
72ste vergadering woensdag n a P n 
ö Aanvang 13.00 uu 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 123 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
Van den Bergh, J. D. Blaauw, P. M. 
Blauw, De Boer, De Boois, Borgman, 
Braams, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Cornelissen, Dales, 
G. C. van Dam, M. P. A. 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, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van der Heijden, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Van lersel, Jacobse, Joekes, Jorritsma-
Lebbink, Kamp, Keja, Van Kemenade, 
Knol, De Kok, Kombrink, Konings, Van 
der Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, 
Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, 
Lauxtermann, Leerling, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Meijer, Metz, Moor, Müller-van Ast, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Nijland, Van Noord, Nypels, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Paulis, Poppe, 
De Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Van Rossum, Salomons, 
Schartman, Scholten, Schutie, Van 
den Spek, Stemerdink, Stoffelen, 
Tazelaar, Terpstra, Tommei, Van den 
Toorn, Toussaint, Ter Veld, Veldhoen, 
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, Willems, Wolters, Wölt-
gens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Van den Broek, minister 
van Buitenlandse Zaken, De Ruiter, 
minister van Defensie, Van Aardenne, 
vice-minister-president, minister van 
Economische Zaken, Brinkman, 
minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur, en De Graaf, staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

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

Gerritse en Ubels-Veen, wegens 
bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, morgen, 
na het vragenuur, aan de orde te 
stellen en te behandelen het wetsvoor-
stel 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) (18 307) 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ingekomen is de 
volgende brief van de minister-presi-
dent: 

'In antwoord op het stenografisch 
verslag van het ordedebat van 10 april 
j l . inzake de spreiding van de PTT, 
moge ik u als volgt berichten. 

In het ordedebat heeft een belangrij-
ke rol gespeeld de stelling van de 
heer Den Uyl die vragenderwijs als 
volgt luidde: 'Is het waar dat dit hele 
voorstel een zeer specifieke ingeving 
was van de heer Lubbers? Ik heb dat 
namelijk gehoord'. Zo sprak de heer 
Den Uyl. 

De feiten zijn deze. De besluitvor-
ming in de ministerraad is geschied 
aan de hand van het rapport van de 
ad hoe-werkgroep spreidingskosten 
PTT dd. 13 februari 1984, dat door de 
goede bemiddeling van staatssecreta-
ris Scherpenhuizen tot stand is 
gebracht en dat u toegezonden is als 
bijlage bij de brief van de minister en 
de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat dd. 9 april 1984. Er was 
hier geen sprake van, zoals de heer 
Den Uyl het noemt, een 'zeer specifieke 
ingeving'. In hun brief van 9 april 1984 
geven de minister en de staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat het 
standpunt weer zoals dat door het 
hele kabinet gedeeld wordt. Dit enkele 
feit lijkt mij echter geen reden om aan 
het debat deel te nemen. 

Waar ik inmiddels met deze brief 
een mogelijk misverstand bij de heer 
Den Uyl en wellicht anderen in uw 
Kamer heb kunnen wegnemen, zie ik 
geen reden dat het kabinet in het 
voorziene debat andere bewindslieden 
laat optreden dan diegenen die het 
besluit voorbereid hebben en uiteen-
gezet in de brief van 9 april. 

Tot zover deze om doelmatigheids-
redenen schriftelijke uiteenzetting 
naar aanleiding van het door de heer 
Den Uyl namens de Partij van de 
Arbeid naar voren gebrachte. 

Overigens wordt mij uit het steno-
gram duidelijk, nl. uit de interventie 
van de heer Van der Doef, dat in de 
commissie een 'regeringsfractie' het 
verzoek tot mijn aanwezigheid gedaan 
heeft. Naar ik vermoed betreft het hier 
de fractie van de VVD, waar ik immers 
mag aannemen dat de heer Eversdijk, 
sprekend namens de CDA-fractie in de 
Kamer, daar geen ander standpunt 
ingenomen heeft dan de CDA-fractie 
in de commissie. Dat zo zijnde 
veroorloof ik mij via u aan de VVD-frac-
tie te verzoeken de taakverdeling 
binnen het kabinet ook bij de behan-
deling van deze zaak als richtsnoer te 
willen aanvaarden. 

Indien zulks het geval is, zal ook de 
heer Tommei dit, zo vertrouw ik, 
willen respecteren. 

Gaarne wacht ik de nadere oordeels-
vorming van uw Kamer ter zake af. 

Met vriendelijke groeten, 

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

De heer Meijer (PvdA): Ik zou graag 
een reactie van de VVD-fractie horen. 
Kunnen wij bevorderen dat uit die 
kring iemand in ons midden komt? 

De Voorzitter: Blijkens de presentielijst 
zijn tientallen leden van de VVD-fractie 
in ons midden. 

De heer Meijer (PvdA): Misschien 
kunt u hen één voor één aanroepen. 

De heer Tommei (D'66): Ik ben niet de 
eerste die dit verzocht heeft. Het 
verbaast mij een beetje dat de VVD op 
dit punt kennelijk niet zulke harde 
eisen of wensen op tafel gelegd heeft, 
in ieder geval niet zodanig dat leden 
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Voorzitter 

van die fractie hier op dit moment 
aanwezig zijn. 

De brief van de minister-president 
doet overigens vermoeden dat hij bij 
de voorbereiding van het kabinetsbe-
sluit niet betrokken is geweest. Hij 
schrijft immers aan ons, dat het 
kabinet zal worden vertegenwoordigd 
door de bewindslieden die bij de 
voorbereiding van het kabinetsbesluit 
betrokken zijn geweest. Het zou mij 
wat waard zijn om te weten wie dat 
zijn, opdat wij enig zicht krijgen op de 
vraag wie morgen aanwezig zullen 
zijn. Ik ga ervan uit dat de minister-pre-
sident wel bij de voorbereiding van 
dit besluit betrokken is geweest, 
evenals bij voorbeeld de minister, 
belast met de coördinatie van het 
regionale beleid. Ik wil hier graag wat 
meer duidelijkheid over hebben. 

De Voorzitter: Ik vind de brief glashel-
der. Ik citeer nogmaals de brief. De 
heer Lubbers zegt: 'Ik zie geen reden 
dat het kabinet andere bewindslieden 
laat optreden dan diegenen die het 
besluit voorbereid hebben en uiteen-
gezet.' Dat zijn dus alleen mevrouw 
Smit en de heer Scherpenhuizen. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter: Ik neem nu net kennis van 
de brief. 

De Voorzitter: De brief is vijf minuten 
geleden binnengekomen. 

De heer Meijer (PvdA): Ik moet 
zeggen dat hij buitengewoon helder 
voorgelezen is. Daar heb ik ook geen 
kritiek op. 

Ik heb er toch behoefte aan, de tekst 
van de brief nog even zorgvuldig te 
bekijken. 

De Voorzitter: De tekst van de brief 
zal in 150-voud worden vermenigvul-
digd. 

De heer Meijer (PvdA): Ik stel mij 
voor, dat wij in de loop van de 
middag gelegenheid hebben om dit 
punt van de regeling van werkzaam-
heden af te werken. 

De Voorzitter: Dat lijkt mij uitstekend. 

Ik geef het woord aan de heer Scholten, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Morgen-
ochtend zullen hier mondelinge 
vragen worden gesteld, die zijn 
ingediend door collega Herfkens en 
door mij. Mede namens haar vraag ik 
aan de Kamer verlof om over de 
onderwerpelijke materie, te weten 
Nicaragua, het leggen van mijnen 
aldaar en alles wat daarmee samen-
hangt, de regering te interpelleren. 

De Voorzitter: Blijven de vragen 
ongewijzigd? 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ja. 

De Voorzitter: De mondelinge vragen 
worden dus omgezet in een interpel-
latie. 

Ik stel voor, aan het verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, de 
interpellatie te houden morgen, aan 
het eind van de vergadering, dus na 
het debat over de PTT, met spreektij-
den van 2 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg met de ministervan Economi-
sche Zaken over de intrekking van 
wetsvoorstel 17 503 (Wet heffing 
meeropbrengst aardgas) (17 503, nr. 
7) 

en van: 
- de motie-Brouwer over het voorstel 
van wet Heffing meeropbrengst 
aardgas (18100, nr. 19). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij herhalen hier 
eigenlijk een oud verhaal, niet alleen 
omdat wij tijdens het mondelinge 
overleg van 15 maart al hebben 
geprobeerd enige argumenten met 
elkaar te wisselen, maar ook gelet op 
alle andere eerdere debatten die wij 
hier in de Kamer al over de gaswinsten 
en de positie van de oliemaatschappij-
en hebben gevoerd. 

De regering vindt gewoon een- en 
andermaal dat de grote oliemaatschap-
pijen wel wat meer mogen verdienen, 
terwijl ze al bulken van het geld en bij 
God niet meer weten waar ze met hun 
geld naar toe moeten. Het is onlangs 
weer bekend geworden dat Shell nota 
bene een nog groter deel van de 
aandelen van haar dochtermaatschap-
pij in de Verenigde Staten wil overne-
men voor een gigantisch bedrag. Zij 
kan dat ook zo uit eigen hand betalen. 

De minister mag hier en tijdens de 
commissievergaderingen verhalen 
ophouden over het gentlemen's 
agreement en zeggen dat die oliemaat-
schappijen echt niet zoveel winst 
maken en dat het eigenlijk, zeker de 
laatste jaren, knap tegenvalt, maar 
daarmee gaat hij volledig voorbij aan 

de winsten die daarvóór zijn gemaakt 
en die wellicht ook in de toekomst 
weer zullen worden gemaakt. 

De nonsense-argumentatie in plaats 
van de no-nonsenseargumentatie 
druipt er bij deze regering van af. Ik 
heb er dan ook geen behoefte aan om 
nog eens serieus in te gaan op alle 
argumenten die door de minister te 
berde zijn gebracht om het wets-
ontwerp in te trekken. Ik heb gepro-
beerd dat tijdens het mondelinge 
overleg te doen en van de minister in 
feite geen serieuze antwoorden 
gekregen. Hij blijft erbij dat hij de 
oliemaatschappijen vele honderden 
miljoenen guldens cadeau kan doen, 
terwijl aan de andere kant met het 
grootste gemak de uitkeringen 
worden gekort en deze minister 
uitspraken doet waar de honden geen 
brood van lusten. Wij worden echter 
wel geacht om de verhaaltjes over de 
moeilijke positie waarin de oliemaat-
schappijen zich bevinden serieus te 
nemen. 

In 1980 heeft het CDA, wellicht uit 
schaamtegevoel, nog geprobeerd in 
een eigen motie die extra heffing op 
de gaswinsten van de regering af te 
dwingen. Dan begint het grote 
traineren. Anderhalf jaar duurt het 
voordat het wetsontwerp er ligt. Het 
betreft dan een uiterst ingewikkeld 
wetsontwerp - wij hebben dat ook bij 
de schriftelijke voorbereiding uitdruk-
kelijk laten weten - terwijl er veel 
eenvoudiger methoden zijn om het 
staatsaandeel te vergroten. Ik noem de 
situatie in Noorwegen. 

In plaats voor 50% zou de Staat voor 
85% moeten deelnemen in de winning 
van het aardgas. Het traineren duurde 
voort. En ja hoor, van uitstel komt dan 
ook afstel. Het is een zelfde klucht die 
ook werd opgevoerd bij hetgentlemen's 
agreement. Fatsoenlijke argumenten 
zijn er niet en zijn dus ook niet uit te 
wisselen, alleen maar dat de rijken 
rijker moeten worden. 

Wij hebben wel behoefte aan een 
uitspraak op dit punt, omdat wij 
vinden dat er wel degelijk door de 
overheid meer moet worden geprofi-
teerd van de gaswinsten. In het 
verleden hebben wij daarover tever-
geefs verschillende uitspraken aan de 
Kamer voorgelegd. Op dit punt zal de 
heer Kombrink, mede namens ons, 
een uitspraak van de Kamer vragen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Een belangrijk argument 
voorde indiening van het wetsontwerp 
heffing meeropbrengst aardgas was 
indertijd de sterke stijging van prijzen 
op de energiemarkt en dus van de 
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Brouwer 

meeropbrengst. Volgens de brief van 
de bewindslieden van 9 februari 
jongstleden zou daarin fundamenteel 
wijziging zijn gekomen door de te 
grote produktiecapaciteit met als 
gevolg een neerwaartse druk op de 
prijzen en minder geneigdheid om te 
investeren. Kortom, het zou zorgelijk 
toegaan bij de oliemaatschappijen. 
Toch spreken de feiten een heel 
andere taal. 

Allereerst is er het feit van stijging 
van prijzen voor de gebruikers: de 
tuinders en de kleinverbruikers. Wij 
kennen de onbetaalde gasrekeningen. 
Zij merken in ieder geval weinig of 
niets van een prijzenslag in de 
energiesector. Bovendien zijn de 
resultaten van de bedrijven die wij 
met dit wetsontwerp hebben aange-
sproken helemaal niet gedaald. 
Integendeel! Het Financieele Dagblad 
van 16 maart jongstleden meldt een 
stijging van het netto-resultaat van de 
Koninklijke Shell Groep over het 
vierde kwartaal van 1983 ten opzichte 
van 1982 van 784 min. pond tot 980 
min. pond. 

Het geschoonde resultaat geeft een 
stijging te zien van 640 min. pond tot 
874 min. pond, een toename van 
maar liefst 40'/o . Shell is tevreden en 
stelt: Gezien de hevige concurrentie 
op de wereldmarkt, waarbij de prijzen 
van olieprodukten onder zware druk 
kwamen te staan, worden de resultaten 
door de groep als bijzonder bevredi-
gend aangemerkt. Vol optimisme 
wordt het komende jaar tegemoet 
gezien met een aantrekkende markt, 
maar ook wat betreft de chemie en de 
lage financieringslasten. 

Als je dan bovendien leest dat 
Mobil Oil, geen onbekende op het 
continentaal plat, Superior Oil koopt 
voor 17 m ld „ Standard Oil Gulf Oil 
koopt voor omstreeks 40 mld., Texaco 
Getty Oil koopt voor een slordige 30 
mld. en onze 'eigen' Shell zijn eigen 
uitstaande aandelen probeert te 
kopen en daarvoor 12 mld. voor op 
tafel kan leggen, valt het met de 
geringe bereidheid tot investeren 
kennelijk wel mee. Het doet zelfs een 
beetje belachelijk aan als de minister 
zegt, dat een extra heffing van 250 
min. - daarop zou het structureel 
neerkomen - per jaar de investerings-
bereidheid zou doen afnemen. 

Bovendien, als er al een inzak zou 
zijn geweest, dan is er nu duidelijk 
sprake van een stijgende lijn. De 
argumenten, als zij al geldig zouden 
zijn geweest, wat wi j betwisten, zouden 
dan toch altijd nog van tijdelijke aard 
zijn geweest. Zij kunnen de intrekking 

van het wetsontwerp dus op geen 
enkele wijze rechtvaardigen, vooral 
niet, omdat er een schreeuwende 
behoefte is aan maatregelen ter 
bestrijding van de werkloosheid, 
waarvoor juist dit geld zou zijn 
gebruikt. Als je ziet dat de uitkerings-
gerechtigden tot op het bot worden 
aangepakt, is het maatschappelijk 
onaanvaardbaar om te zwichten voor 
te hoop gelopen, steenrijke en rijker 
wordende oliemaatschappijen. 

Het wetsontwerp is inmiddels al 
ingetrokken. Mijn motie die vroeg dat 
niet te doen is dus niet zo effectief 
meer. Ik trek haar erbij dan ook in, ten 
behoeve van een andere motie die 
door de heer Kombrink zal worden 
ingediend en waarin wordt gevraagd 
om het indienen van nieuwe voorstel-
len terzake. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Brouwer (18 100, nr. 19) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van de bewinds-
lieden, gedrukt onder nr. 6, was 
eigenlijk niet zo verrassend meer na 
de aankondiging in het regeerakkoord 
dat dit wetsontwerp opnieuw zou 
worden bezien in het licht van zijn 
effecten op investeringen en werkge-
legenheid. Het zou eigenlijk verrassen-
der zijn geweest als het kabinet zou 
hebben besloten het wetsontwerp 
niet in te trekken maar door te zetten. 
Dat zou in strijd zijn geweest met de 
algemene teneur van het regeerak-
koord, dat uitgaat van deregulering, 
lastenverlichting en stimulering van 
het bedrijfsleven. 

Het wetsontwerp zou, gezien de 
grote ombuigingstaakstelling, slechts 
een zeer bescheiden rol hebben 
kunnen spelen in het eerste spoor. De 
intrekking ervan kan echter van 
betekenis zijn voor het tweede spoor 
van het kabinetsbeleid. Dat alles 
overwegende op die manier voor 
intrekking is gekozen, is dan ook 
alleszins verdedigbaar. 

Er komt nog iets bij. In de memorie 
van toelichting wordt mijns inziens 
ten onrechte een relatie gelegd met 
de indertijd door de Kamer aangeno-
men motie-Van Houwelingen. In die 
motie werd de regering gevraagd de 
onderhandelingen met de betrokken 
maatschappijen af te stemmen op een 
verhoging van het staatsaandeel van 
de kleine aardgasvelden. 

De Kamer had niet gevraagd om 
een wetsontwerp dat eenzijdig de 
bestaande contracten zou openbreken 

en een nieuw fiscaal regime zou 
opleggen. Is de minister met mij van 
mening dat intrekking van het 
wetsontwerp dus nog niet behoeft te 
betekenen dat genoemde motie niet is 
of wordt uitgevoerd? 

In het voorlopig verslag heb ik erop 
gewezen, dat het ontwerp een sterk 
ti jdgebonden karakter lijkt te hebben 
en dat bovendien te eenzijdig wordt 
gekeken naar de ontwikkeling van het 
prijsniveau. Ook de ontwikkeling van 
kosten en rente zou in rekening 
moeten worden gebracht. Door de 
intrekking van het wetsontwerp en de 
motivering daarvan, namelijk de 
inmiddels sterk gewijzigde prijsver-
houdingen, heb ik materieel een 
reactie gekregen op deze stelling in 
het voorlopig verslag. 

Als men alleen kijkt naar de ontwik-
kelingen van het prijsniveau zou een 
spectaculaire daling van het prijsni-
veau ook consequenties moeten 
hebben voor de hoogte van de 
afdrachtpercentages. Als de regering 
weer verder gaat spreken over een 
vernieuwd fiscaal regime zou dan een 
spiegelbeeldige situatie niet eveneens 
in de besprekingen moeten worden 
betrokken? Zal een akkoord met de 
desbetreffende maatschappijen dan 
niet dichter binnen handbereik 
kunnen liggen? 

In het voorlopig verslag is ook een 
aantal principiële vragen gesteld over 
de toelaatbaarheid van het achteraf 
wijzigen van een reeds geldend 
fiscaal regime, mede naar aanleiding 
van het zeer kritische commentaar 
van de Raad van State. De intrekkings-
brief rept niet over deze aspecten. Wel 
lees ik er iets over in de antwoorden 
op de schriftelijke vragen nrs. 13 en 
16. Het achteraf verzwaren van het 
financiële regime zou in strijd zijn met 
het in artikel 13, eerste lid, van de 

Mijnwet continentaal plat neerge-
legde principe dat de financiële 
voorwaarden voor de vergunningver-
lening vooraf bekend moeten zijn. 

Tijdens het mondeling overleg op 
15 maart j l . heeft de minister de 
mogelijkheid van terugwerkende 
kracht in feite beperkt tot gevallen, 
waarin zich zodanige wijzigingen in de 
omstandigheden hebben voorgedaan, 
dat iedereen het erover eens is dat 
ook de investeerders deze niet 
hadden kunnen voorzien. Nu kan men 
twisten over de vraag of de stijgende 
olie- en gasprijzen, die aanleiding 
vormden tot de indiening van het 
wetsontwerp, voorzienbaar waren. 

Vaststaat, dat deze stijging niet 
alleen ten goede is gekomen van de 
bedrijven - de rijkaards, zoals de heer 

Tweede Kamer 
11 april 1984 Aardgas 4353 



Schutte 

Willems ze gemakshalve noemde -
maar niet in de laatste plaats ook van 
de andere partij, de Staat. Over de 
laatste instantie hebben wi j het 
vandaag vooral. 

Uit dien hoofde bestond er voor het 
Rijk dus weinig aanleiding, tot een 
herzien fiscaal regime te komen. Dit 
geldt te meer, nu over het prijsniveau 
in de toekomst grote onzekerheid 
bestaat. Ik heb dan ook de indruk - ik 
zou dit kunnen billijken - dat de 
regering nu van mening is dat het 
wetsontwerp in deze vorm eigenlijk 
niet had moeten worden ingediend. Ik 
acht het overigens terecht, dat de 
wijzigingen in fiscale regimes van 
Engeland en Noorwegen mede een 
argument vormen voor de intrekking 
van het wetsontwerp, hoewel het 
voor mij slechts een aanvullend 
argument is. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De VVD-fractie meent dat 
de regering er goed aan heeft gedaan, 
dit wetsvoorstel in te trekken na de 
zware kritiek, die daarop is geleverd 
door de Kamer en vooral ook in grote 
mate van buiten de Kamer Het betrof 
hierbij in feite een fiscale maatregel, 
die zowel in strijd was met een goed 
lange-termijn energiebeleid als met 
een goed en betrouwbaar lange-ter-
mijn fiscaal en economisch beleid. Er 
waren zeker argumenten, die aanlei-
ding konden geven tot het spelen met 
de gedachte van de invoering van een 
dergelijke wet. 

Bij verder doordenken blijken en 
bleken er echter te veel argumenten 
tegen te pleiten. Een van de redenen 
is gelegen in de bijzondere configura-
ties van de velden in het Nederlandse 
deel, die een speciaal gericht zeer 
stimulerend regime vereisen om tot 
maximale exploitatie te komen. Dat is 
hetgeen wi j wensen. Op die manier 
kunnen wij het gas in Slochteren 
langere tijd een belangrijke functie 
geven. 

Onze economie is zeer gebaat bij 
investeringen. Uit de exploratie op het 
continentaal plat, met name het 
Nederlandse deel, kunnen bij succes 
grote tot zeer grote investeringen 
voortvloeien. Daarvan kan bij een 
goed beleid een groot deel in het 
eigen land terechtkomen. Alles moet 
worden gedaan om zulke investerin-
gen te stimuleren. Een klimaat van 
onrust en onzekerheid heeft een 
negatieve invloed op afwegingen, die 
de betrokken maatschappijen moeten 
doen inzake de mogelijke rentabiliteit 

van projecten, die voor exploitatie in 
aanmerking komen. De laatste resten 
van grotere velden en de kleine tot 
zeer kleine velden kunnen nog steeds 
in onze ogen de moeite waard zijn om 
zo goed en zo ver mogelijk te worden 
uitgeput. 

