waren, moeten worden 
teruggedraaid. Eerlijk gezegd, als wi j 
toen hadden geweten wat hier nu op 
papier staat, dan hadden wi j toen al 
de wenkbrauwen gefronst. Dit alles 
mag nu toch geen aanleiding zijn om 
te zeggen: daar praten wij nooit meer 
over? Zo ligt het toch niet? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Ik 
attendeer de heer Eversdijk erop dat 
dat geldt voor alle regelingen voor 
alle ambtenaren en niet alleen voor 
de PTT. 

De heer Van der Doef (PvdA): Is de 
staatssecretaris bereid de suggestie 
van de heer Eversdijk, dat onder de 
huidige omstandigheden ook gesne-
den zal worden in de overeengekomen 
sociale regelingen - mogelijk vormt dit 
een verklaring voor zijn 250 miljoen 
- hier categorisch van de hand te 
wijzen? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Het 
gaat niet aan hier zaken, die liggen op 
het terrein van de minister van 
Binnenlandse Zaken, categorisch van 
de hand te gaan wijzen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Deze 
staatssecretaris heeft nooit geaarzeld 
te verklaren wat zijn inzet voor iets 
zou zijn. Laat hem nu dan maar 
verklaren wat hij vindt dat het kabinet 
op dit punt zou moeten besluiten. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Het 
kabinet dient het Noorden zo snel 
mogelijk zekerheid te geven over de 
spreiding. Dat moet het kabinet 
besluiten. Ik ga hier niet praten over 
regels uit het ARAR, of over zaken die 
met de bonden overeengekomen zijn 
terzake van het vrijwill igheidsbeginsel, 
dat lijkt mij niet juist. 

De heer Van der Doef (PvdA): Er zijn 
een hoop zekerheden te verschaffen. 
Het Noorden moet zekerheid verschaft 
worden over de spreiding. Daaraan 
niet ondergeschikt is echter de 
zekerheid die moet worden verschaft 
aan het personeel van de PTT. De 
heer Eversdijk stelt dat nu, tot mijn 
verbazing en verrassing, ter discussie. 

Ik wil daarover nu zekerheid, wat 
het kabinet betreft. De heer Eversdijk 
komt nog wel in de gelegenheid om 
te verklaren wat hij met die suggestie 
nu echt heeft bedoeld. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is een wat 
merkwaardige procedure. Ik ben bezig 
met het uitleggen van cijfers en nu 

Tweede Kamer 
12 april 1984 Spreiding PTT 4431 



Scherpenhuizen 

moet ik ineens een verklaring gaan 
afleggen dat ik bereid ben bepaalde 
sociale regelingen in de toekomst te 
bestendigen. 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik misschien, voordat 
er misverstanden ontstaan, even 
verklaren wat ik precies heb bedoeld? 
Ik heb naar aanleiding van bijlage V 
dat woord kerstboom gebruikt. Ik heb 
daarbij het woord 'sociaal' wat erg 
ruim genomen. Onder de letters A tot 
en met H staan daar een heleboel 
zaken die vandaag de dag niet meer 
redelijk zijn. Die kunnen best in 
discussie komen. Je kunt nu niet meer 
zeggen: iets dat tien jaar geleden is 
afgesproken over bij voorbeeld 
woonruimtebezichtiging, extra kosten 
voor het vervoer per vliegtuig, kan nu 
niet meer ter discussie worden 
gesteld. 

Dat kan best. Daarmee tast ik de 
sociale positie van die mensen niet 
aan. Ik begrijp best dat er een vergoe-
ding van de verhuiskosten moet zijn 
en dergelijke. Het gaat mij echter om 
al die overdreven extra's. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Dit 
is tabel 5. Ik zal direct aangeven wat in 
die tabel allemaal is geschrapt. Dit is 
overigens niet geschrapt. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik zou dan 
graag een aangepaste tabel krijgen, 
want ik baseer mij op de stukken die 
ik van het kabinet heb gekregen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Als 
de heer Eversdijk de stukken goed 
had gelezen, had hij kunnen zien dat 
na tabel 5 een verantwoording is 
opgenomen van wat er allemaal uit is 
geschrapt, wat PM is verklaard en wat 
voor 50% is berekend. Met kleine 
schrappingen in zijn tabel, had hij 
deze zelf leesbaarder kunnen maken. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitt... 

De Voorzitter: Het lijkt mij beter dat 
de staatssecretaris nu zijn betoog 
vervolgt. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Wat is er 
gebeurd? De f 1,6 mld. is verschoond 
en daarna is er een nieuwe opgave 
van de PTT gekomen die ongeveer 
f300.000 lager was. Wat is daarmee 
gebeurd? Deze opgave is ingedeeld 
volgens de methodiek van de commis-
sie-Middelhoek. 

Op pagina 5 zult u zien dat bij 
voorbeeld de extra huisvestingskosten 
voor PTT zijn opgenomen als PM. Van 

de concernvoorbereidingskosten is 
maar de helft gerekend. Voor de 
kosten voor extra personeel is ook 
maar de helft gerekend. In de extra 
opleidingen in geschrapt. Dat geldt 
zowel voor de kosten in het uitvoe-
ringsplan als voor die in het alterna-
tieve plan. Daardoor is een duidelijker 
beeld ontstaan. 

Bepaalde kosten zijn niet-declarabel 
verklaard. Als u dan tabel 5 gaat 
vergelijken met de tabel, bijlage 
7, dan zult u zien dat de kosten in het 
uitvoeringsplan voor de volgers zijn 
gedaald van f171.000 naar f 117.000. 
De kosten voor niet-volgers die 
oorspronkelijk f487.000 waren, zijn 
gedaald naar f 343.000. Op die manier 
is er gewerkt. De 1,65 is uitgekleed, de 
1,3 is herberekend volgens Middel-
hoek. Op die wijze zijn wi j gekomen 
tot een aantal kostensoorten per 
volger, niet volger, vri jwil l iger en 
nieuw te werven personeelslid. Dat is 
de basis van het gehele rapport. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het 
verband tussen de bijlagen is op zich 
zelf duidelijk. Ook is duidelijk welke 
besparingen dat voor de rijksbegroting 
oplevert. De kosten zullen mogelijk 
wel op de begroting verschijnen. Als 
bij voorbeeld het aandeel van het Rijk 
in de kosten voor opleidingen wordt 
gehalveerd, zullen deze, als de 
opleidingen toch plaatsvinden, 
waarschijnlijk terugkomen op de 
PTT-begroting. Die aanvulling is wel 
gewenst. Zichtbaar is welke bezuini-
ging op de rijksbegroting wordt 
bereikt, maar wij moeten nog aange-
toond zien welke extra kosten op de 
begroting voor de PTT zullen verschij-
nen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Waarom hebben wi j bepaalde kosten 
niet-declarabel verklaard? Dat waren 
kosten die de PTT sowieso al moest 
maken. Denkt u bij voorbeeld aan een 
personeelsfunctionaris die en passant 
ook mensen voor de vestiging in 
Groningen erbij neemt. Denkt u aan 
verbetering van de huisvesting in Den 
Haag, aan concentratiekosten. Zoals u 
weet is de PTT in Den Haag, verspreid 
over een groot aantal vestigingen, 
gehuisvest. Als er 3000 man naar het 
Noorden gaan, kan een deel van die 
gebouwen worden afgestoten. Op die 
manier is er gesleuteld. De niet-decla-
rabele kosten zullen op die manier 
dus niet het uitgavenpeil van de PTT 
doen stijgen volgens de werkgroep. 

Dat leidt ons dan tot de bekende 
variantenopgave. Bij variant 1 ziet u 
dat de declarabele kosten f587 min. zijn, 
plus PM. Daarbij gaat het om enkele 
niet te berekenen huisvestingskosten. 

U kunt dat lezen in de stukken. Bij een 
volgbereidheid van 41 % zijn de 
kosten f557 min. Dat brengt ons 
midden in de discussie over de 
volgbereidheid. De oude gegevens 
van de PTT geven een laag percentage 
aan. Gelet op het aantal mensen dat 
al in Groningen is, hebben wij dat 
percentage opgeschoond, omhoog 
gebracht. Binnen die 'range' gaan wi j 
uit - met een verhoging tot 43 % -
van 41 % volgbereidheid. Ik meen dat 
dit een redelijk percentage is, zr ' 
als wij kijken naar die groep waorover 
het gaat. 

De suggestie wordt gewekt dat de 
Centrale Directie uit 4 a 500 man 
bestaat. Neen, het gaat over een 
groep van 1000 mensen, verdeeld in 
250 lagere functies en 750 leidingge-
vende functies. Van die leidinggevende 
functies is maar 5 a 10 % (volgens de 
opgave van de PTT) geclausuleerd. 
Van het lagere, niet leidinggevende 
personeel, is 60 % geclausuleerd. Dit 
is logisch, omdat hierin een grotere 
doorstroming optreedt dan in de 
hoofddirectie. Daarin zitten mensen 
die al zeer lang bij de PTT werken, 
voordat er geclausuleerd werd. 

De heer Van der Doef (PvdA): Dit is 
een heel opmerkelijke mededeling die 
niet helemaal verklaard kan worden 
uit het geringere verloop onder de 
gehele categorie van hoger personeel 
bij de Centrale Directie. Wij praten 
over een lange periode waarbij die 
clausule werd opgenomen in de 
arbeidsovereenkomsten. Er is nooit 
over getwijfeld dat deze categorie 
gespreid zou worden. Acht de staats-
secretaris het mogelijk dat daar een 
aantal mutaties heeft plaatsgevonden, 
zonder dat de desbetreffende clausule 
is vastgelegd? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Als 
mensen zijn aangenomen sinds de 
datum van clausulering, dienen ze 
geclausuleerd te zijn. 

De heer Van der Doef (PvdA): Maar 
interne promotie? Dan komt er toch 
een nieuwe arbeidsovereenkomst? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: In 
de gevallen waarin ik het zelf heb 
gedaan, is er wel geclausuleerd. 

De heer Van der Doef (PvdA): Dat 
moet toch 

De Voorzitter: Ik moet de leden 
vragen, hun interrupties te beperken. 
Het gaat anders mis vanmiddag. Er 
komt een tweede termijn. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Ik 
heb gesproken over de groep van 
1000 mensen om aan te geven dat ik 
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de overtuiging heb dat wij met die 
41% niet slecht geschat hebben. Een 
ding komt erbij, ik durf de schatting 
voor het leidinggevende personeel 
(750) hoger te stellen. Uit het onder-
zoek bij de PTT blijkt dat de volgbe-
reidheid bij hogere functies groter was. 

De heer Eversdijk (CDA): Kan de 
staatssecretaris een vergelijking 
maken tussen de volgbereidheid bij 
de PTT en die bij andere rijksdiensten? 
Is daaraan die 41% gekoppeld? Of lag 
het bij voorbeeld bij Defensie nog 
aanmerkelijk hoger? Wat kan dan de 
reden zijn dat het bij de PTT lager ligt? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Bij 
Defensie lag het lager dan wij op dit 
moment aannemen voor de PTT. Dat 
kan men vinden in bijlage 3. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik zal het 
duidelijk stellen. Wij gaan een sprei-
dingsoperatie aan bij de centrale 
militaire apotheek. Daarbij gaat het 
om een klein aantal mensen, namelijk 
130. Dat is mooi te bekijken. Hoe ligt 
het daar? Is dat bekend? 

De Voorzitter: Daarop kan de staats-
secretaris toch niet zomaar antwoor-
den. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Ik 
kan dat antwoord niet geven. Ik heb 
hier de gegevens van Defensie van 31 
augustus 1983. Die gegevens hebben 
betrekking op verschillende onderde-
len. Ik zeg dat daarbij de volgbereid-
heid lager is dan de volgbereidheid 
die wij bij de PTT aannemen. 

Ik kom tot de berekeningen die door 
de gemeente Groningen zijn gemaakt. 

De heer De Beer (VVD): Is de staatsse-
cretaris klaar met de bespreking van 
de volgbereidheid? 

De Voorzitter: Ja, en ik sta op dit 
moment geen interruptie toe! 

De heer De Beer (VVD): Ik heb 
hierover een vraag gesteld. 

De Voorzitter: Ik moet werkelijk wat 
kritischer zijn wat de interrupties 
betreft. De staatssecretaris vervolgt 
zijn betoog. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: De 
gemeente Groningen heeft ons 
verteld dat onze cijfers niet zouden 
deugen. De gemeente heeft daarover 
een uitgebreid rapport uitgebracht. De 
heer Vonhoff heeft in reactie op ons 
rapport gezegd dat het eigenlijk een 
heel slecht rapport was. Hij heeft het 
rapport van de werkgroep eigenlijk 
duidelijk weggewerkt. Hij stelt in het 
rapport van de gemeente Groningen 
dat het percentage volgers veel hoger 

is dan wordt verondersteld. Dat 
brengt mij tot een getal geclausuleer-
den. 

Op dit moment zijn er 950 geclausu-
leerden. De veronderstelling dat er de 
komende jaren nog 700 geclausuleer-
den bij zullen komen, is onjuist. 
Gezien de huidige omstandigheden 
- de 2%-operatie - is niet te verwach-
ten dat de groei van geclausuleerden 
in de komende zeven jaren groter zal 
zijn dan 150. Dat maakt dat de rest 
van de rekensom op drijfzand is 
gebaseerd. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! 

De Voorzitter: Nee, ik sta geen 
interruptie toe! 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! De spreidings-
kosten van de hoofddirectie zijn 
exorbitant, zo is gesteld. Ik moet 
zeggen dat het verschil tussen variant 
1 en variant 3 inderdaad f229 miljoen 
is, bij een volgbereidheid van 41 %. 
Dat percentage wordt dan ineens wèl 
gehanteerd in het stuk van de gemeen-
te Groningen. Ik heb echter al uitgelegd 
dat het aantal arbeidsplaatsen van en 
rond de hoofddirectie geen 400, doch 
1000 bedraagt. Dat betekent een 
aanzienlijk verschil per arbeidsplaats. 
Het is veel minder dan de helft van 
f570.000, namelijk f229.000. 

Er is ook gesteld dat er geen nieuwe 
diensten zijn meegerekend in ons 
rapport. Het tegendeel is echter waar. 
In het rapport van de werkgroep 
wordt alleen duidelijk gesteld dat in 
de varianten 'alternatief plan' 300 
nieuwe functies worden gecreëerd. In 
onze brief van 9 april jl. staat op pag. 
2 juist dat in het nieuwe plan zoveel 
mogelijk nieuwe functies zullen 
worden meegenomen. Dat betekent, 
dat in dat plan 400 nieuwe functies 
extra worden gecreëerd. 

Dat betekent derhalve nog meer 
dan de 700 - daar streven wij naar -
die al in het alternatieve plan zijn 
meegenomen. 

Ook het verwijt aan het kabinet dat 
het een rekenfout zou maken bij de 
kosten per arbeidsplaats is niet juist. 
Men moet de goede cijfers met de 
goede cijfers vergelijken en daarna 
moet men ze gaan delen. Met andere 
woorden, bij de 3.000 functies moeten 
ook de totale kosten die al zijn 
betaald, worden meegenomen. 

Wordt er gerelateerd aan - ik wijs 
nu op het rapport van Groningen - de 
2.285 dan moet je dit allemaal 
meenemen. Op die manier is er een 
aantal zaken in het rapport van 
Groningen dat zorgvuldiger had 
kunnen zijn. De brief en het rapport 

hadden ook beter geanalyseerd 
moeten worden en men is op verkeer-
de cijfers uitgekomen, omdat men 
verkeerde veronderstellingen heeft 
gebruikt. 

De heer Van der Doef heeft mij 
gevraagd, te bewijzen dat het voor die 
200 miljoen wel kan. De door het 
kabinet thans voor de voltooiing van 
de spreiding genoemde 200 miljoen is 
een taakstellend bedrag. De PTT zal 
ter zake een plan dienen te ontwikkelen 
dat binnen deze financiële grenzen de 
voltooiing van die spreiding mogelijk 
maakt. De grondslag van het bedrag 
van 200 miljoen is de declaratiebasis 
die in het rapport van de werkgroep is 
ontwikkeld. 

Als ik dan kijk naar de cijfers, 
uiteindelijk ontwikkeld in het grote 
plan, te weten bij een nieuwe functie 
20.000 en bij een op te volgen functie, 
een vrijwillige functie, 48.000, meen ik 
dat we met een aantal zaken erg ver 
kunnen komen. Ik wijs er bij voorbeeld 
op dat wij zitten met die 200 arbeids-
plaatsen in het tweede computercen-
trum; we zitten mogelijk met een deel 
nieuw te scheppen arbeidsplaatsen 
als de opleidingen overkomen. 

De heer De Beer heeft gevraagd 
naar de kosten van de spreiding en de 
volgbereidheid. Hij vroeg hoe het 
mogelijk is dat volgens de regering 
sprake is van slechts 779 volgers 
terwijl er op de nog te spreiden 
plaatsen op dit moment reeds 950 
geclausuleerden bekend zijn. Onder 
de 950 geclausuleerden die nu 
aanwezig zijn, schuilen enkele 
groepen die hoe dan ook hun functie 
niet zullen volgen. Dat zijn de partti-
mers, de gehuwde vrouwen en we 
mogen ook aannemen dat dit geldt 
voor vele jongeren beneden de 21 
jaar en ouderen boven de 55. Het gaat 
dan om ongeveer 300 geclausuleerden 
in deze groepen. Ten gevolge van de 
personeelsstop in 1983 en van de 
inkrimping van het personeelsbestand 
in 1984 en volgende jaren, zal het 
aantal geclausuleerden nauwelijks 
groei vertonen, dit is natuurlijk een 
aanname die niet op de 10 of 50 exact 
is te geven. In het rapport is dan ook 
gerekend met 700 a 800 geclausuleer-
den in de eindsituatie. Dit heeft 
natuurlijk wel effect op de wachtgel-
dregeling. Dat is ook één van de 
redenen waarom de wachtgeldrege-
ling beduidend naar beneden is 
gegaan. Immers, iemand die geclausu-
leerd is en die in zijn beroep niet 
ontvankelijk wordt verklaard, krijgt 
geen wachtgeld. 

Uit ervaringen bij andere rijksdien-
sten, met name Defensie, is ook 
gebleken dat in de groep geclausuleer-
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den nu al 15% erkende bezwaren 
gehonoreerd worden. Hoewel ik van 
mening ben dat geclausuleerd ook 
geclausuleerd is, moet ik toch opmer-
ken dat de kans natuurlijk aanwezig is 
dat het aantal mensen dat bezwaar 
aantekent tegen de clausule en dat in 
hun beroep ontvankelijk verklaard 
wordt, groter zal zijn. 

De heer Lankhorst heeft gevraagd, 
hoe het verschil te verklaren is tussen 
de kosten per arbeidsplaats bij 
spreiding inclusief de directietop 
en exclusief de directietop. Het gaat 
inclusief de directietop per arbeids-
plaats om f900.000 en exclusief de 
directie top om f 112.000 per arbeids-
plaats. Dit verschil komt tot stand 
door het in de alternatieve plannen 
verplaatsen van 700 nieuwe functies 
die niet direct tot de topfuncties 
gerekend worden. 

Dit gaat gepaard met lagere kosten. 
Dit heeft deels te maken met de 
bezetting van de functies naar leeftijd. 
Immers, vele functies in de hoofddirec-
tie worden vervuld door oudere 
functionarissen met een langere 
ervaringen meteen lage clausulerings-
graad. Ik ben bereid om dit op te 
hogen. In de enquête was ook sprake 
van een een hogere clausulering. 

Ik kom bij de functies die volgens 
het alternatief worden verplaatst. In 
hoge mate worden deze functies 
vervuld door jonger, hooggeschoold 
personeel. Uit de enquête is gebleken 
dat er bij deze groep een grote 
bereidheid tot ' functievolging' 
aanwezig is. Dit werkt tevens kosten-
verlagend! Ik heb al medegedeeld dat 
het gaat om een taakstellend budget. 
Dit verklaart het verschil tussen de 
557 en de huidige 200 miljoen. 

Men heeft gevraagd, waarom de 
spreidingskosten van de PTT zoveel 
hoger zijn dan van andere departemen-
ten. Men verwijst daarbij naar het 
evaluatierapport van de rijksdiensten. 
In het kader van de spreiding bij 
andere departementen is een groot 
aantal nieuwe functies - ruim 50% -
gesticht. Ook uit onze tabellen blijkt 
dat het om een laag cijfer gaat. Tot nu 
toe is er een zeer lage wachtgeldpost 
bij de andere departementen. 

Ik kom nog terug op het aantal 
wachtgelders waarvan sprake zou zijn 
in de Groningse situatie. Bij een totale 
spreidingsoperatie van 3500 functies 
in de periode 9175 - 1980 werd 8,5 
miljoen gulden aan wachtgeld 
uitgekeerd. Door het 'hoge niveau' 
van de PTT, door het groot aantal 
mensen en door de opleidingen zijn 
de prijzen hoog! 

De heer Schutte heeft gevraagd 
naar de vordering op Binnenlandse 
Zaken. Hij heeft gevraagd of het 
desbetreffende bedrag is begrepen in 
het bedrag van 200 miljoen dat nu 
wordt uitgetrokken, of dat de PTT op 
de eigen begroting ruimte moet 
creëren voor dit bedrag. Het bedrag 
van 70 a 80 miljoen is niet begrepen 
in de nu voorde spreiding uitgetrokken 
200 mil joen. 

Er is een schrap door gehaald. Dit 
bedrag is uiteindelijk betrokken bij de 
afdrachtaan de ministervan Financiën. 
Met andere woorden: de PTT heeft 
zelf niet betaald. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
naar de Dienst Omroepbijdrage. Hij 
heeft gevraagd of wordt overwogen 
om deze functies vanuit Groningen 
naar Den Haag terug te laten komen. 
Neen, dit wordt niet overwogen! 

De heer Eversdijk heeft een vraag 
gesteld over de gegevens ten aanzien 
van het volgpercentage uit 1979. 
Volgens de gegevens uit de door mij 
genoemde enquête was toen maxi-
maal 20% van de geclausuleerden 
bereid de functie vri jwil l ig te volgen. 
Ik heb al gezegd waarom wij op het 
ogenblik de percentages van 35 en 41 
handhaven. Ik wijs er nog op dat het 
volgpercentage bij rijksdiensten die in 
de afgelopen jaren zijn gespreid, ooit 
maximaal 35% is geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat 
ik nu ook duidelijkheid verschaft heb 
over een vraag van de heer De Beer 
naar de omvang van de PTT-top. De 
Centrale Directie is ongeveer 6000 
man groot. Ongeveer 1000 man kan 
toegerekend worden aan de hoofddi-
rectie. 

De heer Eversdijk heeft nog een 
vraag gesteld over het spreidingsmo-
del. In het spreidingsmodel zou ten 
onrechte geen rekening worden 
gehouden met het feit dat in Groningen 
ook nieuwe diensten worden geves-
tigd. Ik verwijs hem naar de toelichting 
op de cijfers in bijlage 5 van het 
rapport. 

Daar wordt uitdrukkelijk vermeld 
dat het gaat om de gewogen, gemid-
delde kosten binnen de onderscheiden 
functiesoorten. Bij de kosten in de 
UP-varianten wordt dan ook rekening 
gehouden met de bedoelde nieuwe 
functies. Zij zijn daarbij echter verwerkt 
in de gewogen kosten. In het alterna-
tiefplan zijn zij anders aangeduid. 

De heer Eversdijk heeft ook een 
vraag gesteld over het overleg met de 
vakorganisaties. De uitwerking van de 
regeringsbeslissing zal uiteraard met 
de bijzondere commissie voor de PTT 
en met de betrokken dienstcommissies 

worden besproken. Desgewenst 
zullen daarbij ook alle kostenbereke-
ningen of andere zaken worden 
betrokken. Het overleg komt dus 
op gang. 

De heer Eversdijk heeft vervolgens 
een vraag gesteld over de personeels-
bezetting in Groningen. Hij vroeg hoe 
de huidige bezetting is samengesteld 
en hoe groot het aantal mensen is dat 
op wachtgeld is gegaan. Op het 
ogenblik is - ik ga nu even uit van 800 
functies - de samenstelling: 35% 
volgers in eigen functie, 5% interne 
vacaturevoorziening, 15% uit de 
districten en van de centrale directie 
in de regio Groningen, 40% uit de 
externe arbeidsmarkt en 5% vacatures. 

Hierbij moet worden aangetekend 
dat de bedrijfsleiding van de PTT 
zoveel mogelijk vrijwill igers in staat 
gesteld heeft om in Groningen 
geplaatst te worden. In de beginfase 
heeft men dus sterk de nadruk op 
vrijwill igers gelegd. 

Ik hecht er aan te zeggen dat men in 
de beginfase ook aan grotere eenhe-
den heeft gedacht, zoals de filatelisti-
sche dienst. In het mondeling overleg 
heb ik al gezegd dat die dienst 
enigszins is ingekrompen door 
automatisering. In totaal is tot ult imo 
1983 voor ongeveer 140 functionaris-
sen gezocht naar herplaatsing. 
Daarvan zijn er 100 binnen de PTT 
herplaatst en circa 10 binnen de 
rijksdiensten. De rest heeft het bedrijf 
via de wachtgeldregeling verlaten of 
is met vervroegd pensioen gegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Beer heeft gevraagd naar de promo-
tiemogelijkheden. Ook de heer 
Eversdijk heeft gesproken over de 
promotiemogelijkheden en over de 
frustraties bij de mensen die in 
Groningen zitten. De vraag van de 
heer De Beer zou de suggestie kunnen 
wei-ken dat er bij de top van het 
bedrijf een afzonderlijke promotiepira-
mide is. Dat is niet zo. De promotiepi-
ramide van het hoger gekwalificeerd 
personeel wordt gevormd door alle 
promotiegevende taken bij de centrale 
directie en de post- en telefoondistric-
ten. 