Dat is een hoofddoel van ons 
energiebeleid. Op deze manier 
ontstaan er reserves voor een langere 
termijn en komt er meer zekerheid. 
Naar de mening van onze fractie dient 
het financiële regime zeer flexibel te 
zijn en specifiek te worden afgestemd 
op de aard van de gasvoorkomens in 
het Nederlandse gedeelte van het 
continentaal plat. 

Daardoor kunnen er verschillen 
ontstaan ten opzichte van de regelin-
gen, die door Noorwegen en Engeland 
zijn of worden ingesteld. Daar heeft 
men zich overigens gerealiseerd dat 
een aanmoedigend beleid gewenst is; 
men heeft nog zeer recent het beleid 
in die richting bijgesteld. Dit onder-
streept de noodzaak voor ons land om 
ervoor te zorgen dat het zoeken naar 
en het exploreren van kleine velden 
wordt gestimuleerd. 

Het financiële regime zal naar ons 
oordeel eerder de indruk moeten 
wekken iets aan de ruimhartige kant 
te zijn dan dat het als krenterig 
overkomt. Ik zeg dit vooral omdat er 
gelokt moet worden naar de kleinere 
velden toe; anders zullen vooral voor 
de grotere maatschappijen de grote 
velden veel aantrekkelijker zijn. Is het 
juist dat ten aanzien van de kleine 
velden - en dus in het algemeen de 
velden in het Nederlandse gedeelte -
een veelheid aan maatschappijen zich 
aanbiedt, terwijl juist de zeer grote 
maatschappijen niet bijzonder 
geïnteresseerd zijn? 

Wij zijn tegenstanders van een 
protectionistisch beleid. De goede 
kwaliteit van Nederlandse bedrijven 
dient een eerlijke kans te krijgen maar 
van de maatschappijen mag worden 
gevraagd, die kansen te geven aan 
Nederlandse bedrijven èn aan 
Nederlands personeel. Als er zwakke 
plekken zichtbaar worden, kan er een 
inventarisatie worden opgesteld en 
kan ook het beleid worden gericht op 
versterking. 

In die zin vragen wij van de minister 
een actieve aanpak. Goed en regelma-
tig overleg met de maatschappijen 
om die Nederlandse visie uit te 
dragen en over te brengen, is noodza-
kelijk. Dit overleg dient er ook toe te 
leiden dat bekend wordt waar de 
zwakke plekken in de Nederlandse 
sector, die op dit terrein actief is, 
liggen. 

Bij de maatschappijen ligt de 
verantwoordelijkheid voor kwaliteit en 
veiligheid op de boorlocaties en de 
produktieplatforms. Waar kennis 
en/of kwaliteit ontbreken bij Neder-
landse producenten zullen wij daar-
over moeten worden geïnformeerd, 
zodat erop kan worden gereageerd. 
Heeft de regering thans voldoende 
inzicht in de sterke en zwakke kanten 
van het Nederlandse bedrijfsleven in 
deze economisch belangrijke activiteit? 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het schoonmaakbedrijf 
Lubbers/Van Aardenne BV heeft weer 
iets aan de resultaten van zijn activi-
teiten toegevoegd. Per brief van 9 
februari 1984 werd het wetsvoorstel 
met betrekking tot de meeropbrengst 
ingetrokken. Dat de argumentatie 
zeker in dit geval een zwakke is, mag 
kennelijk niet deren. Bij dit kabinet telt 
de kracht van objectieve argumentatie 
maar zeer gedeeltelijk. 

Maatregelen als deze, zo krijg ik de 
indruk, dienen vooral om het doel te 
realiseren van een soort van ideologi-
sche zuivering van ons maatschappe-
lijk-economische stelsel. Ze kunnen 
klaarblijkelijk worden genomen omdat 
en zolang politieke en economische 
machtsverhoudingen in het voordeel 
van deze krachten zijn gewijzigd. 

Een groot gedeelte van de gebruikte 
argumenten gold al toen het opstellen 
en indienen van de regeling aan de 
orde waren. Daarbij waren respectie-
velijk de bewindslieden Van Aardenne 
en Terlouw betrokken. Wie zwaar 
hecht aan de stabiliteit van het 
Nederlandse financiële regime inzake 
de olie- en gaswinning heeft de 
heffing ten aanzien van de kleine 
velden vanaf het begin niet gewild. Ik 
roep in herinnering dat pressie vanuit 
de Kamer noodzakelijk was om een 
ontwerp-regeling op tafel te krijgen. 
Nu die pressie is verzwakt door een 
gewijzigde opstelling van het CDA kan 
de regeling kennelijk weer verdwijnen. 

Exploraties en exploitaties vinden 
plaats om méér dan één reden; het 
financiële regime is er één van. Dit 
bepaalt uiteraard mede het rendement. 
Als het regime een redelijk rendement 
overlaat, na wijziging ervan, zal het 
effect van die wijziging niet zo groot 
behoeven te zijn op nieuw te onderne-
men activiteiten. Welnu, de aanvanke-
lijk voorgestelde regeling zou pas 
gelden als de gemaakte kosten plus 
een forse opslag van 20'/o zouden zijn 
terugverdiend. 

Daardoorzouden lopende Noordzee-
concessies in geen jaren een heffing 
verschuldigd zijn. De aanwezige en 
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Kombrink 

voorspelde energiebehoefte maakt 
zeker voor aardgas een praktisch 
gegarandeerde afzet mogelijk. Dat 
geldt temeer waar Slochteren als 
reserveveld dient en de kleine velden 
dus voorgaan. De te grote produktie-
capaciteit, waarover in de brief van 9 
februari wordt gesproken, is daarom 
een argument dat voor gas geen of 
slechts zeer beperkte geldingskracht 
heeft. 

Ook wat de prijsontwikkeling 
betreft, is er - in tegenstelling tot 
hetgeen de regering suggereert -
geen fundamentele wijziging van de 
omstandigheden. Er resteert nog 
steeds een flink deel van de extra 
prijsstijging van 1979/1980. Wat de 
binnenlandse afzet betreft, beheerst 
de regering de pri jsvorming van gas 
trouwens in hoge mate. In het beleid 
voor de komende jaren zitten tot op 
de dag van vandaag ook verdere 
prijsstijgingen. 

In geval van economisch herstel 
kan ook de olieprijs weer gaan stijgen. 
De opbrengst van de invoering van de 
wet nu zou overigens nog altijd 250 
min. bedragen. Met de voorgestelde, 
eventueel op onderdelen aangepaste 
en verbeterde opzet van een heffing, 
zou een nieuw stabiel regime kunnen 
worden verkregen, waarmee de 
tekortkomingen van het huidige 
stelsel zouden kunnen worden 
ondervangen, een nieuw stelsel dat 
naar ons idee niet zou hoeven te 
leiden tot instorting van de exploratie-
activiteit. 

Er is niet overtuigend aangetoond 
dat de resterende activiteit ten 
opzichte van die elders onvoldoende 
renderend zou worden. Het verschil 
tussen opbrengst en kostprijs op de 
Noordzee-activiteit is en blijft groot. 
Het voordeel van een reeds aangeleg-
de infrastructuur voor transport weegt 
zwaar. De afzetmogelijkheid is dicht 
bij de velden aanwezig. Mocht er 
tijdelijk wat meer in de bodem blijven 
zitten, dan is die voorraad toch nog 
niet verloren. 

Consequentie van de kabinetsbeslis-
sing is dat de heffing op de oude 
landconcessies van de NAM van voor 
1967 op een niveau blijft staan dat ten 
opzichte van de prijs van nu zeer laag 
te noemen is. Daar zou ook vooral de 
opbrengst van deze heffing vandaan 
komen. Intrekking ervan is dus vooral 
een bediening van Shell en Esso, 
waarmee een toch al discutabel 
herenakkoord was gesloten. 

Onze conclusie, mijnheer de 
Voorzitter, moet zijn dat de argumen-
tatie van het kabinet te licht en ten 

dele zelfs onjuist moet worden 
bevonden, dat het wetsontwerp weer 
moet worden ingediend, zo nodig na 
bijstelling en verbetering op onderde-
len. De groteske vorm die de schoon-
maak-Lubbers aanneemt, dient op dit 
punt te worden afgeweerd. Zo niet, 
dan zien wij dat de zgn. no-nonsens 
bij t i jd en wijle overgaat in nonsens, 
dat juist onzakelijkheid gaat overheer-
sen en geld wordt gelaten en gebracht 
waar dat niet het meest nodig is en 
wordt onttrokken aan zaken die zeer 
renderend zouden kunnen zijn. 

Ik heb de eer een motie in te dienen 
om het kabinet uit te nodigen, alsnog 
een wettelijke regeling in te dienen 
opdat de daarmee gemoeide gelden 
niet verloren gaan. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Kom-
brink, Brouwer en Willems wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de door het kabinet 
aangevoerde argumenten voor 
intrekking van het wetsontwerp inzake 
de heffing meeropbrengst aardgas 
ontoereikend zijn om die beslissing te 
onderbouwen; 

tevens van oordeel, dat het met name 
ongewenst is, dat als gevolg van deze 
beslissing geen wijziging tot stand 
wordt gebracht in de heffing op de 
opbrengst uit andere landconcessies; 

nodigt de regering uit, nieuwe - zo 
nodig aangepaste - voorstellen in te 
dienen voor een wettelijke regeling 
van de heffing op meeropbrengsten 
van aardgas, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(17 503). 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp betreffen-
de een heffing op de meeropbrengst 
aardgas was een uitvloeisel van de 
tweede oliecrisis met haar omvangrijke 
prijsstijgingen. Beoogd werd een 
groter deel van de aardgasopbrengst 
als gevolg van de niet voorziene 
prijsstijgingen na deze oliecrisis in de 
staatskas te doen vloeien. Door de 
bijstelling van de financiële voorwaar-
den zou dan tevens aansluiting 
worden verkregen met het beleid ter 
zake in het Verenigd Koninkrijk en 
Noorwegen. 

Ik herhaal nog eens ons uitgangs-
punt dat steeds is geweest het 
scheppen van een kader voor een 
gezonde energiepolitiek, uitbreiding 
van investeringen in deze sector in 
Nederland, het zoveel mogelijk door 
de Nederlandse economie voordeel 
laten trekken van aardgasvoorkomens 
op Nederlands territoir en het aldus 
scheppen van effectieve werkgelegen-
heid in Nederland. 

Inmiddels zijn de omstandigheden 
dramatisch gewijzigd. Reeds in het 
voorlopig verslag hebben wij tot 
uitdrukking gebracht dat het ons gaat 
om een afweging in het di lemma 
tussen de vraag, of de gemeenschap 
een voldoende groot aandeel aan 
aardgasbaten ontvangt en de vraag, 
of er nog voldoende impulsen 
overblijven voor de exploratie- en 
exploitatie-activiteiten van de betref-
fende maatschappijen. 

Het is duidelijk dat prijsontwikkelin-
gen en internationale concurrentiever-
houdingen hierbij van doorslaggevend 
belang zijn. Het spreekt vanzelf dat wi j 
in het voorlopig verslag al zijn 
ingegaan op de eventuele negatieve 
gevolgen die een dergelijke wet zou 
kunnen hebben op de exploratie- en 
exploitatie-activiteiten van de maat-
schappijen en daarmee op de aardga-
sopbrengsten van de Staat. Het had 
dan ook onze instemming dat in het 
regeerakkoord werd bepaald dat het 
wetsvoorstel mede zou worden 
bezien in het licht van de effecten op 
de investeringen en de werkgelegen-
heid in de betrokken sector. 

In het licht van de gewijzigde 
omstandigheden stemt de CDA-fractie 
in met het voorstel om het wetsvoor-
stel in te trekken. Afweging van 
kosten en baten dwingt ons hiertoe. Ik 
noem enkele argumenten. 

De prijzen hebben bijlange niet de 
hoge vlucht genomen die een paar 
jaar geleden werd verwacht. Dat er op 
dit ogenblik een stabilisatie van de 
prijzen optreedt, zij het op een 
aanmerkelijk lager niveau dan was 
voorzien, is een gevolg van de stijging 
van de koers van de dollar, die het 
prijsniveau hoog houdt. Niemand kan 
voorspellen wat er met de dollarkoers 
zal gaan gebeuren. 

Het is zeer te vrezen dat de explora-
tieen exploitatie-activiteiten in 
negatieve zin zullen worden aangetast. 
Belanghebbenden spreken zelfs van 
een terugval van de exploitatie tot 
20% van de voorkomens, ter waarde 
van 16 tot 24 miljard, wat zou neerko-
men op een vermindering van het 
aandeel van de Staat van 10 a 15 
miljard. Kan de minister deze cijfers 
nog wat preciseren? 
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De heer Van lersel (CDA) 

In ieder geval is hieraan nog toe te 
voegen, dat de activiteiten van de 
oliemaatschappijen in de afgelopen 
jaren onder druk van een ruim 
aanbod op de aardgas- en oliemarkt 
toch al verder zijn bijgesteld. Het wekt 
geen verwondering dat in deze 
omstandigheden de regimes in 
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk 
in voor de oliemaatschappijen 
gunstige zin zijn bijgesteld. 

Nog onlangs is in Engeland de 
verplichting tot terugbetaling van 
royalties afgeschaft. Wij mogen 
overigens niet vervallen in een 
concurrentieslag op het gebied van 
het verlenen van concessies. Ik dring 
er bij de minister op aan, overleg te 
voeren met het Verenigd Koninkrijk en 
Noorwegen over het concessiebeleid, 
voor zover er al niet overleg in die zin 
gevoerd is. 

Intussen is terecht bepaald, dat de 
oliemaatschappijen niet zullen 
profiteren van de verlaging van de 
vennootschapsbelasting voor 1984 en 
volgende jaren. Uit de reacties zijn 
ingrijpende juridische problemen 
gebleken. Het komt erop neer, dat het 
wetsvoorstel inbreuk zou maken op 
artikel 13 van de Mijnwet continentaal 
plat. In de vakliteratuur en in het 
advies van de Raad van State is 
geconcludeerd, dat de heffing als een 
belasting moet worden beschouwd, 
waardoor zij in strijd is met artikel 189 
van de Grondwet. 

Het is van belang om hierover 
duidelijkheid te scheppen. In ieder 
geval moet aan de investeerders 
zekerheid worden geboden. Ook voor 

ons weegt de consistentie van beleid 
zwaar. Als men aan een regeling 
terugwerkende kracht wil verlenen, 
dan moet er werkelijk van zeer 
bijzondere omstandigheden sprake 
zijn, zoals in het geval van niet 
voorzienbare, grote windfall-profits. In 
het licht van zulke bijzondere omstan-
digheden kan overleg worden gevoerd 
tussen minister en betrokkenen. Dat is 
ook wel gebeurd in het verleden. 

Ten slotte dring ik er bij de minister 
op aan, dat hij de vinger aan de 
trekker houdt wat de besteding van de 
opbrengsten in de Nederlandse 
economie en de betrokkenheid van 
het Nederlandse bedrijfsleven daarbij 
betreft. Er wordt reeds een belangrijk 
deel van de aanbestedingen naar 
Nederland 'toegesluisd', aldus de 
minister. Maar zijn aandacht op dit 
punt mag niet verslappen. De minister 
moet er dus een regel van maken, dit 
punt bij concessieverlening aan de 
orde te stellen. Dit is overigens al 
gebruikelijk in Noorwegen, evenmin 
een groot land. 

De heer Kombrink (PvdA): Het is 
mede aan onze vroegere collega Van 
Houwelingen te danken geweest dat 
indertijd tot het maken van een 
regeling, die nu wordt ingetrokken, 
werd besloten. Daarbij had de fractie 
van de heer Van lersel vooral het oog 
op de oude landconcessies, waarbij 
van een vrij beperkt staatsaandeel 
sprake is, omdat het oude regelingen 
zijn, regelingen van voor 1967. Twee 
opeenvolgende wijzigingen van het 
staatsaandeel zijn dus op die oude 
concessies niet van toepassing. 

Het oordeel over de Noordzeecon-
cessies in het midden latend vraag ik 
de heer Van lersel, of hij het nu 
bevredigend vindt, dat de situatie wat 
de oude landconcessies betreft 
hetzelfde blijft. Zou hij niet eens 
kunnen verklaren waarom op dit punt 
de vroegere CDA-lijn wordt verlaten? 

De heer Van lersel (CDA): Aan de 
orde is het intrekken van wetsvoorstel 
17 503, de Wet heffing meeropbrengst 
aardgas. Ik treed hier niet in de 
overwegingen die de heer Van 
Houwelingen indertijd ertoe hebben 
gebracht, zijn motie in te dienen zoals 
zij is ingediend. Waar ik wel in treed... 

De heer Kombrink (PvdA): Het gaat 
toch niet om de persoon Van Houwe-
lingen? Het gaat over uw fractie, 
waarvan u ook deel uitmaakt. 

De heer Van lersel (CDA): Wij werken 
zodanig samen dat, als ik de naam 
'Van Houwelingen' noem, degene die 
deze motie heeft ingediend, ik 
daarmee de fractie bedoel. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan kunt u 
dus treden in de overwegingen, die 
hebben geleid tot het indienen van 
een motie namens uw fractie. Waarom 
zou u daar niet in kunnen treden? 

De heer Van lersel (CDA): Ik treed in 
de overwegingen die hebben geleid 
tot de indiening van het wetsvoorstel. 
Ik constateer, dat de omstandigheden 
waaronder om dit wetsvoorstel is 
gevraagd door de heer Van Houwelin-
gen, zijn gewijzigd. Zij zijn niet alleen 
zomaar gewijzigd, maar zij zijn op 
zeer dramatische wijze gewijzigd. Zij 
zijn namelijk op twee punten gewijzigd. 

Het eerste betreft de prijsvorming, 
de prijsontwikkeling. Het tweede 
betreft de concurrentie in de internati-
onale verhoudingen, het regime van 
het Verenigd Koninkrijk en Noorwe-
gen. Ten derde zou ik er nog aan 
kunnen toevoegen - maar daar wil ik 
het in dit debat helemaal niet op 
gooien - dat op een zorgvuldige wijze 
overleg met de betrokkenen had 
moeten worden gepleegd. De motie 
spreekt dat ook uit, maar aan die eis is 
niet voldaan. 

Welnu, tegen de achtergrond van 
die motie is het voorstel ingediend. U 
heeft in ons voorlopig verslag van 
anderhalf jaar geleden kunnen lezen, 
hoeveel reserve wij al ten toon 
hebben gespreid in het licht van de 
toen reeds opgetreden veranderde 
omstandigheden. Wij zijn akkoord 
gegaan in dezelfde lijn met de 
bepaling in het regeerakkoord, dat wij 
moesten nagaan of dit wetsontwerp 
zou bijdragen tot een verbetering van 
de investeringen en werkgelegenheid 
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Van lersel 

in deze sector, in het licht van de 
nieuwe omstandigheden. Wij geven 
thans een feitelijk en politiek oordeel 
over de situatie. Ik heb een aantal 
argumenten gegeven, waarom ik met 
de intrekking van het wetsvoorstel 
17 503 instem. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De bewindslieden die de 
brief hebben ondertekend, waarin de 
intrekking van het ontwerp van de 
Wet heffing meeropbrengsten 
aardgas werd aangekondigd, hebben 
vooral het positieve effect van deze 
maatregel op investeringen en 
werkgelegenheid als motief aange-
voerd. Er is ook naar de opvattingen 
van de fractie van D'66 duidelijk 
verband tussen het belastingregime 
en de bereidheid van de olie-industrie 
exploratie- en exploitatieactiviteiten 
uit te voeren op het gebied van olie-
en gaswinning. Het voor de maat-
schappijen gunstige belastingregime 
heeft dan ook een verschuiving van 
activiteiten veroorzaakt van de 
Perzische Golf naar het Noordzeege-
bied. 

De huidige olie- en gasprijzen 
vormen echter geen stimulans voor 
het ondernemen van de relatief dure 
exploratieactiviteiten in het Noordzee-
gebied. Dit is een belangrijke reden 
om in te stemmen met de door het 
kabinet genomen maatregel, die een 
stabiel belastingklimaat garandeert. Ik 
verwacht hiervan een positieve 
invloed op de investeringen en 
werkgelegenheid, onder andere in de 
off-shore sector. Ik verwijs wat dat 
betreft naar de positieve invloed van 
de exploitatie van kleine gasvelden in 
het noorden des lands op de werkge-
legenheid aldaar. 

Er zijn overigens meer redenen 
voor mijn instemming. In de eerste 
plaats is het bepaald niet zeker dat de 
rijksoverheid door het intrekken van 
het wetsvoorstel inkomsten derft. 
Tegenover mindere belastinginkom-
sten in situaties met stijgende gasprij-
zen - maar wanneer zullen die weer 
voorkomen? - staan hogere belasting-
afdrachten als gevolg van extra 
investeringen en het financiële 
voordeel dat ontstaat door een groter 
aantal arbeidsplaatsen. Slechts over 
een flink aantal jaren kan achteraf 
wellicht worden berekend naar welke 
zijde deze balans doorslaat. 

In de tweede plaats hebben wi j - en 
onder 'wi j ' versta ik de D'66-fractie 
met een royale kamermeerderheid -
nog slechts enkele maanden geleden 

ingestemd met het geven van toestem-
ming voor onderhandelingen, gericht 
op de vergroting van de gasexport. 
Hieraan is de ontwikkeling van de 
kleine gasvelden nauw verbonden. 
Dat was bekend, ook op dat moment. 
De consequentie is, dat die ontwikke-
ling dan ook moet worden bevorderd. 

In de derde plaats moet worden 
overwogen dat een te trage exploitatie 
van de kleine gasvelden voor de 
consument, de kleinverbruiker van 
gas, ongunstige gevolgen kan 
hebben. Menging met het Slochteren-
gas is in dit geval op den duur 
wellicht niet meer mogelijk. Daardoor 
ontstaat op zeker moment de noodzaak 
tot ombouw van gasapparatuur ten 
einde deze geschikt te maken voor het 
gebruik van hoogcalorisch gas. De 
financiële gevolgen daarvan mogen 
zeker niet worden onderschat. 

Uit hetgeen ikzojuist heb opgemerkt, 
zou kunnen worden opgemaakt dat de 
fractie van D'66 instemt met de 
huidige hoogte van het staatsaandeel 
in de opbrengst van de Nederlandse 
gasvelden. Deze conclusie is slechts 
gedeeltelijk juist, en wel voor zover zij 
betrekking heeft op de kleine gasvel-
den. Voor het Slochteren-veld geldt 
de conclusie nadrukkelijk niet. Dit 
gasvoorkomen is van een dermate 
uitzonderlijke omvang en is zo 
bijzonder voordelig te exploiteren 
- niet gelegen in een poolgebied of in 
een diepe zee - dat een hoger staats-
aandeel in de winst dan het huidige 
gerechtvaardigd is. 

Heronderhandelingen met Shell en 
ESSO op deze basis acht mijn fractie 
dan ook bepaald niet onredelijk. 
Tijdens het mondeling overleg op 15 
maart j l . heb ik gesuggereerd, de te 
verwerven extra-opbrengsten eventu-
eel te gieten in de vorm van investe-
ringen in de milieusector, bijvoorbeeld 
ten behoeve van de bestrijding van 
zure regen door een beperking van de 
uitworp van zwavel- en stikstofoxyde 
bij de desbetreffende maatschappijen. 

De minister was daarover toen niet 
erg enthousiast. Ik herhaal mijn 
voorstel toch maar. Ten slotte holt de 
gestage drup zelfs de hardste steen. 
Bij de komende discussie over de 
gang van zaken na het aflopen van 
het gentlemen's agreement zal ik het 
kabinet zeker houden aan de uitvoering 
van de motie-Van Houwelingen. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De sprekers gehoord 
hebbende, krijg ik de indruk dat dit in 
zekere zin een discussie tussen doven 
aan het worden is. Degenen die de 

intrekking van het wetsontwerp 
betreuren, zeggen dat de argumenten 
van de regering daarvoor te kort 
schieten, terwijl degenen die deze 
intrekking ondersteunen hun stand-
punt baseren op een aantal argumen-
ten die ook de regering tot haar 
standpunt hebben gebracht. 

Het wordt wel wat moeilijk discus-
sieren wanneer een motie wordt 
ingediend die begint met de overwe-
ging dat de door het kabinet aange-
voerde argumenten ontoereikend zijn 
om die beslissing te onderbouwen en 
wanneer bij voorbeeld de heer 
Willems een karikatuur maakt van de 
overwegingen van het kabinet. 

Toch meen ik er goed aan te doen, 
de overwegingen die ons tot ons 
besluit hebben geleid nog eens op 
een rij te zetten. Om te beginnen, is 
de situatie ten principale gewijzigd. 
Dit geldt niet eens zozeer voor de 
hoogte van de prijzen, al is daarbij 
ook een daling opgetreden, als wel 
voor de voorziene ontwikkeling. 

In 1980 was het de algemene 
verwachting dat het reële prijspeil van 
olie, en dus ook van gas, continu zou 
stijgen. De gasprijs zou geheel aan de 
olieprijs gekoppeld blijven. Die 
verwachting is niet uitgekomen. Er is 
veeleer sprake van een daling van de 
reële olieprijs, hoewel deze enigszins 
wordt gecamoufleerd door een 
stijging van de dollar, waarvan men 
nooit zeker weet hoe lang zij zal 
duren. 

Daarnaast is het de vraag of de 
prijzen voor olie en gas op de langere 
termijn geheel aan elkaar gekoppeld 
zullen blijven. Misschien zal een 
omgekeerde 'schaar' gaan werken. 
Een zekere koppeling zal er altijd 
blijven, vanwege de substitutiemoge-
Iijkheid van gas voor bepaalde 
oliederivaten. De situatie van zo'n 
'omgekeerde schaar' kan optreden 
wanneer de gasvoorraden zo groot 
zijn, zoals in de Sovjet-Unie het geval 
is, dat zij een eigen invloed gaan 
uitoefenen op de prijsstelling, en dus 
ook op de prijsstelling voor olie. 

Wij hebben, kortom, te maken met 
een aantal veel grotere onzekerheden 
dan wij in 1980 konden vermoeden. 
Zij zijn met name in de toekomst 
gelegen. 

De regering heeft aan de hand van 
het advies van de Raad van State en 
van het voorlopig verslag overwogen 
dat aan dit wetsontwerp juridische 
haken en ogen zaten. De heer Van 
lersel heeft er ook op gewezen. Dat 
zijn zaken waaraan men bij wetgeving 
niet lichtvaardig voorbij mag gaan. 
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ingediend, maar is niet meer toegeko 
men aan de beantwoording van de 
vragen in het voorlopig verslag. 

Daardoorheen speelt dan nog de 
kwestie van het overleg. Ik heb niet de 
indruk dat minister Terlouw geen 
overleg heeft gevoerd met de maat-
schappijen, dat heeft hij volgens mij 
wel gedaan, maar dat overleg had 
niet het resultaat dat men er van die 
kant mee instemde. Dat is wel 
duidelijk geworden. 

Het derde punt is de noodzaak van 
een niet aflatende inspanning voor de 
Nederlandse olie- en gaswinning, op 
het Continentale Plat, en ook op land. 
Ik wijs de heer Willems er overigens 
op dat de oliemaatschappijen helemaal 

weg gelegen hun regimes aanmerkelijk 
verlichten. Dat moet je te denken 
geven of je je regime wel moet verzwa-
ren. 

Daar wil ik dan meteen iets aan 
toevoegen. Ik heb er ook kennis van 
genomen dat bij voorbeeld Groot-Bri-
tannië nu met een recente maatregel 
de vennootschapsbelasting aanmerke-
lijk heeft verlaagd en wel van 52% 
naar 35%. Dat betekent met name 
voor de kleinere velden in het Britse 
deel van het Continentale Plat - en ik 
neem ookaan op het Eritse vasteland-
een aanmerkelijke verlichting. Tot nu 
toe was daar ook minder belangstelling 
voor kleinere velden, natuurlijk mede 
door het regime. Wat dat betreft zal 

het voor de grotere velden niet zoveel 
verschil maken. 

Je kunt dan overwegen of dit een 
concurrent erbij kan betekenen. Maar 
ik zeg nogmaals dat dit ons niet 
behoeft te leiden tot een concurrentie-
slag om de gunsten van de olie-inves-
teerders. Wat wij moeten doen, is een 
stabiel beleid voeren. En als men 
weet dat men in Nederland op 
langere termijn toe is aan een bekende 
situatie, dan weegt dat best op tegen 
het soepele regime in sommige 
landen, dat misschien over een paar 
jaar weer veel strenger is. Dat zijn de 
korte-termijnvoordelen ten opzichte 
van de langere-termijnstabiliteit. Ik 
denk dat het redelijke succes dat wij 
in Nederland hebben met het aantrek-
ken van investeerders op dit gebied 
en daarmee een belangrijke uitstraling 
op activiteiten en op werkgelegenheid 
in ons land, juist te danken is aan de 
stabiliteit van ons financiële regime. 

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb niet gesproken over 
een concurrentieslag die vanuit 
Nederland gevoerd zou moeten 
worden in de vorm van betere 
voorwaarden. Ik heb gesproken over 
de noodzaak een concurrentieslag in 
het verlenen van concessies te vermij-
den en heb de minister uitgenodigd 
daarover te spreken met de Engelse 
en Noorse regering, zo hij dat al niet 
doet. Daarop zou ik graag een heel 
concreet antwoord hebben. 

Minister Van Aardenne: Ik gaf een 
bevestiging van de woorden die ik 
van de heer Van lersel gehoord had, 
namelijk geen concurrentieslag in-
gaan. Ik bevestig dat en zeg erbij, dat 
ik dat ook niet nodig acht, juist omdat 
wij een stabiel regime hebben. Maar 
wij moeten natuurlijk ook niet gaan 
verzwaren op een moment dat iedereen 
aan het verlichten is. Als wij constant 
blijven, zitten wij goed, zou ik haast 
zeggen. 

Als nu de heer Van lersel zegt: ja, je 
houdt toch contact over de concessie-
voorwaarden, dan is dat inderdaad het 
geval. Ik zou er echter op willen 
wijzen dat de Britse maatregel 
waarover ik net sprak een algemene 
maatregel is inzake de vennootschaps-
belasting. De vennootschapsbelasting 
wordt in Engeland van 52% naar 35% 
teruggebracht. 

Eenvoudig door het vennootschaps-
regime en de werking daarop, werkt 
dat ook uit op de kleine velden. Bij 
ons is het eerder omgekeerd. De 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting bij ons werkt niet uit op de kleine 
velden, door het regime dat wij vanaf 

Minister Van Aardenne van Economische Zaken 

Ikzelf heb toen na de kameruitspraak 
als minister van Economische Zaken 
een brief geschreven met daarin 
opgenomen de mogelijkheden om tot 
uitvoering van die motie te komen. 
Dat was na een studie waaruit bleek 
dat dit de enige voor de hand liggende 
mogelijkheid was. Onderhandelingen 
met het zeer grote aantal maatschap-
pijen met vaste voorwaarden waren 
niet mogelijk. De een zal het misschien 
wel toestaan, maar de ander niet. Dan 
krijg je allemaal verschillende zaken. 
(Ik zeg dit even in reactie op de 
opmerkingen van de heer Schutte.) 
Die zaak was toen natuurlijk nog niet 
uitgediscussieerd. Dat is pas daarna 
gebeurd. Mijn ambtsopvolger en 
•voorganger heeft het ontwerp 

niet zielig zijn en dat ze ook helemaal 
nooit door mij als zielig ten tonele zijn 
gevoerd. Kennelijk had de heer 
Willems - die nu trouwens niet meer 
in de zaal is - er behoefte aan om 
ongenuanceerde uitspraken te doen 
en de regering woorden in de mond 
te leggen die zij nooit heeft gebezigd. 
Maar de oliemaatschappijen zoeken 
natuurlijk wel naar de meest rendabele 
plaats om te investeren. Wij weten dat 
de geologische structuur van de 
Nederlandse bodem zowel op het 
vasteland als op het Continentale Plat, 
behalve het Groningen-reservoir, erop 
wijst dat er alleen maar kleinere 
velden liggen. Voorts hebben wij te 
maken met het feit dat een aantal 
landen om ons heen en ook verder 
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1967 kennen. Het zou wel uitwerken 
op de oudere velden. Er is een regeling 
getroffen met de maatschappijen, zoals 
ook in het mondeling overleg naar 
voren is gekomen, dat de vennoot-
schapsbelastingverlaging die hier 
binnenkort in de Kamer in behandeling 
zal komen, daarvoor niet zal gelden. 

Het is dus niet zo, dat wi j nu maar 
eenzijdig werken. Dit is ook de reden 
dat het niet innen van de opbrengst 
van de Wet kleine aardgasvelden heel 
uitdrukkelijk in de Miljoenennota als 
invulling van de lastenverlichting is 
opgenomen. De 180 min. blijkt nu 250 
min. te moeten zijn, maar dat maakt 
geen verschil uit, want er zijn ook 
dingen tegengevallen in de lasten. 

Wij zullen in ieder geval ernaar 
moeten blijven streven dat wi j een 
continue investeringsstroom in ons 
Continentale Plat krijgen. Ik heb 
eigenlijk niets toe te voegen aan 
hetgeen de heren Braams, Tommei en 
Van lersel over dat punt gezegd 
hebben. 

Ik denk inderdaad dat de heer 
Tommei gelijk heeft wanneer hij zegt: 
je zou een kosten-batenanalyse 
moeten opzetten. Dat kan echter pas 
later, zoals hij zelf al stelde. Je zou 
moeten bekijken wat het oplevert als 
je dit nu doet - op korte termijn is dat 
dus 250 min. - en wat het je kost aan 
verminderde activiteit, aan verminder-
de werkgelegenheid, aan gas dat in 
de grond blijft zitten omdat het niet 
gewonnen wordt en ook later niet 
meer zo eenvoudig gewonnen wordt, 
kortom allerlei zaken die het onwense-
lijk maken dat wij op die weg voort-
gaan. 

De heer Tommei heeft ook nog 
gewezen op het feit dat wij wat de 
export betreft de armslag wat hebben 
kunnen verruimen, helemaal passend 
in het internationale beleid. Niet dat 
die onderhandelingen nu meteen tot 
resultaat leiden, daaraan zijn natuurlijk 
ook prijskwesties verbonden; wi j 
willen er een goede prijs voor hebben. 
Dank zij het kunnen meeschatten van 
de laatste reserves, respectievelijk de 
wetenschap dat er mogelijkheden zijn 
om kleinere voorkomens in produktie 
te nemen, kunnen wi j tot enige uitbrei-
ding van de exportcontracten overgaan. 
Dat geeft dan ten slotte ook weer een 
bepaalde opbrengst. 

Ik hoef er niet op te wijzen dat als 
wi j de kleine velden meer zouden 
laten liggen, dat inderdaad een 
versnelde uitputting van Slochteren 
zou betekenen met onder andere 
risico's voor de consument en het 
gegeven dat de strategische functie 

van Slochteren dan eerder zou zijn 
aangetast. 

Inzake de opbrengst heeft de heer 
Kombrink gezegd, dat wi j dan nu toch 
maar 250 min. weggooien. Ik zou hem 
erop wil len wijzen dat dat ingezet is 
als lastenverlichting en deel uitmaakt 
van het programma dat de regering 
toch ten opzichte van het bedrijfsleven 
wenste uit te voeren. 

Het heeft nut voor de werkgelegen-
heid, die immers het tweede spoor 
vormt. Misschien verschilt hij daarover 
wel van mening met mij. 

Ik zou hem er ook op willen wijzen 
dat hijzelf op 11 december 1980 
gezegd heeft dat 250 min. eigenlijk 
weinig is en dat alleen als er een 
bedrag van 500 min. uit zou komen, 
het een beetje substantieel zou 
worden. Alleen een dergelijk bedrag 
zou pas echt wat toevoegen aan de 
Nederlandse schatkist. Wel, dat doet 
het nu ook niet meer. Het heeft alleen 
een zeer negatief effect, waarover ik 
zojuist heb gesproken. In de ogen van 
de heer Kombrink komt er ook niet zo 
veel uit. 

De heer Kombrink (PvdA): Het 
substantiële van het bedrag relateer je 
aan de situatie. Bij de eerder bestaande 
prijzen was de opbrengst ten gevolge 
van het wetsontwerp wat hoger dan 
250 min. Naar mijn idee zou, na 
afhandeling van de regeling, onder de 
toenmalige omstandigheden een 
bedrag van 500 min. zeer zeker tot de 
mogelijkheden hebben behoord. 

Minister Van Aardenne: Zo ziet u 
maar weer hoezeer u toen in de waan 
van de dag zoudt hebben gehandeld 
als het toen om 500 min. ging en nu 
om 250 min.! U ziet hoe kwetsbaar u 
toen was met deze stelling. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat heeft 
natuurlijk niets met de waan van de 
dag te maken, het heeft te maken met 
een objectieve wijziging van de 
omstandigheden. Dat betekent niet 
dat onder de huidige omstandigheden 
250 min. niet meer de moeite waard 
zou zijn. Het betekent evenmin dat de 
opbrengst ook nu niet enigermate 
hoger zou kunnen uitvallen als de 
regeling op een aantal onderdelen 
zou zijn aangepast. 

Minister Van Aardenne: Mag ik het 
dan even anders zeggen? Als de 
regeling destijds 500 min. had moeten 
opbrengen, terwijl het nu 250 min. is, 
dan is dat een gevolg van - om uw 
eigen woorden te gebruiken - een 
objectieve wijziging van de omstandig-
heden. Juist deze wijziging brengt de 
regering ertoe, te zeggen dat het nu 

geen tijd is om met dergelijke ontwer-
pen te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
ik nu alle sprekers geantwoord heb. Er 
bestond een duidelijke scheiding 
tussen degenen die instemden met 
intrekking van het voorstel en degenen 
die niet overtuigd konden worden. Ik 
zie dat de heer Braams mij eraan wi l 
herinneren dat ik iets vergeten ben. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb een vraag gesteld 
over de betrokkenheid van de Neder-
landse industrie, de sterke en zwakke 
punten. Ziet de regering een mogelijk-
heid om in overleg met de maatschap-
pijen erachter te komen waar die 
zwakke punten zijn, opdat het beleid 
daarop kan worden toegespitst? 

Minister Van Aardenne: U hebt gelijk. 
Ik ben vergeten, daarop in te gaan. De 
heer Van lersel heeft daar ook over 
gesproken, met name over de inscha-
keling van het Nederlandse bedrijfsle-
ven. 

Juist op dit gebied bestaat er een 
bijzonder goed contact tussen het 
directoraat-generaal voor de industrie 
en het Nederlandse bedrijfsleven. Wij 
hechten er namelijk zeer veel belang 
aan, te weten wat er omgaat, wat de 
sterke en de zwakke punten zijn. Op 
dat punt is in de sector offshore ook 
een onderzoek verricht. Dat wil niet 
zeggen dat alle zwakke punten 
meteen aangepakt kunnen worden. 
Sommige punten zullen namelijk 
zwak blijven omdat de Nederlandse 
markt niet groot genoeg is. Desalniet-
temin kunnen wij heel wat bieden. De 
heer Tommei heeft erop gewezen dat 
vooral in het noorden van het land 
daaraan nogal wat activiteit is ontspro-
ten. 

Het Staatstoezicht op de Mijn en 
DSM die allebei bij de gaswinning 
betrokken zijn, bevorderen steeds het 
inschakelen van de Nederlandse 
industrie. De heer Van lersel heeft 
Noorwegen genoemd waar het 
bevorderen van de eigen industrie 
vaak een voorwaarde is. Naar mijn 
mening zou Nederland een gevaarlijke 
richting inslaan als wij de kant 
opgingen van een echt protectionis-
tisch regime. Wij verwijten de Noren 
en de Engelsen wel eens te protectio-
nistisch te zijn. 

Wij zijn constant bezig hen van de 
dwalingen huns weegs terug te 
brengen. Soms heeft dat succes, want 
het Nederlandse bedrijfsleven komt 
daar redelijk aan de bak. Als ik zie dat 
het Nederlandse bedrijfsleven bij de 
toelevering voor onze eigen winning 
niet slechter aan de bak komt, althans 
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voor dat deel waartoe het in staat is, 
dan in de landen die een meer 
protectionistisch beleid voeren, dan 
denk ik dat wij het goed doen. 

De Nederlandse industrie blijkt 
concurrerend te zijn. Wij moeten ons 
er inderdaad van overtuigen dat men 
de kans krijgt om te concurreren en in 
te schrijven. Die kans wordt geboden. 
75% van de orders komt in Nederland 
terecht. Dat is niet slechter dan bij die 
andere landen. 

Ik heb al eens toegelicht dat juist 
door het vertrouwen op de kracht van 
een anti-protectionistisch beleid en 
door ervoor te zorgen dat je concurre-
rend bent, de beste waarborg is 
gegeven voor een blijvende inschake-
ling van je bedrijfsleven. 

De heer Tommei stemt in met het 
intrekken van het wetsontwerp. Hij 
vindt dat in het bijzonder aan de 
milieu-investeringen moet worden 
gedacht. Het milieubeleid richt zich 
echter niet alleen op oliewinning. De 
vervuiling wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door de elektriciteits-
produktie en voor een ander niet 
onbelangrijk deel door de raffinaderij-
en. Er zijn echter geen aanrakingspun-
ten als het om maatschappijen gaat 
die hier wel raffineren, maar niet 
winnen. 

Mijn collega Winsemius is natuurlijk 
wel in gesprek met de maatschappijen 
die dat wel doen om te komen tot een 
sterke vermindering van de emissies. 
Die overlegsituatie wordt natuurlijk 
mede beïnvloed door andere maatre-
gelen van de overheid. Als je voor een 
algemeen gunstig klimaat zorgt, kun 
je ook op dit terrein wat vragen van 
de maatschappijen. In die zin ben ik 
het met de heer Tommei eens. Je 
mag echter niet je milieubeleid 
daarvan laten afhangen. Dat is veel 
breder. 

De heer Tommei (D'66): Met dat 
laatste ben ik het volstrekt eens. Ter 
vermijding van misverstanden wil ik 
de minister wel melden dat het mij 
natuurlijk niet erom gaat uit de 
meeropbrengsten de normale milieu-
maatregelen te betalen. Dan zouden 
inderdaad maatschappijen buiten de 
boot vallen, wat natuurlijk nooit de 
bedoeling kan zijn. Het gaat erom dat 
als er sprake is van heel grote 
overwinsten - daarvan is volgens 
mijn fractie inderdaad sprake wat het 
Slochterenveld betreft - er hoe dan 
ook, hetzij via het gentlemen's 
agreement en extra investeringen, 
hetzij door een hoger staatsaandeel 

bij wet te regelen, van die maatschap-
pijen mag worden gevraagd om meer 
in de milieusector te investeren. 

Minister Van Aardenne: U beperkt dat 
inderdaad zeer uitdrukkelijk tot 
Slochteren. Ik merk even terzijde op 
dat de motie-Van Houwelingen juist 
het veld van Slochteren buiten schot 
wilde laten. Ik neem aan dat de heer 
Tommei bedoelt dat het winstaandeel 
van de maatschappijen in Slochteren 
nog te groot is. Het antwoord daarop 
indertijd was het gentlemen's 
agreement. Ik heb bij het debat 
daarover toegezegd daarop terug te 
komen, omdat de termijn begint af te 
lopen. Ik moet met de maatschappijen 
gesprekken voeren om te komen tot 
een vernieuwing van het gentlemen's 
agreement, waarbij eventueel de 
invalshoek van de heer Tommei kan 
worden betrokken. 

Ik weet niet wat de uitkomst 
daarvan zal zijn, want die gesprekken 
zijn nog niet begonnen. Overigens is 
95% voor de laatste schijf inderdaad 
heel hoog. Dat komt zelden in de 
wereld voor, maar zo'n groot veld 
komt ook zelden in de wereld voor. 
Wat dat betreft is de zaak aan twee 
kanten uniek. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 
twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Brouwer (CPN) 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik constateer dat de 
minister niet heeft betwist dat er een 
stijgende lijn zit in de winsten van de 
oliemaatschappijen. Ik zei het in 
eerste termijn al: bijna 40% meer in 
het vierde kwartaal van 1983 ten 
opzichte van 1982 voor Shell. 