De vraag van de heer Eversdijk ging 
over de promotiemogelijkheden van 
de 750 mensen in Groningen. Ik denk 
dat hij indertijd ook uit Groningen 
signalen heeft gehad dat daar een 
aantal mensen ongerust werd over de 
promotiemogelijkheden en dat 
sommige van hen reeds bezig waren 
naar Den Haag terug te gaan. 

Ik vind dat met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid moet worden gepro-
beerd dat goed afgeronde eenheden, 
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die voor een deel uit het bestaande en 
voor een deel uit het nieuwe uitvoe-
ringsplan komen, naar het Noorden 
gaan, zodat ook daar voor het perso-
neel duidelijk promotiemogelijkheden 
aanwezig zijn en men dus ook daar 
een carrière kan opbouwen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Tommei heeft gevraagd naar de 
kwaliteit van de te spreiden functies. 
Anderen hebben hierover ook gespro-
ken. 

Er wordt steeds, ook vandaag weer, 
gezegd dat de mensen met een lagere 
rang naar Groningen mogen en 
degenen met een hogere rang mogen 
blijven golfen. In onze brief hebben 
wij gezegd dat degenen die in Gronin-
gen geplaatst zullen worden van een 
hoog gemiddeld niveau moeten zijn. 
Bij de PTT betekent dit dat de verdeling 
van de rangniveaus van functies in 
het uitvoeringsplan gelijk is aan de 
verdeling voor de gehele Centrale 
Directie van de PTT, te weten 25% 
middelbaar, 25% hoger personeel en 
50% lager personeel. In het uitvoe-
ringsplan zullen de hoogste topfuncties 
van de Centrale Directie PTT niet 
worden opgenomen. 

Dit betreft een betrekkelijk klein 
aantal. Ongeveer 1 % van het totale 
aantal Centrale-Directie-functies valt 
onder deze categorie. Ook in een 
alternatief plan zullen verschillende 
functies van dit niveau opgenomen 
worden. De verdeling over de rangni-
veaus zal hierdoor niet of nauwelijks 
worden aangetast. Er is dus geen 
reden, aan te nemen dat Groningen 
geen behoorlijk rangenpakket zal 
krijgen. 

De heer Eversdijk vroeg ook 
aandacht voor Leeuwarden. Bij de 
beslissing is de regering uitgegaan 
van 3000 plaatsen in Groningen. 
Daaraan houden wij vast. Voorts 
zouden er 400 plaatsen gecreëerd 
worden in Leeuwarden, waarvan 200 
gehonoreerd zijn door verplaatsing 
van de centrale functies van de 
gelddiensten. Of, en in hoeverre, een 
aanvulling tot 400 plaatsen kan 
worden gerealiseerd, zal afhangen 
van de verdere ontwikkelingen bij de 
gelddiensten. 

Vandaag is ook weer diverse malen 
gezegd dat men de zaak bij PTT 
frustreert. De heer Eversdijk vroeg 
naar de bezwaarschriften. Bij een 
gesprek, dat wij 14 dagen geleden 
over de spreiding hebben gevoerd, 
zijn wij daarop reeds ingegaan. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij beperken tot 
enkele hoofdzaken en iets zeggen 
over de procedures bij de besluitvor-
ming tot nu toe. 

Ik moet, nu ik zojuist ook weer naar 
het betoog van staatssecretaris 
Scherpenhuizen luisterde, vaststellen 
dat het een buitengewoon gecompli-
ceerde problematiek is. Dat is het niet 
alleen nu, maar reeds een lange reeks 
van jaren. De problematiek ging over 
van bewindsman op bewindsman of 
•vrouwe. Ik vraag u, dit aspect te 
betrekken bij de beoordeling van deze 
soms wel op een cijferbrij lijkende 
materie. 

Uitdrukkelijk is gevraagd naar de 
politieke zin van een en ander. Ja, ook 
dit kabinet zet zich in voor spreiding 
van de PTT naar Groningen, zoals dat 
indertijd werd geprojecteerd. 

De vraag of dit in termen van het 
regeerakkoord een ongeclausuleerd 
commitment is, moet ik met neen 
beantwoorden. Wij nemen deze zaak 
ernstig op. Zoals dat geldt voor iedere 
toezegging in het regeerakkoord, kan 
iets pas worden ingelost indien een 
en ander financieel inpasbaar is en op 
een zorgvuldige wijze kan worden 
uitgevoerd. Wij zijn er natuurlijk aan 
gehouden ons uiterste best te doen. 

Wat is er nu gebeurd? Ongeveer 
een jaar geleden is er een voorlopige 
conclusie getrokken, namelijk dat het 
er toch naar uitziet dat de cumulatie 
van een aantal bijzondere aspecten bij 
deze spreiding de zaak buitengewoon 
duur maakt. De vraag rees, of dit niet 
wat goedkoper kon. 

Ik wil nu een vraag van de heer 
Tommei beantwoorden. 

Hij plaatste zijn betoog vanochtend 
in het kader van in het algemeen 
slechte ervaringen met spreiding. Ik 
weet niet of dat oordeel terecht is. Wij 
kunnen dat vanmiddag niet helemaal 
uitdiepen, maar ik dacht dat tal van 
spreidingen met veel inspanning 
redelijk goed tot stand zijn gekomen, 
tegen aanvaardbare kosten. Ik wil niet 
verhelen dat ik het waardevolle in ook 
deze spreiding begin te onderschrij-
ven. 

Het is niet mijn redenering om te 
zeggen: alle spreidingen zijn zo slecht 
verlopen, laten wij er maar mee 
stoppen. Integendeel. Verleden jaar 
wilden wij, ook krachtens het regeer-
akkoord, deze zaak doorzetten, kan 
het zijn in soberder vorm of zelfs 
waarschijnlijk noodzakelijkerwijs in 
wat soberder vorm. 

Wij hebben twee afspraken gemaakt. 
Ten eerste hebben wij een voorziening 
getroffen in de begrotingsgelden tot 
een bedrag van f125 min. Ten 
tweede hebben wij afgesproken dat 
staatssecretaris Scherpenhuizen met 
zijn mensen, later in een werkgroep 
waarbij ook andere departementen 
betrokken waren, de kosten en de 
alternatieven zouden bestuderen. 

Het enkele feit dat wij alternatieven 
lieten berekenen, verraadde reeds dat 
wij die niet onbespreekbaar achten. 

De heer Van der Doef (PvdA): Een 
politiek feit dus! 

Minister Lubbers: Een bestuurlijk 
politiek besluit! Het was niet onze 
bedoeling om het maar voor een 
koopje te doen. Wij wilden een 
redelijk gesprek over deze zaak 
voeren. Waardoor zijn de kosten zo 
hoog en is dat in iedere variant in 
dezelfde mate het geval? Wij wilden 
meer greep op deze zaken krijgen. Ter 
goed begrip: die afspraken maakten 
wij op een moment dat er natuurlijk al 
een hoop kosten werden en waren 
gemaakt. Ik meen dat het ging om 
zo'n f200 min. De boekhouding was 
op dat moment niet volstekt helder. 

Die analyse kwam dit voorjaar op 
tafel. Het heeft weinig zin om dan de 
kop in het zand te steken. Sommigen 
zeggen nu: van die cijfers klopt niks. 
Ik acht mij zelf niet zo deskundig om 
te zeggen dat die cijfers helemaal 
kloppen. Na de uiteenzettingen van de 
diverse geachte afgevaardigden en 
experts - zo worden zij reeds ge-
noemd - heb ik niet direct het gevoel 
dat die rekensommen van een 
kwalitatief hoger niveau zijn dan wat 
hier ligt. Maar goed, dat gesprek is 
zojuist al aangezet door staatssecreta-
ris Scherpenhuizen. Anders gezegd: 
de ministerraad heeft uiteraard als 
uitgangspunt genomen het rapport 
dat door goede bemiddeling van de 
staatssecretaris tot stand is gekomen. 
Men kan daarop natuurlijk kritiek 
uitoefenen en zeggen dat ik niet zo 
lichtvaardig in dat rapport moet 
geloven, maar ik heb het nu eenmaal 
aanvaard. Wij hebben onsgerealiseerd 
dat er best marges van onzekerheid in 
het rapport zouden kunnen staan. 
Marges van onzekerheid zijn echter 
iets anders dan er ten principale van 
uitgaan dat het een foute basis is. Dat 
was niet onze mening; wij vinden het 
bewijs daarvoor ook bepaald nog niet 
geleverd. 

Er dreigen misverstanden te 
ontstaan als de verkeerde cijfers met 
elkaar worden vergeleken. In het 
verleden is het fantastische bedrag 
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van f 1,6 mld. genoemd. Politiek feit is 
ook dat ondergetekende reeds lang 
geleden in deze functie heeft gezegd: 
dat doen wi j natuurlijk nooit. Dat heeft 
geen storm van protest in Groningen 
doen opsteken. 

Er was veeleer sprake van veel 
begrip. Men was van mening dat het 
voor veel minder zou kunnen, als wi j 
de zaak zorgvuldig met elkaar zouden 
bestuderen. 

Vanochtend is de heer Vonhoff 
geciteerd. In een nog niet geheel 
afgerond overleg op jongstleden 
maandagochtend zei hij: naar mijn 
oordeel kan het oorspronkelijke plan 
- de voltooi ing van de spreiding van 
3.000 arbeidsplaatsen inclusief de 
centrale directie in 1990 - heel goed 
worden uitgevoerd met 200 min. Wij 
moeten dan niet zeggen dat de heer 
Vonhoff een tovenaar is in die zin dat 
iets dat eerst 1,6 mld. leek te kosten, 
nu voor 200 min. kan. Dat zijn bedragen 
die volstrekt onvergelijkbaar zijn. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het 
bedrag van 1,6 mld. is inclusief de 
huisvesting, het bedrag van 200 mld. 
is exclusief de huisvesting. 

Minister Lubbers: Daarin is inderdaad 
rekening gehouden met de reeds 
gemaakte kosten van ruwweg 200 
min. en de huisvestingskosten van 
ruwweg 300 min. Men hoort dat ik het 
al ga leren. Daarin is ook nog rekening 
gehouden met dat deel van de kosten 
dat conform het rapport niet declarabel 
is bij de overheid, afgezien van de 
PTT zelf. Het rapport gaat in één van 
de varianten uit van een kostenbedrag 
van bij voorbeeld 150 min. ten laste 
van de PTT, kosten die dus niet ten 
laste van de rijksbegroting komen. Wij 
moeten in ieder geval goede vergelij-
kingen maken. Dat wil ik voor alle 
duidelijkheid zeggen. 

De commissaris van de Koningin de 
heer Vonhoff heeft gezegd: het 
kabinet is wat pessimistisch als het 
deze cijfers als grondslag neemt voor 
zijn besluitvorming. Hij zei dat 
overigens in wat krachtiger bewoordin-
gen. Ik wi l nu eerst spreken over de 
besluitvorming. Ik heb al gezegd dat 
er vorig jaar een voorlopige voorzie-
ning is getroffen en dat nu de alterna-
tieven ter sprake zijn gekomen. Wij 
zijn uitgegaan van het rapport. In 
theorie had het besluit van ons 
kunnen zijn: wi j nemen de duurste 
variant uit het rapport. 

Anderen zouden spreken van 'het 
kabinet blijft bij de duurste variant'. 
Dat was onze visie. Anderen zullen 
misschien zeggen dat het voor een 

lager bedrag kan. Het gaat dan om 
zeer grote bedragen. Als ik terugreken, 
kom ik bij een zuivere vergelijking op 
de lieve som van 1,3 mld. Ik durf te 
zeggen dat dit soort bedragen zich 
moeilijk verdragen met de zorgvuldig-
heid bij de uitvoering van dit soort 
plannen. Het is niet voor niets dat 
fractiegenoten van de heer Van 
Rossum en anderen daarover vroeger 
kritische vragen hebben gesteld. 

Ik vind het dan ook heel goed dat 
dit debat plaatsvindt, omdat wi j met 
elkaar niet alleen maar spreken over 
politieke uitgangspunten maar ook 
over de daarbij behorende prijskaart-
jes. Ik wi l er onmiddell i jk aan toevoe-
gen dat het prijskaartje niet meteen 
beslissend behoeft te zijn, maar wi j 
moeten wel met open ogen zien 
waarover wij spreken. 

Wat was de redenering van het 
kabinet op hoofdzaken? Het is hoe 
dan ook een dure operatie, zelfs als je 
haar goedkoper uitvoert. Er zijn echter 
belangwekkende argumenten die 
ervoor pleiten om de operatie door te 
voeren. De oude toezegging is bij 
voorbeeld een heel belangrijk punt. 
De werkgelegenheidssituatie is een 
volgend belangrijk punt, ook in zijn 
verhoudingen hoezeer dat natuurlijk 
pijn in het hart geeft in het Haagse. 
Ook het regionaal belang is een 
belangrijk punt, het kwaliteitsverster-
kende effect van de operatie. De 
minister van Economische Zaken 
heeft dat al uiteengezet. Het zijn oude 
argumenten, maarzi j zijn in wezen 
nog steeds geldig. Wij nebben dus de 
instelling om de operatie zo goed 
mogelijk tot uitvoering te brengen. 

Waarom is de operatie zo duur? 
Mijnheer de Voorzitter, mag een leek, 
die overigens snel bijleert in dit vak, 
daarover een paar opmerkingen 
maken? Het zit volgens mij in een 
cumulatie van oorzaken. 

Het zit natuurlijk deels in de bestaan-
de sociale afspraken met wellicht - ik 
weet het allemaal niet zo precies -
specifieke additionele afspraken bij de 
PTT. Er is bij voorbeeld over de 
bijlage gesproken. Het zit natuurlijk 
ook in een bijzonder aspect van de 
spreiding, namelijk de spreiding van 
iedere man en niet van iedere tafel, 
om de kwaliteit zo hoog mogelijk te 
houden. 

Je krijgt dus een cumulatie van 
factoren. Als je bepaalde operaties 
een slag duurder maakt, kun je je 
verkijken op de kosten ter zake van 
bepaalde verschijnselen; dat gebeurt 
wel meer. Het wordt dan een verme-
nigvuldigsom. Die kan men in de 
rapporten vinden. Daarin zit de kern 

van de zaak. Dat wordt ook helder, 
wanneer men de varianten vergelijkt. 
Dat blijkt ook hier. Het heeft een 
uitbarsting van verzet gegeven. 
Variant-a kan toch niet zoveel duurder 
zijn dan variant-b, hebben verscheide-
ne sprekers gezegd. 

Ik noem een en ander even willekeu-
rig, want anders zouden wij ze 
technisch moeten doornemen. Het 
gaat mij nu even om de strekking. 
Misschien is het waar. Ik ben voorzich-
tig wat dit betreft. Het zou moeten 
blijken bij een nadere verificatie van 
het rapport. Misschien is ook waar 
wat in het rapport staat en is de 
uitbarsting van wrevel daarover een 
uitbarsting tegen zich zelf, omdat men 
dat element tot nog toe heeft onder-
schat. Ik zeg daarmee niet dat de 
discussie hierover moet worden 
gesloten. 

Het gaat namelijk niet alleen om 
guldens. Daarmee wil ik toch ietwat 
recht doen aan de uiteenzettingen van 
de staatssecretaris. 

Hij kan met zijn rapport best - ik zeg 
het voorzichtig - voor een goed deel 
gelijk hebben. Wij gingen daar in 
ieder geval vanuit toen wi j onze 
afwegingen maakten. 

Men ging uit van f 125 min. Dit was 
een additioneel bedrag, dus buiten de 
gebouwkosten en buiten het bedrag 
dat de PTT zelf zou betalen. In de 
ministerraad dachten wi j , de staatsse-
cretaris voorop, dat het niet voldoende 
was om een redelijke spreiding uit te 
voeren. Wij zijn toen in dezelfde 
richting gaan denken als enkele 
enkele woordvoerders in de Kamer. Ik 
noem in dit verband de heren De 
Beer en Eversdijk. Het zou toch 
eigenlijk wel een slag goedkoper 
kunnen. De vraag is dan welke marge 
hier inzit en welke taakstelling je de 
PTT zou kunnen opleggen in dit 
verband. 

Kortom, welke marges zitten in deze 
exercitie? Wij hebben risico's geno-
men. Wij hebben gezegd: 'Voer een 
variant uit met 3000 mensen voor een 
bedrag dat beduidend minder is dan 
ervoor staat'. Wij hebben dat langs 
twee lijnen realistischer gemaakt. In 
de eerste plaats hebben wi j gezegd de 
periode iets langer te kiezen. Uit 
allerlei vingeroefeningen is gebleken 
dat er een nauw verband bestaat 
tussen de kosten van een dergelijke 
operatie en de tijd die je je gunt. Ik 
noem hierbij geen precieze cijfers. 
Een termijn van 7 jaar is natuurlijk een 
prikgetal. Je moet er ook weer niet te 
lang over doen, want dan verliest zo'n 
operatie haar vaart, haar gewicht. 
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Verder hebben wi j ons afgevraagd, 
of het nu werkelijk nodig is om de 
duurste variant te nemen, gelet op 
een behoorlijke kwaliteit. Je kan het 
ook anders zeggen. Indien je wat past 
en meet met bedragen doet zich de 
vraag voor, of je de prioriteit legt bij 
de periode, bij het aantal dan wel bij 
de hoofddirectie. Dat is dan variant 1. 
In de publieke discussie hierover is er 
een bepaald misverstand ontstaan ter 
zake van de hoofddirectie. 

De staatssecretaris heeft het zojuist 
heel goed uiteengezet. Ik ga het niet 
herhalen. Ik roep alleen het aantal dat 
hij noemde in herinnering, namelijk 
het aantal van 1.000. In wezen gaat 
het daarom. Het gaat dus niet om een 
paar mensen, maar het is een complex 
uit het geheel van de 6.000 dat het 
duurste is bij de verplaatsing. De 
redenen hiervoor heeft de staatssecre-
taris genoemd. Het heeft niets te 
maken met het plezierig behandelen 
van de een of de ander, maar eenvou-
dig met de kostenafweging. 

Wat is de grens die je jezelf stelt ter 
zake van een dergelijke operatie? 
Belangrijk hierbij is de vraag hoeveel 
het per geval kost. Kost het 2,3 of 4 
keer zoveel als de andere spreidingen 
tot nu toe, of kost het 7,8, 9 of 10 keer 
zo duur? De vraag wanneer iets te dol 
wordt, is altijd betrekkelijk, zeker in de 
politiek. Iedereen kan de cijfers 
bestuderen. Wij vonden dat wi j 
ergens een grens moesten trekken. 

In de ministerraad - dit wil ik niet 
verhelen - was er ook nog een andere 
grens aan de orde. Het ging om de 
vraag wat wi j naast de f 125 miljoen 
nog met passen en meten konden 
vinden. De minister van Economische 
Zaken zei, vechtend als een leeuw 
- hij wilde dit hier niet toegeven, 
maar de heer Tommei had gelijk - dat 
hij het zo belangrijk vond voor het 
regionaal beleid om een behoorlijke 
inspanning te leveren, dat wi j toch 
iets moesten doen in relatie met het 
BRT-gebeuren. 

Hij vroeg of dit nu niet de optimale 
aanwending was. Dat is waar en dat 
vind ik ook een eerlijke zaak. Dit is 'de 
as van de sigaar uit eigen doos' 
genoemd. Zo is het, geloof ik, niet. 
Dat u waar zijn als de nodige bedragen 
ook beschikbaar waren. Wij moeten 
namelijk afwegen hoe er meer 
bedragen gemobiliseerd kunnen 
worden, dus vragen wij ons af: als je 
bij die f50 miljoen nog eens f25 
miljoen lapt, dan moet er met die 
f200 miljoen toch iets goeds gedaan 
kunnen worden? Een aantal kamerle-
den meent ook dat dit mogelijk is, zij 

het dat zij om de termijn terug te 
dringen en de hele hoofddirectie mee 
te kunnen nemen, naar f250 miljoen 
gaan. Over dat verschil van inzicht 
moet zakelijk met elkaar gesproken 
kunnen worden. 

Ik wil echter op een ander aspect 
wijzen. Wij zaten bij de afweging - ik 
wil dit niet verhelen - ook met de 
vraag: hoever kun je gaan bij het 
overplaatsen van een arbeidsplaats, 
dus niet bij het scheppen van een 
nieuwe, natuurlijk met een kwalitatief 
uitstralingseffect en gebaseerd op 
toezeggingen uit het verleden - ik 
geef dit ronduit toe - in een afweging 
tegen bezuinigingen, zo niet ontslagen, 
elders? 

Wi j moeten onze begrotingsmutaties 
immers tegenwoordig nogal eens 
uitdrukken in aantallen onderwijzers, 
leerlingverpleegsters en dergelijken. 
Dat is een vrij harde maatstaf, als je je 
dit goed realiseert. Ik zal nu niet hier 
voorrekenen wat f 1 miljoen in termen 
van de begroting betekent als er 
wordt teruggedrongen. In de huidige 
situatie wordt er teruggedrongen en 
kun je buiten maatregelen die de 
werkgelegenheid raken heel moeilijk 
middelen mobiliseren. Wij vonden het 
dus heel eerzaam om wat te passen 
en te meten. 

Wij zeiden: laten wij f125 miljoen 
via de bekende twee stappen naar 
f200 miljoen ophogen en laten wi j 
vervolgens tot de PTT zeggen - ik 
antwoord hiermee op een vraag van 
de heer Schutte en anderen - dat deze 
misschien formeel nog wel recht heeft 
op f75 miljoen op despreidingskosten, 
maar dat dit beter geschrapt kan 
worden. Anders worden die f200 
miljoen aangetaste kosten uit het 
verleden. Die f200 miljoen zijn dan in 
ieder geval beschikbaar voor de 
operatie in de toekomst. 

Wi j meenden dat wi j voor die f 200 
miljoen in een afweging aan een zeer 
behoorlijke spreidingsvariant zouden 
komen. Niemand kan beweren, ook ik 
niet, dat dit in alle details kan worden 
vastgesteld. Onze gedachte was dan 
ook: uitwerking van plannen volgens 
de hoofdlijnen en dan zal het verder 
wel blijken. Natuurlijk is een dergelijke 
opstelling vatbaar voor kritiek in het 
overleg, zoals reeds maandagochtend 
bleek met de heer Vonhoff en de 
zijnen en zoals nu in de Kamer blijkt. 

Uit de Kamer zijn er nu een aantal 
opvattingen over dit vraagstuk 
bekend. Sommige daarvan zijn in 
moties vervat. Zou het een slecht idee 
zijn om even voorzichtig te zijn met 
het trekken van definitieve conclusies? 

Er is voor het kabinet misschien 
reden, te aanvaarden dat er marge 
voor twijfel is. Op basis van twee 
criteria klopt ieder cijfer precies. Ik sta 
in grote lijnen achter het rapport, 
anders had ik daar mijn eigen besluit-
vorming niet op gebaseerd. 

Misschien zitten er zekere marges 
in. Over een standpunt van het 
kabinet wordt toch overleg gevoerd 
met de provincie respectievelijk de 
stad Groningen? Moet het kabinet het 
in wijsheid dan allemaal al precies 
bepaald en uitgerekend hebben? Na 
alle verwarring die wi j de afgelopen 
jaren hebben gehad, ben ik geneigd te 
zeggen: je moet wel een keer knopen 
doorhakken, maar als dat kan gebeuren 
in een sfeer van overleg - dat kost 
ook even tijd - dan moet je je dat 
gunnen. 

Dat is mijn houding. Daarvoor is 
materiaal aangedragen. Bepaalde 
argumenten vond ik sprekend, 
anderen hebben mij iets minder 
overtuigd. Dat bleek ook uit de reactie 
van de heer Scherpenhuizen. Die 
argumenten betroffen de cijfermatige 
aspecten. In zo'n overleg moeten 
natuurlijk bepaalde afwegingen 
worden gemaakt, financiële afwegin-
gen, termijnafwegingen enzovoort. 

Bij alle twijfel die ik heb over een 
aantal zaken die door de geachte 
afgevaardigden de heren De Beer en 
Eversdijk naar voren zijn gebracht, 
respecteer ik wel dat zij vanuit hun 
gezichtshoek en vanuit hun politieke 
prioriteiten, zekere grenzen hebben 
willen stellen. 

In die waardering kan ik ook de 
opvattingen van de commissaris van 
de Koningin, de heer Vonhoff, 
betrekken. Hij heeft meteen gezegd 
dat het hem niet gaat om alles, wat 
het ook kost, maar om het doorzetten 
van een operatie op een zorgvuldige, 
zo sober mogelijke wijze. In zijn visie 
moet het wel worden doorgezet. 

Ik neig tot het advies om niet te snel 
conclusies te trekken. Het kabinet kan 
toch niet verweten worden dat het te 
snel besluiten heeft genomen naar 
aanleiding van een rapport 
waaraan veel t i jd is besteed en 
waaraan veel mensen maanden lang 
hebben gewerkt? Kan de Kamer zelf 
na vier dagen zeggen dat er prima 
rekensommen voorhanden zijn en dat 
de definitieve beslissing kan worden 
genomen? Dit is uiteraard een advies. 
De Kamer kan zeggen dat in het 
kabinet zoveel ministers zitten, maar 
dat zij 150 leden heeft en dat zij dus 
doorgaat. Dan nemen wi j het oordeel 
over alle moties mee terug naar het 
kabinet en dan loopt het debat zo af. 
Dat kan natuurlijk ook. 