De minister zegt dat de omstandig-
heden zijn gewijzigd. De vraag is of de 
maatschappijen er beter van zijn 
geworden. Bij opbrengsten gaat het 
niet alleen om prijzen. Het is een 
simpele economische wet dat ook de 
kosten en de omzet daarop van 
invloed zijn. Ik vind het ook wat 
simpel een lineair verband te leggen, 
wat ook is gedaan door de sprekers 
van de fracties van de VVD en het 
CDA, tussen het belastingregime en 
investeringen. 

Ik meen dat er landen zijn waar olie 
wordt gewonnen met een veel 
simpeler en veel lichter belastingregi-
me dan in Nederland en waar nu bij 
voorbeeld minder wordt geïnvesteerd. 
Er zijn natuurlijk heel andere overwe-
gingen die ook een rol spelen. Ik vind 
het helemaal simpel als de relatie 
wordt gelegd tussen investeringen en 
werkgelegenheid. Juist in deze sector 
is een arbeidsplaats zeer duur en 
wordt de werkgelegenheid nauwelijks 
ondersteund door een investering van 
oliemaatschappijen. 
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De minister spreekt over de wijzig ing 
van omstandigheden sinds 1979. De 
omstandigheden zijn echter ook in 
ander maatschappelijk opzicht zeer 
gewijzigd. Als w i j de niet-geregistreer-
de werkloosheid meetellen, dan zitten 
wi j al op meer dan een miljoen 
werklozen. Wat dat betreft, kan de 
minister-president dan zijn koffers 
pakken. 

De maatschappelijke vraag is nu 
waar je het geld vandaan haalt om het 
gigantische probleem van de werk-
loosheid aan te pakken. Ik heb een 
antwoord hierop van de minister 
gemist. Ik mis ook de politieke wi l om 
juist dit wetsontwerp in verband te 
brengen met de mogelijkheid om geld 
te krijgen voor bestrijding van de 
werkloosheid. 

Premier Thatcher van Engeland 
voert natuurlijk ook een beleid dat 
vriendelijk is voor de oliemaatschap-
pijen. Dat is bekend. Je neemt 
natuurlijk een politiek standpunt in, 
als je zegt dat de oliemaatschappijen 
wel kunnen bijdragen aan de bestrij-
ding van de werkloosheid. Die 
maatschappijen maken bij uitstek heel 
wat winst. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de minister erkente-
lijk voor zijn beantwoording. Ik heb 
het idee dat op dit moment in het 
debat de vraag belangrijk is of hier 
van een ideologische of van een 
praktische benadering sprake is. Wat 
ons betreft, gaan beide hand in hand. 
Als door goede bewaking en goede 
inspanningen van de regering het 
percentage op 75 kan worden gehou-
den, zijn wi j ervan overtuigd dat het 
geld, op deze manier besteed, meer 
doet voor investeringen en werkgele-
genheid dan als het eerst via de 
minister van Financiën moet lopen en 
vervolgens herverdeeld moet worden 
over de verschillende departementen. 
Wat dit betreft, vinden wi j dat er een 
bijzonder sterke relatie bestaat tussen 
investeringen en werkgelegenheid. 

Daarnaast bestaat voor ons echter 
het lange-termijnaspect, namelijk het 
nu benutten van deze gasvelden die 
anders niet aan de beurt komen. Zij 
brengen inkomen voor de overheid en 
sparen potentieel inkomen dat uit 
Slochteren te verkrijgen is. Dat wordt 
hierdoor inbaar op een latere termijn. 
Op de lange termijn zit er dus een 
visie achter voor financieel-econo-
misch beleid en energiebeleid. 

Ik ben ook erkentelijk voor de 
opmerkingen van de minister naar 

aanleiding van de vragen die op het 
laatst nog even herhaald zijn, namelijk 
over de Nederlandse bijdrage en het 
contact met de oliemaatschappijen. 
Mijn opmerkingen waren vooral 
gericht op het bevorderen van de 
kwaliteit, waar mogelijk, van de 
Nederlandse bijdrage. Het is namelijk 
duidelijk dat deze ook gewaardeerd 
wordt op de andere continentale 
platten. 

Ik heb tot mijn genoegen gezien 
dat, waar Nederlandse bijdragen van 
hoge kwaliteit zijn, zij ook op het 
Noorse en Britse plat hun deel kunnen 
hebben. Vanwege het belang van de 
versterking van de maritieme techniek, 
die wij eerder hebben besproken en 
die hier ook mee te maken heeft, 
richtte ik mijn vraag aan de minister 
over de kwaliteitsbevordering. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Voorzitter! 
Ik ben in mijn eerste termijn niet met 
de minister in discussie gegaan over 
de vraag of de objectieve omstandig-
heden veranderd waren. In een aantal 
opzichten is dit stellig het geval. De 
vraag is echter of je vindt dat deze 
zodanig veranderd zijn, dat je daarop 
de beslissing van het kabinet om het 
wetsontwerp in te trekken, kunt 
baseren. Ik meen dat dit niet het geval 
is. Natuurlijk is er een verandering 
van prognoses voor de prijsstijgingen 
in de komende periode. 

Die prognoses zijn overigens altijd 
zeer onzeker. Als de prognoses van 
een niet reële verdere prijsstijging 
bewaarheid zouden worden, dan zou 
op de Noordzee-exploitaties niet of 
nauwelijks daadwerkelijk een heffings-
regime in werking treden. In het 
wetsontwerp ligt namelijk al besloten 
dat een heffing daarop alleen daadwer-
kelijk gaat functioneren, als er reële 
prijsstijgingen ten opzichte van het 
prijsniveau van het basisjaar optreden. 

De eigenlijke kwestie blijft dus die 
ten aanzien van de oude landconces-
sies. Er wordt nu geen wijziging in de 
situatie gebracht. Het grootste deel 
van de opbrengst van deze maatregel 
zou daar vandaan komen. Wij berus-
ten, tenzij de Kamer anders beslist, in 
handhaving van die bestaande 
situatie. 

De minister spreekt nu plotseling 
over juridische haken en ogen in zijn 
antwoord op vragen van de heer Van 
lersel. Ik vind dat merkwaardig omdat 
een dergelijk argument in antwoord 
op eerder gestelde schriftelijke vragen 
niet is aangevoerd. Er is toen heel 
nadrukkelijk gevraagd hoe een en 
ander wordt beoordeeld. Het antwoord 
luidde toen dat een en ander in 
overeenstemming met de Grondwet 
was; het was geen probleem; in 
beginsel kan het, etcetera. Ik vind het 
merkwaardig dat dit argument nu 
plotseling ten tonele wordt gevoerd. 

De heer Kombrink (PvdA) 
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Er is gesproken over de stabiliteit 
van het regime. Ik vraag mij af wat 
stabieler is: de beslissing nu met de 
zekerheid dat dit kabinet er ook niet 
eeuwig zit en de discussie die dan 
over enige tijd opnieuw kan beginnen 
of het zoeken naar een soort consensus 
van een stabiel, nieuw regime dat een 
flexibiliteit in zich bergt wat het 
opvangen van reële prijsstijgingen 
betreft. Dat ligt trouwens nu niet in 
ons stelsel besloten, terwijl de 
Engelsen dat wel hebben; zij hebben 
gewoon een belasting en geen 
staatsaandeel. Ik wil wel eens over de 
vraag twisten wat nu de beste 
stabiliteit biedt: het doorzetten van 
het wetsontwerp of de weg die de 
regering nu wil inslaan. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik merk nog iets op over 
het overleg met het Verenigd Konink-
rijk en Noorwegen omdat het punt 
van de internationale concurrentie, in 
het bijzonder de concurrentie in 
concessieverleningen, mij als uiterst 
belangrijk voorkomt. De minister 
heeft in zijn antwoord het geval 
genoemd van de vennootschapsbelas-
ting. Hij heeft gezegd dat dat een 
horizontaal werkende maatregel is, 
die dus ook geldt voor andere sectoren. 
Daarover kan geen afzonderlijk 
overleg met het oog op de olie-indus-
trie plaatsvinden. Dat is prima; dat 
aanvaard ik. 

Dat neemt echter niet weg dat er 
ook bijzondere wijzigingen in de 
bijzondere regimes in Noorwegen en 
het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden. 
Ik moet eerlijk zeggen dat, als die 
tendens doorzet, dat voor de belangen 
van alle drie landen uiteindelijk 
nadelig zou zijn. Ik vraag in alle ernst 
of de minister aan een gemeenschap-
pelijke strategie met beide andere 
regeringen werkt om erop toe te zien 
dat men niet tegen elkaar wordt 
uitgespeeld. 

Vervolgens merk ik nog iets op over 
de Nederlandse industrie. Ik ben erg 
blij dat de minister er blijk van geeft 
behoorlijk ingelicht te worden over de 
bijdragen die ook van de Nederlandse 
industrie worden gevraagd ten 
aanzien van de oliemaatschappijen. 
Hij zegt dat wij moeten vertrouwen op 
de kracht van anti-protectionistisch 
beleid en concurrerende prijzen. Dat 
moge zo zijn. 

Ik voeg daaraan nog wel de volgende 
vraag toe. Wordt de minister concreet 
ingelicht door de oliemaatschappijen 
over de aanbestedingen die in 

Nederland worden verricht? Heeft hij 
een inzicht - dat is ook uit industrie-
politiek oogpunt niet onbelangrijk - in 
hetgeen de Nederlandse industrie in 
dat veld doet? 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Inmiddels is mij geworden 
dat mevrouw Brouwer vandaag jarig 
is. Ik bied haar mijn gelukwensen aan. 
Als ik het eerder had geweten, dan 
had ik haar in mijn antwoord in eerste 
termijn al gelukgewenst. 

Allereerst ga ik in op de opmerkingen 
van mevrouw Brouwer. Uiteraard heb 
ik niet ontkend dat er in de totaalwinst 
van de oliemaatschappijen een 
stijgende lijn zou zitten op dit moment. 
Er is natuurlijk ook wel eens sprake 
geweest van een dalende lijn, maar 
nu is die lijn stijgend. De constetering 
in het Sheil-verslag is mijns inziens 
dan ook terecht dat dat gelukt is 
ondanks grotere problemen en 
hogere kosten. Dat is op zich zelf ook 
een goede zaak. Immers, van stijgende 
winsten profiteert ook de overheid 
doorstijgende aandelen in devennoot-
schapsbelasting en dergelijke. Voor 
ons is dat natuurlijk alleen voor het 
Nederlandse deel het geval. 

Mevrouw Brouwer heeft vervolgens 
gesteld dat er geen lineair verband is 
tussen investeringen en het belastin-
gregime. Dat is waar. Ik denk niet dat 
het in een formule tot uitdrukking kan 
worden gebracht. Er zitten imponde-
rabilia in. Iets als stabiliteit van een 
klimaat telt heel erg. Landen die 
misschien een zeer lage heffing 
hebben maar waarvan je niet weet of 
zij tot een ander uiterste kunnen 
doorslaan, nodigen in het algemeen 
niet tot het doen van investeringen 
met een lange pay out time. Daarom 
draait het natuurlijk. Vlug zaken doen 
vindt iedereen prachtig. Hier gaat het 
om investeringen die heel lang 
meemoeten. Een winning duurt gauw 
zo'n twintig jaar. Gedurende die 
twintig jaar moet je dus zekerheid 
hebben. 

Je kunt dan nog wel een toekomstig 
regime wijzigen. Dat is hier in 1967 en 
1976 gebeurd. Je krijgt echter een 
heel negatief effect op het klimaat als 
je voor investeringen die al zijn 
gedaan en waar men ook niet meer 
van afkan - abandonneren is nog 
schadelijker - het financiële regime 
verzwaart. Het is misschien formeel 
geen terugwerkende kracht maar het 
wordt wel als zodanig beleefd. Het is 
iets anders wanneer je zegt, dat 
nieuwe concessies alleen tegen 
bepaalde voorwaarden uitgegeven 

worden. Ik pleit er niet voor de 
voorwaarden te wijzigen - het regime 
van 1976 is goed - maar als je dat 
doet weet iedereen van te voren 
waaraan hij toe is. Dat kan wel in 
stabiliteit worden gevat. 

Mevrouw Brouwer zegt dat er ook 
geen lineair verband is tussen 
investeringen en werkgelegenheid. Er 
is echter wel verband, zij het misschien 
niet lineair, tussen economische 
activiteit en werkgelegenheid. Wat dat 
betreft zijn toch de mededelingen, 
juist vanuit het noorden van het land, 
waar de werkgelegenheid toch zeer 
zorgelijk is, over de off-shore-winning 
van belang. Die activiteiten brengen 
daar ook werk. 

Mevrouw Brouwer zegt, dat het 
erom gaat, dat je geld in handen krijgt 
voor het creëren van werkgelegenheid. 
Dat is natuurlijk zo. De heer Braams 
heeft echter terecht opgemerkt, dat de 
weg van het tot stand komen van 
werkgelegenheid via investeringen in 
olie- en gaswinning en toelevering 
van Nederlandse bedrijven veel 
veiliger is dan die van het afheffen via 
de schatkist. Aan de middelen die op 
de laatste manier worden geheven 
kan geen direct produktieve aanwen-
ding worden gegeven. 

Wel kunnen er tijdelijke maatregelen 
uit worden gefinancierd. Ik denk dat 
daar een groot verschil ligt. Werkgele-
genheid wordt het meeste gediend 
met een gezond economisch klimaat. 
Is dat er, dan is er een goede econo-
mische activiteit. Is die er en is er 
weer economische groei, dan volgt de 
werkgelegenheid. Ontbreekt de 
economische groei, mede doordat het 
klimaat slecht is, dan helpen werkge-
legenheidsprogramma's niet. Zij 
leiden hooguit tot tijdelijke verzach-
ting. Dat is niet iets waarop wij uit zijn 
voor de toekomst. Ik denk dan ook dat 
de Nederlandse economie en dus de 
werkgelegenheid op de langere 
termijn het meest gebaat zijn bij 
hetgeen wij voorstellen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De minister 
gebruikt het argument van de stabili-
teit. Hij zal echter begrijpen dat hij ook 
met deze maatregel geen stabiliteit 
voor de komende twintig jaar kan 
garanderen. Het is een politieke 
discussie. Kabinetten en politieke 
meerderheden veranderen. Het 
argument van stabiliteit kan de 
minister dan ook onmogelijk gebrui-
ken. 

Minister Van Aardenne: Dat is 
natuurlijk zo. De heer Kombrink heeft 
er ook op geduid. Als je er echter 
voortdurend op wijst dat Nederland 
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politiek instabiel is en dat elk volgend 
kabinet besluiten kan terugdraaien, 
bewijs je je land geen dienst. Ik ben 
ervan overtuigd dat ieder kabinet, van 
welke kleur ook, zeer zorgvuldig zal 
nagaan of de omstandigheden het 
rechtvaardigen dat je op dit terrein 
iets doet. 

Voorshands heb ik niet de gedachte 
dat ook een kabinet van andere 
samenstelling in deze omstandighe-
den anders zou handelen en daarmee 
de stabiliteit zou schaden. Wij zullen 
het bovendien wel zien. Tegen die tijd 
zijn de omstandigheden weer anders. 
Voorshands houd ik het erop, dat het 
doortrekken van de lijn vanaf 1976 
de laatste keer dat wi j iets voor de 
toekomst hebben gewijzigd - wel 
degelijk wijst op stabiliteit in het 
Nederlands regime. 
Het ingetrokken wetsvoorstel dit was 
een uitschieter erin, misschien 
verklaarbaar door de situatie van 
1980, toen wij de prijzen tot geweldige 
hoogten zagen stijgen. Men herinnert 
zich nog wel de calculaties tot het jaar 
2000. Dat is voorbij. Wij zitten weer in 
rustiger vaarwater en wij kunnen met 
het regime van 1976 weer vooruit. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het is wel 
zo, dat deze regering door het intrekken 
van het wetsontwerp in feite een 
breuk veroorzaakt met de politiek van 
een aantal jaren geleden. De minister 
beroept zich op stabiliteit en neemt 
aan dat volgende regeringen - naar ik 
hoop zijn die van een andere politieke 
kleur - daarmee zorgvuldig omgaan. 
Ik denk dat deze regering daarmee 
- ik vermoed dat de heer Kombrink dit 
ook bedoelde - een zekere balast legt 
op regeringen die een andere lijn 
zouden willen volgen. Ik kan de 
argumentatie dus niet volgen, vooral 
niet omdat anders de politiek voor 
een aantal jaren wordt vastgelegd. 

Minister Van Aardenne: Ik denk dat 
het intrekken van een nog niet 
aanvaard wetsontwerp nooit een 
breuk kan betekenen. Het wetsontwerp 
had verworpen kunnen worden en 
ook dat zou geen breuk hebben 
betekend. Een breuk zou pas ontstaan 
zijn als het voorstel was ingetrokken 
nadat het in het Staatsblad had 
gestaan. Overigens was er wel sprake 
van een dreigende breuk. 

Mevrouw Brouwer spreekt over 
ballast, die een toekomstig kabinet 
meekrijgt. Ik heb het gevoel dat elk 
kabinet ietwat ballast van het 
verleden meetorst. Dat blijkt ons 
haast dagelijks. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Braams heeft zijn instemming betuigd 
met het gevoerde beleid. Over de 
financiële kant zijn wi j het eens. 
Hetzelfde geldt voor het nu benutten 
van de gasvelden. 

Hij heeft ook gezegd: let op de 
kwaliteit. Dat neem ik ter harte. Ik heb 
juist heden een brief inzake het 
bewaken van de kwaliteit naar de 
Kamer verzonden. Die brief betreft de 
industrie in het algemeen en dus ook 
dit onderdeel. Ook hierover zijn de 
heer Braams en ik het dus eens. 

De heer Kombrink heeft gezegd dat 
de omstandigheden naar zijn mening 
niet voldoende zijn veranderd. Ik denk 
dat zij zeer ten principale zijn veran-
derd. Je moet uitwerken wat de 
prijsstelling is in het jaar 2000 uitgaan-
de van wat wij in 1980 dachten en wat 
wij nu denken. 

Hij heeft verder gezegd: voor de 
nieuwe velden zou het niets uitge-
maakt hebben . Dat is juist. Voor de 
nieuwe velden zou het niets uitge-
maakt hebben, terwijl daarin een 
rechtvaardiging had kunnen zitten bij 
een zeer sterk stijgend prijsniveau, 
omdat je dan een nieuw regime had 
kunnen opleggen. Bij de oude velden 
zou het beleefd worden als een 
inbreuk - ik zou haast spreken over 
woordbreuk - op een regime dat 
eerder heeft gegolden en waarop men 
de investeringen had gepland. Ik heb 
al gezegd dat men, als men in een 
bepaald jaar de omstandigheden 
wijzigt door een nieuwe algemene 
maatregel van bestuur voor toekonv 
stige exploratie, hoogstens zichzelf 
schade doet. 

Men weet dan op het moment van 
investeren waaraan men toe is. Als 
men halverwege het benutten van die 
investeringen ineens het financiële 
regime wijzigt op het moment dat 
degene, die geïnvesteerd heeft, er niet 
meer af kan, dan is men bezig het 
klimaat te bederven. Men kan zeggen 
dat het een psychologische kwestie is. 
In elk geval is het uitermate belangrijk 
in het hele mondiale investeringskli-
maat. 

Ik herhaal dat het door aanvullende 
overeenkomsten, die gemaakt zijn en 
waarbij ik vooral denk aan de verlich-
ting van de vennootschapsbelasting, 
voor die oude velden, waar het 
doorwerkt - dit geldt niet voor de 
nieuwe velden als gevolg van het 
regime, dat wij hebben - niet zal 
gelden. Dit is wel degelijk een punt 
dat kan worden ingebracht. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik meen 
dat het laatste een beetje buiten de 

eigenlijke discussie staat. Het gaat 
ook niet om een wijziging ineens. Ik 
bespeur - onderkent de minister dit -
toch een verschil in accentuering 
betreffende de prijsontwikkeling 
waarnaar wij kijken. In de argumentatie 
van mijn fractie en naar ik meen ook 
die van een meerderheid van deze 
Kamer om een regeling als deze te 
wil len, heeft in het verleden vooral de 
prijsexplosie van 1979-1980 een rol 
gespeeld. 

Het ging niet zozeer om de progno-
ses voor de jaren negentig. Dat was 
van secundair belang omdat de 
systematiek ontwikkeld was die ervan 
uitging dat, als zich geen reële 
prijsstijging voordoet, er geen 
verschuldigdheid van heffing ontstaat. 
Dan doet het probleem zich ook niet 
voor en is de investering volstrekt 
calculeerbaar voor de bedrijven. Doet 
zich die reële prijsstijging wèl voor 
- en wij zijn al enkele malen voor 
verrassingen gesteld - dan is er 
tenminste een instrument. 

Minister Van Aardenne: Dat is tot op 
zekere hoogte juist. Ik herinner echter 
aan de kop van de prijsstijging-1980, 
die juist een reden vormde voor mijn 
brief, die vooraf werd gegaan door 
moties. Die kop ontstond nadat het 
gentlemen's agreement was afgeslo-
ten. De heer Kombrink zal zich dit 
zeker herinneren. Welnu, die kop is 
weg en er resteert een prijsstijging, 
die wèl is opgetreden in de tweede 
oliecrisis. 

Anderzijds was de sfeer in de jaren 
1979 en 1980 er een waarin werd 
aangenomen dat dit steeds verder zou 
gaan, zodat er sprake zou zijn van een 
dusdanige principiële wijziging van de 
situatie dat men gerechtigd zou zijn 
om met pseudoterugwerkende kracht 
maatregelen te treffen. Dat laatste 
punt is gewijzigd; het gehele mondiale 
investeringsklimaat is gewijzigd. Als 
men nu in Nederland dergelijke 
maatregelen treft, is men doende, 
zichzelf als investeringsland met de 
geologische structuur, die er is - het 
geldt natuurlijk niet als wi j nog een 
'Slochteren' zouden vinden - oninte-
ressant te maken. Dit zou een sterke 
terugslag op het energiebeleid en op 
de economie en de werkgelegenheid 
ten gevolge hebben. Ik denk daarom 
ook dat de aanvaarding van de motie 
moet worden ontraden. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik meen 
dat de minister iets vreemds zegt, 
gelet op de aard van de regeling die is 
ingetrokken. Exploraties op ons deel 
van het plat zouden verder niet meer 
interessant zijn. Tegelijkertijd geeft hij 
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aan, dat reële prijsstijgingen zich niet 
meer zo sterk zullen voordoen. Het 
gaat kennelijk om die reële prijsstijgin-
gen waardoor wij interessant zouden 
zijn voor nieuwe concessies op het 
intercontinentale plat. Welnu, dan 
zouden er juist geen investeringen 
meer worden verricht terwij l de 
minister cijfers over het eerste 
kwartaal heeft verstrekt, waaruit blijkt 
dat er 91 vergunningen zijn afgegeven 
aan ongeveer 80 maatschappijen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn zéér 
interessant ondanks het ontbreken 
van het vooruitzicht van reële prijsstij-
gingen. Het verhaal van de minister 
klopt niet. 