Tweede Kamer 
12 april 1984 Spreiding PTT 4437 



Lubbers 
De heer Van der Doef (PvdA): Over 
het punt van die 250 min. wil ik graag 
nog drie vragen stellen. 

In de eerste plaats de vraag of naar 
het oordeel van het kabinet binnen 
dat bedrag de in de motie-De Beer/ 
Eversdijk gevraagde spreiding valt te 
realiseren. 

In de tweede plaats de vraag of het 
kabinet bereid is om die financiering 
voor zijn rekening te nemen. 

In de derde plaats een vraag over 
de onzekerheid die nog steeds bestaat 
voor 1000 arbeidsplaatsen in de 
spreidingsoperatie. De minister-presi-
dent heeft via de 'wijzen uit het 
Noorden' de indruk gelaten - dat is 
tot nu toe niet voldoende teruggeno-
men - dat er 2000 verzekerd zijn en 
dat er 1000 afhankelijk zijn van nadere 
afspraken enzovoort. Dat is een 
onzekerheid die door hem moet 
worden weggenomen. Het gaat er 
hier om 3000 arbeidsplaatsen tot 1990 
te spreiden. 

Minister Lubbers: Ik wil met het 
laatste punt beginnen. De uiteenzetting 
van staatssecretaris Scherpenhuizen 
heeft ons overtuigd dat wij, als wij 
geen additionele middelen ter 
beschikking zouden stellen, zeer 
aanzienlijk onder de politieke doelstel-
ling van 3000 arbeidsplaatsen spreiden 
tot 1990, zouden blijven. 

Als het bij die budgettaire ruimte 
blijft, dan reikt men niet verder dan 
2000 arbeidsplaatsen. Wij vonden het 
belangrijk dat er iets werd uitgewerkt 
waardoor wij zouden komen op 3000. 
De heer Eversdijk heeft daar ook op 
gewezen.. Wij menen daarvoor een 
weg gevonden te hebben, door niet 
de allerduurste variant te kiezen, door 
de periode iets langer te maken en 
door de PTT een budget te geven, met 
de mededeling dat als het wordt 
overschreden dat moet worden 
opgevangen door de PTT. Iedereen 
heeft dan wat ingeleverd. Zo meenden 
wij met passen en meten aan 3000 te 
kunnen komen. 

Dat is natuurlijk pas veilig gesteld 
als bovenop de budgettaire bedragen 
van 150 miljoen ook de additionele 
bedragen er zijn. Dat is een afweging, 
die voor een deel gedaan moet 
worden door de minister van Econo-
mische Zaken, al of niet ondersteund 
door de Kamer, of dit een optimale 
aanwending is van gelden die anders, 
hoe dan ook, voor ander regionaal 
beleid beschikbaar zouden zijn. Dit 
lijkt mij een compleet en eerlijk 
antwoord op de tweede vraag van de 
heer Van der Doef. 

Ik ga nu naar zijn eerste vraag. Wat 
acht de regering mogelijk met die 250 
miljoen? Is de regering bereid meer 
dan 200 miljoen ter beschikking te 
stellen? Een antwoord op een derge-
lijke vraag vereist natuurlijk kabinets-
beraad, omdat er een afweging moet 
zijn tegen andere prioriteiten. Dat 
beraad is zelfs nodig als de zaak wat 
simpeler ligt en er sprake is van 
afweging tegen andere inspanningen 
in het regionale vlak. Het regionale 
motief weegt in deze operatie nu 
eenmaal heel zwaar. 

Als dat zo zou zijn, of als dat 
gedeeltelijk zo zou zijn, welke marges 
ziet het kabinet dan nog om de 
kwaliteit van het pakket, dat in de 
brief is genoemd, te verbeteren? 
Daarvoor is een onderzoek van de 
cijfers nodig. Ik heb reeds tot uitdruk-
king gebracht dat men van mij niet 
kan verwachten dat ik, door het 
enkele feit dat anderen het anders 
willen en het wellicht anders zien, 
aanneem dat die cijfers niet juist zijn. 
Dat vergt eerst een analyse. 

De heer Eversdijk (CDA): Mag ik, 
vooruitlopend op mijn tweede 
termijn, de minister-president een 
vraag stellen over de mogelijke 
beslissing of er meer geld beschikbaar 
wordt gesteld dan de 150 miljoen 
waarover wij nu spreken. Ik heb al een 
verschil gemaakt tussen de sigaar uit 
eigen doos en het werkelijke bedrag 
dat beschikbaar is, daarom is het 150, 
miljoen. Wij vragen dus 250 miljoen. 
Is de minister-president bereid deze 
zaak reeds morgen in het kabinetsbe-
raad aan de orde te stellen? 

Minister Lubbers: Ik zou er de voorkeur 
aan geven, gehoord de Kamer, eerst 
een nadere verificatie van de cijfers te 
hebben. Het gaat er daarbij dan 
natuurlijk niet om of ze op 5% 
nauwkeurig zijn. De cijfers zijn hier 
uiteengezet en verdedigd door de 
staatssecretaris. Ik weet niet of dat in 
de tweede termijn nog verder gaat. 
Naar mijn oordeel is het niet doenlijk 
- ik kan het mij althans niet voorstel-
len - dat het kabinet na zoveel 
maanden ineens binnen 24 uur zegt 
dat er iets anders is. 

Daarvoor moet een verificatieproce-
dure worden afgesproken door, als 
men dat wil, externe deskundigen of 
externe bureaus. Het lijkt mij weinig 
doelmatig de besluitvorming te 
splitsen in twee elementen, het 
politieke element, dat het laatste 
woord moet spreken over de bedragen, 
respectievelijk over de afweging van 
de bedragen voor een andere aanwen-
ding in het regionale beleid, en het 

cijfermatige element, het beschikken 
over een dossier waardoor de Kamer 
en wij vanuit dezelfde cijferbasis 
kunnen werken. Morgen lijkt mij 
daarom te vroeg. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 
eenderde van die in eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij ontkomen er niet aan 
in deze tweede termijn nog iets over 
de cijfers te zeggen, maar ik zal 
proberen er zo snel mogelijk doorheen 
te gaan om dan te komen tot de wat 
grotere politieke lijn. 

De staatssecretaris en de minister-
president hebben de berekeningen, 
die van onze kant op tafel zijn gelegd, 
niet direct aangevallen. Zij hebben 
wel hier en daar zeer kritische kantte-
keningen geplaatst. Een van de 
punten was het aantal van 950 
geclausuleerden, dat in die berekenin-
gen een belangrijke rol speelt. Ik wijs 
er overigens op dat dit geen gegeven 
van gisteren is, dit lag een jaar 
geleden al op tafel en het is toen niet 
bestreden. 

Als daar nu achteraf wel kritiek op 
komt, moet dat nog eens worden 
herzien, maar het is in ieder geval een 
getal dat destijds reële waarde had. 
Het ging namelijk om geclausuleerde 
plaatsen. Als de staatssecretaris zegt 
dat er desondanks toch nog afvallen, 
veroorloof ik mij, op te merken dat in 
dat geval de kosten alleen maar lager 
worden. Voor een geclausuleerde 
komt dan óf een vrijwilliger - die kost 
in ieder geval niet meer dan een 
geclausuleerde - óf een nieuwe 
sollicitant, waarvoor slechts f27.000 
behoeft te worden geïnvesteerd. Dan 
wordt berekening alleen maar 
gunstiger. 

Over de omvang van de staf rond 
de directieraad, de 1000 man, en de 
kosten die dit veroorzaakt, wil ik nog 
het volgende opmerken. Wij kwamem 
overigens op grond van de cijfers tot 
een aantal van 400, maar laten wij 
daar niet over twisten. Laten het er 
1000 zijn. De staatssecretaris zegt dat 
het gaat om 250 lagere functies en 
750 hoog gekwalificeerde functies. Ik 
mag veronderstellen dat die 250 
lagere functies niet meer kosten dan 
alle andere in de spreiding. 
Wanneer nu die 750 functies meerkos-
ten veroorzaken van 229 min., 
betekent dit dat voor die functies 
f305.000 meerkosten per plaats 
worden berekend. Voeg daaraan toe 
de f 117.000 die het normaal al zou 
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kosten en je komt voor die 750 
plaatsen op een verplaatsingsgeld 
van f422.000 per man of vrouw. Dat 
lijkt mij ongehoord hoog. Daar ligt 
nog een raadsel wat ook in dit debat 
niet is opgelost. 

Afgezien van deze cijfers en details, 
wil ik trachten wat meer structuur in 
dit debat te brengen. Ik wi l er als het 
ware een nieuwe wending aan geven. 
De regering zegt in haar brief dat voor 
200 min. 3000 man kunnen worden 
verplaatst, zonder de top. De Kamer 
doet het volgende aanbod - om het 
zo maar eens te noemen - : doe er 50 
min. bij en verplaats daarvoor ook die 
top. Ik zou wel eens wil len weten 
waarom die 750 hooggekwalificeerde 
functies niet voor 50 min. extra 
zouden kunnen worden verplaatst. 
Daar ligt in feite het meningsverschil 
over de cijfers. 

Als wi j het debat tot die essentie 
kunnen terugbrengen, hebben wi j al 
heel wat van de hele rijstebrijberg 
weggewerkt. Als de regering er nog 
eens goed over nadenkt, is het 
helemaal niet zo onwaarschijli jk dat 
die 750 'dure' mensen voor 50 min. 
extra kunnen worden verplaatst. Het 
getal van 250 min. is helemaal niet zo 
onwaarschijnlijk als je het zo bekijkt. 

In het begin van mijn betoog heb ik 
de minister-president gevraagd hoe 
hij denkt, de dreigende vertrouwens-
breuk met het Noorden te kunnen 
herstellen. Onzes inziens kan dat 
alleen maar door een duidelijke 
toezegging aan Groningen dat de 
spreiding integraal wordt uitgevoerd. 
Toch hoor ik nog eens graag van de 
minister-president wat zijn visie is op 
de verdere gang van zaken in dezen. 

De heer Van der Doef sprak een 
aantal twijfels uit naar aanleiding van 
onze motie. Met name ging het hem 
om het bedrag van 250 min. in relatie 
tot de eis van verplaatsing van de 
3000 man, plus de top. Wat ons 
betreft - ik spreek nadrukkelijk ook 
mede namens de heer Eversdijk - is 
die 250 exclusief de zogenaamde 
BRT-compensatie. Daar zit dus geen 
sigaar uit eigen doos in. 

Uit de tijd dat hij zelf staatssecretaris 
was, zal de heer Van der Doef zich 
ongetwijfeld nog herinneren dat hij te 
maken had met begrotingsposten die 
erop neerkwamen dat een bepaalde 
taak moest gebeuren voor een bepaald 
bedrag. Laat hij deze motie op die 
manier bezien. Wij zeggen: die 
spreiding moet voor dat bedrag 
gebeuren. Ik weet wel dat je je dan 
kunt afvragen wat er gebeurt als je 
het niet voor dat bedrag kunt doen, 

maar bij een begrotingspost is het 
immers ook zo dat je daarover pas 
een beslissing behoeft te nemen als 
dat feit zich ooit zou voordoen. Wij 
zeggen dat het gewoon voor dat 
bedrag moet kunnen; het is een 
taakstellend bedrag. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. Ik wil beginnen 
met een reactie op een opmerking 
van de minister-president over het 
spreidingsbeleid als geheel. De 
minister-president zei dat tal van 
spreidingen redelijk goed tot stand 
zijn gekomen tegen redelijke kosten. 
Daar ben het mee eens. Ik heb mijn 
oordeel mede gevormd op basis van 
de grote schare gemeenten die nog 
wat te goed hebben en die grote 
schare bewindslieden die intussen 
aan die gemeenten hebben laten 
weten dat ze zoeken naar oplossingen 
en dat het moeilijk is om binnen 
redelijke marges van financiën 
diensten over te plaatsen of nieuwe 
diensten te vestigen. 

Wij hebben gezien dat er tal van 
kunstgrepen zijn toegepast - ook in 
het verleden - om iets te spreiden wat 
er niet was, maar wat wel meetelde 
voor de spreiding. Wanneer wi j kijken 
naar de financiën die nu gereserveerd 
zijn voor het hele spreidingsbeleid 
buiten de PTT-directie om naar het 
Noorden, dan heb ik het gevoel dat 
betwijfeld mag worden of dit allemaal 
echt zo goed onderbouwd is. 

Dat leidt niet tot de conclusie dat je 
moet stoppen met dat spreidingsbe-
leid, zeker niet. Mijn conclusie is een 
andere: je moet het verbeteren. De 
wijze waarop en wanneer is een ander 
hoofdstuk, waarover wi j vandaag niet 
spreken. 

De minister-president zei dat er 
marges zijn van onzekerheid. Er is een 
wezenlijk verschil tussen een marge 
van onzekerheid en het kiezen van 
een verkeerde basis. Dat is juist. Hij 
zal met mij erkennen dat die marge 
van onzekerheid in deze berekeningen 
- die van het kabinet, door Groningen 
en door Kamerleden - buitengewoon 
groot is. Zeer onduidelijk is op welke 
basis die verschillen berusten. Je kunt 
daar lang over twisten en beter op 
studeren, maar het blijft *och een 
hoofdpunt. 

De minister-president moet de 
kwestie van de vestiging van de 
directieraad in Groningen opnieuw 
overwegen. Dat zal meer geld kosten. 
Dat is duidelijk. Toch was de afspraak 
met Groningen dat de directieraad 

daar zou komen, de top van het 
bedrijf, want Groningen zou de 
tweede 'schrijftafelstad' in het land 
worden. Dat word je niet als je daar 
een dependance vestigt. 

Groningen heeft vele slechte 
ervaringen met dependances. Die 
worden het eerst weer opgeheven, 
daar worden het eerst de beste 
arbeidsplaatsen weggetrokken. Als de 
top van de Centrale Directie in Den 
Haag blijft, dan werkt die als een 
magneet op de beste mensen en 
functies. 

Al heeft het kabinet de beste 
voornemens, dan nog zal blijken dat 
over een aantal jaren een 'drain' 
terugkomt vanuit Groningen. Hoe 
men nu overtuigd is van een voor het 
kabinet acceptabele variant, toch zal 
op den duur blijken dat het een 
teleurstelling wordt. 

Ik kom tot de antwoorden van de 
staatssecretaris. Hij zei dat de top 
maar 1 % uitmaakt. Dat getal is niet 
zo vreselijk belangrijk, het gaat om 
het gewicht en de uitstraling daarvan 
op het hele bedrijf en de gemeente 
Groningen en omgeving. Dat is wat 
ter discussie staat. 

Ik zal niet uitvoerig meer spreken 
over alle getallen. Toch is er veel 
onzekerheid. Nu zegt de staatssecreta-
ris dat 1 % meer vrijwill igers een 
bedrag van f5 miljoen betekent. Hoe 
kort is het geleden, dat hij zelf van 
mening was dat het f 11 miljoen was? 
Dat is geen verschil van een paar 
procent, dat is een verschil van een 
factor 2. 

Hoe kan dat nu ineens zo maar uit 
de lucht komen vallen? Wat is er dan 
gebeurd om die volgbereidheid te 
vergroten? Ik heb in eerste termijn 
gevraagd of het kabinet bereid is die 
premie van f10.000 te verdubbelen. 
Daar kun je veel geld mee verdienen. 
Dat scheelt erg veel aan wachtgelden. 

De staatssecretaris heeft gezegd dat 
het om een taakstellend bedrag gaat 
en dat de PTT een plan moet opstellen 
dat in het bedrag van f200 miljoen 
past. Mijn slotvraag is de volgende. 
Als de PTT nu na de uitwerking van 
het plan laat weten dat het niet kan 
voor dat bedrag, wat gebeurt er dan? 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! In de beantwoording 
van de bewindslieden zijn de argumen-
ten tegen de verplaatsing en tegen 
het spreidingsbeleid in feite niet aan 
de orde geweest. Ik vind het een 
treurige zaak dat de argumenten van 
de gemeente Den Haag en van de 
ambtenaren eigenlijk niet meer ter 
sprake komen. 
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Wat het antwoord van de bewinds-
lieden betreft heb ik de indruk dat het 
vooral een grote mist is die in cijfertjes 
wordt gevangen. Er blijft eigenlijk 
maar één argument over, namelijk het 
argument dat er arbeidsplaatsen van 
hoge kwaliteit naar het Noorden 
moeten. Dat zou weer andere hoog 
gekwalificeerde arbeid aantrekken. Ik 
vind dat een wat paternalistische 
opstelling, om het maar even zo te 
zeggen. Als er in Groningen arbeids-
plaatsen van hoge kwaliteit moeten 
komen - ik denk dat veel mensen daar 
behoefte aan hebben - dan zou bij 
voorbeeld de versterking van de 
universiteit van Groningen een zeer 
goede aangelegenheid zijn. 

Ik heb slechts een korte spreektijd 
tot mijn beschikking en daarom zal ik 
maar een tweetal vragen stellen. 

Ik heb in eerste termijn gevraagd of 
het voorstel iets te maken heeft met 
het rapport van de commissie-Swart-
touw. De staatssecretaris zei daarop: 
neen. Dat was een duidelijk antwoord. 
Verder kregen wi j berekeningen 
voorgeschoteld, waaruit moet blijken 
dat in verband met de bezuinigingen 
wordt geprobeerd, de verplaatsing zo 
goedkoop mogelijk te laten verlopen. 
Dat wi l zeggen dat nu ook andere 
functies dan die van de topdirectie 
aan de orde komen. Dit betreft het 
kostenaspect. 

Nu ontbreekt echter hoe dit plaatje 
zal passen in de reorganisatie van de 
PTT. Ik denk dat dit voor de komende 
tien jaar moet worden aangegeven. 
Voorts ontbreekt het gegeven hoe dit 
plaatje past in het werkverband dat 
eruit zal rollen. Je kunt toch niet 
zeggen: laten we de goedkoopste er 
maar naar toe sturen. Ja, dan neem ik 
aan dat de bestellers worden uitgeko-
zen. Dat lijkt mij echter een vreemde 
zaak. Graag heb ik hierop dus een 
antwoord. 

Het gaat om een bedrag van f200 
miljoen, waarin opgenomen f50 
miljoen vanwege de vervanging van 
de BRT. Het argument daarbij is dat 
het alles heeft te maken met het 
regionaal beleid. Dat zou je zo kunnen 
noemen. Het regionale beleid is echter 
altijd losgemaakt van het spreidings-
beleid. Anders gezegd, het spreidings-
beleid was altijd een apart project. Nu 
worden beide zaken echter aan elkaar 
gekoppeld. Daarmee wordt het 
Noorden wel degelijk een sigaar uit 
eigen doos verkocht! 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 

voor hun antwoord. De staatssecretaris 
en de minister-president hebben 
beiden gereageerd op mijn concrete 
vraag over wat ik maar de oude 
vorderingen zal noemen. Ik kwam 
uiteraard tot deze vraag naar aanlei-
ding van het rapport dat nog van 
recente datum is en waarin de oude 
vordering nog steeds open stond. 
Moet ik uit het antwoord opmaken dat 
in het kader van de recent genomen 
kabinetsbesluiten de oude vordering 
is afgeschreven en dat dit verklaart 
dat zij nog in het rapport voorkwam? 

Ik kom tot de hoofdzaak. Ik heb 
begrepen dat er voor het kabinet 
sprake is van een dubbele taakstelling. 
Kort gezegd komt het erop neer dat er 
voor 3000 mensen nog f200 miljoen 
te besteden is. Het zijn twee poten 
van één taakstelling. Daarbij staat het 
niet bij voorbaat vast dat beide poten 
recht zal kunnen worden gedaan. De 
minister-president heeft eigenlijk twee 
uitwegen genoemd, mocht het nodig 
zijn een uitweg te vinden. Enerzijds is 
er de mogelijkheid van een verlenging 
met twee jaar. Anderzijds is de uitweg 
van een onverhoopte overschrijding. 
Deze overschrijding komt dan nietten 
laste van dit budget, maar ten laste 
van de PTT. 

Ik denk dat dit een zaak is die in het 
hele pakket bespreekbaar zou moeten 
zijn. Dat brengt mij tot de suggestie 
die de minister-president aan het 
einde van zijn betoog op tafel legde, 
namelijk dat de zaak nog eens 
concreet op een rij moet worden 
gezet en dat zij besproken moet 
worden met de provincie en de 
gemeente Groningen. Ik meen dat dit 
een essentieel punt is. Er is hier 
steeds gezegd dat er sprake is van 
oude toezeggingen. 

Dat is naar mijn mening ook 
terecht. Als toezeggingen opnieuw op 
hun waarde geschat moeten worden 
en als zij wellicht een nieuwe inhoud 
moeten krijgen, dan kan dat alleen 
maar gebeuren in optimaal overleg 
met de partners; in dit geval de 
provincie en de gemeente Groningen. 
Het had wellicht al moeten gebeuren, 
maar het moet nu in ieder geval 
gebeuren. Het lijkt mij ook het beste 
dat daarvoor alle ruimte wordt 
geboden en dat het kabinet na 
afronding van het overleg concreet 
rapporteert in hoeverre het mogelijk 
is, beide elementen van de taakstelling 
te realiseren en wat daarvan de 
consequenties zijn. Wij kunnen de 
zaak dan definitief beoordelen. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de beantwoording van de 
vragen. Ik kan de minister van Verkeer 
en Waterstaat daar niet in betrekken, 
want zij heeft het woord niet gevoerd. 
Toch is ook zij verantwoordelijk, 
gezien de duidelijke medeonderteke-
ning van de brief van 9 april en de 
bijlage daarbij: het rapport van de 
werkgroep. 

De minister-president sprak over 
een nadere verificatie van het rapport. 
Het kan zijn, zo zei hij, dat de staatsse-
cretaris met zijn rapport voor een 
groot deel gelijk heeft. Dus misschien 
voor een deel ook niet. Daaruit 
concludeer ik, dat het kabinet zelf ook 
is gaan twijfelen aan het cijferwerk. 
De minister-president vroeg eigenlijk 
aan de Kamer, nu niet te snel te 
oordelen en - zo proef ik het althans -
niet de fout te maken die het kabinet 
mogelijk wel gemaakt heeft. 

Ik kan mij voorstellen dat de Kamer 
dit doet, maar mocht blijken dat de 
aan de Kamer gegeven informatie niet 
hard genoeg is, dan kan het politieke 
oordeel daarna natuurlijk ook niet 
hard genoeg zijn. Als een door het 
kabinet ingestelde werkgroep niet de 
juiste cijfers weet te presenteren, is 
dat een ernstig politiek feit, zeker 
gezien in het licht van vroeger 
gegeven cijfers. 

Ik heb nog twee vragen. Als de 
Kamer vandaag geen eindoordeel zou 
geven, betekent dit dan voor het 
kabinet dat de overplaatsing van de 
gehele hoofddirectie weerterdiscussie 
staat? Is het kabinet bereid de 50 
miljoen BRT-gelden in dit spreidingska-
der te herzien? 

Als de Kamer niet te overhaast te 
werk mag gaan en oordelen, mag van 
het kabinetten minste gevraagd 
worden, ook alle zaken weer te 
heroverwegen. 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor het uitvoerige antwoord. Ik heb 
nog een aantal opmerkingen . 

In de eerste plaats betreft dit de 
overplaatsing van de directieraad. Ik 
heb de suggestie gedaan, die directie-
raad als eerste over te plaatsen, ervan 
uitgaande uiteraard dat die ook 
overgeplaatst wordt. In 1985 is het 
gebouw klaar en in 1986 zou de 
bestuurskern er al kunnen zitten. Dit is 
dan gelijk een antwoord voor de heer 
Van der Doef die bang was dat als er 
niet voldoende geld zou zijn, de 
directieraad niet over zou gaan. Indien 
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Eversdijk 

uit zou komen waarvoor hij enigszins 
vreesde - hoewel hij ook naar veel 
lagere kosten wil - dan zou de 
directieraad er in ieder geval al zitten. 

Op het bedrag in onze motie is 
collega De Beer al voldoende inge-
gaan. Toch wi l ik er nog een zin aan 
wijden. Inderdaad is het een taakstel-
lende zaak. Ik wi l nog eens nadrukkelijk 
zeggen dat het geen ontbindende 
voorwaarde is, maar aan de andere 
kant ook geen blanco cheque. Wij 
hebben er nu een prijskaartje aange-
hangen. 

De motie van collega De Beer en 
mij, behoeft nog een heel kleine 
wijziging. Ik wilde namelijk aan het 
dictum punt c. iets toevoegen. Daar 
staat: het overleg met de Bestuurscorrv 
missie Noorden des Lands, enzo-
voorts. Wij wil len daaraan toevoegen: 
en de gemeente Groningen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie De Beer/ 
Eversdijk (12831, nr. 59) is in die zin 
gewijzigd, dat punt c van het verzoek 
aan de regering thans luidt: 

het overleg met de Bestuurscommissie 
Noorden des Lands en de gemeente 
Groningen op bovengenoemde basis 
voort te zetten. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 62 (12 831). 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook van het onderzoek, 
waarover de minister-president sprak 
en waarover ik suggererenderwijs een 
aantal opmerkingen heb gemaakt, zeg 
ik dat het 1, geen opschortende 
werking en 2. geen ontbindende 
voorwaarden mag inhouden. 

Voor mijn volgende punt richt ik mij 
speciaal tot de staatssecretaris. Hij 
ging immers, althans voor mij , iets 
nieuws opvoeren. Hij zei namelijk dat 
de top uit 1000 man zou bestaan. Nu 
zal er wel een discussie gewijd 
kunnen worden aan de vraag wat wel 
en wat niet de top en de Directieraad 
is. Ik voer voor het gemak het begrip 
'bestuurskern' in, want daarover is bij 
hetal of niet meegaan altijd gesproken. 