Minister Van Aardenne: Wij zijn zeer 
interessant dankzij het feit dat wi j een 
stabiel regime kennen en dat wij niet 
lichtvaardig inbreuk maken op 
rechten, die bij oude investeringen 
zijn toegekend. Ik kan het natuurlijk 
niet bewijzen maar ik ben ervan 
overtuigd dat, als het wetsontwerp 
niet zou zijn ingetrokken, er aanmer-
kelijk minder belangstelling voor deze 
kleine velden in de vijfde ronde zou 
zijn geweest. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik bestrijd 
dit, Voorzitter! Als een maatschappij 
onder de huidige omstandigheden, 
zonder het vooruitzicht van reële 
prijssti jging, een investering verricht, 
acht zij die investering kennelijk 
voldoende lucratief en rendabel. Aan 
dat rentabiliteitscriterium verandert 
het wetsontwerp niets. Een eventuele 
reële prijsstijging in de toekomst is 
een meevaller. De terugverdienti jd 
betreffende de investeringen wordt 
dan korter. De maatschappij kan dit 
niet incalculeren. Ik betwist zeer de 
negatieve effecten van de regeling op 
nieuwe concessieverleningen. 

Minister Van Aardenne: Ondernemen 
komt neer op het dragen van risico's. 
Dat houdt in dit geval de mogelijkheid 
in, dat men bij exploratie niets vindt. 
Daar dient tegenover te staan dat het 
nemen van risico's wordt beloond. 
Dat wordt ingecalculeerd. Wanneer er 
nu een land is dat het dragen van 
risico's wel overlaat aan maatschappij-
en maar dat elke grote meevaller wil 
afromen, is dat land niet langer 
interessant. Dat is een kwestie van 
klimaat; het gaat hier om een psycho-
logische factor, die bij investeringen 
natuurlijk een essentiële rol speelt. 

Als wij tegen de trend in, tegen het 
verlagen van de belasting in Engeland 
en de verlichting van het regime in 
Noorwegen in, hier een verzwaring 
zouden hebben doorgevoerd ten 

aanzien van al gedane investeringen, 
zouden wij Nederland in een zeer 
zwart boek hebben gebracht. Dat zou 
in strijd zijn met de belangen van dit 
land. 

De heer Van lersel heeft nog eens 
gevraagd om niet alleen met het 
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen in 
contact te bli jven, maar ook om 
daarmee afspraken te maken. Ik wil 
dat wel proberen, maar het zal niet zo 
eenvoudig zijn, juist omdat de 
regimes en de situaties zo verschillend 
zijn. Noorwegen heeft veel grotere 
velden, maar die zijn moeilijker te 
exploiteren. Het Verenigd Koninkrijk 
heeft door de maatregel in het kader 
van de vennootschapsbelasting nu 
ook de kleinere velden interessant 
gemaakt. Ik zeg in ieder geval toe dat 
ik het al bestaande contact ook zal 
gebruiken om dit mede aan de orde te 
stellen. Wij moeten in ieder geval niet 
tegen elkaar uitgespeeld worden; dat 
zal duidelijk zijn. 

De heer Van lersel vroeg nog of ik 
inzicht heb in wat de Nederlandse 
industrie krijgt. Dat inzicht heb ik wel 
degelijk, maar ik kan uit het hoofd niet 
zeggen langs welke wegen wij dat 
krijgen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer De Beer, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer De Beer (VVD): Voorzitter! 
Enkele uren geleden heeft ons een 
brief bereikt van de minister-president, 
waarin hij reageert op het door u aan 
hem namens de Kamer gedane 
verzoek om aanwezig te zijn bij het 
debat over de spreiding van de PTT 
dat hier morgen zal worden gehouden. 
De minister-president schrijft dat hij 
niet aanwezig zal zijn, dat hij dat 
althans minder voor de hand vindt te 
liggen en zijn besluit knoopt hij vast 
aan het antwoord op de vraag die 
door de heer Den Uyl in het ordedebat 
is gesteld. 

Kennis genomen hebbende van 
deze brief wil ik namens de VVD-fractie 
het volgende naar voren brengen. Het 
valt mij op, dat de minister-president 
bij zijn motivatie om niet aanwezig te 
zijn, niet betrekt het feit dat de 
bijzondere commissie spreiding 
rijksdiensten daarom heeft gevraagd 
en dat het verzoek aan de minister-pre-
sident om hier aanwezig te zijn 
bovendien daarna nog eens in een 
plenair kamerdebat is bevestigd. 

Ik wijs er vervolgens op dat de 
uitnodiging aan de minister-president 
door zowel commissie als Kamer niet 
voor niets is gedaan, omdat het hier 
om een buitengewoon gewichtige 
zaak gaat, een zaak die binnen het 
kabinet toch bepaald niet als een 
sinecure is afgedaan. 

In het overleg dat heeft plaatsgevon-
den tussen regering en vertegenwoor-
digers van het Noorden des lands 
- bij voorbeeld de drie commissarissen 
van de Koningin - is ook de minister-
president namens de regering 
aanwezig geweest. Ik kan dan niet 
anders dan constateren, dat hij alleen 
al daardoor impliciet te kennen heeft 
gegeven dat hij in deze zaak toch ook 
een duidelijke verantwoordelijkheid 
draagt. 

Dit alles, mijnheer de Voorzitter, 
brengt de VVD-fractie ertoe om bij 
haar verzoek te persisteren en de 
minister-president nog eens nadrukke-
lijk te vragen morgen bij het debat 
aanwezig te zijn. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook mijn fractievoorzit-
ter heeft kennis genomen van de brief 
van de minister-president, en heeft 
zich wat één aspect betreft wel laten 
overtuigen, nl. dat dit besluit van het 
kabinet niet het gevolg is van een 
specifieke ingeving van de heer 
Lubbers. Anderzijds echter sluit dat 
helemaal niet uit — integendeel, heb ik 
de neiging te veronderstellen - dat 
ook dit kabinetsbesiuii, zoals de 
meeste belangrijke kabinetsbesluiten, 
het meer persoonlijke stempel en keur 
van de minister-president draagt. Op 
zich zelf lijkt ons dat een goede reden 
om hem ook in die verantwoordelijk-
heid aan te spreken, nog afgezien van 
de bijzonder politiek geladen relatie 
met het Noorden, waarop ik in het 
debat de minister-president ook erg 
graag zou wil len aanspreken. 

Uiteraard ben ik gevoelig voor het 
kleurbesef dat de VVD-fractie ten toon 
spreidt. Ik kan me voorstellen dat de 
aanwezigheid van louter VVD-minis-
ters, inclusief de minister van Econo-
mische Zaken, als coördinator van het 
regionaal-economisch beleid, wat 
eenzijdig is, dat daardoor niet direct 
de indruk wordt gewekt, dat er echt 
namens het kabinet wordt gesproken. 
Ik onderschrijf dus wat dit betreft van 
harte de opvattingen van de VVD-frac-
tie. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij laten het aan de 
beoordeling door de minister-presi-
dent van het belang van het debat van 
morgen over, of hij het nuttig en 
nodig vindt om aan dat debat deel te 
nemen. Wij vinden het wel essentieel, 
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Voorzitter 

dat de coördinerend minister voor het 
regionale beleid aanwezig zal zijn. Ik 
heb namelijk in de brief van de 
minister-president gelezen dat deze 
minister niet betrokken is geweest bij 
de voorbereiding van het kabinetsbe-
sluit. Dat lijkt mij buitengewoon 
onwaarschijnlijk, dus ik zou dat in elk 
geval graag verduidelijkt wil len zien. 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik constateer dat de 
VVD-fractie op volle oorlogssterkte de 
Kamer is 'binnengevaren'. 

De heer Franssen (VVD): Het is een 
vredesmacht! 

De heer Eversdijk (CL A): Het lijkt erop 
dat men het eerder van de 'koppen' 
dan van de argumenten moet hebben. 
Met deze opmerking wil ik niet zeggen 
dat ik het op een stemming zou wil len 
laten aankomen, maar ik wil toch een 
paar opmerkingen maken. 

Ik heb gisteren gezegd - ik herhaal 
het nog maar even om de verantwoor-
delijkheden goed op een rijtje te 
zetten - dat in 1980 door het kabinet 
aan de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat opdracht is gegeven, de 
spreiding door te zetten. Die staatsse-
cretaris deed dat, zij verdedigde dit 
met verve in de Kamer, terwijl ze toen 
al geen groot voorstander was van 
het doorzetten van de spreiding van 
de directie. Maar zij verdedigde het 
kabinetsbesluit, en dat strekt haar tot 
eer. 

Nu gaat het om een zelfde situatie, 
alleen spiegelbeeldig. Het zou dus 
voor de hand liggen als de staatsse-
cretaris van Verkeer en Waterstaat 
hetzelfde deed als zijn illustere 
voorgangster, namelijk zijn beleid 
verdedigen. De regering spreekt 
immers met één mond, er is eenheid 
van regeringsbeleid. Ik heb gisteren 
gezegd dat ik me kan voorstellen dat 
men de redenering volgt: De minister 
heeft de inhoud van de portefeuille 
bepaald, het departement van Verkeer 
en Waterstaat speelt hierbij een grote 
rol, de minister komt dus mee. Goed. 

Er is ook een coördinerend minister 
voorde spreiding, de heerWinsemius. 
Ik kan me dus voorstellen, dat ook hij 
erbij zal zijn. Het is wat 'dik', maar het 
kan. Dan de minister voor het regionaal 
beleid, de heer Van Aardenne: 
akkoord, zeker gelet op de 'sigaar uit 
eigen doos', waarover we nog 
uitvoerig zullen spreken. Sommigen 
zeggen dat er zelfs alleen nog maar as 
van die sigaar over is. 

De heer De Beer (VVD): Reeds 
gisteren is bij het ordedebat gebleken 

- wellicht is dat de heer Eversdijk 
ontgaan - dat de heer Winsemius als 
coördinerend minister voor het 
spreidingsbeleid geen taak heeft in 
deze zaak. 

De heer Eversdijk (CDA): Er wordt 
kennelijk weinig gecoördineerd, dat is 
jammer. Maar we zouden in een 
debat waarbij de spreiding aan de 
orde is, best nog eens over coördinatie 
kunnen praten, dus ik kan me voorstel-
len dat ook hij erbij zal zijn. De 
minister van Binnenlandse Zaken 
bleek zelfs geen vertegenwoordiger te 
hebben gestuurd voor de werkgroep 
die de kosten nog eens moest bereke-
nen, maar hij is voor een belangrijk 
deel verantwoordelijk voor de kosten. 
Er is ook nog een claim van 75 
miljoen op zijn departement. Ook hij 
zou dus bij het debat aanwezig 
kunnen zijn. 

Welnu, daarmee is er een keurige 
schare van hoogst bekwame en zeer 
ervaren bewindslieden, gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het gehele 
spreidingsbeleid, achter de tafel. 

Wat dat betreft is er dus geen 
enkele behoefte aan, zakelijk gespro-
ken, om de minister-president er nog 
bij te hebben. Ik kan mij best voorstel-
len - de heer Van der Doef heeft er 
iets over gezegd - dat de VVD-fractie 
zegt, dat het er dan op lijkt dat alleen 
VVD'ers verantwoordelijk zijn voor die 
spreiding. Zij zijn de eerst-verantwoor-
delijken, maar het is een besluit van 
het totale kabinet. Als er bovendien 
brieven naar de Kamer komen, zijn zij 
ook van het totale kabinet. Dat is altijd 
zo. 

Collega De Beer heeft gezegd dat 
het om een buitengewoon gewichtige 
zaak gaat. Inderdaad, maar hoeveel 
buitengewoon gewichtige zaken 
worden hier niet behandeld? Toch 
dagelijks? Stel je voor dat wij hier 
over flauwekul-zaken zaten te praten. 
Bijna elk besluit van het kabinet is 
gewichtig. Je kunt dus staatsrechtelijk 
de deur wijd open zetten om bij alles 
de minister-president uit te nodigen. 

De heer De Beer (VVD): Ter verduide-
lijking het volgende. Het gaat er niet 
alleen om dat de zaak buitengewoon 
gewichtig is. Er is ook, nadat het 
kabinetsbesluit bekend is gemaakt, 
een nieuwe dimensie aan de gehele 
zaak toegevoegd. Dan gaat het 
namelijk om de vertrouwensrelatie 
tussen het kabinet en het Noorden 
des lands. Het debat dat morgen 
wordt gevoerd, gaat over meer dan 
alleen de spreiding van de PTT. Ik 
hoop dat de heer Eversdijk het met 
mij eens is. Het debat gaat impliciet 

ook over de vertrouwensrelatie tussen 
het kabinet en het Noorden des lands. 
Vooral omdat dit aspecterbij betrokken 
is, hebben wi j om de aanwezigheid 
van de minister-president gevraagd. 

Overigens wi l ik de heer Eversdijk 
uitnodigen commentaar te leveren op 
het feit dat de minister-president, 
vermoedelijk om dezelfde reden, wel 
aanwezig is geweest in de regerings-
ploeg die met het Noorden des lands 
heeft overlegd. 

De heer Eversdijk (CDA): Daar wil ik 
graag nog even op ingaan, als ik het 
niet vergeet. Ik maak eerst even mijn 
betoog af. Natuurlijk is er sprake van 
een vertrouwenscrisis met het 
Noorden. Dat is duidelijk gebleken. 
Daarover hebben de drie commissaris-
sen van de Koningin ook geen 
misverstand laten bestaan. Misschien 
zou het daarom juist zo fijn zijn 
geweest, als goed was gecoördineerd 
en als de coördinerend minister daar 
eens uitvoerig over zou kunnen 
spreken. Wat dat betreft is de aanwe-
zigheid van de minister-president dus 
ook niet zo hard nodig. 

Dat de minister-president door zijn 
aanwezigheid bij de ontvangst van de 
drie commissarissen van de Koningin 
het belang van de zaak heeft willen 
onderstrepen, is prima. De minister-
president ontvangt echter zo vaak 
mensen en delegaties. Ook dat kan 
dus geen doorslaggevend argument 
zijn. 

Welnu, wi j zouden het liefst zien dat 
het voorstel van de heer Tommei 
werd gevolgd. Het lijkt mij een 
buitengewoon zinnig voorstel. De 
minister-president heeft naar mijn 
idee een buitengewoon aardige brief 
geschreven. Hij heeft de toon ook wat 
lichtvoetig gemaakt. Je moet het ook 
niet overdrijven. De heer Tommei 
heeft voorgesteld het aan zijn eigen 
verantwoordelijkheid over te laten. Ik 
zou dat het beste vinden. Gezien 
echter de volle oorlogssterkte en 
gezien het feit dat twee grote fracties 
het zo verschrikkelijk belangrijk 
vinden, zullen wij het niet opstemming 
laten aankomen. Wij vinden het 
overdreven. Men probeert een indruk 
te vestigen die volstrekt onjuist is. Het 
gehele kabinet is verantwoordelijk 
voor de beslissing, inclusief de 
minister-president. Wij kruipen daar 
ook niet voor weg. Wij zijn het alleen 
niet met het kabinet eens. 

Ten slotte dit. De VVD-fractie heeft 
in een persverklaring gezegd, dat zij 
achter de staatssecretaris staat. Het is 
dan heel interessant te vernemen 
achter welke: de staatssecretaris die 
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Voorzitter 
onder de brief staat vermeld of de 
staatssecretaris van het Nieuwsblad 
van het Noorden? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Tommei heeft hier 
een vraag gesteld, die hij morgen 
beantwoord dacht te kunnen krijgen. 
Ik kan het echter vandaag doen. Als je 
iets meteen kan beantwoorden, moet 
je dat natuurlijk doen. De coördinerend 
minister voor het regionale beleid is 
inderdaad in die zin niet bij de 
voorbereiding van dit voorstel 
betrokken geweest. Het voorstel is 
door de direct verantwoordelijke 
bewindslieden ingebracht in de 
ministeriële commissie regionaal 
beleid. Het is dus een procedurele 
coördinatie. Ik heb de vergadering 
moeten verzorgen. Deze wordt 
voorgezeten door de minister-presi-
dent. Deze is dezelfde dag gevolgd 
door de ministerraad - dat was dus 
de vorige week vrijdag - waarin het 
besluit is gevallen. Er was wel een 
ambtelijk vertegenwoordiger. Dat was 
echter voor meer departementen het 
geval. Er waren ambtelijke vertegen-
woordigers van Algemene Zaken en 
van Volkshuivesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Van 
Binnenlandse Zaken was ook iemand 
uitgenodigd, maar er was niemand 
gekomen. Deze ambtelijke vertegen-
woordiger was bij het werk betrokken. 
Ik zeg dit om een verdere legendevor-
ming te vermijden. 

Aan de andere kant wil ik de Kamer 
ook mededelen wat ik gisteren tegen 
u heb gezegd. Morgenmiddag komen 
de Benelux-ministers van economi-
sche zaken bijeen op een vergadering, 
die enige maanden geleden is 
uitgeschreven. Ik zou het een onmo-
gelijke positie vinden als de Nederland-
se minister van Economische Zaken 
daarbij niet aanwezig kon zijn, als het 
gaat om de coördinatie van het 
macro-economische beleid in de 
Benelux en om een aantal grenspro-
blemen voor industrietakken. 

Ik kan daarbij moeilijk wegblijven. 
Wanneer u mij bij het debat wilt 
hebben, verzoek ik u het 's avonds te 
houden, of eventueel op vrijdag. Dan 
ben ik beschikbaar. Ik moet om 12 uur 
naar Brussel afreizen. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de toelichting van de 
minister van Economische Zaken vind 
ik het des te belangrijker dat hij 
morgen bij het debat aanwezig is. Ik 
begrijp wel hoe belangrijk het overleg 
in de Benelux is. Ik heb daar ook alle 
waardering voor. Ik vind echter dat de 

minister zo nauw bij deze zaak 
betrokken is, als coördinerend 
bewindsman voor het regionaal 
beleid maar ook in financiële zin, 
gezien de betrokkenheid hierbij van 
zijn begroting, dat ik het essentieel 
acht dat hij er hier morgen wel bij is. 
Dat is dan ook mijn keus, datgene 
afwegende wat de minister heeft 
gezegd over andere afspraken. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat zijn geen 'afspraken'. 
Het is een verplichting, voortvloeiend 
uit het Benelux-Verdrag. Wanneer 
men tijdig op de hoogte is van zo'n 
verplichting, houdt men daarmee 
natuurlijk rekening. Het was de Kamer 
bekend dat die Benelux-vergadering 
morgen zou worden gehouden. 
Vanmiddag had ik wel beschikbaar 
kunnen zijn. Daarvoor heeft de Kamer 
echter niet gekozen, hoewel zij wist 
van mijn Benelux-afspraak. Morgen-
ochtend heb ik in principe een 
afspraak voor een vergadering in 
Middelburg over het regionaal 
beleid. Daarvoor heb ik immers een 
coördinerende functie binnen het 
kabinet. De coördinatie van het 
spreidingsbeleid daarentegen is in 
handen van collega Winsemius, zoals u 
terecht opmerkte. Die afspraak kan ik 
verzetten, al is dat niet aardig tegen-
over het provinciaal bestuur van 
Zeeland. Met de Benelux ligt dat 
anders. Bij een internationale vergade-
ring kan men niet zomaar wegblijven. 
Ik moet u dan ook verzoeken, het 
debat 's avonds te doen houden. Om 
half zeven 's avonds ben ik weer terug 
in Den Haag. 

De Voorzitter: De minister-president 
eindigt zijn brief met de zin: 'Gaarne 
wacht ik de nadere oordeelsvorming 
van Uw Kamer ter zake af'. Wat de 
aanwezigheid van de minister van 
Economische Zaken betreft, lijkt mij 
de zaak niet moeilijk. De eerste 
termijn van de Kamer zal 's ochtends 
ruimschoots beëindigd zijn. Wanneer 
de minister van Economische Zaken 
dat wenst, kan hij als eerste antwoor-
den, nog voor de lunchpauze. 

Minister Van Aardenne: Voor twaalf 
uur? 

De Voorzitter: Neen, maar dan kunt u 
iets later bij de Benelux komen, naar 
ik aanneem. Wat de minister-president 
betreft, lijkt mij de mening van de 
Kamer volstrekt duidelijk. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 

overleg met de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur over de 
uitvoering van moties en amendemen 
ten van de WVC-begroting (18100-XVI, 
nr. 134). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 28 maart jl. smaakten 
wij weer eens het genoegen, met deze 
minister een mondeling overleg te 
voeren. Deze keer ging het over de 
wijze waarop hij een aantal moties en 
amendementen wil uitvoeren die bij 
de behandeling van zijn begroting 
werden aangenomen. De minister 
slaagde er bij die gelegenheid zelfs 
niet in, de Kamer van de meest 
elementaire informatie te voorzien. 

Inmiddels heeft hij daartoe een 
schriftelijke poging ondernomen, 
waardoor wij hem vandaag andermaal 
in ons midden mogen begroeten. 
Sinds zijn optreden in het programma 
'In de rooie haan' van afgelopen 
zaterdag weten wij hoezeer hem dit 
deugd doet, al moeten wij het ook 
weer niet al te gek maken, zo heb ik 
begrepen. 

De vreugde zou vandaag dan ook 
optimaal kunnen zijn, ware het niet 
dat ook de schriftelijke poging tot 
opheldering van de minister teleurstel-
lend is, en dat wij daardoor zelfs in 
onze mening worden gesterkt dat de 
minister ook in deze zaak rijkelijk 
nonchalant met de Kamer is omge-
sprongen. Ik zeg dat op grond van een 
aantal harde feiten: uitspraken die 
niet kloppen, toezeggingen die niet of 
te laat zijn nagekomen. Ik zeg het niet 
omdat het nu eenmaal de natuurlijke 
rol van de oppositie zou zijn, zo tegen 
de minister op te treden, zoals hij niet 
moe wordt te suggereren. Indien deze 
minister een politieke geestverwant 
van mij was - ik besef, mijnheer de 
Voorzitter, dat ik nu heel wat van uw 
en ons aller verbeeldingskracht verg -
zou mijn houding tegenover hem 
geen andere zijn. 

Laat ik nu maar beginnen met 
datgene waaraan hij het minst zwaar 
tilt, het uitvoeren van een door deze 
Kamer aangenomen motie. Verleden 
week heeft hij zelfs gezegd dat het 
niet-uitvoeren van een motie zijn 
goed recht is. Terecht zijn hem 
daarover inmiddels de oren gewassen 
door de parlementaire chroniqueur 
van De Volkskrant, Jan-Joost Lindner. 

Tijdens de begrotingsbehandeling 
van WVC heb ik een plan ingediend 
om ontslagen in het bibliotheekwerk 
geheel te voorkomen. Het ging daarbij 
om een fasering van de bezuiniging 
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Niessen 

door het aanwenden van de beschik-
bare gelden voor wachtgeldverplich-
tingen. 

Deze minister had er slechts 
formele bezwaren tegen en zou het 
plan met minister Ruding gaan 
bespreken. Via een motie-Van Nieu-
wenhoven kreeg hij daarvoor de 
nodige parlementaire ruggesteun. 
Maar zoals gevreesd moest worden, 
is deze minister met de kous op de 
kop van het Korte Voorhout terugge-
keerd. Hij mag van minister Ruding de 
motie niet uitvoeren. 

De heer Brinkman moet vandaag 
daarom maar eens haarfijn uitleggen 
waarom hem geweigerd wordt, wat 
zijn collega Deetman wel wordt 
toegestaan. Vooralsnog houd ik het er 
maar op dat hij kennelijk over heel 
wat minder gezag en vooral ook 
engagement beschikt dan zijn collega 
van Onderwijs en Wetenschappen. 

De Kamer nam indertijd ook een 
amendement van f 9 miljoen aan, 
waardoor de bibliotheken in redelijk-
heid mochten verwachten dat zij 
enkele procenten minder behoefden 
in te leveren. Maar wat blijkt nu? Het 
resultaat van de bemoeienis van de 
Kamer is 0,0, maar nee, nu overdrijf 
ik: het is 0,2. In plaats van 18,3% 
wordt nu 18,1% bezuinigd. Het 
amendement wordt namelijk gebruikt 
om allerlei vuiltjes weg te werken die 
het departement had laten slingeren. 
De minister heeft echter tijdens het 
mondeling overleg de stellige indruk 
gewekt, dat hij hiermee een aantal 
wensen van de Kamer heeft gehono-
reerd, die opgekomen waren nadat hij 
de omvang van de bezuiniging al had 
vastgesteld. 

Enig nijver speurwerk heeft mij 
geleerd dat van dit verhaal echt niets 
klopt. Ik zal met teksten van de 
minister zelf aantonen dat het zelfs 
ronduit onwaar is. Ik loop even de 
punten langs waaraan de f9 miljoen 
zouden zijn opgesoupeerd. 

1. De extra kosten voor huisvesting 
van bibliotheken. Uit de memorie van 
antwoord van wetsontwerp 17 790, de 
wijziging van de Wet op het openbare 
bibliotheekwerk blijkt (zie blz. 6) dat 
deze zaak al in mei 1983 onderkend 
was, dat wil zeggen een maand 
voordat de eerste brieven aan de 
gemeenten en provincies uit gingen. 
Letterlijk staat daar dat deze middelen, 
een bedrag van f 3 mil joen, inmiddels 
zijn gereserveerd. Dit betrof weliswaar 
1983, maar het was evident dat dit 
een uitwerking naar 1984 had. 
Allesbehalve een late wens van de 
Kamer dus! 

2. De groeigemeenten. Op vragen 
van de collega's Lankhorst en Schutte 
antwoordde de minister tijdens het 
debat over de wijziging van de 
Bibliotheekwet: 'Ik schat dat hiermee 
in 1984 een bedrag van f 3 a f 4 min. 
gemoeid zal zijn en dat bedrag is 
binnen het begrotingsartikel voor 
bibliotheekwerk beschikbaar'. (Hande-
lingen 1 september 1983, bladzijde 
5205, derde kolom). 

Ons amendement was daarvoor 
dus in het geheel niet nodig. 

3. In een brief van eergisteren geeft 
minister nu ook toe dat hij, in tegen-
stelling tot wat hij een maand geleden 
beweerde, het geld van het amende-
ment niet heeft gebruikt ter financie-
ring van de motie-Faber. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
conclusie is onafwendbaar: volstrekt 
ten onrechte is het amendement 
gebruikt voor zaken waarvan iedereen 
in redelijkheid mocht aannemen, dat 
deze al opgenomen waren in het 
totale bedrag van f55 miljoen aan 
bibliotheek-bezuinigingen. Achteraf is 
nu gebleken dat de Kamer er in 
december 1983 ten onrechte vanuit 
ging, dat er f55 miljoen op het 
bibliotheekwerk bezuinigd moest 
worden, terwijl nu pas uit de stukken 
zonneklaar blijkt, dat het in werkelijk-
heid ging om f61,8 miljoen. Ik aarzel 
niet om hier nu uit te spreken dat de 
Kamer toen ronduit misleid is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook met het 
sociaal-culturele werk is een en ander 
aan de hand, maar om wille van de 
ti jd laat ik het graag aan de collega's 
over. 

Op één punt is de minister gelukkig 
aan het terugkrabbelen: hij verklaart 
nu dat hij de opvatting van de Kamer, 
dat de amendementen structureel 
moeten zijn, ter harte zal nemen en bij 
zijn beslissingen voor 1985 mede als 
uitgangspunt zal nemen. De minister 
moet maar eens precies uitleggen wat 
hij daarmee bedoelt. Een motie 
hierover houd ik daarom nog even 
achter de hand. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van afgelopen 
maandag over de ombuigingen in dit 
jaar bij het bibliotheekwerk en het 
sociaal-cultureel werk geeft na het 
mondeling overleg van 28 maart weer 
iets meer inzicht. Duidelijk is nu dat 
de toezeggingen over de huisvesting 
en de groeikernen met betrekking tot 
het bibliotheekwerk bij de bezuiniging 
van f55 miljoen geteld moeten 
worden. Hetzelfde geldt voor de 
uitvoering van de motie-Faber over de 

ISP- en PNL-arbeidsplaatsen, zij het 
dat daar een andere berekeningswijze 
voor gehanteerd wordt. Maar het 
resultaat is niet anders. De amendering 
van de kant van de Kamer heeft de 
bezuiniging nauwelijks minder groot 
gemaakt. Op 31 augustus van het 
vorige jaar, bij de behandeling van de 
wijziging van de Bibliotheekwet, zei 
de minister dat bij de berekening van 
de rijksbijdrage voor de groeikernen 
rekening zou worden gehouden met 
de noodzaak, de personeelsformatie 
te laten groeien met het inwonertal. 

Ik vreesde toen al het een en ander 
en stelde in de tweede termi jn: wat de 
groeikernen betreft is het prima 
wanneer de minister zegt, dat men 
daar mee moet kunnen groeien met 
de bevolking. Hoe wordt dat gefinan-
cierd en ten koste waarvan gaat dat? 

Het antwoord kwam op 1 september, 
de dag daarna. De minister schatte 
dat hiermee een bedrag van ongeveer 
3 a 4 min. gemoeid zou zijn en dat dit 
bedrag binnen het begrotingsartikel 
voor bibliotheekwerk beschikbaar 
was. De minister heeft toen geen 
enkele indicatie gegeven dat dit 
bedrag ten koste zou gaan van de 
andere gemeenten, want dan had hij 
in zijn brief van 15 juni - de aankondi-
gingsbrief- en in de begrotingstoelich-
ting en bij de begrotingsbehandeling 
niet kunnen spreken van een bezuini-
ging van 55 min. en van 18,3%. 

Dit leidt tot drie conclusies: 
1. Zonder amendering was de 

bezuiniging ruim boven de 55 min. 
uitgevallen en dus meer dan in de 
vooraankondiging van 15 juni 1983 en 
in de begroting was vermeld. 

2. De minister gebruikt amende-
menten om toezeggingen van zijn 
kant te kunnen financieren. Dat is een 
nieuwe spelregel tussen Kamer en 
regering en tast het begrotingsrecht 
van de Kamer fundamenteel aan. 

3. Een gelijk bezuinigingspercenta-
ge voor alle gemeenten is bij een 
dergelijke grote bezuiniging een te 
gemakkelijke keuze die niet de 
voorkeur van de fractie van de PPR 
heeft. 

Een niet gelijke bezuiniging heeft bij 
het sociaal-cultureel werk wel plaatsge-
vonden. Er zijn uitzonderingen 
gemaakt voor de vier grote gemeenten, 
voor gemeenten met veel jeugdige 
werklozen, voor gemeenten met méér 
dan 100.000 inwoners, voor gemeen-
ten met tussen de 50.000 en de 
100.000 inwoners en voor gemeenten 
met minder dan 50.000 inwoners. Ik 
heb al vaker gesteld dat de ontwikke-
ling van criteria bij het ministerie van 
WVC niet erg ontwikkeld is. Achter-
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standgroepen, achterstandsgebieden, 
speerpunten, achterstandssituaties: 
het loopt allemaal door elkaar heen. 

De criteria voor de rijksbijdragerege-
ling sociaal-cultureel werk gelden 
alleen voor 1984. Is de minister bereid 
de Kamer nog voor de begrotingsbe-
handeling van dit jaar in staat te 
stellen fundamenteel over de criteria 
en over de verdeling van de gelden 
over de verschillende gemeenten te 
spreken? 

Waarom is de peildatum voor de 
2% jeugdige werklozen 2 oktober 
1982 en geen meer recente, gezien 
het feit dat na die datum de jeugdwerk-
loosheid helaas nog sterk is toegeno-
men? Betekent het feit dat de minister 
de Kamer eerst eergisteren, na het 
mondeling overleg, heeft laten weten 
dat hij de zienswijze van de commissie 
ter harte neemt en dat hij bij de 
opstelling van de begroting 1985 dat 
mede als uitgangspunt neemt, dat hij 
vorige week vrijdag in het kabinetsbe-
raad over de begroting 1985 verdere 
bezuinigingen op het bibliotheekwerk 
en het sociaal-cultureel werk heeft 
afgewezen en dat hij daarin geslaagd 
is? 

Of kunnen de gemeenten en de 
instellingen nog voor de zomer een 
nieuwe aankondigingsbrief ontvangen 
met mededelingen voor volgend jaar? 
Mogen de gemeenten en de instellin-
gen ervan uitgaan dat als zij dit jaar 
zo'n brief niet voor de zomer krijgen, 
er dan op Prinsjesdag geen nieuwe 
bezuinigingen worden aangekondigd? 

• 
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil namens de fractie 
van de VVD beginnen met een ernstig 
woord van kritiek naar de minister, 
omdat wij toch het gegoochel met 
cijfers beu worden. Het wordt erg 
moeilijk ons werk te doen als wij niet 
zeker weten dat de cijfers die wij 
krijgen betrouwbaar zijn. Ik zou de 
minister toch dringend willen vragen 
vandaag duidelijkheid te verschaffen 
en die voortaan ook als beleidslijn te 
houden, anders komen wij er niet 
gezamenlijk uit. 

In dat verband sluit ik mij ook aan 
de specifieke vraag van de heer 
Niessen naar de besteding van die 9 
min. op het bibliotheekwerk die bij 
amendement zijn vri jgekomen. Zijn de 
circulaires waarover wij in het 
mondeling overleg gesproken hebben 
inmiddels al de deur uit? Ten aanzien 
van de wachtgeldproblematiek wi l ik 
nog eens duidelijk herhalen wat ik ook 
èn hier in het plenaire debat over de 

De heer Dijkstal (VVD) 

begroting èn in het mondelinge 
overleg heb gezegd. 

Die regeling van de wachtgeldaf-
koopsom met de gemeenten was 
volstrekt duidelijk. Het plan-Niessen 
was bij voorbaat al volstrekt onhaal-
baar. De minister heeft dat gezegd, 
wij hebben dat gezegd en bij het 
mondeling overleg is dat nog eens 
gezegd. Daarover moet dus volstrekte 
duidelijkheid blijven bestaan. 

Van belang is de vraag of het 
mitigeren van bezuinigingen structu-
reel dan wel incidenteel is. De fractie 
van de VVD heeft bij de behandeling 
van de begroting met nadruk gezegd 
dat het met 9 min. minder bezuinigen 
op bibliotheekwerk een fasering was. 
Hoe pijnlijk het ook was, wij hebben 
ingestemd met het bedrag van 55 
min. 

Wij meenden alleen dat een deel 
daarvan doorgeschoven moest 
worden naar een volgend jaar. 
Discussies over incidenteel of structu-
reel hebben overigens niet zo ver-
schrikkelijk veel betekenis omdat het 
de Kamer vrij staat ieder jaar opnieuw 
de begroting vast te stellen op de 
wijze die de Kamer wenst. 

Onder verwijzing naar de laatste 
brief van de minister merk ik op dat 
het het recht van de minister en het 
kabinet is om ons straks met Prinsjes-
dag voorstellen te doen. Wij weten 
allemaal best dat er nog wel wat 
bezuinigd moet worden. 

Wij hebben mede een amendement 
ondertekend waarbij het om een 
bedrag van 4 min. ging voor vereven-
ing. Aanvankelijk bestond daarover bij 
ons ook grote onduidelijkheid. Ik heb 
nu begrepen dat 80% van dat bedrag 
gebruikt is voor verevening. Wij 
vinden dat in dit stadium aanvaard-
baar. Wij leggen ons er bij neer dat 
niet de volle 100% is uitgegeven. 

Ten slotte wi l ik nog een vraag 
stellen, waarover ik nog steeds geen 
duidelijkheid heb gekregen. Het 
bedrag aan bezuinigingen dat wij in 
1983 niet hebben gehaald, is nu op 
kasbasis gevonden. Kan de minister 
ons vertellen om hoeveel geld het 
precies gaat? Hoe is dat precies 
gevonden? 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn blij 
dat de minister bereid is gebleken, na 
het mondeling overleg zijn brief in te 
trekken, waarin hij vaststelde dat de 
amenderingen bij de begrotingsbe-
handeling als incidenteel zouden 
worden beschouwd. Hij zegt dat niet 
met zoveel woorden, maar misschien 
wil hij het wel bevestigen. In zijn 
laatste stuk lees ik namelijk dat hij de 
zienswijze van de Kamer ter harte 
heeft genomen en dat hij bij de 
afwegingen rond het begrotingskader 
voor 1985 het structureel zijn van de 
amendementen mede als uitgangsstel-
ling neemt. Het is belangrijk op dit 
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punt erg duidelijk te zijn. Kan de 
minister mij zeggen wat hij bedoelt 
met de woorden 'mede ais uitgangs-
stelling'? 

Ik heb al een motie klaarliggen om 
dit duidelijk vast te leggen. Als het 
niet nodig is, dien ik de motie niet in. 
Ik wacht het antwoord van de minister 
af en wacht met indienen eventueel 
op een tweede ronde. 

De motie-Van Nieuwenhoven is 
mede ondertekend door de fractie van 
het CDA. Wij leggen ons erbij neer dat 
de minister deze motie niet kan 
uitvoeren zoals zij bedoeld is. Wij 
hopen echter dat deze motie haar 
schaduw vooruit werpt. Ik bedoel 
daarmee dat bij eventuele nieuwe 
bezuinigingen de intentie van deze 
motie daar op voorhand bij betrokken 
zal worden. Mij lijkt dat een goede 
zaak. Ik denk daarbij vooral aan het 
onderwijs, waar regelingen voor 
natuurlijk verloop bestaan. 

Evenals de collega's die voor mij 
het woord voerden, moet ik ten 
aanzien van het bibliotheekwerk 
constateren dat de minister aan het 
totale bedrag aan bezuinigingen van 
55 min. twee posten toevoegt die al 
waren toegezegd. Ik vind het onjuist 
deze toezeggingen aan de bezuinigin-
gen toe te voegen. Het bedrag van 55 
min. wordt nu verhoogd met 6,8 min. 
Het amendement wordt verrekend en 
daarna wordt de bezuiniging versleu-
teld. Wij vinden dat een zeer onbevre-
digende gang van zaken. Zo moet en 
kan het niet. 

Het percentage dat uiteindelijk 
versleuteld moet worden is 18,1. Als 
ik dat eens uitreken zonder de 6,8 
min., zouden wij uitkomen op 15,7%, 
want wi j begonnen met 55 min. min 9 
min., dus 46 min. De minister is van 
mening - en wij weerspreken dat niet 
- dat gedurende een paar jaar 
bezuinigingen op het bibliotheek werk 
moeten worden doorgevoerd. Hij 
voorziet ook een bezuiniging voor 
volgend jaar. Wij zijn van mening dat 
hij in dat bedrag het bedrag van 6,8 
min. alvast moet versleutelen omdat 
hij dat bedrag heeft toegevoegd aan 
het bedrag van 55 min. 

Ten slotte wil ik nog iets zeggen 
over de bezuinigingen op het sociaal-
cultureel werk. Evenals bij de biblio-
theken geldt ook hier dat wij akkoord 
gaan met het opzij zetten van de 
ISP/PNL-plaatsen. In de motie-Faber 
werd daarom gevraagd. Wij zijn van 
mening dat de minister dat prima 
heeft gedaan, voor zover wij het thans 
kunnen bekijken. 

Dan kom ik bij de twee amendemen-
ten voor in totaal f 9 min. Gezien de 
hele opzet en de uitwerking ervan, 
constateren wij dat de minister in feite 
f7.926.771 uitvoert van de amendeing. 
Er is blijkbaar een verschil in suppletie 
van financiën voor wachtgelden. De 
minister krijgt daar f8,4 min. voor 
binnen maar hij heeft er kennelijk 
meer voor uit te geven. Hij lost het 
probleem dan maar op via ons 
amendement voor een bedrag van 
f 1.336.078. Het bedrag, waarmee de 
f9 min. iets wordt overschreden, 
hoort eigenlijk niet bij dat amende-
ment. Wij constateren dus dat een 
deel van het amendement nog steeds 
niet is toebedeeld aan het sociaal-cul-
tureel werk. Het betreft ruim f 1 min. 

Op het totaal constateren wij dat de 
minister f 567.111 extra bezuinigd 
boven het bedrag dat is vastgesteld 
door de Kamer. Als wi j dat optellen, 
komen wij uit op een bedrag van 
ongeveer 1,7 min. Wij vinden dat dat 
bedrag in het sociaal-cultureel werk 
hoort. Wij vragen de minister dan ook 
dat bedrag alsnog aan hetsociaaal-cul-
tureel werk ten goede te doen komen. 
Daartoe heb ik een motie ingediend, 
mede namens collega Niessen, die 
ook beide amendementen mede heeft 
ondertekend. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Kraaije-
veld-Wouters en Niessen wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat het bij de begro-
tingsbehandeling WVC 1984 geamen-
deerde bedrag van f 9 miljoen niet 
geheel ten goede komt aan het 
sociaal-cultureel werk, maar slechts 
f7926771, zodat een bedrag resteert 
van f 1073 229; 

constaterende, dat een bedrag van 
f567 111 méér bezuinigd wordt dan 
de vastgestelde f 21 mil joen; 

verzoekt de regering, deze beide 
bedragen (f 1 073 229 en f 567 111) 
alsnog aan het sociaal-cultureel werk 
te doen toekomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 136 (18 100 XVI). 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Evenals tijdens het 

mondeling overleg mag ik mede het 
woord voeren namens de fractie van 
de PSP. 

Ik begin met een procedurele 
opmerking, die daarom nog niet 
minder belangrijk is. Tijdens het 
mondeling overleg op 28 maart j . l . 
hebben wi j gevraagd of het advies 
van de Raad voor de gemeentefinan-
ciën al beschikbaar was. In antwoord 
daarop zei de minister dat de Raad 
voor de gemeentefinanciën om advies 
zou worden gevraagd 'onmiddell i jk na 
het overleg van heden', waarop niet 
vooruit kon worden gelopen. Wij 
begrepen dat ten volle en wachtten 
met grote spanning op dat advies. 

Twee dagen later stond dat advies 
in het blad De Nederlandse gemeente. 
Daaruit bleek dat het advies bij de 
Raad voor de gemeentefinanciën 
werd aangevraagd op 15 februari j . l . , 
waarbij werd gevraagd voor half 
februari een advies uit te brengen. De 
raad constateert dat de datum 
waarvoor de gemeenten in kennis 
moeten worden gesteld van de 
voorlopig vastgestelde bedragen, 1 
september van het jaar voorafgaande 
aan het jaar waarvoor de rijksbijdrage 
in het vooruitzicht werd gesteld, met 
maar liefst zes maanden wordt 
overschreden. 

De raad is van oordeel dat een 
overschrijding van deze lengte op 
geen enkele wijze is te rechtvaardigen. 
Voorts wijst de raad erop dat de 
minister hem letterlijk geen dag de 
tijd geeft om te adviseren. Deze 
eerbiedwaardige raad besluit ermee, 
de handelwijze van de minister in 
dezen ten stelligste af te wijzen en ter 
zake niet te wil len adviseren. 

Ik vind dat tijdens dat mondeling 
overleg op zijn minst melding had 
kunnen worden gemaakt van dit 
advies van de Raad voor de gemeen-
tefinanciën, waarvan ik overigens 
weet dat het niet het definitieve 
advies is. Daar gaat het dus niet om. 
Het gaat mij er wel om dat wij in 
kennis hadden moeten worden 
gesteld van die niet onbelangrijke 
opvatting van de raad, zeker nu wi j 
nog in afwachting zijn van het 
definitieve advies van de raad. 