Die bestuurskern zou bestaan uit 
om en nabij 500 mensen. Het zou nu 
ineens om 1000 mensen gaan. Dit 
getal is ons nooit medegedeeld. In 
geen enkel overleg is dit getal ge-
noemd. Uit mijn informatie blijkt dat 
dit getal ook niet naar voren is 
gebracht tijdens overleg met het 

Noorden, zelfs niet ti jdens het overleg 
van afgelopen maandag! Het verschil 
tussen variant 1 uitvoeringsplan en 
variant 3 uitvoeringsplan - bij beide 
plannen gaat het om 3000 plaatsen; 
het ene plan inclusief bestuurskern, 
het andere plan exclusief bestuurs-
kern - bedraagt 200 miljoen. Bij het 
ene uitvoeringsplan gaat het namelijk 
om 340 miljoen en bij het andere 
uitvoeringsplan gaat het om 142 
mil joen. Bij 500 mensen voor de 
bestuurskern gaat het dus om 4 ton. 
Dat is onze berekening. Ik ben een 
simpele rekenmeester. Ik denk echter 
wel dat het ongeveer klopt. Er zijn bij 
mij nooit andere gegevens bekend 
geweest! 

De staatssecretaris heeft gezegd dat 
in het plan van het kabinet hoog 
gekwalificeerde mensen meegaan. Ik 
neem aan dat de 1000 mensen die de 
staatssecretaris noemde, hoog 
gekwalificeerd zijn. Waar haalt de 
staatssecretaris dan in godsnaam 
andere hoog gekwalificeerden 
vandaan? Wat voor gekwalificeerden 
bedoelt hij? Het gaat hier niet om de 
500, maar om de 1000 mensen. Deze 
mensen gaan in het plan van de 
staatssecretaris niet mee. Waar 
komen deze mensen dan vandaan? Je 
kunt dit wel zeggen, maar het kan niet 
bij verbaal geweld bli jven! 

Ik wil de staatssecretaris een 
concrete, politieke vraag stellen. Is hij 
gezien de bevestiging van de spreiding 
in het regeerakkoord en de regerings-
verklaring en gelet op de discussies in 
de Tweede Kamer, niet met mij van 
mening dat het onverantwoord is met 
andere voorstellen dan '3000 inclusief 
directieraad' te komen en dat elke 
poging daartoe door de Kamer zal 
worden getorpedeerd? 

Ik wil nog ingaan op de Haagse 
situatie. Den Haag neemt, ten aanzien 
van andere grote steden, een uitzon-
deringspositie in, met name ten 
opzichte van de 2% operatie. Den 
Haag is dè schrijftafel van het land. 
Om te proberen die situatie te verbe-
teren, heb ik de eer u, mijnheer de 
Voorzitter, een motie te overhandigen. 
Deze motie is mede-ondertekend door 
de collega's Van der Doef, De Beer en 
Tommei. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Eversdijk, 
Van der Doef, De Beer en Tommei 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de toch al slechte 
economische ontwikkeling in de regio 
Den Haag nog versterkt wordt door de 
spreidingsoperatie van de Centrale 
Directie PTT naar het Noorden des 
Lands; 

verzoekt de regering, een gestructu-
reerd overleg te starten met de regio 
Den Haag om plannen te ontwerpen 
om tot verbetering te komen van de 
slechte sociaal-economische situatie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 63 (12 831). 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister-president heeft 
gezegd: Wij hebben cijfers, de Kamer 
heeft cijfers, Groningen heeft cijfers 
en er zullen nog wel meer cijfers zijn; 
laten wi j eens gaat zitten en de 
getallen nog eens rustig bekijken. Het 
was gezellig vandaag, maar wij 
moeten nu geen beslissingen nemen, 
aldus de minister-president. 

Zo kan het debat vandaag niet 
eindigen, althans voor zover het de 
besli ssingen betreft die wi j nemen. 
Uiteraard neemt het kabinet zijn eigen 
beslissingen op het moment dat het 
die beslissingen wénst te nemen. Wij 
willen onze motie in stemming 
brengen. De minister-president heeft 
gelukkig zelf ook gezegd dat hij 
twijfelt aan de cijfers. 

De waarheid begint altijd met 
twi j fe l ! Een bekende uitdrukking in 
winkeliersverband is 'mag het ietsje 
meer zijn of mag het ietsje minder 
zijn'. Daar gaat het ons natuurlijk niet 
om. Het gaat om 3000 plaatsen en de 
bestuurskern in 1990. Eerst moet de 
directieraad gaan. Het prijskaartje 
hangt er wat ons betreft aan! 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ikdankde bewindslieden 
voor de beantwoording. Ik dank in het 
bijzonder de minister-president. Hij 
heeft een boeiende uiteenzetting 
gegeven. Ik wil enkele vragen en 
uiteindelijk enkele conclusies naar 
voren brengen. 

Ik wi l met name de staatssecretaris 
enkele vragen stellen, die ik eigenlijk 
liever bij interruptie had willen stellen 
omdat zij dan direct beantwoord 
waren! Als de staatssecretaris nu 
geen antwoord kan geven op mijn 
vragen, verneem ik een en ander 
graag later. Het is buitengewoon 
relevant, ook voor het nieuwe reken-
werk, of de mutaties binnen de 
centrale directie wel of niet gerekend 
worden tot de geclausuleerden. 
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Van der Doef 

Ik zal een voorbeeld geven. De heer 
Wit - de nieuwe directeur-generaal -
gaat een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aan. Wij zijn er altijd van uitgegaan 
dat deze een dergelijke clausule zou 
bevatten. Als het hier niet het geval is, 
geldt dit wellicht voor vele honderden 
arbeidsovereenkomsten! Graag 
verneem ik hieromtrent een nadere 
verklaring. 

Hoe is te verklaren, dat er nu ineens 
geen sprake meer is van 100 mutaties 
per jaar die zullen zijn geclausuleerd? 
Op 30 juni was dit ook de persoonlijke 
opvatting van de staatssecretaris. Dat 
is nu kennelijk niet meer het geval! 

Mijnheer de Voorzitter! Wij worden 
het vandaag over het rekenwerk niet 
eens. Zo mogelijk moeten externe 
deskundigen worden ingeschakeld. Ik 
heb een suggestie gedaan: vraag de 
heer Peschar of hij dat rekenwerk kan 
doen. De cijfers zullen dus nog 
komen. Vandaag moeten echter toch 
politieke besluiten worden genomen. 

Ik kom nu te spreken over de kern 
van het besluit van het kabinet. Het 
valt mij daarbij op dat het besluit 
uitsluitend een financiële randvoor-
waarde heeft. Die f200 miljoen is 
namelijk taakstellend. Overige 
randvoorwaarden zijn er niet. 

Er is alleen een negatieve randvoor-
waarde. De regering behoeft de 
Cent rale Directie dus niet te spreiden. 
Zij moet wel proberen de spreiding zo 
gekwalificeerd mogelijk en zo snel 
mogelijk te doen. Andere randvoor-
waarden of andere taken zijn er echter 
niet gesteld. 

Wat betekent dat feitelijk? Het 
betekent dat de uitvoering van de 
spreiding feitelijk bij de PTT komt te 
liggen. Gelet op het uitgangspunt van 
het kabinet in de opdracht geldt dit 
zowel voor de kwaliteit als voor het 
uiteindelijke aantal en het tempo 
waarin de spreiding zal plaatsvinden. 
Dat vind ik niet juist, want de bewinds-
lieden, het kabinet en ook het parle-
ment dragen daarvoor de verantwoor-
delijkheid. Daarom vind ik dat er meer 
duidelijke uitgangspunten moeten 
komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in dit 
debat natuurlijk geen verklaring 
gekregen voor de bezuiniging van 
f350 miljoen die kan worden bereikt 
door een bepaalde categorie - bij 
nadet inzien gaat het om 1000 
functionarissen - niet te spreiden en 
1000 anderen, van een iets lager 
niveau wel te herplaatsen. Hoe dat 
f350 miljoen kan besparen, ontgaat 
mij nog steeds. 

De heer Eversdijk (CDA): Zeker nu het 
om 1000 functionarissen gaat. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het is 
volstrekt onbegrijpelijk! Wij zullen 
hierover echter nog wel eens een keer 
spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Van verschil-
lende kanten is de staatssecretaris 
gevraagd: 'Hoeziet u nu deze spreiding 
in relatie tot de gigantische manage-
ment-problemen die er bij de PTT 
zijn?' De staatssecretaris heeft hierop 
niet geantwoord. Ik betreur dat. 
Blijkbaar is de vraag niet van toepas-
sing. Het is teleurstellend! 

Mijnheer de Voorzitter! De Kamer 
moet beslissingen nemen. Zij moet 
dat ook doen over de financiën, 
hoewel dit wat mij betreft niet 
noodzakelijk is vanwege de onzeker-
heid die er ook met betrekking tot de 
financiën bestaat. Ik zal de Kamer de 
gelegenheid geven voor een beslis-
sing. Daartoe dien ik de volgende 
motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Doef en Tommei wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

verzoekt de regering, de overeengeko-
men spreiding van 3000 arbeidsplaat-
sen van de centrale directie van de 
PTT inclusief de directieraad in 1990 
te voltooien, onverkort uit te voeren, 
en voorde financiering ervan volledige 
verantwoordeli jkheid te aanvaarden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 64(12 831). 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog een toelichting 
geven op deze motie. Wat wordt 
hiermee uitgesloten? Zoals gezegd, er 
kan nog geen uitspraak gedaan 
worden over wat de spreiding 
uiteindelijk kosten zal of kosten mag. 
Ik zou daarover ook geen wijs woord 
kunnen zeggen. 

De motie sluit uit dat er kosten 
worden doorgeschoven naar de PTT. 
Die suggestie heeft de minister-presi-
dent gedaan. Ik vind dat dat niet kan. 
Wij hebben duidelijk in de Kamer 
afgesproken welke kosten de PTT zal 
dragen en welke kosten voor rekening 
van het Rijk komen. Men kan dus nu 
niets doorschuiven naar de PTT. 

De motie sluit voorts de sociale 
tweedeling uit die in het bedrijf zou 
plaatsvinden als het voorstel van het 
kabinet wordt uitgevoerd. Die tweede-
ling kan niet. Ik heb dat eerder 
gezegd. Ik vind daarom dat ook 
vandaag die tweedeling door de 
Kamer moet worden uitgesloten. 

Ten slotte onderstrepen wi j hiermee 
onze hoop - het betreft niet het 
geringste probleem - dat het kabinet 
het door ons gevraagde structurele 
overleg met de regio Den Haag zal 
starten en dat inhoud zal geven. De 
problemen zijn daartoe groot genoeg. 
De zaak is ook van veel betekenis. Het 
belangrijkste is uiteraard dat vandaag 
het parlement een bindende uitspraak 
doet over de spreiding en over de 
kwaliteit, de kwantiteit en het tempo. 

D 
De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil mij beperken tot twee opmerkin-
gen. Ik wil allereerst mijn steun 
betuigen aan de suggestie die de heer 
Eversdijk hier namens het CDA deed, 
namelijk dat de hoofddirectie eerst 
naar Groningen moet verhuizen. Als 
dat gebeurt, zullen wi j ons mijns 
inziens aanmerkelijk minder zorgen 
behoeven te maken over de rest, die 
volgt dan wel. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Is er misschien een 
huisvestingsprobleem in Groningen? 
Ik vond de suggestie van de heer 
Eversdijk ook een goede. Het betekent 
echter wel, dat men de Centrale 
Directie eerst ergens anders moet 
onderbrengen voordat zij definitief 
gehuisvest kan worden. Het is maar 
een kleinigheid. 

De heer Scholten (Groep Scholten/-
Dijkman): Het iszekergeen kleinigheid. 
Het is heel belangrijk. De heer Eversdijk 
heeft echter zojuist uiteengezet dat de 
planning van de bouw zodanig is dat 
de hoofddirectie uiterlijk in 1986 
overgeplaatst kan worden. Mocht 
hierover echter twijfel bestaan, dan 
zijn wij in de gelukkige omstandigheid 
dat de staatssecretaris deze kan 
wegnemen. Ik leg deze zaak aan de 
regering voor. 

Ik vind de benaderingswijze van de 
heer Eversdijk om eerst te beginnen 
bij de kop en niet bij de staart, omdat 
de staart vanzelf zal volgen, een 
goede. Als de heer Eversdijk een en 
ander verkeerd ziet, dan zondig ik 
ditmaal te zamen met hem. Ik wacht 
het af. 

Over de kostenfactor wil ik het 
volgende opmerken. De heer Eversdijk 
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Scholten 

heeft wat deze factor betreft enige 
mist doen ontstaan, door te zeggen 
dat het bedrag van f250 min. noch 
een ontbindende voorwaarde noch 
een blanco cheque is. Hiertussen zit 
ruimte. Dit betekent, dat wanneer een 
en ander niet kan worden gerealiseerd 
voor dat bedrag, het in de gedachten-
gang van het CDA ook niet automatisch 
zeker is dat een en ander zal doorgaan. 
Er moet dan opnieuw gediscussieerd 
worden. De zekerheid waarom het 
noorden van het land vandaag vraagt, 
wordt hiermede niet geboden. De 
minister-president heeft natuurlijk 
gelijk als hij zegt dat wanneer men 
geld uitgeeft voor de een, men zeker 
vandaag moet weten dat het niet voor 
de andere kan zijn. Hij sprak hierover 
roerend. Het naar het Noorden 
overplaatsen zal zijns inziens niet 
meer arbeidsplaatsen voor Nederland 
creëren. Op korte termijn zou dat zelfs 
kunnen betekenen, vermindering van 
arbeidsplaatsen elders. 

Ik wi l de suggestie doen, de globale 
lastenverlichting voor het Nederlandse 
bedrijfsleven voor 1985 te bezien. Wij 
zijn absoluut niet zeker dat het tot 
vorming van meer arbeidsplaatsen zal 
leiden. Ik kan hier nu het hele verhaal 
niet herhalen, stel dat ik daartoe in 
staat zou zijn, maar dat is ook niet het 
geval. Ik zoek bij het door mij voorge-
stelde toch een aanknopingspunt om 
de onzekerheid weg te nemen die ik 
proef in het betoog van de heer 
Eversdijk. Ik dien daarom dezelfde 
motie in als de heer Eversdijk, met 
uitzondering van punt b. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat met betrekking tot 
de spreiding van de centrale directie 
van de PTT behalve aantal en kwaliteit 
van de arbeidsplaatsen ook de 
continuïteit en geloofwaardigheid van 
het beleid van opeenvolgende 
kabinetten jegens het Noorden des 
Lands in het geding is; 

overwegende, dat een dreigende 
vertrouwensbreuk tussen het kabinet 
en de noordelijke provincies moet 
worden voorkomen; 

overwegende, dat overigens de 
regionale arbeidsmarktcomponent 
nog steeds een spreiding van 3000 
hoogwaardige arbeidsplaatsen van de 
centrale directie van de PTT rechtvaar-
digt; 
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verzoekt de regering: 
a) de spreiding van 3000 arbeidsplaat-
sen van de centrale directie inclusief 
de directieraad onverkort voort te 
zetten, zoals overeengekomen met de 
noordelijke instanties, zodat deze in 
1990 is voltooid; 
b) het overleg met de Bestuursconv 
missie Noorden des Lands en de 
gemeente Groningen op bovenge-
noemde basis voort te zetten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 65 (12 831). 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat en de 
minister-president. Het heeft mij 
enigszins verbaasd dat de eerste 
ondertekenaar van de brief, de 
minister van Verkeer en Waterstaat, 
niet aan het debat heeft deelgenomen. 
Cruciaal in dit debat, is het voorstel 
van de minister-president om de 
definitieve beslissing nog even ui t te 
stellen om de cijfers nog eens te 
kunnen bezien en tot hernieuwd 
overleg te komen met de noordelijke 
provincies. Hij wilde tot een zo 
verantwoord mogelijke beslissing 
komen. Dat is natuurlijk een alleszins 
redelijk voorstel. Ik vraag mij echter af 
hoe waardevol dan de cijfers zijn die 
wij hebben ontvangen. 

Hoe lang gaat die onzekerheid nog 
duren? Hoe lang denkt het kabinet 
nodig te hebben om tot een verant-
woorde doorrekening te komen? Ik 
stel vast dat de operatie van de 3000 
arbeidsplaatsen wordt doorgezet. Dat 
is in ieder geval niet meer voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. 

Is het kabinet nu in principe bereid 
om ook de top van de PTT naar 
Groningen te laten verhuizen tegen 
een aanvaardbare prijs? Ik heb in dit 
debat begrepen dat het zuiver budget-
taire consequenties waren die aan de 
beslissing ten grondslag lagen. Is het 
kabinet bereid de top naar Groningen 
over te plaatsen als de cijfers gunstig er 
uitvallen? 

Is het kabinet bereid bij een nadere 
beschouwing.ook de nadelige effecten 
voor de regio Den Haag te laten 
meewegen in een soort kosten-baten-
analyse van deze operatie? Zal het de 
Kamer daarover informeren? De 
suggestie in de motie van de heer 
Eversdijk voor het openen van een 
gestructureerd overleg met de regio 
Den Haag, ondersteun ik van harte. Ik 
besluit met de wens dat er zo snel 
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mogelijk voor alle betrokkenen 
duidelijkheid ontstaat. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Voorzitter! 
Ik dank de staatssecretaris en de 
minister-president voor de uitvoerige 
en dikwijls zeer gedetailleerde 
beantwoording. Deze heeft bij mij 
echter enige vragen opgeroepen. De 
minister-president memoreerde dat 
ongeveer een jaar geleden in de 
boezem van de ministerraad de 
gedachte is gerezen dat het well icht 
anders zou gaan met de verhuizing 
van de PTT naar Groningen. Dat is 
een belangrijke mededeling. In de 
tussentijd heeft de staatssecretaris 
nogal eens in den lande gesproken, 
heeft hij een begroting behandeld en 
heeft hij meerdere malen een monde-
ling overleg met de Kamer gevoerd. 

In al deze ontmoetingen hebben wi j 
nauwelijks een voorbehoud gehoord 
met betrekking tot deze zaak. Dat er 
mogelijk iets anders zou gebeuren 
dan wat ons bekend was, weten wi j 
pas sinds enkele dagen. Er is hard op 
gestudeerd, er is een werkgroep 
geweest, er is een commissie geweest, 
er is veel werk verricht, maar dat is tot 
ons niet helemaal doorgedrongen. 
Misschien hebben wi j geen antenne 
hiervoor gehad, maar ik zou graag 
een nadere verklaring horen hoe het 
mogelijk is dat wij in de waan gelaten 
zijn dat alles gewoon zou doorgaan. 

Ik heb een fractiegenoot de heer 
van Dis die financieel goed onderlegd 
is, die vier jaar geleden al gevraagd 
heeft om alternatieven. Die alternatie-
ven konden toen onmogelijk gegeven 
worden. Het zou vertragend werken. 
Nu krijgt hij echter wel zijn zin! 
Volledig! Dat is dus wel te waarderen. 
Maar goed, de alternatieven zijn er 
nu. Bovendien zijn toezeggingen 
gedaan over het gebouw en de 3000 
arbeidsplaatsen. 

Er zijn echter ook bepaalde zaken 
die niet doorgaan, bij voorbeeld het 
verplaatsen van de centrale directie. 
Dat is toch het herroepen van een 
edict? Ik heb in eerste instantie al 
gezegd dat dat een historisch belaste 
zaak is. Als wij het been weer in het 
lid willen krijgen, moet optimaal 
overleg plaatshebben. Het gaat mij 
niet om de laatste cijfers, er moet 
weer sprake zijn van goede verhoudin-
gen en dat vraagt volledig overleg. 

Dat moet natuurlijk weer niet te 
lang duren; ik heb dat klemmende 
beroep van de minister-president op 
prijs gesteld. Het overleg moet 
structureel zijn, opdat wi j weer in 
goede bestuurlijke verhoudingen 
terechtkomen. 
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! 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! De regering is 
echt niet te benijden. Beleid voeren is 
in dezen moeilijk. Dat beleid voeren 
wordt moeilijker als steeds meer blijkt 
dat de grote politieke partijen op dit 
punt, waarschijnlijk op veel meer 
punten, geen visie hebben. In 1975 
pleitten zij voor spreiding van de 
werkgelegenheid over het hele land. 
Men behoorde op dat momemt te 
weten dat dit ten koste ging van de 
werkgelegenheid in Den Haag. Het 
CDA, de Partij van de Arbeid en de 
VVD hebben nu een motie ingediend, 
waarin de regering wordt gevraagd 
met plannen te komen om de slechte 
sociaal-economische situatie in Den 
Haag te verbeteren. Dat hadden zij 
toen moeten zien. Dat is het afschuiven 
van de problemen, waarvoor de grote 
partijen geen oplossing hebben, naar 
de regering toe. Misschien dat de 
regering ze erop kan wijzen dat het 
hele land die slechte sociaal-economi-
sche situatie heeft. Wij zien al jaren 
dat zij ook daarvoor geen oplossing 
hebben. 

Datgene wat de Centrumpartij in 
eerste instantie heeft gezegd, blijft 
staan: of de verhuizing naar Groningen 
in zijn totaliteit of terug. Er moeten 
dan heel andere beleidsmaatregelen 
komen dan verzoeken aan de regering 
om dit land uit de sociaal-economische 
put te halen. 

D 
Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! De kernvraag 
van de heer De Beer was of de top 
mee zou kunnen gaan voor 50 min. 
extra kosten. Daarop is moeilijk een 
antwoord te geven. Het staat of valt 
namelijk met het percentage volgbe-
reidheid. Als er een relatie wordt 
gelegd met het aantal geclausuleer 
den, dan kan het niet. Als er een 
hoger percentage volgbereidheid 
komt van boven de 40, dan kan er wat 
licht komen. Dan is die groep echter 
wel erg klein, want dan gaat het in 
wezen om die 1000. Je moet het dus 
erg sterk hebben van het percentage 
volgbereidheid. Het is moeilijk om dat 
op dit moment exact uit te rekenen, 
voor zover het uit te rekenen is. 

Een andere vraag van de heer De 
Beer ging over de extra kosten van de 
hoofddirecteursplaatsen. Het verschil 
tussen 557 min. en 328 min. is 
inderdaad 229 min. Je komt dan op 
een bedrag per arbeidsplaats van 
f229.000, niet op het bedrag van 
f422.000 waarvan de heer De Beer 

sprak. Het kost evenwel inderdaad 
meer. 

Er is gevraagd of het wegvallen van 
300 geclausuleerden niet tot kostenbe-
sparingen leidt. Het niet volgen van 
de functie door bepaalde groepen 
geclausuleerden leidt in Groningen 
tot extra kosten die verbonden zijn 
aan de vervanging van deze geclausu-
leerden. Deze kosten gaan uit boven 
de verplaatsingskosten. Indien deze 
groepen terecht op grond van hun 
status de clausule kunnen aanvechten, 
onstaan ook extra kosten in Den Haag 
door het wegvallen en de herplaatsing. 

De heer Tommei heeft vragen 
gesteld over de onzekerheid met de 
'volgers'. Hij vroeg waarom 1% meer 
bereidheid tot een bedrag van 5 min. 
leidt. Hij heeft gezegd dat ik dat een 
jaar geleden berekende op 11 min. In 
het verleden werden de kosten ten 
onrechte alleen toegeschreven aan de 
gevolgde respectievelijk de niet-ge-
volgde functies. De ervaring heeft 
geleerd dat veel kosten verbonden 
zijn aan alle functies. 

Dit deel van de kosten geeft geen 
besparing bij verhoging van het 
bereidheidspercentage. De f5 min. is 
dus in wezen een uitvloeisel van de 
studie die wij hebben gehad. Gegevens 
veranderen natuurlijk. Het aantal 
geclausuleerden zou 200 per jaar zijn, 
werd een jaar geleden aangenomen. 
Nu is dat beduidend minder. 

De heer Tommei (D'66): Ik noteer dat 
het grote verschil van meer dan 100% 
berust op de ervaring van een maand 
of 9. Misschien kunnen wij de ervarin-
gen ter zake nog eens uitgesplitst 
krijgen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: De 
vraag is gesteld wat je kan doen om 
de volgbereidheid te vergroten. Zal 
verdubbeling van de premie een 
effect in dit opzicht hebben, is ge-
vraagd. Alles kan wel effect hebben. 
Het staat dan wel loodrecht op het 
betoog van andere sprekers, dat de 
kerstboom wat moet worden afge-
tuigd. Sinds het clausuleren van 
nieuwe medewerkers vanaf 1977 is er 
een betere voorwaarde voor volgbe-
reidheid ontstaan. Men kan evenwel 
bezwaren maken en die kunnen 
worden gehonoreerd. Voor allen die 
zijn of nog zullen worden verplaatst, 
is alle informatie ter zake van de 
woonplaats en woonomstandigheden 
beschikbaar. Verdubbeling van de 
premie gaat in tegen hetgeen in de 
Kamer wordt gezegd en gaat ook in 
tegen hetgeen ik zelf ter zake van de 
voorwaarden vind. Het pakket dat er 
nu ligt, moet voldoende zijn. 

De heer Tommei (D'66): Ik heb het 
voorstel om de premie te verdubbelen 
niet gedaan om een extra bal aan de 
kerstboom te hangen. Het is een heel 
nuchtere zakelijke afweging. Als je 
daardoor mensen vrijwillig laat gaan 
die het anders niet zouden hebben 
gedaan, verdien je die premie vele 
malen terug. Als men niet gaat, krijgt 
men ook de premie niet. Dan betaalt u 
niets extra's. Als men wel gaat, 
behoeft u geen wachtgeld te betalen 
en verdient u er ontzaglijk veel geld 
mee. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Dan 
wordt het spel naar de andere kant 
voortgezet: eerst lekker nee zeggen, 
en daarna toch ja zeggen om de 
premie te krijgen! 

De heer Tommei (D'66): Een nadere 
analyse hiervan zou best eens kunnen 
opleveren dat het gunstig is. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Dat 
is dan weer een analyse. 

Mevrouw Brouwer heeft gezegd dat 
een aantal argumenten niet aan de 
orde is geweest. Je zou in dat sprei-
dingsbeleid ook een stek moeten 
hebben voor de universiteit. Dat ligt 
ook in mijn bedoeling ter zake van het 
tweede computercentrum dat naar 
Groningen zou gaan. Ik denk ook aan 
de bouwplaats op universiteitsterrei-
nen. Je kan dan van elkaar profiteren 
en elkaar versterken. 

De vraag of Swarttouw invloed kan 
hebben, beantwoord ik bevestigend, 
maar ik denk dat die invloed marginaal 
zou zijn. Ik geef een voorbeeld. Er 
wordt vaak gezegd, dat de PTT een 
controle-apparaat heeft dat zelf de 
voorwaarden vaststelt en dat één van 
beiden eruit zou moeten. Je kan het 
ook als een gesloten eenheid eruit 
halen. Swarttouw geeft geen proble-
men. Wanneer dat wel gebeurt, 
moeten wij zo eerlijk zijn om met het 
bedrijf, met de bonden en met 
Groningen opnieuw contact te 
zoeken. 

De heer Schutte heeft goed begrepen 
dat de oude vordering is afgeschreven. 
De heer Lankhorst heeft gezegd, dat 
het niet de juiste cijfers waren. Dat 
vindt hij een ernstig politiek feit. Ik 
houd nog steeds staande dat de 
cijfers die op grond van de bestaande 
gegevens eruit zijn gekomen, goed 
zijn. Je kunt er met een stofkam 
doorgaan. 

Je kunt twisten over de volgbereid-
heid. Wanneer je over een andere 
volgbereidheid denkt, zul je er, 
ondanks het feit dat het f5 min. is, 
toch 5 hebben. Je kan diverse bena-
deringen kiezen. Ik hecht eraan hier te 
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Scherpenhuizen 

stellen, dat het een accuraat en 
degelijk stuk werk is geweest. 

De heer Eversdijk heeft gezegd de 
directieraad als eerste te plaatsen. 

De heer Scholten vroeg zo juist 
hoe het met de bouw zat. Als alles 
mee zit, gaat eind volgend jaar de 
eerste paal de grond in voor het 
hoofdgebouw in het stationsgebied. 
Twee jaar later zal de eerste oplevering 
plaatsvinden. Er valt echter wel te 
kijken naar het NEMEOG-gebouw, dgt 
eind volgend jaar klaar zal zijn. 

De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Technisch is die suggestie 
van de heer Eversdijk dus mogelijk? 

Staatssecreteratis Scherpenhuizen: 
Technisch is dit mogelijk. 

De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Ik hoop dat de heer Van der 
Doef dit ook heeft gehoord! 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Ik 
zeg heel uitdrukkelijk dat dit technisch 
mogelijk is en niet dat een bedrijf dit 
meteen kan verdragen. 

De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Bent u bereid om op de 
suggestie van de heer Eversdijk in te 
gaan? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Laten wi j nu eerlijk zijn en eerst 
afwachten in hoeverre de Centrale 
Directie op een gegeven moment naar 
Groningen gaat. 

De heer Eversdijk heeft gevraagd 
naar het niveau van de functies. Ik 
heb gezegd dat dit het gemiddelde 
niveau zal zijn, namelijk: 50% lager 
personeel, 25% middelbaar en 25% 
hoger personeel. Bovendien komt er 
een aantal nieuwe functies, bij 
voorbeeld op het gebied van de 
automatisering, de commercie, de 
technologische ontwikkeling, de 
opleiding en de organisatie. Deze 
functies hebben dus een behoor-
lijk niveau. 

De bestuurskern schijnt toch een 
mysterieuze aangelegenheid te zijn. 
Deze zou in een keer uit 1000 mensen 
bestaan, tot grote verwondering van 
de heer Eversdijk. Het door hem 
genoemde getal van 500 is mij in 
wezen niet bekend. De bestuurskern 
bestaat uit 750 mensen in de 'kern'-
functies plus 250 mensen als onder-
steunend personeel. Om die kern van 
1000 mensen zit dan de schil. Noch in 
het uitvoeringsplan noch in een van 
de alternatieven in het rapport is 
sprake van een bestuurskern van 
geringere omvang zoals door de 
heer Eversdijk genoemd. 

De kosten van de bestuurskern heb 
ik net behandeld in antwoord op een 
vraag van de heer De Beer. 

De heer Van der Doef vroeg of 
iemand, als deze naar een andere 
plaats gaat, geclausuleerd wordt. Er 
werd in feite gevraagd of de heer 
Wit was geclausuleerd. Als iemand 
vanuit het land naar de Centrale 
Directie wordt verplaatst, wordt deze 
geclausuleerd. Als iemand bij de 
Centrale Directie werkt en niet 
geclausuleerd is, wordt deze bij 
promotie binnen de Centrale Directie 
niet alsnog geclausuleerd. Dit om 
oude rechten van mensen optimaal 
te garanderen. Deze behoeven ook 
niet naar Groningen te gaan. 

De heer Van der Doef vroeg ook 
waarom er geen honderd geclausu-
leerden per jaar meer zijn. Door 
bevriezing van de personeelsformatie 
en de -2 %-operatie voor de stafafde-
lingen worden het aantal nu reeds niet 
meer gehaald. In de komende jaren 
zullen op aangewezen functies in 
totaal 150 geclausuleerden in dienst 
komen. In 1983 is het aantal geclausu-
leerden op aangewezen functies 
gestegen met circa 30 mensen. 

De heer Leerling wees op de 
onzekerheid. Wat het onderzoek 
betreft, moet er inderdaad zo snel 
mogelijk een bepaalde zekerheid over 
de cijfers komen, opdat wij daar goed 
mee uit de voeten kunnen. Dit geldt 
ook voor degenen die vandaag niet zo 
in die cijfers geloven. 

De heer Leerling (RPF): Gebeurt dit 
nog voor de zomer? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Die 
mogelijkheid zou in ieder geval 
bekeken kunnen worden. 

De heer Van Rossum heeft de 
minister-president en mij zelf een 
gewetensvraag gesteld. De minister-
president zei dat een jaar geleden in 
de boezem van de regering al de 
gedachte ontstond dat, als het te gek 
zou worden, het niet door zou gaan 
en de heer Van Rossum vroeg hoe dit 
mogelijk was. Dat is nooit een geheim 
geweest. Dat hebben zowel de 
minister-president als ik zelf en 
anderen in het openbaar gezegd. 

Als het 1,6 min. is - over dat 
bedrag spraken wi j toen - , gaat het 
niet door. Ik constateer dat wi j op een 
aanzienlijk lager bedrag terecht zijn 
gekomen. Dat was ook de reden dat ik 
er lang van overtuigd was dat de 
spreidingsoperatie naar het Noorden 
voortgezet zou worden. Ik vond de 
kosten namelijk aanvaardbaar, maar 
ik ben geen minister van Financiën. 

Bovendien heb ik verleden jaar bij het 
mondelinge overleg over de voort-
gangsrapportage medegedeeld dat 
er varianten in bewerking waren. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met een 
opmerking te maken naar aanleiding 
van hetgeen de geachte afgevaardigde 
de heer Lankhorst in tweede termijn 
naar voren heeft gebracht. Wij 
hebben ons besluit gebaseerd op het 
rapport zoals dat bij de Kamer bekend 
is. Zolang geen deugdelijke feiten op 
tafel komen, waaruit blijkt dat het 
anders zou kunnen, ga ik daarvan uit. 

Zowel het provinciaal bestuur van 
Groningen, als een aantal kamerleden 
komen tot andere conclusies, die ook 
leiden tot andere beleidsconclusies. 
De heer Vonhoff heeft afgelopen 
maandag gezegd dat het integraal kan 
voor 200 min. De woordvoerders van 
de regeringsfracties hebben gezegd 
dat het naar hun oordeel kan voor 250 
min. 

Het is naar mijn mening dan ook 
wijs om die cijfers te laten controleren 
door een extern bureau in overleg 
met het provinciaal bestuur van 
Groningen, dat het zozeer aangaat. 
Daaruit mag niet de conclusie getrok-
ken worden dat ik ervan overtuigd 
ben dat die cijfers niet kloppen. Ik 
bied deze handreiking om de zaak 
redelijk te benaderen en te bezien hoe 
wi j hetgeen wij politiek wensen zo 
goed mogelijk voor elkaar kunnen 
krijgen. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik maak 
daaruit toch op dat de minister-presi-
dent zelf ook enige twijfel heeft, want 
anders zou hij die cijfers verdedigen. 
Bovendien zou hij de Kamer dan niet 
voorstellen, vandaag niet over de 
moties te stemmen. De minister-presi-
dent eindigde zijn betoog met te 
zeggen dat de Kamer ook niet over-
haast te werk moet gaan en hij stelde 
voor om het paasreces te gebruiken 
om met het provinciebestuur en de 
gemeente Groningen te praten. 
Daaruit maak ik op dat de regering 
ook twijfels heeft. Anders zou de 
minister-president zonder meer 
zeggen dat de cijfers juist zijn, dat wi j 
daar niet over hoeven te praten en dat 
de mensen die het rapport hebben 
opgesteld zo goed zijn dat zij zelf de 
sommen wel kunnen maken en daar 
geen externe mensen voor nodig 
hebben. 

Minister Lubbers: Twijfels sieren de 
mens, dus ook het kabinet. Mijn 
twijfels hebben geen betrekking op de 
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Lubben 
cijfers van de regering, maar op de 
cijfersdie hier naar voren zijn gebracht. 
De meest elegante manier om te 
vermijden, het zo helder te moeten 
zeggen, is het rapport dat wij hebben 
nog eens goed te laten bekijken door 
externe mensen, waarbij het provinci-
aal bestuur van Groningen over hun 
schouder meekijkt. Als dat wat 
oplevert, is dat des te beter. Daar is 
iedereen bij gebaat. Ik twijfel dus niet 
aan het rapport, maar aan de snelle 
rekenaars. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik kan 
de minister-president verzekeren dat 
er hier een paar mensen uit het 
Noorden grommend en knorrend bij 
wat ze hier hebben beleefd, ook wat 
het cijferwerk betreft, rondlopen. Het 
spiegelbeeld van zijn opvattingen is 
dus ook aanwezig. 

Is het kabinet, afgezien van het 
cijferwerk en de uitkomsten van het 
raadplegen van externe deskundigen, 
bereid om ten principale terug te 
komen op de genomen beslissing? 

Minister Lubbers: Ik ben begonnen 
een antwoord te geven op een vraag 
van de heer Lankhorst. Ik hoop dat ik 
duidelijk heb kunnen maken wat mijn 
stelling is. 

Ik kom nog terug op die vraag van 
de heer Van der Doef, maar in wezen 
heeft hij in zijn tweede termijn 
dezelfde vraag gesteld, dus ik kan die 
misschien het beste beantwoorden 
als ik aan hem toekom. De tweede 
vraag van de heer Lankhorst ging 
over de samenhang van het mobilise-
ren van fondsen voor deze belangrijke 
spreiding met fondsen voor het 
regionaal beleid. De heer Van Aarden-
ne heeft daar vanochtend iets over 
gezegd. 

Ik heb daar weinig aan toe te 
voegen. Ik acht dat principieel juist. 
Wij moeten hoe dan ook proberen die 
spreiding zo goed mogelijk voor 
elkaar te krijgen. Als wij daarvoor 
fondsen in het regionaal beleid 
kunnen mobiliseren, dan zie ik 
daartegen principieel geen enkel 
bezwaar. Het gaat mij nu om de 
principiële aspecten. 

De laatste vraag van de heer 
Lankhorst brengt mij bij de beschou-
wing van de heer Van der Doef. De 
suggestie van de heer Van der Doef 
om de heer Peschar van de Algemene 
Rekenkamer naar de cijfers te laten 
kijken is uitvoerbaar. Ik vraag mij af of 
het doelmatig is. Iets anders zou het 
zijn als je je zou afvragen hoe het zit 
met de 200 miljoen die de eerste 800 

gespreide ambtenaren hebben gekost 
en die toch wel een indicatie geven. 
Laten wij dat echter even laten rusten. 

Op één punt ben ik het niet eens 
met de politieke stelling van de heer 
Van der Doef. Hij zegt: er is eigenlijk 
geen opdracht van helderheid 
gegeven. Die is er wel gegeven en die 
heeft juist zoveel kritiek opgeroepen. 
Daarover kun je natuurlijk praten. Je 
kunt niet tegelijkertijd kritiek hebben 
en zeggen dat er geen helderheid is, 
want die was er juist wel en die wordt 
vanmiddag misschien wat minder. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mag ik 
dit even toelichten. Er is een negatieve 
indicatie gegeven: de regering hoeft 
de Centrale Directie niet te spreiden. 

Minister Lubbers: Er zijn ook positieve 
indicaties. 

De heer Van der Doef (PvdA): lnder-
daad, het moeten gekwalificeerde 
functies zijn. Het aantal moet bij 
voorkeur oplopen tot 3000 en zo 
mogelijk in 1990. Dat zijn nogal vage 
uitgangspunten, die de PTT veel 
ruimte bieden. Ik zeg niet dat daarvan 
misbruik zal worden gemaakt. Ik vind 
echter dat de verantwoordeli jkheid 
met zich brengt dat de randvoorwaar-
den veel scherper moeten worden 
geformuleerd. 

Minister Lubbers: Ik verschil met de 
heer Van der Doef van mening. Wij 
moesten een pijnlijke keuze maken 
tussen periode, aantal en eerste 
model, inclusief de duizend van de 
hoofddirectie. Ik weet dat die duizend 
nog onder te verdelen zijn, maar om 
het eenvoudig te houden zeg ik het 
zo. Daarbij hebben wij prioriteit 
gegeven aan het aantal. Aantal en 
periode zijn toen helder vastgelegd. 
Dat moet worden uitgewerkt in 
modellen en daarbij kunnen altijd 
problemen ontstaan, maar daarover 
moet je dan met elkaar overleggen. 

Iedereen heeft natuurlijk het recht 
zijn eigen politieke opties te kiezen, 
maar het gaat te ver om nu de 
suggestie te wekken dat er eigenlijk 
geen heldere lijn is gekozen. Ik geef 
de heer De Beer toe dat het alternatief 
was of wij bereid waren ergens 
anders nog meer middelen vandaan 
te halen en zo ja tot welke grens. 

De heer De Beer heeft de grens 
genoemd, waarbinnen, naar hij 
meent, zijn doeleinden verwezenlijkt 
kunnen worden, namelijk 50 miljoen. 
Met die andere middelen zouden wi j 
dan kunnen overschakelen naar een 
van de andere varianten in het 
rapport, namelijk de eerste variant. 

Dit brengt mij tot de politieke 
stellingname. De heer Van der Doef 
heeft een hele opsomming gegeven 
en daarbij steeds gevraagd: dat doet 
de regering dus? Het gebeurt voor 
1990, er zal geen belasting zijn voor 
de PTT, enzovoort. Toen ik dat hoorde 
dacht ik: dit is een moment waarop 
de politiek weer ver boven de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid gaat 
uitzweven. 

Ik begrijp wel dat de heer Van der 
Doef een stap verder wil zetten dan de 
opvatting van de heren Eversdijk en 
De Beer. Ik moet echter duidelijk 
zeggen: Dit kan niet en dat weet hij 
ook. Bij de cijfers en inzichten die wi j 
nu hebben zo ongeclausuleerd vragen 
of de regering iets wil doen is vragen 
om het onmogelijke en daarmee van 
het onverstandige en dat wekt illusies. 
Dat moeten wi j niet doen. 

De heer Van der Doef: Ik zeg alleen 
dat er op dit moment geen financiële 
clausule verantwoord is te formuleren. 
Ik ben niet tegen een financieel 
geclausuleerde spreiding, maar dan 
moet je het eerst wel met de verschil-
lende belanghebbenden eens zijn 
over wat er voor een bepaald bedrag 
kan. Ik respecteer de schattingen die 
er van de kant van de Kamer zijn 
gedaan. Zij worden echter door de 
minister-president bestreden. Ik doe 
dat niet eens zo heftig. 

Ik zeg alleen dat ik zoveel twijfels 
heb dat ik dat niet voldoende vind. Ik 
zeg: laat het maar uitrekenen, maar 
neem wel vandaag de politieke 
beslissing, waarin de financiële 
clausule helaas nog niet kan worden 
uitgewerkt. 

Minister Lubbers: Daarover verschillen 
wi j dus van opvatting. Als ik het 
ietwat ironisch mag zeggen: toen de 
heer Van der Doef het zoeven formu-
leerde, zei hij eigenlijk - in die zin 
ging hij wat dichter bij het kabinet 
staan - ik ben niet zo zeker van de 
rekensom van de heren De Beer en 
Eversdijk, ik leg het liever in principes 
vast, want ik kan het budget toch niet 
overzien. Dat is misschien aan hem 
wel vergund, maar hij weet zelf ook 
wel dat bewindslieden zich dat niet 
kunnen permitteren. Het is natuurlijk 
onmogelijk om nu in het debat vast te 
leggen dat wi j dat ongeacht de kosten 
gaan doen. 

De heer Van der Doef (PvdA): In 
eerste termijn is de minister-president 
niet ingegaan op mijn opmerking dat 
bij het aantreden van dit kabinet de 
financiële voorziening werd getroffen 
op basis van de, weliswaar hier en 
daar nog in twijfel zijnde, berekening 
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van 1,6 mld. Als kabinet nam u de 
principebeslissing. Bij de regeringsver-
klaring is daar eigenlijk niet eens over 
gediscussieerd; daar waren wi j het 
over eens. 

U zei zeer trots dat u begon met de 
financiering tot 1986 vast te leggen. 
Hoe kunt u mij dan nu verwijten 
- terwij l wi j allemaal zeker weten dat 
het belangrijk minder is dan die 1,6 
mld. , want exclusief de bouwkosten 
ligt het ergens tussen de 200 en 400-
min. - dat ik na alle cijfers die de revu 
zijn gepasseerd niet exact weet wat het 
juiste cijfer is. U kunt dan wel zeggen 
dat de oppositie ongeclausuleerd 
stellingen kan innemen en dat wi j 
makkelijk praten hebben, maar dat is 
niet zo. 

Zegt u mij dan maar eens binnen 
welke financiële randvoorwaarden die 
gekwalificeerde spreiding kan worden 
gerealiseerd. U bent nog niet zover 
dat u de regeringspartijen onverkort 
volgt en u vindt mijn standpunt bijna 
onverantwoord, maar wat is nu uw 
positie? 

Minister Lubbers: Ook anderen zullen 
dit debat volgen. Allereerst moeten 
wi j het misverstand wegnemen dat de 
spreiding van 3000 mensen is te doen 
voor een bedrag tussen 200 en 400 
min. In feite doen wij net alsof het 
geleidelijkaan als ridicuul beschouwde 
bedrag van 1,6 mld. volledig is 
verdwenen. Als u het rapport bekijkt 
dat nu aan de orde is zijn de totale 
kosten, inclusief de bouw - en dit is 
nog niet bestreden - van 1,6 mld. 
teruggebracht naar 1,3 mld. Verder 
zijn wi j nog niet gekomen. Wij 
spreken voor de Nederlandse samen-
leving hier over een operatie - tot het 
tegenbewijs is geleverd - van 1,3 mld. 
Daar gaat het over. 

De heer Eversdijk (CDA): Is dat nu wel 
helemaal eerlijk? Moet de Nederlandse 
samenleving die 1,3 mld wel opbren-
gen? Die gebouwen vormen een 
investering. Het is een stuk kapitaal. 
Die uitlating van de minister-president 
lijkt mij iets te ongenuanceerd. 

Minister Lubbers: Nog één keer: het 
kabinet is niet bezig geweest om een 
politieke toezegging onder het tapijt 
te moffelen. Het is andersom. Het 
kabinet is ervan uitgegaan dat de 
verstrekte cijfers juist zijn. Daarvan 
uitgaande hebben wij die zaak 
opgedeeld op een naar ons oordeel 
verantwoorde wijze: de 300 min. voor 
gebouwen die altijd al binnen de 
PTT-begroting was voorzien, de oude 
200 min. en geen 75 min. meer ten 
laste van het Rijk brengen. 

Dat geeft het Rijk de mogeli jkheid 
om al het geld te reserveren voor wat 
er nu moet gebeuren, weer 200 min. 
Dat zal misschien te weinig zijn, zie 
het rapport. Een stukje proberen te 
bestrijden uit de exploitatie van de 
PTT zelf, respectievelijk een stuk 
budgettering. Zo zijn wi j al optellende 
gekomen tot een schema, waarin het 
naar ons oordeel mogelijk is om 
binnen een redelijk aantal jaren een 
spreiding van 3000 man te voltooien. 

Nu ontbreekt er één element dat 
politiek belangrijk wordt gevonden. Ik 
begrijp dat zeer goed, want voor ons 
was dat ook geen eenvoudige afwe-
ging. Het gaat om de vraag: kunnen 
in die 3000 niet worden ingepast de 
1000 plaatsen van de hoofddirectie? 
Tot nu toe blijkt uit het rapport dat dat 
zeer aanzienlijk veel meer kost. 
Daarvoor is een veel hoger bedrag 
nodig dan de 50 min. die de heer De 
Beer daarvoor noemde. Dat is de 
stand van zaken. 

Het kabinet spreekt de bereidheid 
uit om externe deskundigen naar die 
rekensommen te laten kijken, uiteraard 
met de hoop dat het iets oplevert. Dan 
kan men toch in rede niet zeggen dat 
wi j ons nu, vanmiddag, vooruit lopend 
op uitkomsten, moeten committeren, 
omdat de politiek maar de besluiten 
moet nemen bij gebrek aan duidelijk-
heid. 

Zo kan het niet. Het moet ook 
verantwoord worden uitgevoerd. Ik 
zeg u ronduit, los van het formele 
aspect dat het kabinet een nader 
besluit moet nemen, dat het volstrekt 
onverantwoord is - als het om vele 
honderden miljoenen guldens zou 
gaan - om te zeggen: dat kost het dan 
maar. Dan zijn wij teruggegaan naar 
een politiek van het slechte soort. Dan 
zijn wi j nu een soortgelijke geschiede-
nis aan het schrijven, zoals wij thans 
onderzoeken bij de RSV. Wij zijn dan 
nu de debatten rondom de Ooster-
schelde aan het herschrijven. Wi j 
hebben nu een keer een kans om de 
zaak goed met elkaar uit te praten en 
een politiek besluit te nemen. 

De heer De Beer (VVD): Ik wil liever 
geen misverstand laten bestaan over 
de aard en de intentie van de motie. 
De motie kan niet door het kabinet 
worden opgevat als een leuk uitgangs-
bod van de kant van de regeringspar-
ti jen, waarna gekeken zal worden 
- gelet op onder andere het rapport -
of de waarheid ergens tussen in ligt, 
zodat nog een aantal weken moet 
worden gestudeerd op de vraag waar 
die waarheid precies zit. Ik wil er geen 
misverstand over laten bestaan dat 

deze motie, met haar taakstelling van 
f250 miljoen en die 3000 arbeidsplaat-
sen, inclusief de top, een politieke 
beslissing vergt, die dezer dagen 
moet worden genomen. Wij stellen 
het op prijs, indien dat gebeurt. 

De heer Van der Doef (PvdA): En die 
wi j vandaag nemen. 

De heer Eversdijk (CDA): De Kamer! 

Minister Lubbers: Na het kabinetsbe-
sluit van verleden week vrijdag heeft 
de delegatie van Groningen ons 
maandag gezegd: naar ons oordeel is 
wat wi j wil len reeds mogelijk voor 
f200 mil joen. Vandaag spreken 
woordvoerders van de regeringsfrac-
ties gezamenlijk uit: naar ons oordeel 
is het mogelijk voor f250 mil joen. Ik 
heb het advies slechts gegeven om 
niet al te zeker te zijn van die cijfers. Ik 
heb er wel een politieke conclusie uit 
getrokken. Als mensen, die toch 
bestuurlijke ervaring hebben en 
verantwoordeli jkheden, tot deze 
inschatting komen, moet de regering 
niet stijfkoppig zijn. Dan moet ze 
tenminste bereid zijn, dat rapport nog 
eens extern te laten toetsen. 

Dan volgt natuurlijk daarna niet een 
puur mechanische redenering alleen, 
maar alsnog een politieke afweging. 
Die zullen wi j dan met u en de 
provincie Groningen moeten hebben. 
Wat te veel van de regering gevraagd 
is, is te zeggen: die analyse en dat 
gemeenschappelijke gesprek (waar 
kennelijk reden voor is) zullen vooraf 
gaan aan een politiek besluit, waarbij 
de rekensom alleen nog is wat het 
werkelijk gaat kosten; dat het niet 
meer interessant is en dat er sprake is 
van een soort stelposten a f200 en 
f250 mil joen. Dat kan niet; dat is een 
stap te ver. 