Wij kunnen niet verwachten dat dat 
aanzienlijk positiever zal zijn dan wat 
hier is gemeld. Van belang is wanneer 
gemeenten weten waaraan zij toe zijn. 
Zal dat op een zodanig tijdstip zijn dat 
zij daarmee in hun begrotingen 
rekening kunnen houden? Natuurlijk 
is er een vooraankondiging van de 
beleidsvoornemens geweest halver-
wege het voi ln jaar. Het lijkt mij 
echter goed aan de hand van het 
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voorbeeld van de bibliotheken 
duidelijk te maken dat nadien tijdens 
de begrotingsbehandeling een 
amendement voor f9 min. is geweest, 
dat er een plan is geweest om de 
bezuinigingen te faseren waardoor 
geen gedwongen ontslagen nodig 
zouden zijn en dat op grond van de 
uitslag van de begrotingsbehandeling 
verwacht mocht worden dat de 
bezuiniging niet 55 min., maar 46 min. 
zou zijn, ofte wel 15,3% in plaats van 
de geplande 18,3%. 

Nu blijkt dat het 18,1% is. In die 
situatie weten gemeenten tot op de 
dag van vandaag niet waar zij aan toe 
zijn en is de opvatting van de Raad 
voor de gemeentefinanciën volstrekt 
terecht dat het niet aangaat om zo 
met lagere overheden om te springen. 

Mijn volgende punt betreft het 
sociaal-culturele werk en de 2% 
jeugdwerklozen. Uit het overzicht 
blijkt dat gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners alsnog op grond 
van de versleuteling van de verschil-
lende bezuinigingspercentages een 
bedrag van 1,8 miljoen erbij krijgen. 
Mijn vraag is hoe dit nu zit. Onze 
gegevens leiden tot de conclusie dat 
alle gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners meer dan 2% jeugdwerklo-
zen hebben en dat zij dus uit die 9 
miljoen niets extra's nodig hadden. 

Komt dit misschien door het 
hanteren van een peildatum van meer 
dan 2,5 jaar oud, namelijk van oktober 
1983? Het lijkt ons dat een dergelijke 
datum voor het hanteren van beleid 
nu volstrekt achterhaald is en dat dit 
tot willekeurig beleid kan leiden. Wij 
dringen erop aan om in de komende 
periode in elk geval een overzicht te 
krijgen van de uiteindelijk verstrekte 
rijksbijdrage per gemeente en een 
vergelijking van 1983 en 1984. Met het 
oog op het komende begrotingsjaar 
kunnen wij daar dan betere conclusies 
uit trekken. 

In aansluiting op hetgeen mevrouw 
Kraaijeveld gezegd heeft, heb ik nog 
een vraag. Uit het overzicht blijkt dat 
de opbrengst van de bezuinigingen in 
het sociaal-cultureel werk 21,5 miljoen 
is. Er was 21 miljoen nodig. De vraag 
is natuurlijk wat er nu gebeurt met die 
f567.111. 

Ik kom op een punt dat ook tijdens 
het mondeling overleg aan de orde is 
geweest. De minister maakt bezwaar 
tegen bepaalde oplossingen om de 
bezuiningen op het bibliotheekwerk 
op te vangen, namelijk door het 
aanbrengen van een fasering. Eén van 
de twee bezwaren die hij daartegen 
aanvoerde, was dat daardoor de 

bezuinigingstaakstelling in het 
lopende begrotingsjaar 1984 niet 
gerealiseerd zou worden in ruil voor 
wat meeropbrengst in latere jaren. Ik 
constateer nog steeds dat er wat dat 
betreft geen eenheid van kabinetsbe-
leid is. Een dergelijke oplossing is 
namelijk ter zake van de WSW, in 
casu de B-categorie, wel geaccepteerd. 
Deze is zelfs omarmd, omdat die veel 
geld oplevert. 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Voorzitter! Ik wil namens mijn 
groep de mij toegemeten spreektijd 
vooral bestemmen om iets te zeggen 
over de politiek-staatsrechtelijke 
aspecten van de zaak waarover wij 
spreken. Mijn grondstelling is dat 
amendementen dienen te worden 
uitgevoerd. Bij moties ligt dit mis-
schien een slag genuanceerder. Ik 
kom hier nog op terug. De minister 
heeft op dit punt niet de jegens de 
Kamer vereiste zorgvuldigheid in acht 
genomen. 

Wij kennen het dualisme: de eigen 
verantwoordelijkheid van kabinet 
enerzijds en Kamer anderzijds. De 
Kamer is medewetgever en contro-
leert. Het kabinet regeert en voert uit. 
Het zijn twee sporen die echter niet te 
ver uiteen kunnen lopen, omdat er 
dan op een gegeven moment toch 
iets breekt. Het is een stelsel dat in 
balans moet blijven. Het is ook vaak 

een wankel evenwicht genoemd. Ik 
ben van mening dat dit wankele 
evenwicht door de huidige coalitie 
van CDA en VVD is verbroken en dat 
het dualisme waar ik zo aan hecht, in 
die genuanceerdheid door die fracties 
met name door het regeerakkoord 
niet wordt gediend. Dit gaat nu ook 
doorwerken daar, waar deze fracties 
dat zelf niet willen. Ik denk aan het 
beleid van staatssecretaris Kappeyne 
van Coppello. Ik denk ook aan hetgeen 
vorige week bij de behandeling van 
de Medianota is gebeurd. 

Amendementen dienen te worden 
uitgevoerd. Wat moties betreft, wil ik 
zeggen dat deze een wenselijkheid 
inhouden. Zij behoeven niet per 
definitie uitgevoerd te worden. Dat is 
geen wet. Het moet echter wel zo zijn 
dat alleen bij dwingende redenen de 
betrokken bewindsman niet tot 
uitvoering overgaat. Het bewijs ligt 
dan bij het kabinet. Daarvoor is een 
goede motivatie nodig. Uitgangspunt 
is dus dat in beginsel moties wel 
worden uitgevoerd. 

Gebeurt dat niet, en geeft de 
regering haar motivatie, dan is de 
Kamer weer aan zet. Als de Kamer 
dan met zich laat sollen, dan hollen 
wij zelf het proces uit. Dan ontstaat er 
erosie. Ik ben van mening dat de VVD 
de vorige week zich op een hellend 
vlak heeft bewogen door de bewinds-
man te prijzen omdat hij bepaalde 
moties niet wilde uitvoeren die door 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijkman) 
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een Kamermeerderheid waren 
aanvaard. 

De heer Dijkstal (VVD): De heer 
Scholten doelt daarbij waarschijnlijk 
op de motie over de wachtgeldafkoop-
somregeling? 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Neen, ik heb het over de motie 
ten aanzien van het mediabeleid. 

De heer Dijkstal (VVD): Jammer. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ik doelde daar nu eenmaal op, 
hoewel ik u natuurlijk graag van 
dienst ben. Ik praat nu over deze 
motie. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij weigering 
rijst de vraag of dat voortvloeit uit de 
zaak zelf of uit nonchalance jegens de 
Kamer. Dat laatste speelt hier naar 
mijn gevoel mee. Als nonchalance 
jegens de Kamer een rol gaat spelen, 
zal het ti jd zijn voor actie. 

Minister Brinkman: Mag ik de heer 
Scholten vragen zijn laatste stelling te 
onderbouwen? 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Ik kan verwijzen naar de 
betogen die over het bibliotheekwezen 
en over het sociaal-culturele werk 
zoeven zijn gehouden. Daar sluit ik 
mij bij aan. Er zijn amendementen 
ingediend; er zijn gelden in gevoteerd. 
De mimister heeft het anders gedaan 
dan de Kamermeerderheid dat wilde. 

Mijn conclusie is dat het uiteindelijk 
de Kamer zelf is die bepaalt of zij 
afwijkingen van het gewenste,gevoeli-
ge samenstel accepteert of dat zij dat 
niet doet. Doet zij dat wel, dan is het 
de Kamer zelf die ten slotte als de 
'vergeler' optreedt van dat heel 
belangrijke samenstel. Wat ons 
bescheiden part betreft, zou ik daar 
geen aandeel in willen leveren. De 
conclusie met betrekking tot het 
beleid heb ik inderdaad reeds getrok-
ken. 

D 
Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Niessen heeft zijn 
betoog wat in het teken gezet van de 
schade die het imago van de bewinds-
man zou hebben opgelopen. Het is 
misschien goed een poging te wagen 
om enig herstel in dat beeld aan te 
brengen. Ik wil daarmee beginnen 
door te verwijzen naar een zeer recent 
rapport uit de kringen van de PvdA. 
Als ik goed ben geïnformeerd, staat 
daarin dat het toch goed zou zijn als 
er in de verzorgingsstaat en in 
datgene wat de overheid daarin 

financiert, forse bezuinigingen zouden 
worden aangebracht met betrekking 
tot het welzijnswerk, de gezondheids-
zorg en de sociale uitkeringen. 

Het betreft een recent rapport 
waarvan ik natuurlijk ook wel weet dat 
het de status van een officieel PvdA-
standpunt nog niet heeft. Misschien is 
het echter toch goed om mede in dat 
'recente' daglicht de inbreng van de 
heer Niessen van hedenmiddag te 
zien. Dat geeft een zekere relativering 
aan de krachttermen die hij hier en 
daar heeft gebruikt en die hij overigens 
ook wel heeft geprobeerd te onderbou-
wen. 

Recentelijk heb ik met de Kamer 
zeer uitvoerig een mondeling overleg 
gevoerd. Daarin zijn verschillende 
cijferreeksen over de tafel gekomen. 
Wij hebben toen afgesproken dat wi j 
deze cijferreeksen nader over en weer 
zouden toelichten, niet alleen infor-
meel maar uiteraard ook formeel. 
Formeel heb ik dat deze week al 
gedaan. Mij is uit dat overleg gebleken 
- uit het stilzwijgen van vanmiddag 
heb ik ook begrepen dat dat niet 
wordt weersproken - dat over de 
cijfers als zodanig geen misverstand 
kan bestaan en dat ik wel degelijk de 
juiste cijfers heb overgelegd. 

Ik heb het dan niet over de vraag 
wat er beleidsmatig vervolgens mee 
gebeurd is. Dat is het punt van de 
discus van hedenmiddag. Ik hecht 
eraan vast te stellen dat de cijfers 
betrouwbaar zijn gebleken. Aangezien 
het woord 'betrouwbaar' hier is 
gevallen, hecht ik eraan om aan het 
begin van mijn betoog iedere indruk 
weg te nemen als zou ik met een 
zekere nonchalance jegens de Kamer, 
de Kamer hebben geïnformeerd en 
zou ik dat nog steeds doen. 

Ik wil die indruk vanaf het eerste 
moment bijzonder graag wegnemen. 
Ik heb mij in de afgelopen weken 
ingespannen om met kilo's papier aan 
te tonen dat ik de juiste berekeningen 
heb gemaakt. Ik ben blij uit het 
stilzwijgen van de Kamer op dit punt 
te mogen opmaken, dat de Kamer 
heeft wil len erkennen dat de cijfers 
juist zijn. 

Begrijp ik het goed, dan is een van 
de nog steeds resterende vragen of 
het, gegeven de verevening die in 
brede kring in de Kamer wordt 
gewenst, niet wijs zou zijn het basis-
bedrag te verhogen, bij voorbeeld van 
vijf gulden tot vijftien gulden. Alles is 
mogelijk als er geld is. Trek je het 
bedrag in deze mate op, dan kost het 
ons f27 min., een bedrag dat wij via 
een andersoortige herverdeling 
moeten zien te vinden. Ik heb het 
werkelijk niet. 

De heer Niessen heeft stilgestaan 
bij de vraag wat je met afkoopsommen 
voor wachtgelden anders zou kunnen 
doen dan het kabinet voorstelt. De 
heer Niessen zegt dat de minister 
destijds niet één keer heeft wil len 
zeggen dat het een nuttige gedachte 
was en slechts formele bezwaren 
heeft gehanteerd. Dat is in strijd met 
de werkelijkheid van toen en nu. Ik 
heb wel degelijk een- en andermaal 
gezegd, dat de afkoopsom voor 
wachtgelden bestemd is voor wacht-
gelden. Daarvoor geeft het kabinet die 
sommen uit en niet voor iets anders. 

In de tweede plaats wijs ik erop dat 
de Comptabiliteitswet zich verzette en 
verzet tegen de suggestie die de heer 
Niessen heeft willen doen. In de derde 
plaats merk ik op, dat uit het plaatje 
dat hij heeft gepresenteerd, mede 
dankzij de op zich goede interventies 
van het NBLC, een bezuinigingsreeks 
zou resulteren die in de jaren 1984 en 
1985 tot een andere bezuinigingsreeks 
zou leiden dan het kabinet voor ogen 
heeft en daarmee tot een neerwaartse 
aanpassing van het financieringstekort 
die het kabinet niet voor ogen had. 

Als de heer Niessen het nu doet 
voorkomen als zouden er alleen maar 
een paar formele bezwaren naar 
voren zijn gebracht dan doet hij niet 
volledig recht aan datgene wat ik een-
en andermaal naar voren hebgebracht. 
Dat is ook precies, in antwoord op zijn 
vraag nu gesteld, datgene wat in het 
nader overleg met collega Ruding nog 
eens naar voren is gekomen. Het zijn, 
mij dunkt, argumenten die staande te 
houden zijn. 

De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft volstrekt 
gelijk als hij zijn opmerkingen laat 
slaan op het plan dat het NBLC heeft 
ingediend. Hij legde die link ook. Ik 
heb er hele duidelijke correcties op 
aangebracht. Ik moet tot op de dag 
van vandaag nog horen wat in de 
cijferopstelling die ik heb aangeboden 
niet klopt. 

Minister Brinkman: Het gaat ook niet 
om verschillen in de zin van verschillen 
in optellen en aftrekken tussen 
datgene wat de heer Niessen en 
datgene wat het NBLC voorstelt. Het 
gaat erom, dat een afnemende reeks 
van bezuinigingen wordt voorgesteld 
door de heer Niessen en het NBLC die 
kwalitatief niet overeenkomt met de 
reeks die het kabinet voor ogen heeft. 
Ik zie dan nog af van de andere 
bezwaren, die ik zojuist naar voren 
heb gebracht. 

De heer Niessen (PvdA): Ook dat is 
niet juist. Het was een combinatie van 
structureel en incidenteel financieren. 
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Bij de incidentele financiering zou er 
zelfs nog een bedrag voor het minis-
terie van Financiën overbli jven. De 
zaak liep dus wel degelijk rond. De 
minister heeft dat indertijd ook 
erkend. 

Minister Brinkman: Het is zeer de 
vraag of ik het indertijd heb erkend. Ik 
waag het te betwijfelen, al was het 
alleen maar omdat ik nu nog eens 
onderstreep, dat wachtgeld wachtgeld 
is en dat een afkoopsom uiteindelijk 
bedoeld is om aan wachtgelden te 
worden uitgegeven. In een overgangs-
fase kunnen besttechnisch ingewikkel-
de operaties noodzakelijk zijn maar 
wachtgeld is wachtgeld. Daarmee 
blijven de heer Niessen en ik, overigens 
zeer tot mijn spijt, op dit punt van 
mening verschillen. 

De heer Ernsting (CPN): Wachtgeld is 
wachtgeld zegt de minister; afkoop-
som is afkoopsom zeg ik. Heeft de 
minister in zijn afspraken met lagere 
overheden ingecalculeerd dat hij tot 
terugvordering van het resterend 
bedrag van de afkoopsom overgaat 
als een afkoopsom voor wachtgelden 
niet volledig ten behoeve van wacht-
gelden is gebruikt en, zo ja, wat blijft 
dan nog over van het begrip 'afkoop-
som'? 

Minister Brinkman: Wij hebben met 
de lagere overheden overleg gevoerd 
over twee systemen om de wachtgeld-
problematiek tot een oplossing te 
brengen. Het ene was een declaratie-
systeem - daarbij zou zich het 
probleem kunnen voordoen dat de 
heer Ernsting schetst - en het andere, 
dat wij uiteindelijk hebben gekozen, 
een afkoopsysteem. De overweging 
was dat er veel plaatselijk passen en 
meten aan te pas kwam en dat vaak 
overgangsmaatregelen zouden zijn. 
Wij wilden ons die ellende niet op de 
hals halen en hebben het standpunt 
ingenomen dat de zaak moest worden 
afgekocht en daarmee basta. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
een feitelijke vraag van de heer 
Ernsting beantwoorden om alle 
eventuele mist, die er nog is, te doen 
optrekken. Hij veronderstelt dat de 
gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners meer dan 2% jeugdige 
werklozen hebben. Afgezien van het 
feit dat mijn rekenkunde mij erop 
attendeert dat oktober 1982 anderhalf 
jaar geleden en niet tweeënhalf jaar 
geleden is en dat de cijfers dus 
redelijk recent zijn, kan ik meedelen 
dat op de peildatum oktober 1982 
zeven gemeenten in deze categorie 
van 100.000 inwoners meer dan 2% 
jeugdige werklozen hadden. 

De heer Lanhorst (PPR): De vraag is 
wat de cijfers zouden zijn als u als 
peildatum 1 oktober 1983 had gebruikt, 
zoals u elders hebt gedaan. Dan 
zouden toch alle gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners daaronder 
vallen? 

Minister Brinkman: Dan zou de hele 
herverdelingsoperatie nog ingewikkel-
der eruit zien dan nu al het geval is. 
Juist nu al constateer ik dat er nogal 
wat bezwaren zijn tegen het effect van 
deze overigens in principe van de kant 
van de Kamer voorgestane operatie. 

Ik heb de cijfers per oktober 1983 
niet paraat. Ik begrijp uit een knik van 
een van de ambtenaren, dat die cijfers 
paraat zijn. Ik meld dat, wanneer je 
voor de gemeenten met 100.000 
inwoners en meer extra bedragen 
beschikbaar wi l stellen bovenop 
hetgeen nu beschikbaar is gesteld, de 
herverdeling nog verder ten laste 
komt van de plattelandsgemeenten. 
Een van de inzetten van dit debat is 
dat het alles bij elkaar wel erg fors is 
geworden. 

De heer Lankhorst (PPR): De zaak 
wordt er niet ingewikkelder door. Het 
had alleen maar betekend, dat een 
speciale categorie, die de minister nu 
heeft moeten maken - gemeenten 
boven 100.000 inwoners - er niet 
meer zou zijn. Hij kan op geen enkele 
wijze duidelijk maken, dat het daardoor 
moeilijker of ingewikkelder wordt, 
integendeel. De cijfers over 1983 zijn 
beschikbaar. Vanmorgen hebben wi j 
nog gesproken over het sociaal-cultu-
rele beleid voor werklose jongeren en 
daarbij heeft de minister als peildatum 
gehanteerd oktober 1983. In de ene 
circulaire gebruikt hij die peildatum 
en in het andere onderdeel van zijn 
beleid gebruikt hij die niet, waarschijn-
lijk met een duidelijke reden. 

Minister Brinkman: Voorzitter! 
Cijfermatig is alles uit te rekenen, 
zoals de afgelopen weken ook wel is 
gebleken. 

Beleidsmatig heb ik een- en ander-
maal naar voren gebracht dat blijkt 
dat in een aantal grotere gemeenten 
sprake is van een cumulatie van 
negatieve effecten, die de Kamer en ik 
willen bestrijden en dat ook blijkt dat, 
als je tot verdere tegemoetkomingen 
wil geraken voor bepaalde categorieën 
van gemeenten - in dit geval de wat 
grotere gemeenten - dit hoe dan ook 
ten koste moet gaan van andere 
categorieën van gemeenten. Beleids-
matig zeg ik - het is geen technisch 
verhaal - dat wij nu genoeg druk 
hebben gelegd op de plattelandsgebie-
den en dat wij hiermee niet verder 
meer kunnen gaan. 

Voorzitter! De heer Dijkstal vroeg 
hoe het is gegaan met de ombuigingen 
voor 1983. Het gaat daarbij om een 
bedrag van ongeveer f 5 mil joen, dat 
als volgt is gefinancierd via een 
eenmalige oplossing: incidentele 
meevallers zijn verrekend bij de 
afrekeningen over voorgaande jaren; 
er is een incidentele onderuitputt ing 
geweest voor enkele begrotingsartike-
len; er is een incidentele ruimte 
gevonden in 1983 op het begrotings-
artikel TSMD, een bekend artikel voor 
de Kamer. 

Dan kom ik tot de meer indringende 
vragen, waarbij het gaat om het 
bedrag van f 3,7 miljoen voor huisves-
tingskosten en het bedrag van f3,1 
miljoen voor de groeikernen. De 
veronderstell ing is geuit dat ik het 
vorige jaar bij verschillende gelegen-
heden de Kamer zou hebben voorge-
logen. Dat woord is niet gebruikt, 
maar de indruk bestaat toch her en 
der in den lande dat ik de Kamer iets 
zou hebben voorgehouden wat later 
onwaar bleek te zijn. Ik hoop dat dit 
beeld uit beeld geraakt. 

Ik heb een- en andermaal bij 
verschillende gelegenheden in het 
afgelopen jaar gesteld, dat binnen de 
desbetreffende bijdrageregelingen 
middelen moesten worden gezocht en 
dat er binnen de begroting door mij 
ruimte zou worden gezocht omdat de 
Kamer dit verlangde. Het ging om de 
groeikernen - ik herinner mij Heer-
hugowaard - en om andere gemeen-
ten. Ik heb die gemeenten ook in een 
bepaald debat opgesomd. Ik heb dus 
oplossingen gezocht binnen mijn 
begroting maar iedereen, die geen 
vreemde is in het Jeruzalem van de 
begrotingsvoorbereiding, had toch 
mogen veronderstellen dat, als al die 
zaken op een rij werden gezet, ik tot 
een bepaalde optelsom zou komen. 
Zo is het ook gegaan. 

De heer Lankhorst (PPR): De minister 
heeft niet gezegd, dat hij geld zou 
'zoeken' binnen de begroting. Neen, 
hij zei dat het geld beschikbaar was 
binnen de begrotingspost. De Kamer 
mocht dus aannemen, dat hiermee 
rekening was gehouden. Als dit niet 
het geval was, had de minister al in 
juni aan alle gemeenten moeten 
meedelen dat er niet f55 miljoen 
maar f61,8 miljoen zou worden 
bezuinigd. Dan had men daarmee 
rekening kunnen houden. 

Minister Brinkman: Dat brengt mij bij 
het materiële punt, waar déze discussie 
over handelt. Mijnheer de Voorzitter! 
De indruk wordt gewekt, of er in 
plaats van f55 miljoen f61,8 miljoen 
wordt bezuinigd. Zo is het niet. Die 
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f3,7 plus f3,1 miljoen gaan weer ten 
behoeve van bibliotheekvoorzieningen 
terug in het land, zij het naar andere 
typen van gemeenten dan ik aanvan-
kelijk voorstelde. 