Daarmee heb ik ook iets aangeduid 
over het overleg met het noorden. Ik 
geloof dat het kabinet gehouden is 
om dat overleg te voeren in de geest 
zoals het al geruime ti jd bedoeld is. 
Wij moeten deze operatie, ondanks de 
benarde financiële toestand, trachten 
overeind te houden. Wel moeten wi j 
ten uiterste nagaan met elkaar hoe de 
fantastisch hoge bedragen, die er 
oorspronkelijk voor stonden, tot een 
verantwoord niveau teruggedrongen 
kunnen worden. Dat is een politiek 
voldoende uitgangspunt voor dat 
overleg. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat de provincie Groningen dat 
overleg met ons wi l voeren. 

Ik leg even de pleidooien voor het 
overleg met Den Haag terzijde. Ook 
bij ons komt de zorg voor het noorden 
niet in mindering op de zorg voor Den 
Haag. Het lijkt mij proper - anders 
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krijgt het iets van krokodilletranen -
dat wij daar nu niet al te dierbaar met 
elkaar over gaan staan doen. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken naar aanleiding van de 
interventie van mevrouw Brouwer. Zij 
had niet helemaal ongelijk toen zij zei 
dat er een verband is tussen deze 
spreidingsoperatie en de andere 
interne vragen, de structuur van de 
PTT betreffend. Een aantal daarvan 
wordt hier bij regelmaat in de Kamer 
besproken. Dit punt mag worden 
meegewogen bij het beoordelen van 
deze operatie. De reorganisatieproble-
matiek van de PTT als zodanig is een 
belasting op zich zelf, die natuurlijk 
haar betekenis heeft. 

Is dit alles aanleiding, weer pas op 
de plaats te maken wat de besluitvor-
ming betreft? Ik geloof dat dit absoluut 
niet het geval is. Het overleg met 
Groningen kan in een zeker tempo 
worden gevoerd. Ik ben er voor mij 
zelf van overtuigd dat de voorziene 
bouw, waarin nu zoveel administratie-
ve inspanning en bestuurlijke afweging 
is gaan zitten, als de wiedeweerga 
moet doorgaan. De insiders is het 
bekend dat dit eigenlijk de kritieke 
factor is in het proces. Als zich dit 
'zet', heb ik het vertrouwen dat het 
wel voor elkaar komt met de spreiding 
naar Groningen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

De heer De Beer (VVD): Ik verzoek u, 
de vergadering vijf te minuten te 
schorsen voor beraad over het 
eventueel aanvragen van een derde 
termijn. 

De Voorzitter: Dat doet u dan maar 
vóór de stemmingen. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de interpellatie-Schol-
ten/Herfkens, gericht tot de minister 
van Buitenlandse Zaken, over het 
leggen van mijnen bij havens van 
Nicaragua. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 11 april 1984. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]9 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Het 
leggen van mijnen in de wateren van 
Nicaragua, met medewerking van de 
Verenigde Staten van Amerika, is een 
ernstige inbreuk op het internationale 
recht. Hugo de Groot zou zich in zijn 
graf omdraaien! Het is een oorlogs-
daad; dat zeg niet ik, want het is een 
citaat van de conservatieve senator 
Barry Goldwater. Deze schrijft aan het 
hoofd van de CIA, Wil l iam J. Casey: It 
is an act of war. Hij schrijft voorts: 
Bill, how can we back his foreign 
policy when we don't know what the 
heil he is doing? 

Voorzitter! Als liberalen - ik denk 
aan Kennedy - en conservatieven zich 
in de Verenigde Staten verzetten 
tegen deze politiek, dan verheugt mij 
dat. Ik vind dat wi j dan in Nederland 
met steun aan dat andere Amerika 
niet achter moeten blijven. Wij 
moeten vooral niet te begrijpend zijn 
voor hetgeen Amerika doet. 

Ik maak nog een opmerking. Wij 
kunnen niet twee maatstaven hebben; 
een voor de Sovjet-Unie en een voor 
de Verenigde Staten van Amerika. Het 
kan niet zijn: Polen en Afghanistan 
veroordelen, maar begrijpend zijn met 
betrekking tot hetgeen in de wateren 
van Nicaragua gebeurt. Recht is recht 
en onrecht is onrecht. Dat is de 
geloofwaardigheid van de politiek. 

Wat kunnen we doen? Frankrijk 
heeft zich bereid verklaard, mee te 
werken aan het opruimen van de 
neergelegde mijnen. Frankrijk doet 
het echter liever niet alleen, zo luiden 
berichten van de ambtgenoot van 
onze minister van Buitenlandse 
Zaken. Als het gewenst wordt, dan 
dienen wi j als Nederland ook die 
bereidheid aan de dag te leggen. Wij 
dienen daarvoor beschikbaar te zijn. 
Over de techniek spreek ik niet. Ik heb 
dit in een motie opgenomen. 

Ten slotte vraag ik de minister van 
Buitenlandse Zaken, of hij wi l ingaan 
op de materiële schade die tot 
dusverre ook aan eigendommen van 
Nederlanders is toegebracht door het 
leggen van de mijnen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Scholten 
en Herfkens wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

met verontwaardiging kennis geno-
men hebbend van het leggen van 

mijnen in de territoriale wateren van 
Nicaragua met medewerking van de 
Verenigde Staten van Amerika; 

met instemming kennis genomen 
hebbend van het optreden van de 
Nederlandse regering ter zake in de 
Veiligheidsraad; 

met waardering kennis genomen 
hebbend van een uitspraak van de 
Amerikaanse Senaat waarbij afstand 
wordt genomen van de activiteiten 
van de CIA ter zake; 

met waardering kennis genomen 
hebbend van het Franse aanbod 
Nicaragua bij te staan bij het opruimen 
van de mijnen; 

spreekt als haar oordeel uit, dat ook 
Nederland bereid dient te zijn een 
bijdrage aan het opruimen van de 
mijnen te leveren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1 (18332). 

D 
Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is onvoorstelbaar 
zoals in de afgelopen jaren enerzijds 
de Nederlandse samenleving met 
Nederlands overheidsgeld poogt bij te 
dragen aan de opbouw van Nicaragua, 
bij voorbeeld door het baggeren van 
havens, en anderzijds onze belangrijk-
ste bondgenoot, de Verenigde Staten, 
activiteiten onderneemt die onze 
inspanningen daar en recentelijk heel 
letterlijk, opblazen en vernietigen met 
het leggen van mijnen in diezelfde 
havens. 

Al met al voldoende reden voor de 
pittige gedachtenwisseling tussen de 
Amerikaanse en Nederlandse regering 
waarop wij al lang aandringen. 
Wellicht is er nu zelfs reden voor een 
Nederlandse schadeclaim bij de 
Amerikaanse regering. 

Er is evenwel een nieuwe element 
bijgekomen. De internationale 
rechtsorde zelf is in geding gebracht. 
Het is duidelijk dat de Verenigde 
Staten het Handvest van de VN 
schenden. Dat stelt immers in hoofd-
stuk I artikel 2, paragraaf 4: 'Alle leden 
zullen in hun internationale betrekkin-
gen zich onthouden van bedreiging 
met of gebruik van geweld tegen de 
territoriale integriteit of politieke 
onafhankelijkheid van enige staat'. 

De internationale gemeenschap is 
overeengekomen, ook in dat zelfde 
Handvest, hun geschillen voor te 
leggen aan het Internationaal Ge-
rechtshof in Den Haag. De beste 
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redengeving van het belang en de 
waarde van deze internationale 
afspraken is destijds uiteengezet door 
de Verenigde Staten zelf in het geval 
van de gijzeling van Amerikaans 
ambassadepersoneel in Teheran. 

Het is ongehoord dat dit zelfde land, 
het machtigste land ter wereld, na 
schending van het VN-Handvest zich 
plotseling en eenzijdig wenst te 
onttrekken aan de jurisdictie van het 
Hof, althans met betrekking tot het 
conflict in Midden-Amerika. Toen de 
Verenigde Staten zich destijds door 
middel van het ondertekenen van de 
Optional Clause aan de jurisdictie 
onderwierp, hebben zij door middel 
van het Conally-amendement een 
reservering gemaakt voor 'domestic 
affairs'. 

Het is bekend, dat de Verenigde 
Staten Midden-Amerika graag ziet als 
haar achtertuin maar annexatie ervan 
alsof het de eigen bijkeuken betreft, 
gaat toch voorbij aan het feit dat het 
hier soevereine, onafhankelijke staten 
betreft. Mijn fractie acht deze positie 
een schandalige ondermijning van de 
organisatie van de internationale 
rechtsorde . Het Hof in Den Haag is 
zonder meer bevoegd, aangezien het 
hier gaat om een conflict tussen twee 
staten die beide de vri jwil l ige clausule 
hebben ondertekend. 

Het heeft ons bevreemd, dat de 
minister van Buitenlandse Zaken tot 
dusver op dit punt nog geen duidelijke 
uitspraak heeft gedaan. Immers onze 
Grondwet, artikel 90, draagt de 
regering op, de internationale rechtsor-
de te bevorderen. Opdat de regering 
alsnog haar plicht ter zake vervult, 
dien ik een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Herfkens, 
Gualthérie van Weezel, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Engwirda en 
Scholten wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering van de 
VS heeft aangekondigd zich niet te 
zullen onderwerpen aan de jurisdictie 
van het Internationale Gerechtshof te 
's-Gravenhage betreffende de conflic-
ten in Midden-Amerika; 

overwegende, dat zodanige opstelling 
de internationale rechtsorde ernstig 
aantast; 

overwegende, dat Nederland de 
internationale rechtsorde dient te 
bevorderen; 

voorts overwegende, dat Nederland 
als gastland van het Internationale 
Gerechtshof een bijzondere verant-
woordelijkheid heeft om op te komen 
voor het doeltreffend kunnen functio-
neren van het Hof; 

keurt de houding van de regering van 
de VS ten dezen af; 

verzoekt de regering, er bij de regering 
van de VS op aan te dringen haar 
opstelling ter zake te herzien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 2 (18 332). 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp, dat de eerder als 
mondelinge vragen ingediende 
vragen van de leden Scholten en 
Herfkens voor hen al voor een 
gedeelte zijn beantwoord. Ik maak dit 
op uit de wijze waarop de heer 
Scholten de betrokkenheid van de 
Verenigde Staten bij het leggen van 
de mijnen thans aan de orde stelt. 

Hij heeft daarbij de waardering 
uitgesproken voor de opstelling die 
de Nederlandse regering heeft 
gekozen tijdens het debat van de 
Veiligheidsraad over dit onderwerp. 
Daarbij is in feite steun uitgesproken 
aan een resolutie die in krachtige 
termen afstand neemt van het leggen 
van mijnen rond Nicaragua. 

De vraag van de heer Scholten 
spitst zich eigenlijk toe op de vraag: In 
hoeverre is Nederland bereid om 
eventueel aan het opruimen van die 
mijnen deel te nemen? Daarbij wijst 
de heer Scholten op een Frans 
aanbod dat zou zijn gedaan om tot die 
opruiming te komen. Het is niet 
geheel duidelijk of hier sprake is van 
een Frans aanbod. Uit uitlatingen van 
mijn Colombiaanse ambtgenoot valt 
af te leiden dat er sprake is van een 
brief van mijn Franse ambtgenoot aan 
de Colombiaanse president. 

Daarin zou melding zijn gemaakt 
van de mogelijke bereidheid van 
Frankrijk om deel te nemen aan een 
mijnopruimingsoperatie, indien een 
desbetreffend verzoek de Fransen zou 
bereiken. De heer Scholten voegt 
hieraan toe dat Frankrijk te kennen 
zou hebben gegeven dit niet alleen te 
wil len doen. 

Dan rest thans de meer concrete 
vraag van de heer Scholten, in 
hoeverre Nederland bereid zou zijn 
aan een dergelijke actie deel te 
nemen. Ik wil eerst vaststellen dat een 
dergelijk verzoek Nederland niet heeft 
bereikt. Bovendien wijs ik erop dat de 
Britse premier desgevraagd heeft 

medegedeeld, niet in staat te zijn aan 
een dergelijke bergingsoperatie deel 
te nemen om allerlei technische 
redenen. Dan wijs ik er nog op dat ik 
niet de minister van Defensie ben. 

Ik kan dus ook niet beoordelen, in 
hoeverre Nederland desgevraagd in 
de gelegenheid zou zijn om aan een 
dergelijke actie deel te nemen. Wij 
kunnen het er natuurlijk vandaag over 
eens worden dat deze daad - het 
leggen van mijnen in de haven van 
Nicaragua - uiterst criticabel is en dat 
deze dus dient te worden afgewezen, 
zoals de Nederlandse regering ook 
heeft gedaan. 

Dit behoeft echter niet automatisch 
te impliceren dat Nederland eerste of 
zelfs tweede geroepene is om techni-
sche faciliteiten ter beschikking te 
stellen ter opruiming van deze 
mijnen. Ik zou ook niet weten of wij 
daartoe in staat zijn! 

Nederland heeft duidelijke - ook 
financiële - bilaterale betrekkingen 
met Nicaragua. Nederland werkt mee 
aan hulp-programma's aldaar. 
Nederland is op die manier verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van 
Nicaragua. Afgezien van de technische 
merites van het geheel, voel ik mij 
niet aangesproken door het verzoek 
om na te gaan, of Nederland op dit 
punt een bijdrage zou kunnen leveren. 

Ik kan tot mijn spijt evenmin een 
indicatie geven van de schade die 
intussen door de scheepvaart is 
geleden als gevolg van de aanwezig-
heid van mijnen ter plaatse. Wij weten 
wel met grote zekerheid dat een 
Nederlands baggerschip van Volker 
Stevin is getroffen. De exacte omvang 
van de schade is mij niet bekend. 

Ik ken de tekst van de motie van de 
heer Scholten nog niet. Als ik het mij 
wel herinner, wordt in de motie 
gevraagd naarde Nederlandse 
bereidheid om bij te dragen aan een 
opruimingsactie. Ik ben niet geneigd 
om hierop positief te reageren. Ik kan 
dit ook niet, zonder dat ik mijn collega 
van Defensie daarover heb geraad-
pleegd. Natuurlijk ben ik bereid om 
dat te doen en het antwoord van de 
minister van Defensie schriftelijk aan 
de Kamer mede te delen. 

Dan kom ik bij het onderwerp dat 
mevrouw Herfkens heeft behandeld, 
namelijk de kwestie van de beperking 
op de rechtsmacht van het internatio-
nale hof, zoals door de Amerikaanse 
regering onlangs voorgenomen. Ik wil 
mevrouw Herfkens eerst meedelen 
dat het onjuist is om aan te nemen 
dat de Nederlandse regering tegen 
deze Amerikaanse beleidsdaad nog 
geen stelling heeft genomen. Direct 
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Van den Broek 

na het bekend worden van die 
beleidsdaad heeft mijn woordvoerder 
duidelijk naar buiten gebracht dat de 
Nederlandse regering deze daad 
betreurt. 

Ik heb voorts in een en ander 
aanleiding gezien om een vertegen-
woordiger van de Amerikaanse 
regering, een functionaris van de 
Amerikaanse ambassade, op het 
departement uit te nodigen, om nog 
eens onze bezorgdheid over deze stap 
te kunnen toelichten. 

Ik spreek nu van 'toelichten' omdat 
niet gesteld kan worden dat de 
Verenigde Staten met deze daad iets 
zouden hebben gedaan dat juridisch 
onoirbaar is. Dat is althans niet 
vastgesteld. Het is een feit dat vele 
landen de rechtsmacht van het 
Internationale Hof van Justitie in het 
geheel niet erkennen. Er is ook een 
niet gering aantal landen dat zelf op 
die rechtsmacht bepaalde beperkingen 
heeft gestipuleerd, zodat dat 
overigens in het statuut van het Hof, 
artikel 36, wordt mogelijk gemaakt. 

Er is ook een niet gering aantal 
landen dat tussentijds, dus op een 
ander moment dat zij in zijn algemeen-
heid de internationale jurisdictie van 
het Hof erkenden, alsnog beperkingen 
op die rechtsmacht heeft gestipu-
leerd. Australië deed dat in 1956, 
Groot-Brittannië in 1955, Canada in 
1970 en Frankrijk in 1974. Het betreft 
hier dus geen novum. 

Ik wi l dus eerst in alle klaarheid 
vaststellen dat in ieder geval niet 
zeker is dat hier sprake is van een in 
juridisch opzicht aanvechtbare 
handeling. Het gaat echter om de 
politieke merites. Daarover hebben 
wi j ons buitengewoon kritisch 
uitgelaten. Wij hebben namelijk de 
Verenigde Staten altijd gerekend 
onder de voorvechters van versterking 
van de rechtsmacht en het prestige 
van het Internationale Hof van 
Justitie. 

Daarom is dit optreden wellicht ook 
zo teleurstellend te noemen, omdat 
de Verenigde Staten uit vrees, die, 
zoals later bleek, terecht was, dat een 
bepaalde dispuut voor het lnternatio-
nale Hof van Justitie zou worden 
gebracht door een politieke opponent 
- in dit geval is dat Nicaragua - zich 
tegen de mogelijk uitkomst daarvan 
probeert in te dekken door alsnog 
gebruik te maken van mogelijkheden 
die het Statuut van het Internationale 
Hof van Justitie lijkt te bieden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over de motie die mevrouw 
Herfkens heeft ingediend. Deze motie 

is medeondertekend door de leden 
Gualthérie van Weezel, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Engwirda en 
Scholten. 

In feite is hetgeen van de regering 
wordt gevraagd in zekere zin al 
gebeurd. Wij hebben onze teleurstel-
ling over de handelwijze van de 
Verenigde Staten heel duidelijk en 
ondubbelzinning kenbaar gemaakt. Ik 
ben dan ook geneigd de motie als 
overbodig te beschouwen. Te meer 
daar onze afkeuring de eerste keer is 
geschied via een publieke uitlating 
van het ministerie en de tweede keer 
in een contact met vertegenwoordigers 
van de Amerikaanse administratie 
hier in Den Haag. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! De 
minister begon zijn beantwoording 
met erop te wijzen dat ik met mijn 
motie al vooruit was gelopen op de 
beantwoording van de vragen. Dat is 
zeker het geval. Inmiddels is namelijk 
veel bekend geworden. Ik wi l niet 
altijd naar de bekende weg vragen. 

Het is mij in het betoog van de 
minister opgevallen dat hij over de 
gang van zaken geen inzicht heeft 
verworven bij zijn collega van Defen-
sie. Hij zou dan op mijn vraag hebben 
kunnen antwoorden. Ik vind het 
jammer dat hij dat niet heeft gedaan. 
Ik mis dus vanmiddag enige informa-
tie. 

Het is natuurlijk mooi dat de 
minister bereid is over deze zaak met 
zijn collega van Defensie te spreken. 
Ik wacht met belangstelling af wat er 
uit dat gesprek zal komen. Misschien 
had dat gesprek echter al plaats 
kunnen vinden. 

Er is in dezen niets aan de Neder-
landse regering gevraagd. Soms is 
het goed, zeker als wij hier publiekelijk 
bijeen zijn, een intentie aan de dag te 
leggen. 

Ik ben er vandaag opuit dat de 
Kamer met een intentie komt en dat 
zij dat doet door middel van deze 
motie. Misschien heeft de minister 
inmiddels mijn motie ontvangen. Ik 
zie dat dit nog steeds niet het geval is. 
Ik wijs er in ieder geval op dat het 
dictum ook een oordeel van de Kamer 
is. 

Ik heb ook gezegd dat wi j ons 
natuurlijk aan niemand opdringen. 
Wij moeten vandaag echter onze 
bereidheid uitspreken. Dat is voor mij 
een teken van solidariteit met een 
klein land, dat door deze daad van 

agressie wordt bedreigd. Door middel 
van deze motie wil ik ook afstand 
nemen van hetgeen B.Goldwater een 
oorlogsdaad noemde. Het gaat, 
nogmaals, om de intentie. 

Ten slotte heb ik niet gezegd dat er 
een mijnenveger gestuurd moet 
worden. Wij hebben verstand van 
mijnenvegers. De marine is daarmee 
immers bezig. Mocht het ooit nodig 
zijn, dan kunnen wi j ook wat doen. Ik 
heb geheel in het midden gelaten hoe 
een en ander precies moet worden 
gedaan. Dat kan ook op heel beschei-
den wijze tot uitdrukking komen. De 
intentie dient in voldoende mate 
verwoord te worden. Naarmate men 
het daar wenselijk acht, moet de 
intentie worden gerealiseerd. 

D 
Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn antwoord. Wij zouden nog lang 
kunnen debatteren over de juridische 
aanvechtbaarheid, maar daarvoor is 
weinig ti jd. Ik wil erop wijzen, dat veel 
zaken in het verleden betrekking 
hadden op het feit dat niet beide 
staten waartussen het conflict zich 
afspeelde, de optional clause hadden 
ondertekend. In dit geval is daarvan 
sprake. 

Indien een land voorts alsnog een 
bepaalde reservering daarop wil 
doen, dient het dat een half jaar van 
tevoren gedaan te hebben. In dit 
geval is daarvan ook geen sprake. De 
minister zei echter terecht, dat het in 
dit debat gaat om het politieke signaal 
dat een van de machtigste landen ter 
wereld zich onttrekt aan de jurisdictie 
van het Internationale Hof, waarmee 
het de internationale rechtsorde 
ondergraaft. 

Ik ben blij dat de minister hierover 
heeft gesproken met een vertegen-
woordiger van de Amerikaanse 
ambassade. De vraag in mijn motie 
was evenwel of hij deze vertegenwoor-
diger heeft gevraagd om over te 
brengen, dat hij de regering verzoekt 
om ook op haar houding terug te 
komen. Indien dat het geval is, zal ik 
het deel van het dictum dat daarover 
handelt, laten vervallen. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de uitspraak van het 
Amerikaanse congres, kan men nu 
met zekerheid vaststellen dat de 
Amerikanen betrokken zijn bij het 
leggen van de mijnen. 

Mijns inziens kan men spreken van 
een daad van internationale piraterij 
en agressie. Als de Amerikanen nu 
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Van der Spek 

toch in de regio mijnen willen leggen, 
ligt het dan niet meer voor de hand 
vanuit een oogpunt van de-escalatie 
dat zij dat hadden gedaan voor de 
kust van Cuba en wel voor dat deel 
van de kustlijst dat behoort tot de 
basis Guantanamo? 

Wat het Nederlandse baggerschip 
betreft, dat beschadigd is, zou ik 
graag van de minister horen of hij van 
mening is dat het indienen van een 
schadeclaim bij de Verenigde Staten t 

zin heeft. 
Vindt de minister niet dat de 

plotselinge intrekking van de 'optione-
le' erkenning van de jurisdictie van 
het Internationale Gerechtshof door 
de Amerikanen een geweldig teken 
van zwakte is van Amerika in volken-
rechtelijke zin? Kan hij voorts zijn 
commentaar geven op het feit dat de 
Amerikanen niet een half jaar tevoren 
een en ander hebben aangekondigd, 
zoals behoort, doch gemeend hebben 
dit hals-over-kop te moeten doen? 
Mevrouw Herfkens vroeg hiernaar 
ook reeds. 

Kan de minister ten slotte bevorde-
ren dat er in EG-verband negatieve 
uitspraken worden gedaan over deze 
Amerikaanse daad? 

D 
De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is overdui-
delijk dat de Verenigde Staten via de 
CIA, Nicaragua ongewild aan een 
groot diplomatiek succes hebben 
geholpen. Bij alle verontwaardiging 
dient het zicht op de verhoudingen 
binnen Nicaragua niet uit het oog 
verloren te worden. De verkiezingen 
die in het vooruitzicht zijn gesteld, zijn 
een belangrijke graadmeter. In wezen 
gaat het debat om twee concepties 
die met elkaar botsen. 

Enerzijds is er een Europese 
conceptie van een kritische dialoog en 
een voet tussen de deur. Anderzijds is 
er een confrontatiepolitiek van de 
Verenigde Staten van Amerika. Ik vind 
het heel merkwaardig dat enerzijds 
met Nederlands ontwikkelingsgeld de 
haven wordt uitgebaggerd om juist de 
infrastructuur van Nicaragua te 
verbeteren en dat anderzijds op 
hetzelfde moment door de belangrijk-
ste bondgenoot van Nederland, 
namelijk de Verenigde Staten van 
Amerika, in dezelfde haven mijnen 
worden geplaatst. Het is duidelijk dat 
deze twee sporen met elkaar in 
botsing komen. Met het oog hierop 
dien ik dan ook een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Gualthé-
rie van Weezel, Herfkens en Van 
Heemskerck Pillis-Duvekot wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid t.a.v. Nicaragua 
er niet alleen op gericht is het demo-
cratiseringsproces te bevorderen 
maar tevens door de wens ingegeven 
is dit land na jaren van achterstelling 
onder de Somoza-dictatuur met name 
in de infrastructurele sfeer terzijde te 
staan; 

overwegende, dat o.m. Nederlandse 
ontwikkelingsgelden ter beschikking 
gesteld zijn ter verbetering van 
havens, die door Amerikaanse 
vergeldingsacties dreigen te worden 
afgegrendeld; 

van oordeel, dat ook overwegingen 
van internationale politieke aard bij de 
hulpverlening aan Nicaragua een rol 
gespeeld hebben i.c. de hoop dit land 
zoveel mogelijk buiten de Oost/West 
tegenstellingen te houden; 

van oordeel, dat het economisch en 
politiek isoleren van Nicaragua 
averechts zal werken, dat de Nicaragu-
aanse afhankelijkheid van het Oostblok 
hierdoor nog vergroot zal worden; 

verzoekt de regering, de Amerikaanse 
regering te vragen zich voortaan te 
onthouden van acties, die de effecten 
van Europese, waaronder Nederland-
se, hulpactiviteiten ernstig verstoren 
c.q. te niet doen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 3(18332). 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 is diep 
geschokt door het recente Amerikaan-
se optreden jegens Nicaragua. Dat 
geldt zowel voor de betrokkenheid 
van de CIA bij het leggen van mijnen 
bij havens van Nicaragua als voor de 
aankondiging van de Amerikaanse 
regering om de jurisdictie van het 
Internationale Gerechtshof inzake de 
problemen in Zuid-Amerika de 
komende twee jaar niet langer te 
erkennen. 

Wij vinden dat de Nederlandse 
regering tegen dat optreden, dat wi j 
in strijd achten met de internationale 

rechtsorde, scherp zou moeten 
protesteren. Ik heb van de minister 
begrepen dat hij hierover zijn bezorgd-
heid heeft uitgesproken. Ik vind dat te 
mager. Ik vind dat de regering sterk 
zou moeten protesteren. Is de minister 
daartoe bereid? 

Wat is er in EPS-verband reeds 
ondernomen, mede gezien de Britse 
en Franse bezwaren die tegen de 
Amerikaanse politiek tot uitdrukking 
zijn gebracht? Wat is de schade die 
door het leggen van de mijnen is 
veroorzaakt? Volgens kranteberichten 
zou ten minste één Nederlands 
baggerschip bij Nicaraguaanse 
havens op mijnen zijn gelopen. Wat 
gebeurt er met de daarbij opgelopen 
schade? Ik leg de Kamer op dit punt 
een uitspraak voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Engwirda 
en Herfkens wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een Nederlands 
schip schade heeft opgelopen, 
doordat het op mijnen bij de Nicara-
guaanse havens is gelopen; 

verzoekt de regering, te onderzoeken: 
1. in hoeverre de Amerikaanse 
regering verantwoordelijk is voor de 
aanwezigheid van de betrokken 
mijnen; 
2. welke consequenties uit dit 
onderzoek kunnen worden getrokken 
ten aanzien van het indienen van 
mogelijke claims tot vergoeding van 
de geleden schade, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 4(18332). 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie ondersteunt 
met grote kracht de oppositie die 
binnen de Amerikaanse samenleving, 
onder andere in de Senaat, tegen dit 
beleid gevoerd wordt. Wij hopen dat 
via opvoering van de binnenlandse en 
buitenlandse druk op de Amerikaanse 
regering, deze zwarte bladzijde in de 
Amerikaanse geschiedenis zo snel 
mogelijk kan worden omgeslagen. 
Nederland moet in de VN, de EPS en 
daarbuiten steun uitspreken voor het 
Franse initiatief om Nicaragua 
behulpzaam te zijn bij het opruimen 
van de mijnen. 
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D 
Mevrouw Van Heemskerck Pillis-Du ve-
kot (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
Ons land heeft een reputatie hoog te 
houden op het gebied van het 
formuleren, propageren en eerbiedi-
gen van het internationale recht. 
Mede vanuit dit gezichtspunt, keurt de 
VVD-fractie de betrokkenheid van de 
Verenigde Staten bij het leggen van 
mijnen in de territoriale wateren, c.q. 
in of voor de havens van Nicaragua, 
af. Ook het oordeel van de Amerikaan-
se Senaat is duidelijk. 

Met 84 tegen 12 stemmen werd 
besloten dat geen door het Congres 
uitgetrokken fondsen besteed mogen 
worden aan dergelijke activiteiten. De 
gezindheid van de Amerikaanse 
Senaat in deze kwestie wordt door 
mijn fractie gedeeld. Wij achten de 
berichten over omvangrijke transpor-
ten van wapens van de Sovjet-Unie 
naar Nicaraguaanse havens geen 
afdoend excuus voor het leggen van 
mijnen in territoriale wateren. 

Wij dienen bij het beoordelen van 
deze activiteiten ook het algemeen 
belang van de internationale scheep-
vaart te betrekken. Het belang van een 
vrije doorvaart dient zeker door 
zeevarende landen als het onze, bij 
voortduring behartigd te worden. 

De VVD betreurt het ten zeerste dat 
de VS hebben besloten, twee jaar 
lang de jurisdictie van het lnternatio-
naal Gerechtshof in Den Haag inzake 
de problemen in Midden-Amerika niet 
te erkennen. Nederland, mede 
gastland van het Internationaal 
Gerechtshof, dient de belangen van 
dit hof steeds in het oog te houden. 
Nadat wij in één van de moties die in 
dit debat zijn ingediend, van deze 
teleurstelling doen blijken, zullen wi j 
overigens met name uitzien naar de 
uitspraken die het Internationaal 
Gerechtshof zelf over een en ander zal 
doen. 

Wij betreuren de stap van de 
Verenigde Staten ten opzichte van het 
Internationaal Gerechtshof, te meer 
omdat wij weten dat een dergelijke 
stap nooit eerder door de Verenigde 
Staten is gezet. Het houdt dus een 
breuk in met de eigen progressieve 
opstelling in de voorbijgaande 
decennia. Ook betreuren wi j deze stap 
met des te meer nadruk, omdat de 
Verenigde Staten, zij het met een 
enkel voorbehoud, het verplichte 
karakter van de jurisdictie van het 
Internationaal Gerechtshof sinds 1946 
steeds hebben erkend, anders dan 
enke'e West-Europese en Oost-Euro-
pese landen. 

Wij hopen dat de actie van de 
Amerikaanse Senaat het voor de 
Amerikaanse administratie praktisch 
onmogeli jk zal maken, zich opnieuw 
te bezondigen aan het leggen van 
mijnen binnen de territoriale wateren 
van een land waarmee men niet in 
staat van oorlog is. 

D 
Minister Van den Broek: Voorzitter! 
De heer Scholten heeft zijn in eerste 
termijn ingediende motie nog wat 
nader toegelicht en gezegd dat het 
een intentieverklaring is, het uitspre-
ken van de bereidheid om behulpzaam 
te zijn bij het eventuele opruimen van 
de mijnen. Ik herhaal dat ik bereid 
ben, hierover overleg te plegen met 
mijn collega van Defensie. Ik wi l 
echter nog eens onderstrepen dat er 
geen sprake is van enig verzoek voor 
een dergelijke hulpactie, noch van 
Nicaraguaanse zijde, noch van Franse 
zijde. 

Het lijkt mij nagenoeg vast te staan, 
dat Nederland op zichzelf moeilijk in 
de gelegenheid is om dit probleem 
aan te pakken. Ik wil de intentie 
waarom de heer Scholten vraagt, 
evenwel graag uitspreken en nagaan 
wat op dit gebied mogelijk is. 

De heer Van der Spek heeft gevraagd 
of het zinvol is, tot indiening van 
claims over te gaan voor de door 
schepen geleden schade. De heer 
Engwirda heeft op dat punt een motie 
ingediend, waarin hij vraagt om na te 
gaan of de Verenigde Staten hier 
verantwoordelijk zijn en welke 
mogelijke consequenties daaruit 
kunnen voortvloeien voor mogelijke 
claims. Ik voel mij op dit punt als 
regeringsvertegenwoordiger toch wel 
overvraagd. 

Zoals door de Kamer en ook door 
de Amerikaanse Senaat is uitgespro-
ken, wordt een betrokkenheid van de 
Amerikaanse administratie bij deze 
operatie verondersteld. Een dergelijke 
politieke taxatie is natuurlijk heel iets 
anders dan een ondubbelzinnig 
causaal verband, zoals gelegd kan en 
moet worden als je in juridische zin 
spreekt over aansprakelijkheid. 

Ik zie ook niet goed in, hoe de 
Nederlandse regering in de gelegeneid 
is om een dergelijk oorzakelijk 
verband te doen constateren. Ik acht 
dit puur een zaak van civiel-rechtelijke 
aard die uiteindelijk door een rechter 
moet worden uitgemaakt. Ik ben dan 
ook in die zin geneigd, de aanneming 
van de motie van de heer Engwirda te 
ontraden. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Naar mijn 
mening is hierbij ook Nederlands 
ontwikkelingsgeld betrokken, dus 
overheidsgeld. 

Minister Van den Broek: Ik kom daar 
nog op. Dat heeft te maken met de 
opmerking van de geachte afgevaar-
digde de heer Van Weezel, die een 
motie indiende waarin de regering 
wordt gevraagd, de Verenigde Staten 
erop te wijzen dat dergelijke handelin-
gen, uitmondend in een vorm van 
economische blokkade tegenover 
Nicaragua, worden afgekeurd, te 
meer daar dit in feite de ontwikkeling 
van dat land kan frustreren. Ik heb in 
eerste termijn al gezegd dat Nederland 
een niet onbelangrijke bijdrage aan 
deze ontwikkeling levert. 

Ik dacht dat het stemgedrag van 
Nederland in de Veiligheidsraad naar 
aanleiding van een resolutie waarin 
zo kritisch afstand wordt genomen 
van deze daad, moet impliceren dat 
de Amerikaanse administratie de 
Nederlandse opstelling ten opzichte 
van deze daad thans volstrekt kent. 
Dat de heer Van Weezel daaraan nog 
de extra dimensie toevoegt van het 
frustreren van een vorm van ontwik-
kelingssamenwerking die door 
Nederland met Nicaragua wordt 
bedreven, is op zichzelf juist. Ik kan 
dan ook als zodanig geen enkel 
bezwaar maken tegen de gedachte die 
daarover wordt uitgesproken in de 
motie van de heer Van Weezel. 

De heer Engwirda (D'66): Op de vraag 
van mevrouw Herfkens antwoordde u, 
dat het geen overheidsgeld was. 
Volgens mij is dat baggerschip naar 
Nicaragua gestuurd in het kader van 
de ontwikkelingssamenwerking. 
Daarmee is wel degelijk overheidsgeld 
gemoeid. 

Minister Van den Broek: Deze kwestie 
heeft sterke juridische aspecten. Ik zal 
een en ander meenemen in het 
overleg met mijn collega van Ontwik-
kelingssamenwerking en met anderen 
die erbij zijn betrokken. Ik zal een en 
ander aan een nader onderzoek 
onderwerpen. Ik kan er nu nog geen 
antwoord op geven. 

De heer Engwirda (D'66): Om dat 
onderzoek wordt juist gevraagd in die 
motie. Ik begrijp nu dat u er nu wel 
toe bereid bent. Daarnet was u 
daartoe nog niet bereid. 

Minister Van den Broek: Er wordt in 
die motie gevraagd, of de Nederlandse 
regering maar wil vaststellen dat de 
Amerikaanse administratie hiervoor 
verantwoordelijk is. Ik heb gezegd, dat 
dit bijzonder moeilijk is vast te stellen 
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Van den Broek 

in juridische zin, tenminste voor zover 
er juridische claims uit kunnen 
voortvloeien. Iets anders is, of de 
Nederlandse regering op een gegeven 
moment aanleiding zou zien om, 
vanwege geleden schade uit ontwikke-
lingsgelden, op dit punt contact met 
de Amerikaanse administratie op te 
nemen. Dat wi l ik nader bezien. 

Ik kom nu te spreken over de 
kwestie van de inperking van de 
rechtsmacht van het Internationale 
Hof. Mevrouw Herfkens heeft ge-
vraagd, of ik uitdrukkelijk aan de 
Amerikaanse administratie heb 
gevraagd, of doen vragen, om terug 
te komen op deze beslissing. Het 
spreekt toch vanzelf dat, als men zich 
zodanig kritisch over een dergelijke 
stap uitlaat, dit impliciet de wens 
inhoudt dat een dergelijke stap 
ongedaan wordt gemaakt. In het 
diplomatieke verkeer kan het niet 
verkeerd worden verstaan als men 
zich op de door mij eerder aangeduide 
wijze uitlaat tegenover het optreden 
van een ander land. 

De heer Van der Spek heeft nog 
gevraagd of ik van mening ben dat 
intrekking van de erkenning van die 
rechtsmacht voor een dispuut Centraal 
Amerika betreffende, door de Verenig-
de Staten als een teken van zwakte 
moet worden aangemerkt. Ik ben in 
ieder geval niet bereid om het 
omgekeerde te beweren. 

Mevrouw Herfkens heeft nog eens 
gewezen op de juridische merites. De 
heer Van der Spek heeft in dit verband 
de 6 maanden-termijn genoemd die 
dient te worden in acht genomen. Ik 
wijs erop dat dit een zaak is die door 
het Internationale Hof zelf dient te 
worden beoordeeld. 

Als zodanig is deze vraag naar de 
juridische rechtmatigheid van de 
intrekking van de erkenning van de 
rechtsmacht door de Verenigde 
Staten een rechtsvraag die onderhevig 
is aan een oordeel van het lnternatio-
nale Hof. Zolang zo'n zaak sub judice 
is, geloof ik ook niet dat het zinvol is 
dat wij ons er nader over uitspreken, 
voor zover ik dat al zou kunnen. 

De motie van mevrouw Herfkens 
wil ik aan het oordeel van de Kamer 
overlaten. Ik zeg er wel uitdrukkelijk 
bij, dat de Nederlandse opstelling een 
dergelijk verzoek wel impliceert. Ten 
aanzien van de motie van de heer 
Scholten, zeg ik nogmaals dat de 
intentie die daaruit spreekt voor de 
Nederlandse regering aanvaardbaar 
is. Wellicht mag ik de motie zo lezen, 
dat de Nederlandse regering die 
beginselbereidheid uitspreekt, voor 
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zover er om die hulp wordt gevraagd 
en voor zover het binnen onze 
concrete mogelijkheden besloten ligt. 

Ten aanzien van de motie van de 
heer Engwirda handhaaf ik mijn 
bezwaar. Ik heb echter toegelicht 
waartoe ik wel bereid ben. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte is aan een derde termijn. 

Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Scholten (Groep Scholten/ 
Dijkman): Mijnheer de Voorzitter! Wat 
de minister zojuist heeft gezegd, zou 
ik ook in het dictum van de motie 
wil len neerleggen, dus: desgewenst 
en voor zover mogelijk. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Scholten/ 
Herfkens (18332, stuk nr. 1) is in die 
zin gewijzigd, dat het dictum thans 
luidt: 

spreekt als haar oordeel uit, dat ook 
Nederland bereid dient te zijn, 
desgewenst en voor zover mogelijk 
een bijdrage aan het opruimen van de 
mijnen te leveren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 5(18332). 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

Ik stel voor, aan het eind van de 
vergadering over de ingediende 
moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het lijkt mij onwaar-
schijnlijk, dat wij nu voldoende tijd 
zullen hebben voor alle stemmingen. 
Om ons zelf een laatste kans te geven, 
stel ik voor, de stemmingen over de 
HBO-wet aan het eind te laten plaats-
vinden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 11 april 1984 bij 
het debat over het aardgas, 

te weten: 
- de motie-Kombrink c.s. over een 
wettelijke regeling van de heffing op 

Nicaragua 
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meeropbrengsten van aardgas 
(17503, nr. 8). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, de 
RPF en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

Ik stel voor, het verslag van een 
mondeling overleg (17 503, nr. 7) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 11 april 1984 bij 
het debat over de moties en amende-
menten van de WVC-begroting, 

te weten: 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters/Nies-
sen over het sociaal-cultureel werk 
(18100-XVI, nr. 136). 

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

Ik stel voor, de stukken 17 790, nr. 13 
en 18100-XVI, nrs. 121, 122 en 134 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend op 11 april 
1984 bij het debat over chemische 
wapens, te weten: 
- de motie-Van der Spek over het 
intrekken van het wederkerigheids-
voorbehoud op het Geneefse Protocol 
van 1925(17858, nr. 5); 
- de motie-Van der Spek over het 
gebruik van traangassen door de 
politie en de krijgsmacht (17858, nr. 
6); 
- de motie-De Waart over uitbanning 
van chemische wapens (17858, nr. 7); 
- de motie-Voorhoeve c.s. over een 
verdrag tot algehele, gecontroleerde 
chemische ontwapening (17858, nr. 
8). 

In stemming komt de motie-Van der 
Spek (17 858, nr. 5). 

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

In stemming komt de motie-Van der 
Spek (17 858, nr. 6). 

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

In stemming komt de motie-De Waart 
(17858, nr. 7). 

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-Voorhoeve 
c.s. (17858, nr. 8). 

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

Ik stel voor, de stukken 17 858 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vijf moties, ingediend op 11 april 1984 
bij het debat over de RWW, te weten: 
- de motie-Dales over de onderwijs-, 
de studiekostenfinancierings- en de 
sociale zekerheidsaspecten (18 100-XV, 
nr. 62); 
- de motie-Willems/Brouwer over de 
vrijheid van rolkeuze (18 100-XV, nr. 
63); 
- de motie-Willems/Brouwer over het 
opnemen van een vertegenwoordiging 
uit de kring van de uitkeringsgerech-
tigden in de RWW-commissies 
(18 100-XV, nr. 64); 
- de motie-Groenman c.s. over de 
hoogte van de studietoelage voor 
eenoudergezinnen en de bijstands-
norm voor deze gezinnen (18100-XV, 
nr. 65); 
- de motie-Dales over ti jdstip van 
toezending aan de Kamer van een 
nota inzake onderwijs en Algemene 
Bijstandswet (18 100-XV, nr. 66). 

De Voorzitter: Mevrouw Groenman 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Tweede Kamer 
12 april 1984 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik verzoek, mijn motie 
op stuk nr. 65 van de agenda af te 
voeren om te bekijken of ik deze 
zodanig kan wijzigen dat deze wat 
meer kans op aanvaarding heeft. Ik 
hoop dat er dan spoedig na het 
paasreces over zal worden gestemd. 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Groenman stel ik voor, haar 
motie (18100-XV, nr. 65) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Dales 
(18 100-XV, nr. 62). 

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

In stemming komt de motie-Willems/ 
Brouwer (18100-XV, nr. 63). 

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

In stemming komt de motie-Willems/ 
Brouwer (18 100-XV, nr. 64). 

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-Dales 
(18 100-XV, nr. 66). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

Ik stel voor, het verslag van het 
mondeling overleg (18 100-XV, nr. 60) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
zes moties, ingediend bij het debat 
over de spreiding van de PTT, 

te weten: 
- de gewijzigde motie-De Beer/Evers-
dijk over de spreiding van 3000 
arbeidsplaatsen van de centrale 
directie, inclusief de directieraad 
(12831, nr. 62); 
- de motie-Brouwer over wijziging in 
het spreidingsbeleid van de regering 
(12831, nr. 60); 

Chemische wapens 
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- de motie-Brouwer over afspraken in 
het kader van het spreidingsbeleid 
met Groningen (12831, nr. 61); 
- de motie-Eversdijk c.s. over het 
starten van gestructureerd overleg 
met de regio Den Haag (12831, nr. 
63); 
- de motie-Van der Doef/Tommel 
over onverkort uitvoeren van het 
PTT-spreidingsbeleid (12831, nr. 64); 
- de motie-Scholten over de spreiding 
van 3000 arbeidsplaatsen van de 
centrale directie, inclusief de directie-
raad (12831, nr. 65). 

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

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gevraagd om een 
korte derde termijn, omdat na het 
antwoord van de minister-president in 
tweede termijn nog een aantal 
onduidelijkheden zijn blijven bestaan. 

Sprekend over de motie-De Beer/ 
Eversdijk, heeft de minister-president 
gezegd dat een situatie dreigt te 
ontstaan die vergelijkbaar is met die 
rond RSV en die rond de Oosterschel-
de. Die opmerking is ons enigermate 
in het verkeerde keelgat geschoten. 
Bij interruptie heb ik de aard van onze 
motie reeds aangegeven. Het is, om 
in bridgetermen te spreken geen 
forcing waar de minister-president een 
sans atout op kan bieden. Bridgers 
weten dat er dan van alles kan 
gebeuren, maar niet zoveel. Ons bod 
is een eindbod. Het contract moet nu 
worden gemaakt. 

Wij vragen van het kabinet om 
morgen - aannemende dat de motie 
zal worden aanvaard; dat lijkt mij 
geen volstrekt academische veronder-
stelling— over deze zaak te beslissen 
en de Kamer direct daarna te informe-
ren. Wat ik nu zeg is een simpele 
mededeling, niets meer en niets 
minder. Mocht de uitslag negatief zijn, 
dan zullen wij de Kamer maandag 
bijeenroepen. 

De Voorzitter: Tegen dinsdag dan 
misschien! 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Aannemende 
dat de motie, waarin staat dat de 
kwantitatieve spreiding van 3000 
arbeidsplaatsen in 1990 moet plaats-
vinden en waarin bovendien staat dat 
de directieraad van de PTT daartoe 
moet behoren, dus een kwalitatieve 
spreiding wordt aangenomen, ga ik 
ervan uit dat de politieke elementen 
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De heer Eversdijk (CDA) 

daaruit morgen in het kabinet aan de 
orde komen en dat daarover poiitieke 
beslissingen worden genomen. 

Daarbij wi l ik het kabinet dringend 
in overweging geven tegelijkertijd de 
politieke beslissing te nemen om de 
directieraad als eerstvolgende in de 
overplaatsingsrij mee te nemen, 
uiteraard zodra de huisvesting gereed 
is. Ze hoeven geen shelterhalf mee te 
nemen om te gaan kamperen. Een 
besluit dat het zo snel mogelijk zal 
gebeuren en niet aan het eind van het 
spel, is een belangrijk politiek besluit. 
Ik wil het kabinet dit dringend in 
overweging geven. 

Natuurlijk zal een nadere berekening 
nodig zijn, ook gezien de vele onzeker-
heden. Die nadere berekening kan 
echter slechts dienen tot onderbou-
wing, mag geen uitsteloperatie zijn en 
is geen ontbindende voorwaarde. 
Collega De Beer en ik hebben aan 
onze motie een prijskaartje wil len 
hangen. Dat prijskaartje is geen 
ontbindende voorwaarde. 

Wij hebben dat prijskaartje aan de 
motie gehangen om uitwerking te 
geven aan onze eisen en verlangens 
en om niet het verwijt op ons te 
laden dat wij veel vragen, maar daar 
geen prijskaartje aan hangen. Ik heb 
al eerder gezegd dat het volgens ons 
voor dat bedrag kan en moet. Er zijn 
in het Noorden en bij de PTT mensen 
genoeg die weten hoe zij met het 
bedrag moeten werken om deze 
operatie tot een succes te maken. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De motie van CDA en 
VVD is door de minister-president 
ontrafeld en in hele kleine stukjes 
verscheurd, als wij er althans vanuit 
gaan dat zij bedoeld was als een 
uitnodiging om het beleid te wijzigen 
en de in de motie aangekondigde 
politieke uitspraak ook uit te voeren. 
Ik ben buitengewoon gelukkig met de 
nadere toelichting van de beide 
indieners op deze motie, met name 
over het feit dat de besluitvorming 
hierover los moet worden gezien van 
de mogelijk noodzakelijke rekenexerci-
ties in de komende weken. 

Nog belangrijker is de mededeling 
van de heer Eversdijk - ik neem aan 
namens de fractie van de VVD - dat 
die bepaling van de 250 miljoen in 
deze motie niet kan worden gezien als 
een ontbindende voorwaarde. 
Daarmee krijgt deze motie in elk geval 
deze betekenis dat de Kamer - dus 
ook mijn fractie - uitspreekt dat de 
spreiding van de PTT, geheel conform 
de overeenkomst binnen de termijn, 
dus in 1990, inclusief de Centrale 
Directie, tot tenminste 3000 arbeids-
plaatsen, zal doorgaan. 

Ik wacht graag het nadere oordeel 
van het kabinet af. Ik hoop dat het ons 
op korte termijn bereikt. Als het niet in 
overeenstemming is met het gevoelen 
van de Kamer, althans niet met dat 
van mijn fractie, dan zullen wij 

daarover op de kortste termijn een 
nader debat moeten hebben. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister-president 
heeft de motie van de heer Van der 
Doef en mij een blanco cheque 
genoemd. Hij heeft een vergelijking 
getrokken met de RSV-affaire en met 
de Oosterschelde. Ik acht deze 
vergelijkingen absoluut buiten elke 
proportie. Het gaat om een geheel 
andere operatie en bovendien om een 
heel ander bedrag. 

Het gaat ook om een geheel andere 
procedure van besluitvorming. Elke 
vergelijking tussen RSV-affaire, 
Oosterschelde-affaire en de overplaat-
sing van de PTT gaat absoluut mank. 
Ik kan slechts één overeenkomst zien: 
alle rekensommen van de Oosterschel-
dewerken en van de overplaatsing 
van de PTT komen van hetzelfde 
departement, maar dat kan niet echt 
een goede reden zijn. 

Ik verwerp dan ook het oordeel van 
de minister-president over deze motie 
volstrekt. De motie is een politieke 
wilsuit ing en bepaald niet een blanco 
cheque. Wij weten ongeveer, binnen 
redelijke marges, wat het zal kosten. 

Ook de heren Eversdijk en De Beer 
hebben in hun motie gezegd dat het 
voor dat bedrag kan. Dat betekent dat 
ook zij vinden dat het geen blanco 
cheque is. Daarnaast hebben zij 
gezegd dat de berekeningen nuttig 
zijn, maar niet essentieel voor het 
besluit. Ik onderschrijf dat. Dat is voor 
ons een heel belangrijk element. 
Bovendien, zo zeggen zij, vormen die 
250 miljoen geen ontbindende 
voorwaarde. Welnu, onder die twee 
nadrukkelijke overwegingen kunnen 
wi j daarin meegaan. 

Ik ondersteun volledig het voorstel 
dat de directieraad zo spoedig 
mogelijk naar Groningen moet 
worden overgeplaatst. 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/-
Dijkman): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil de heer Eversdijk nog vragen of de 
besluitvorming, waarop hij bij het 
kabinet aandringt, ook inderdaad 
betrekking heeft op het overplaatsen 
van de top van de PTT naar Groningen? 

De heer Eversdijk (CDA): Dat was de 
enig belangrijke boodschap. 

De heerScholten (groepScholten/Dijk-
man): Is de heer Eversdijk ook van 
plan hetzelfde te doen als de VVD 
heeft aangekondigd om, als het 
kabinet dat niet zou besluiten, de 
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Scholten 

Kamer in vergadering bijeen te 
roepen? 

De heer Eversdijk (CDA): Met alle 
respect, mijnheer de Voorzitter, er zijn 
al zoveel mensen die hebben gezegd 
dat dan de Kamer bijeenkomt: wij 
zullen erbij zijn. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ik gun de heer Eversdijk een 
gezellige Pasen. Ik zal even wachten 
tot hij is uitgelachen... 

De Voorzitter: We hoeven deze tijd 
niet te verspelen. Dertig leden zijn 
genoeg. De VVD-fractie is nog steeds 
zo groot. 

De heer Eversdijk (CDA): Inderdaad, 
ze hebben ons daar helemaal niet 
voor nodig. Als de VVD-fractie dat wi l , 
zullen wi j het nog van harte ondersteu-
nen ook. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Dat was niet mijn vraag. 
Misschien wil de heer Eversdijk dan 
toch even luisteren. De zaak van het 
eerst verplaatsen van de top, waarna 
de staart vanzelf wel zou volgen, is 
niet in het debat naar voren gebracht 
door de VVD, maar door de heer 
Eversdijk namens het CDA. Mijn vraag 
aan de heer Eversdijk heeft dan ook 
geen betrekking op hetgeen waarvoor 
de VVD pleit en waarvan de heer De 
Beer heeft gezegd dat hij de Kamer 
zou terugroepen als dat niet voor 
elkaar kwam. 

Ik hoop dat de heer Eversdijk mi jn 
vraag aan hem ook wil beantwoorden, 
in plaats van hier een beetje te staan 
lachen. Hij mag van mij wel blijven 
lachen, maar ik hoop dat aan het eind 
het Noorden ook nog zal lachen. Ik wil 
de heer Eversdijk vragen of hij 
datgene wat hij aan het kabinet op dit 
punt heeft gevraagd, zo ernstig meent 
ten opzichte van het Noorden dat, 
wanneer het kabinet daarover morgen 
niet zou besluiten - ook met betrekking 
tot dat punt hebt u daarop aangedron-
gen - hij volgende week de Kamer 
bijeen roept. Dat is geen punt waar de 
VVD zich hier sterk voor heeft gemaakt. 

De heer Eversdijk (CDA): Op die 
manier kunnen wi j natuurlijk blijven 
lachen, als wij dit soort details ineens 
allemaal gaan ophoesten... 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Vindt u dit nu ineens een detail, 
terwijl u het in het debat een belangrijk 
punt vond? 

De heer Eversdijk (CDA): Jazeker,waar 
ging het in dit debat nu over? Het 
ging met name om de vraag of de 

directieraad wel of niet mee zou gaan 
en of het 3000 en 1990 zou worden. 
Het belangrijkste was het meegaan 
van de directieraad. Ik zou het dan 
buitengewoon belangrijk vinden - ik 
heb het kabinet ook uitgenodigd om 
dat te realiseren - dat eerst die 
directieraad gaat. 

Het is natuurlijk niet zo dat dan 
eerst de top gaat, want een stuk van 
de staart zit er nu al. Als de directieraad 
eerst gaat, heeft dat allerlei goede 
gevolgen op psychologisch en ander 
terrein - in eerste en tweede termijn 
heb ik dat omstandig uitgelegd -
maar dat was niet het punt waarop 
het zou springen. Ik vind het belangrijk 
en ik vind dat het zou moeten, maar 
veel belangrijker is dat het kabinet 
zegt: de directieraad gaat. Daar gaat 
het om! 

De heer Scholten (groep-Scholten/ 
Dijkman): Mijn vraag aan de heer 
Eversdijk was dus bedoeld om te zien 
hoe ernstig hij het meent met de 
voorstellen die hij met betrekking tot 
het eerst verplaatsen van de top heeft 
gedaan. Ik moet nu vaststellen dat hij, 
wat hij vanmiddag met klem naar 
voren heeft gebracht, vervolgens in 
de staart van het debat laat zitten. 

De heer De Beer (VVD): Ik maak de 
heer Scholten er opmerkzaam op dat 
tussen de heer Eversdijk en mij ook 
op dit punt geen enkel verschil van 
opvatting is. Wij hebben onze opvat-
t ing alleen kenbaar gemaakt in het 
mondeling overleg. Dat kon de heer 
Scholten niet weten, want hij was er 
niet bij, maar dit wil ik even ter 
verduidelijking aanvoeren. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ook al zal de fractie van het 
CDA door tekenen van instemming of 
afkeer wil len reageren op wat ik zeg, 
dat zal mij niet beletten om vanaf de 
plaats waar ik nu sta te recapituleren 
dat ik alleen aan de heer Eversdijk heb 
gevraagd of hij dat naar voren trekken 
van de top ook vindt te behoren tot de 
belangrijke beslissingen die het 
kabinet morgen zou moeten nemen. 
Die vraag heb ik gesteld, mag ik dat of 
niet?! 

De heer Eversdijk (CDA): Alles mag. 

De heerScholten (groep Scholten/Dijk-
man): Prima! Ik stel dan vast dat het 
antwoord van de heer Eversdijk in 
tweede termijn is, dat dit kennelijk 
niet zo is. Dat betreur ik. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu de motie 
van het CDA. Ik ben blij dat in tweede 
termijn is gezegd dat het geen 
ontbindende voorwaarde is. Ik spreek 
dan over die 250 min. Ik vind dit een 

belangrijke accentverschuiving ten 
opzichte van het debat daarvoor, toen 
nog zo de nadruk werd gelegd op het 
niet zijn van een blanco cheque. 
Onder die omstandigheden trek ik 
mijn eigen motie op dit punt in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Scholten (12831, nr. 65) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De minister-president 
betreurt het dat hij op dit moment niet 
hier aanwezig kan zijn. Hij heeft 
verplichtingen elders, maar hii zal 
proberen, zo snel mogelijk hier terug 
te zijn. 

Vervolgens moet ik een misverstand 
wegnemen. Door sommigen is het 
voorbeeld van de Oosterschelde en 
RSV kennelijk verkeerd geïnterpre-
teerd. Ten aanzien van het voorbeeld 
dat mij na aan het hart ligt, kan ik 
verklaren dat ik uitdrukkelijk weet dat 
de minister-president dit voorbeeld 
niet anders heeft bedoeld dan als 
volgt. 

Indien je kiest voor een variant die 
in de eerste jaren wat de financiële 
consequenties betreft 'behapbaar' is, 
dan is dat niet voldoende. Je dient 
een project over de totale realisatiepe-
riode te bekijken. In het voorbeeld van 
de Oosterschelde is naar ik aanneem 
voor iedereen geheel duidelijk dat 
soms keuzen worden gemaakt waarbij 
de financiële consequenties voor de 
latere jaren niet gans onder ogen 
worden gezien. 

Dat was voor de minister-president 
tegelijkertijd aanleiding, positief in te 
gaan op de vraag van sommige 
woordvoerders, of door externe 
deskundigen kan worden bekeken of 
wellicht een kanttekening kan worden 
gemaakt bij de cijfers dan wel dat er 
door externe deskundigen is vast te 
stellen dat zij niet in verhouding met 
de realiteit zullen zijn. Sommige 
sprekers zeiden namelijk dat er erg 
veel verschillende cijfers worden 
genoemd bij dezelfde operatie. 

Zo en niet anders zijn beide opmer-
kingen van de minister-president 
bedoeld. Ik denk dat dit het ingaan op 
door de Kamer gedane verzoeken 
betekent. 

De twee woordvoerders namens de 
regeringsfracties deden het verzoek, 
de uitkomst van de stemmingen 
straks mee te nemen naar de minis-
terraad. Ik zal dat uiteraard doen. Ik 
zeg toe dat de Kamer zo snel mogelijk 
hoort wat het resultaat daarvan is. 
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Voorzitter 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Brouwer 
(12831, nr. 60). 

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

In stemming komt de motie-Brouwer 
(12831, nr. 61). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

In stemming komt de motie-Eversdijk 
c.s. (12831, nr. 63). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de Centrumpartij tegen 
deze motie heeft gestemd en de 
aanwezige leden van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Van der 
Doef/Tommel (12831, nr. 64). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-De Beer/Eversdijk (12 831, nr. 
62). 

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

Ik stel voor de stukken 12831, nrs. 56 
t/m 58 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend bij de interpel-
latie-Scholten/Herfkens over het 
leggen van mijnen bij havens van 
Nicaragua, te weten: 
- de gewijzigde motie-Scholten/Herf-
kens over een Nederlandse bijdrage 
aan het opruimen van mijnen in de 
wateren van Nicaragua (18332, nr. 5); 
- motie-Herfkens c.s. over het 
doeltreffend functioneren van het 
Internationale Gerechtshof te 's-Gra-
venhage (18332, nr. 2); 
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- motie-Gualthérie van Weezel c.s. 
over het Nederlandse ontwikkelingsbe-
leid ten aanzien van Nicaragua 
(18332, nr. 3); 
- motie-Engwirda/Herfkens over het 
indienen van mogelijke claims tot 
vergoeding van de geleden schade 
(18332, nr. 4). 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Scholten/herfkens (18 332, nr. 
5). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de Centrumpartij tegen 
deze motie heeft gestemd en de 
aanwezige leden van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Herfkens 
c.s. (18332, nr. 2). 

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

In stemming komt de motie-Gualthérie 
van Weezel c.s. (18 332, nr. 3). 

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

In stemming komt de motie-Engwirda/ 
Herfkens (18332, nr. 4). 

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

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de 
onderwerpen, waarover zojuist is 
gestemd. 

RWW 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft voor de 
motie op stuk nr. 64 van de heer 
Willems en mevrouw Brouwer 
gestemd omdat wij van mening zijn 
dat gemeenten deze ruimte zouden 
moeten kunnen hebben. Maar dat 
betekent niet dat wij de discussie over 
de RWW-commissies in brede zin 
daarmee gevoerd hebben. In het 
bijzonder betekent het niet, dat wi j 
daarmee van mening zijn dat met 
betrekking tot de representativiteit, 
beschreven in de regelingen, iets 
gezegd zou zijn. Die discussie is nog 
niet eens geopend. 

Spreiding PTT 
Nicaragua 
RWW 
Ingekomen stukken 

Spreiding PTT. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb tegen 
de motie gestemd waarin verzocht 
wordt een plan op te zetten inzake de 
structuur van de regio Den Haag, niet 
omdat wi j tegen een plan zijn voor 
alleen Den Haag dan wel geheel 
Nederland, maar omdat dit de fouten 
probeert te verdoezelen die indertijd 
door de politici zijn gemaakt inzake 
het spreidingsbeleid. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met het wetsvoor-
stel Regeling van het hoger beroeps-
onderwijs (Wet op het hoger beroeps-
onderwijs) (16803) uit te stellen tot 2 
mei 1984. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 17.35 uur. 

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

1. vijf Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende voorstellen 
van wet: 

Naturalisatie van Akihary, Frans 
Izaak en 22 anderen (18303); 

Naturalisatie van Akkari, Boubaker 
Ben Mohamed, en 21 anderen 
(18 304); 

Naturalisatie van Brown, Donald 
Gordon en 29 anderen (18305); 

Naturalisatie van Aabouz, Driss en 
28 anderen (18306); 

Naturalisatie van Abdel Aziz en 26 
anderen (18316). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn of 
zullen worden gedrukt; 

2. vijf brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal met de medede-
ling dat zij in haar vergadering van 10 
april 1984 de haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van 
wet gedrukt onder de nrs. 16683, 
16644 (R 1158), 18011, 18100 VI en 
18 200 heeft aangenomen. 

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

3. de volgende brieven: 
een, van de staatssecretaris van 
Justitie, over capaciteitsreductie 
jeugdhulpverlening (15317, nr. 51); 

vier, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 

een, over de algemene faculteit te 
Leeuwarden (15 550, nr. 95); 

een, over het HBO (16803, nr. 118); 
een, over ge- en misbruik van 

regelgeving (18 100, VIII, nr. 97); 
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een, ten geleide van de nota-
Beiaard (18320); 

een, van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, over het 
spreidingsbeleid (12 831, nr. 58); 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over luchtverontreini-
gingsaspecten van verbrandingsinstal-
laties voor afval (18319). 

Deze brieven zijn al gedrukt: 

4. de volgende brieven: 
een, van de minister van Buitenland-

se Zaken, over Radioreglement 1979; 
een, van de minister van Financiën, 

overtoepassingart.20Comptabi l i tei ts-
wet; 

twee, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te weten: 

een, over onbeloonde arbeid met 
behoud van uitkering; 

een, ten geleide van een onderzoek 
naar de naleving van de Wet niet-c.a.o.-
inkomens; 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 

een, ten geleide van de IWK-nota; 
een, over de invoeringswet Kader-

wet specifiek welzi jn; 
een, van de staatssecretaris van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over grenzen van de zorg. 

De Voorzitter stelt door, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies. 

6. de volgende brieven: 
een, van de Iraanse Ambassade te 

Den Haag, over het gebruik van 
chemische wapens door Irak; 

een, van de Kangaroo Group, t.g.v. 
een aanmeldingsformulier voor een 
bijkeenkomst van de groep. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage; 

7. de volgende brieven e.a.: 
een, van Lenie Piterse, over het 

optreden van de Rotterdamse polit ie; 
een, van het gemeentebestuur van 

Callantsoog, over de versterking van 
de duinenri j ; 

een, van de N.V. Nederlandse 
Gasunie, t.g.v. het rapport 'Aardgas 
uit de Noordzee'; 

een, van C. B. Moonen, over de 
kinderbijslagwetgeving; 

een, van het gemeentebestuur van 
Oostzaan, over een motie inzake de 
gasprijsverhoging van 1 januari 1984 
van Zaanse Woonlasten Komitees; 

een, van C. Boer, over de verhuizing 
van de PTT; 

een, van de Wetenschappelijk Raad 
voor het Regeringsbeleid, over het 
tweede werkprogramma 1983-1987; 

een, van G. Ros, over het derde net; 
een, van NCW Noord over de 

spreiding van de PTT; 
een, van de gemeenteraad van 

Groningen, over het kabinetsbesluit 
met betrekking tot de spreiding van 
de PTT; 

een, van een elftal gemeenten in 
Groningen, over de spreiding van de 
PTT; 

een, van de Algemene Belangen-
groep 's-Gravenland, over 'De put van 
Capelle; 

een, van Chr. D. L. Lambaart, over 
het regeringsbeleid; 

een aantal, over de korting op 
uitkeringen; 

een aantal, overde kernbewapening; 
een, van de werkgroep Uitkeringsge-

rechtigden FNV Lelystad, over het 
terugdraaien van het 1 juli-pakket; 
een, namens de Politieke Beweging 
Eekta, over de stell ingname van de 
centrumparti j dat geweld tegen 
buitenlanders in bepaalde gevallen 
ongestraft moet bli jven; 

een, van het gemeentebestuur van 
Goes, t.g.v. een motie inzake het 
bevorderen van een maximale 
rookgasontzwaveling van de om te 
bouwen conventionele elektriciteits-
centrale te Borssele; 

een, van het Aktiecomite ter 
verbetering en uitbreiding van het 
Zoetermeerse kabelnet, over de 
Medianota; 

een, van de FNV, over de spreiding 
van rijksdiensten; 

een, van provinciale staten van 
Groningen, over de spreiding van de 
centrale directie van de PTT; 

een, van het CNV, t.g.v. de CNV-dis-
cussienota Sociaal-Economisch 
Beleidsplan 1984 t/m 1987; 

een, van de Raad voor het Midden-
en Kleinbedrijf, over wetsontwerp 
18 232; 

een, van de FNV, over vrede en 
ontwapening; 

een, van het gemeentebestuur van 
Den Haag, ten geleide van een 
concept-motie over het P.T.T.-sprei-
dingsbeleid; 

een, van het bestuur van het gewest 
's-Gravenhage, over het P.T.T.-sprei-
dingsbeleid. 

Deze brieven e.d. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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Noot 2 lz ieb lz .4399) 

Voorbeelden van uitkeringen bij deeltijd 

A. Te zamen volledig beschikbaar 

Man en vrouw stellen zich elk voor 20 uur p.w. beschikbaar. De uitkering is dan 
f 1446,90 p.m. 

1. Een partner vindt een baan van 10 uur p.w. met een salaris van f 800 p.m. 

Norm is f 1446,90 
Vrij lating - f 200 (25% van f 8001 

Totaal inkomen 
Af : eigen inkomsten 

Uitkering wordt 

f 1646,90 
f 800 

f 846,90 

2. Een partner vindt een baan van 10 uur met een salaris van f 400. 

(25% van f 400) 
Norm is 
Vrij lating 

f 1446,90 
f 100 

Totaal inkomen 
Af : eigen inkomsten 

f 1546,90 
f 400 

Uitkering wordt f 1146,90 

N.B.: Degene, die 10 uur werkt moet wel bijven zoeken naar een baan van 20 uur. 

B. Te zamen minder dan volledig beschikbaar 

Man en vrouw stellen zich beschikbaar voor 20 uur en 15 uur p.w. De uitkering 
is dan 35/40 x f 1446,90 = f 1 266. 

1. Degene, die zich 20 uur beschikbaar stelt, vindt een baan met een loon van 
f 800 p.m. 

Norm is 
Vri j lating is 

Totaal inkomen 
Af : inkomsten 

Uitkering 

f 1266 
- f 189,90 

f 1455,90 
- f 800 

f 655,90 

(= 15% van f 1266) 

2. Degene, die zich 1 5 uur beschikbaar stelt vindt een baan van f 800 p.m. 
Uitkering is hetzelfde als onder 1. 

Noot 3 (zie blz. 4405) 

De vraag van de leden Knol, Evenhuis-
van Essen, Gualthérie van Weezel, 
Laning-Boersema, Dijkstal, Terpstra, 
Wessel-Tuinstra en Scholten luidt: 

Waarom hebben u en/of andere 
leden van uw kabinet geen gehoor 
gegeven aan de uitnodiging van 
Amnesty International om op 6 april 
jl. aanwezig te zijn bij de openingsbij-
eenkomst van de Campagne tegen 
Martelen? 

Noot 4 (zie blz. 4405) 

De vragen van het lid Van Es luiden: 

1 
Is de staatssecretaris ervan op de 

hoogte dat aan de Marokkaanse 
kinderen F.A. en A. A. te Leiden een 
verbli jfsvergunning is geweigerd? 

Is het waar dat de vader, met 
Marokkaanse nationaliteit, na de 
ontbinding van zijn huwelijk de 
kinderen toegewezen heeft gekregen 
en volgens de Marokkaanse wet de 
voogdij over de kinderen heeft? 

Gold als reden voor afwijzing dat in 
dit geval niet van partiële gezinshere-
niging sprake is omdat de vader in 
Nederland hertrouwd is en dat bij 
overkomst van de kinderen sprake 
zou zijn van gezinsvorming? 

Kan de staatssecretaris een argu-
ment noemen waarom bij hertrouwen 
van de vader de vreemdelingencircu-
laire (band B 19.2) niet van toepassing 
is? Geldt bij hertrouwen dan niet dat 
er sprake is van gezinshereniging? 

Waarom heeft de vreemdelingenpo-
litie te Leiden er, na overleg met de 
vader in toegestemd de kinderen in 
december naar Nederland te laten 
komen? 

Is het waar dat de vreemdelingen-
politie daarbij heeft gezegd, dat het 
wel in orde zou komen als de vereiste 
papieren met betrekking tot voogdij 
en scheiding maar aanwezig zouden 
zijn? 

Is het de staatssecretaris bekend, 
dat voor de kinderen in Marokko geen 
opvang aanwezig is en dat juist om 
deze reden de kinderen aan de vader 
zijn toegewezen? 

8 
Is de staatssecretaris bereid alsnog 

een verblijfsvergunning af te geven? 
Zo nee, is zij bereid van uitzetting af te 
zien tot in hoogste instantie over de 
verblijfsvergunning is beslist? 

Hoeveel soortgelijke gevallen van 
minderjarigen die met uitzetting 
worden bedreigd zijn in behandeling 
bij justitie? 

10 
Is de staatssecretaris bereid in elk 

geval de uitzetting van jongere 
minderjarigen op te schorten totdat 
de Kamer over de toegezegde notitie 
over minderjarigen en vreemdelingen-
beleid heeft kunnen spreken? 
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Noot 5 (zie blz. 4407) 

De vragen van het lid Scholten 
luiden: 

1 
Kan de regering mededelen, welke 

stappen zij tot dusver heeft onderno-
men als protest tegen het inzetten van 
kinderen door Iran in de oorlog tegen 
Irak? 

2 
Is de minister bereid, zich in te 

zetten voor humanitaire hulpverlening 
aan Iraanse kinderen die het er levend 
vanaf hebben gebracht en die zich 
thans in Iraakse gevangenkampen 
bevinden? 

Noot 6 (zie blz. 4408) 

De vraag van het lid Knol luidt: 

Is de regering bereid te handelen in 
de geest van het sub-amendement 
van het lid Knol op het voorstel tot 
wijziging van de Wet Sociale Werk-
voorziening (stuk 17 703, nr. 33)? Zo 
ja, binnen welke termijn? 

Noot 7 (zie blz. 4409) 

De vragen van het lid Willems luiden: 

1 
Is het waar, dat het ministerie sinds 

januari 1980 optreedtals gemachtigde, 
namens het Katholiek Pedagogisch 
Centrum, die het pand 'de Olyphant', 
Oude Gracht 299 te Utrecht huurt? 

2 
Op welke datum loopt het 

huurcontract af, indien geen tussentijd-
se opzegging plaatsvindt? 

3 
Waarom heeft de huurder c.q. de 

gemachtigde het gebouw leeg laten 
staan nadat het Katholiek Pedagogisch 
Centrum het gebouw had verlaten in 
verband met beëindiging van het 
gedifferentieerd onderwijs (geon) 
project in 1980? 

4 
Waarom is er geen overleg geweest 

tussen het ministerie en de bewoners 
van het in februari 1982 gekraakte 
pand om een oplossing te zoeken 
voor de toestand die zou ontstaan bij 
beëindiging van het huurcontract? 

5 
Is het waar, dat het ministerie de 

huurbetaling per 1 oktober 1983 heeft 
gestaakt om daarmee de verhuurder 
de gelegenheid te bieden een kort 
geding aan te spannen met als doel 
o.a. de opzegging van het huurcontract 
en ontruiming van het pand1? Zo ja, is 
ertussen het ministerie en de verhuur-
der overleg geweest over de te volgen 
procedure; zo neen, om welke reden 
heeft het ministerie dan de huurbeta-
ling gestaakt? 

6 
Is de minister alsnog bereid, het 

zoeken naar oplossingen voor de 
bewoners van het pand daadwerkelijk 
te ondersteunen? 

Zie NRC-Handelsblad dd. 27 maart jl. 

Noot 9 (zie blz. 4448) 

De vragen van het lid Scholten 
luiden: 

1 
Is het waar, dat de Amerikaanse 

inlichtingendienst CIA betrokken is bij 
het leggen van mijnen bij havens van 
Nicaragua? 

2 
Is het waar, dat de Britse regering 

daartegen bezwaren heeft kenbaar 
gemaakt? 

3 
Heeft de Franse regering Nicaragua 

hulp aangeboden bij het opruimen 
van mijnen? 

4 
Indien de eerste vraag bevestigend 

wordt beantwoord, wil de regering 
dan in Washington protesteren? 

5 
Ziet de regering mogelijkheden en 

is zij bereid Nicaragua bij te staan in 
het opruimen van mijnen? 

Toelichting 

Zie 'Trouw' van maandag 9 april j l . 

De vragen van de leden Herfkens, Van 
den Bergh en Knol luiden: 

1 
Is het waar dat naar aanleiding van 

de klacht van de Nicaraguaanse 
regering over het leggen van mijnen 
in Nicaraguaanse havens de regering 
van de Verenigde Staten besloten 
heeft de jurisdictie van het lnternatio-
nale Gerechtshof te 's-Gravenhage 
inzake de problemen in Midden-Ame-
rika niet te zullen erkennen1? 

2 
Wat is het oordeel van de regering 

over de aankondiging van de regering 
der Verenigde Staten, dat zij zich 
terzake niets gelegen zal laten liggen 
aan het oordeel van het Internationale 
Gerechtshof? 

3 
Is de regering bereid te protesteren 

bij de regering van de Verenigde 
Staten tegen het gebrek aan respect 
voor de internationale rechtsorde, 
waarvan dit standpunt blijk geeft? 

NRC-Handelsblad, dd. 9 april j l. 
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Noot 8 (zie blz. 4412) 

Werkloosheidsgegevens 

Maart 1978 Maart 1983 Maart 1984 

Provincie Groningen 10 200 (7,2%) 37 555 (23,6%) 41 472 (26,1%) 
Provincie Zuid-Holland 37 840 (4,1%) 142 263 (13,0%) 163 193 (14,9%) 

Gewest Groningen 4 096 15 404 (23,8%) 17 118 (26,8%) 
Gewest Den Haag 9 508 32 779 (13,7%) 37 966 (14,7%) 

Stad Groningen 3 767 13 979 15 338 
Stad Den Haag 8 399 27 253 35 775 

Spreidingskosten 

Te verplaatsen functies 3000 
Reeds aanwezig 790 

Nog te spreiden 2210 
Geclausuleerden op te 
spreiden functies 950 

1260 
Aanwas geclausuleerden 
tot en met 1990 700 

560 
Bij 4 1 % volgbereidheid 
is aantal volgers 330 
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