De Kamer heeft gezegd, dat voor de 
groeikernen tot andere cijfers gekomen 
zou moeten worden. Welnu, dat heb 
ik gedaan en daarmee kan niet 
worden gesteld dat het geld, populair 
gezegd, naar de heer Ruding gaat. Dat 
geld gaat terug in het land maar het 
komt niet bij bij voorbeeld Appinge-
dam terecht maar bij bij voorbeeld 
Groningen. 

De heer Lankhorst (PPR): Als het 
amendement er niet was gekomen, 
had de minister - en daar gaat het 
om - voor f 61,8 miljoen moeten 
bezuinigen over alle andere gemeen-
ten, niet zijnde de groeikernen. De 
minister had de gemeenten dat in juni 
duidelijk moeten maken. Ze hadden 
daarmee rekening kunnen houden. 
Dat is niet gebeurd. 

Minister Brinkman: De Kamer heeft 
aangegeven dat er iets zou moeten 
worden gedaan voor de groeikernen, 
voor de ISP- en PNL-gebieden terwij l 
men tot een zekere herverdeling zou 
moeten komen waarbij plattelandsge-
meenten wat minder en andere 
gemeenten wat meer zouden krijgen. 
Die drie herverdelingsoperaties laten 
niet een verlies van enkele miljoenen 
zien, dat ergens vegvloeit. Neen, het 
wordt weer aangewend ten behoeve 
van bibliotheekvoorzieningen, zij het 
op andere plaatsen dan aanvankelijk 
werd voorzien. 

De heer Lankhorst (PPR): Dan moeten 
die gemeenten d? i r toch rekening 
mee kunnen houoen?! Daar gaat het 
om. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Een zaak, die hiermee 
zijdelings verbandhoudt maar toch tot 
enige opwinding aanleiding geeft, is 
het bedrag waaraan in het bijzonder 
door mevrouw Kraaijeveld aandacht 
is gegeven. Zij diende in verband 
hiermee ook een motie in nog vóór zij 
mijn antwoord vernam. Dat is haar 
goed recht maar wellicht zal zij willen 
overwegen, of zij deze motie moet 
handhaven, gelet op mijn interventie. 

Het gaat om twee posten, vermeld 
in een bijlage, ad f 1.336.078 en ad 
f567.311. Mijnheer de Voorzitter! Er is 
een bedrag gereserveerd voor de 
afkoopsommen-wachtgeldkosten. 
Aanvankelijk ging het hier om f8,4 
mil joen, nog vóór de herverdelingen 
waarover wi j zojuist spraken. Vervol-

gens is met de Kamer overeengeko-
men dat herverdelingen zouden 
plaatsvinden. Als gevolg hiervan 
ontstaan er meer wachtgeldverplich-
tingen. Immers, in sommige gemeente 
zullen er wat meer ontslagen moeten 
vallen en die lasten komen bovenop 
de oorspronkelijk geraamde wacht-
geldverplichtingen. De deskundigen 
ramen het surplus, dat hier aan de 
orde komt, op f 1.336.078. 

Dat bedrag moet worden gevonden 
binnen de Sociaal-cultuurwerkbegro-
ting of binnen de begroting van WVC. 
De afkoopsom die het kabinet beschik-
baar had gesteld, was 8,4 min. 
Volgens het staande begrotingsbeleid 
moeten de gevolgen van aangenomen 
amendementen binnen de eigen 
begrotingshoofdstukken worden 
verwerkt. Een van de gevolgen van 
het amendement was extra wachtgeld-
verplichtingen, begroot op ruim 1,3 
min. Daarvoor hebben wij dan ook 
ruimte moeten vinden in de cijferreek-
sen en dat hebben wij gedaan, zoals 
is voorgelegd. Ik denk dan ook dat 
hetgeen mevrouw Kraaijeveld in haar 
motie vraagt niet goed uitvoerbaar is. 

Op het andere punt kan ik haar wel 
tegemoet komen - het zit eigenlijk al 
zo'n beetje in de cijfers verwerkt - nl. 
het bedrag van f567.111. Iedereen die 
de techniek van de bijdrageregelingen 
kent, weet dat je op een bepaald 
moment een zeker verdeelpercentage 
moet kiezen en dat er bepaalde 
afrondingsverschillen zijn. Nu is de 
suggestie gewekt dat ik die f 567.111 
ter vrije besteding aan de collega van 
Financiën zou aanbieden. Dat nu is 
een verkeerde indruk; ik ben wel 
degelijke bereid en ook van plan om 
dat bedrag aan sociaal-cultureel werk 
en bibliotheekwerk te besteden, maar 
het heeft geen zin om dat tot op het 
derde cijfer achter de komma te 
versplinteren; wij moeten een 
systeem vinden om dat geld eerlijk te 
kunnen verdelen, maar niet door 
ergens éénduizendste van een 
procent te vermelden. 

Een voorbeeld: er is nu een bodem-
bedrag van f 5,- genomen. Mijn 
mensen hebben mij vlotweg op hun 
manchetten voorgerekend dat dit zou 
kunnen worden verhoogd tot f 5,05 of 
f5,10. Men moet mij niet aan deze 
cijfers houden; het is een rekenvoor-
beeld van wat wi j met dat bedrag 
zouden kunnen doen. De indruk mag 
echter niet bestaan dat dit geld zou 
wegvloeien buiten de bibliotheek" en 
de sociaal-culturele voorzieningen. Op 
dat punt heb ik de neiging mevrouw 
Kraaijeveld voor te houden dat haar 
motie wellicht overbodig kan worden 
genoemd. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Dat lijkt mij een wat te snelleconclusie! 

De heer Ernsting (CPN): Even een 
correctie; u zegt steeds dat die ruim 5 
ton hetzij bibliotheekwerk, hetzij 
sociaal-cultureel werk is, maar het is 
alleen maar sociaal-cultureel werk! 

Minister Brinkman: Daar hebt u gelijk 
in! 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Voorzitter! Ik ben er content mee dat 
vaststaat dat dit bedrag daaraan 
besteed wordt. Dat mag van mij best 
door middel van iets onnozels als een 
paar cent meer op de verevening, 
maar dat lijkt mij toch wel moeilijk. U 
zou het bij voorbeeld ook kunnen 
besteden aan het ontzien van die 
enkele opbouw- of club- en buurthuis-
werker die net uit een dorp zou 
verdwijnen. Wij hebben deze kwestie 
zowel bij de begroting als verleden 
week naar voren gebracht. Het gaat 
dan om een relatief klein bedrag om 
dat werk op poten te houden. Voor 
het platteland zou het verdwijnen van 
het laatste club- en buurthuiswerk 
desastreus zijn. 

Ik denk dat ik de minister wel kan 
volgen en als ik hem goed heb 
begrepen, moet mijn motie volgens 
mij recht overeind blijven. Hij sprak 
over herverdeling en bedragen van 
3,7 en 3,1 min. Wij hebben zoeven al 
gesproken over de vraag of dat nu 
extra komt bovenop het bezuinigings-
bedrag. Als hij toezegt dat bepaalde 
bedragen zullen gaan naar bepaalde 
opties als huisvesting en groeikernen 
en als hij dat vervolgens bovenop het 
ombuigingsbedrag voor andere 
gemeenten zet, dan noemt hij dat wel 
een herverdelingsoperatie, maar dan 
doet hij toch wat anders. Hij zegt wel 
dat dit een herverdeling is van iets 
wat hij de Kamer heeft toegezegd, 
maar ik had er toen geen idee van dat 
hij bedoelde dat te doen door middel 
van korten op bibliotheken elders. 

Blijft over het wachtgeld, wachtgeld-
verplichtingen die daaruit voortvloei-
en. Wij hebben het hier in de Kamer 
toch altijd over bruto-bezuinigingen. 
Als het gaat om netto-bezuinigingen 
zouden wij een heel ander plaatje 
krijgen. Wij hebben er wel eens over 
willen praten wat het nu precies netto 
voorstelt, maar noch bij de minister, 
noch bij zijn collega's komen wi j uit 
op een netto-discussie. 

Wij hebben het dus altijd over 
brutobezuinigingen. Aan de andere 
kant zitten daar altijd wachtgeldver-
plichtingen of uitkeringverplichtingen 
bij. Nu gaat de minister dat wachtgeld-
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bedrag - daar gaat mijn motie over -
betalen uit de amendementen van het 
sociaal-cultureel werk. Dat nu is mijn 
probleem! 

Minister Brinkman: Bij het antwoord 
op deze interruptie ga ik ook in op de 
opmerking van mevrouw Kraaijeveld 
dat collega Deetman het veel sl immer 
zou hebben gedaan dan ik. Het is 
ongetwijfeld waar dat hij veel slimmer 
is dan ik, maar daar gaat het nu niet 
om. Het gaat erom dat de manier 
waarop ik heb gehandeld, naar mijn 
mening juist is. Collega Deetman 
heeft te maken met onderwijzers, 
ambtenaren dus. Wachtgeldkosten 
voor deze categorie komen voor 
rijksrekening, waarvoor de systematiek 
geldt die mevrouw Kraaijeveld zojuist 
aangaf. 

Maar in de sector waarover wi j nu 
spreken, gaat het niet om ambtenaren, 
maar om trendvolgers. De systematiek 
daarbij is dat niet automatisch meer 
of minder wachtgeld wordt gecompen-
seerd. Neen, het wachtgeld moet 
worden berekend op basis van 
bepaalde veronderstell ingen, en 
daarvoor moet dan een afzonderlijke 
raming op de begroting worden 
opgenomen. Welnu, dat hebben we 
gedaan, volgens het systeem van 
afkoopsommen. Dat bedrag blijft 
overeind, er is dus niet meer geld 
voor beschikbaar. 

Bij de wachtgeldregelingen voor 
sociaal-cultureel werkers en bibliothe-
carissen gaat het om een suppletie op 
wat men krachtens WW, WWV of 
bijstand ontvangt, terwij l de wachtgeld-
rechten voor onderwijzers in ieder 
geval al hoger zijn dan de WW-, 
WWV- of bijstandsrechten en boven-
dien automatisch op de rijksbegroting 
gecompenseerd worden. Dat is de 
verklaring voor het verschil in benade-
ring. Het heeft dus niets met slimheid 
te maken. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Dan wil ik toch nog graag één vraag 
stellen. Als er 46 miljoen bezuinigd 
wordt, dan is dat een bruto-bezuini-
ging, daar zitten altijd wachtgeldver-
plichtingen aan vast, hetzij voor de 
minister die met ambtenarenzaken is 
belast, hetzij voor de minister van 
Sociale Zaken. De bobbel komt aan de 
andere kant terug. Netto is de bezuini-
ging dus stukken minder dan dat 
bedrag van 30 mil joen, want de 
bobbel van 30%, daarna 75% en 
daarna 70% van de salarissen komt 
terug. Die wordt nu weer als bezuin-
ging opgevoerd, en wordt met het 
amendement betaald. 
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Minister Brinkman: Neen, zo is het 
niet. Aanvankelijk hadden we in een 
kleine gemeente misschien één 
bibliothecaris of sociaal-cultureel 
werker moeten ontslaan. Wij hebben 
die gemeenten een afkoopsom 
toegezegd en voor het totaal van die 
afkoopsommen is in overleg met 
Financiën een bedrag vastgesteld. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Die zaak is rond, dat ben ik met de 
minister eens. We laten de motie van 
mevrouw Van Nieuwenhoven even 
voor wat die is. Maar nu dat bedrag 
van 1,3 miljoen. 

Minister Brinkman: Dan komt de 
volgende ronde. In de begrotingsbe-
sprekingen tussen Kamer en regering 
komt de wens naar voren om een 
ander systeem van verdeling toe te 
passen. Die herverdeling houdt onder 
andere in dat in bepaalde kleinere 
gemeenten meer mensen dreigen te 
worden ontslagen. Dat betekent: 
meer wachtgeldverplichtingen. Maar 
met dat surplus is geen rekening 
gehouden in de oorspronkelijk 
overeengekomen afkoopsom en de 
systematiek van begrotingsbehande-
ling is sinds jaar en dag dat extra 
lasten als gevolg van amendering, 
beleidswijzigingen of wat dan ook in 
hetzelfde begrotingshoofdstuk 
moeten worden opgevangen. 

Welnu, het gaat hierbij om extra 
wachtgeldlastefi tot een bedrag van 
ruim 1,3 miljoen. Die extra gelden kun 
je dan op zichzelf zoeken in de sector 
bejaardenoorden of waar dan ook, 
maar dat ligt niet in de lijn der 
verwachtingen als het gaat om het 
bibliotheekwerk en het sociaal-cultu-
reel werk. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Was het amendement daarvoor 
ingediend? 

Minister Brinkman: Daarmee kom ik 
aan een volgend punt. Ik moet binnen 
de mij in totaal beschikbaar gestelde 
begrotingsruimte een rekensom 
maken. Daarmee geef ik meteen 
antwoord op een vraag van de heer 
Scholten, die veronderstelde dat ik 
het amendement zou negeren. Neen, 
ik houd me wel degelijk aan dat 
amendement, want ik ken het staats-
recht ook. Ik heb het geleerd op 
dezelfde universiteit als de heer 
Scholten. 

Ik hecht er dus aan dit tot op het 
laatste moment in praktijk te blijven 
brengen. Ik moet er echter rekening 
mee houden, dat ik binnen de mij bij 
begroting toegemeten middelen alle 
opdrachten uitvoer, die door kabinet 
en parlement aan mij zijn gegeven. 
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Het is mij een eer die opdrachten uit 
te voeren, maar dan moet de Kamer 
mij daartoe ook in staat stellen. Ik 
gebruik dan het woord 'optiek', dat 
ook door mevrouw Kraaijeveld naar 
voren is gebracht. Dan lopen er op 
een bepaald moment een aantal 
operaties samen. 

De vorige week is in het mondeling 
overleg gevraagd eens op een rij te 
zetten, welke operaties er allemaal 
samen lopen. Het gaat dan, dunkt me, 
niet aan die allemaal onder het kopje 
Bezuinigingen te plaatsen. Er is een 
reeks van operaties die op een 
gegeven moment in één totaalbedrag 
moeten worden vertaald. Dat totale 
bedrag moet uiteindelijk weer een 
plaats kunnen vinden binnen het 
totaal van middelen, dat mij via de 
begroting ter beschikking staat. Dat is, 
lijkt mij, de achtergrond van alle 
verwarring hier in de afgelopen ti jd. 

De heer Dijkstal (VVD): Als ik het 
goed begrijp, zegt de minister dat hij 
de motie van mevrouw Kraaijeveld 
ontraadt, omdat er geen dekking is. 

Minister Brinkman: Nee, ik probeer 
aan te tonen dat de motie voor een 
deel overbodig is. Dat is zij namelijk 
voor het deel van die f 567.000.-. Ik 
heb al toegezegd dat ik het geld 
binnen de sector zal besteden. Dat lag 
ook in de lijn der verwachtingen. Voor 
het overige deel probeer ik aan te 
tonen dat de motie technisch niet 
uitvoerbaar is binnen de systematiek 
die wij kennen. Het is dus niet eens 
een beleidsmatige conclusie die ik 
meen te moeten trekken. Het is 
gewoon een feitelijke conclusie. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Als de minister de Kamer toezegt dat 
hij de kwestie van het groeikernenbe-
leid en huisvestingsbeleid oplost, dan 
vind ik dat hij ook zelf de wachtgeld-
problematiek moet oplossen. Dat is 
dan blijkbaar die f 1,3 mil joen. Dat is 
dan erg moeilijk voor de minister. 
Zoals vorig jaar die f 5 miljoen 
bezuinigingstekort, haalt hij het 
misschien uit een incidenteel potje 
dat overblijft. Hij zegt anders misschien 
tegen de minister van Financiën dat 
hij het verder niet rond kan krijgen. 
Het gebeurt echter niet vanuit de 
amendering. 

Minister Brinkman: Ik heb geprobeerd 
uit te leggen dat het optisch misschien 
lijkt, alsof het uit het amendement 
komt. Na ommekomst van een reeks 
begrotingsbesprekingen en andere 
besprekingen moet ik een rekensom 
maken, politiek gesproken, binnen het 
begrotingshoofdstuk dat aan de orde 
is. Mevrouw Kraaijeveld weet dit. Het 
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is een afspraak tussen kabinet en 
parlement dat, indien er bepaalde 
wijzigingen komen in een begrotings-
hoofdstuk, binnen dat begrotings-
hoofdstuk oplossingen worden 
gezocht. 

Als dit niet zou kunnen of zou 
moeten om algemeen politieke 
redenen, dan zijn de algemene 
politieke beschouwingen het moment 
om daarop een uitzondering te 
maken. Welnu, dat is niet gebeurd. 
Dat betekent dus in dit geval, dat elk 
probleem dat zich voordoet binnen de 
begroting moet worden opgelost. Als 
mevrouw Kraaijeveld zegt dat ik dat 
niet moet doen via het sociaal-cultureel 
werk of het bibliotheekwerk, is dat op 
zich haar goed recht. Dat ontken ik 
ook niet. 

Ik moet echter constateren, dat ik 
binnen de overige posten op mijn 
begroting geen ruimte heb, noch in 
technische zin noch in beleidsmatige 
zin. Zo kunnen wij natuurlijk de 
discussie enige tijd voortzetten. Het is 
dan misschien echter beter, op een 
volgend punt over te gaan. Dan kan ik 
wellicht mevrouw Kraaijeveld voor 
een deel tegemoet komen. Ik ben er 
ook niet op uit mist te laten bestaan 
rond dit debat. 

Er is door de Kamer gevraagd of het 
niet mogelijk is, bij de komende 
begrotingsopstelling mede te letten 
op wat het parlement kennelijk heeft 
bedoeld. Dat was namelijk om 
structurele doorwerking te geven aan 
hetgeen bij amendement is voorge-
steld. Ook vandaag is dit weer 
verwoord. De heer Niessen heeft 
gevraagd wat die passages in de brief 
van 9 april nu precies betekenen. Die 
passages betekenen het volgende. 

Op 31 augustus van het afgelopen 
jaar heb ik de Kamer meegedeeld, dat 
afgezien van de bezuinigingstaakstel-
ling voor 1984, er nog aanvullende 
taakstellingen voor 1985 en 1986 op 
papier stonden. Zie de linkerkolom op 
bladzijde 5174 van de Handelingen 
van 31 augustus. Dat is één probleem 
dat nog moet worden opgelost. 

Een tweede probleem komt voort 
uit de kabinetsbeslissingen over de 
begrotingsvoorbereiding voor 1985. 
Dit is niet het moment om de Kamer 
uit te leggen hoe goed of hoe slecht 
- goed , naar ik meen - de besprekingen 
in het kabinet voor mijn departement 
zijn afgelopen. Daarover zal de Kamer 
worden geïnformeerd op een passend 
tijdstip. Ik moet in ieder geval, in 
abstracto, melden dat dit een uitgangs-
punt is bij de voorbereiding van de 
begroting voor 1985. 

Een derde uitgangspunt, dat 
beleidsmatig zeer zwaar moet wegen, 
is datgene wat de Kamer bij de 
behandeling van de begroting voor 
1984 en bij deze gelegenheid opnieuw 
naar voren heeft gebracht, namelijk 
dat ik ervoor moet zorgen dat amen-
dementen op mijn begroting die zij 
heeft aangenomen de volgende keer 
ook doorwerken in de begroting. Die 
boodschap heb ik heel goed begrepen. 
Ik hoop dat het parlement het, 
omgekeerd, ook zal willen begrijpen 
dat ik een aantal uitgangspunten 
moet hanteren. 

Ik zal dan ook inderdaad in het 
komend jaar met een goede redenering 
bij het parlement moeten aankomen 
om eventueel andere voorstellen te 
doen dan de Kamer nu kennelijk heeft 
bedoeld. Die boodschap heb ik zeer 
goed begrepen. Op dit moment kan ik 
echter, met alle goede intenties die de 
Kamer van mij kent, niet veel anders 
doen, omdat er ten minste nog twee 
andere procedurele punten op tafel 
liggen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Begrijp ik het goed dat de minister 
deze gelden als structurele gelden 
beschouwt, zoals de Kamer dat wenst, 
dat hij bij de begrotingsbehandeling 
voor volgend jaar zal bekijken wat hij 
aan moet met bezuinigingen die dan 
misschien moeten worden doorge-
voerd, en dat hij dan met nieuwe 
argumenten zal komen wanneer hij 
mocht menen dat hij opnieuw op deze 
post zou moeten bezuinigen? 

Minister Brinkman: Dat is één punt. 
Een tweede punt is dat er, los van de 
voorbereiding van de begroting voor 
1985, ook nog een probleem resteert 
van de begroting voor 1984, namelijk 
niet alleen de structurele doorwerking 
van bezuinigingen voor 1985 maar 
ook de taakstelling die daar nog 
bovenop komt en die de Kamer ook 
bekend is. Dat heb ik aangegeven met 
mijn citaat uit de Handelingen. 

De heer Niessen (PvdA): Hierover 
moet nu absolute duidelijkheid 
ontstaan. Betekent dit dat de minister 
zijn nieuwe begroting zal opstellen 
met als uitgangspunt het bezuinigings-
niveau dat de Kamer verleden jaar 
heeft aangegeven, namelijk het 
eindbedrag uit het regeerakkoord van 
f 55 miljoen minus f 9 miljoen, wat 
dus neerkomt op een bedrag van f 46 
miljoen? 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik loop inmiddels ook 
langer mee in het overleg met het 
parlement. Het parlement weet maar 

al te goed dat ik bij de voorbereiding 
van de begroting een voorsprong heb 
in kennis ten opzichte van het parle-
ment. Dat is spijtig maar waar. Ik 
moet dus letten op datgene wat ik 
hier zeg. Dat doe ik dan ook. Daarom 
druk ik mij misschien zeer abstract uit. 
Ik mag hopen dat dit voor de ingewij-
den toch voldoende duidelijk is. 

Het eerste probleem - ik herhaal 
het - is dat verleden jaar een bepaalde 
taakstelling door het kabinet is 
voorgesteld die in 1985 iets hoger zou 
zijn en die in 1986 alleen een structurele 
doorwerking zou hebben. De Kamer 
heeft terecht gezegd dat zij daarmee 
op dat moment niets te maken had en 
dat zij dat te zijner ti jd wel zou zien. 
De Kamer heeft mij daarmee een 
schot voor de boeg gegeven. 

Bij amendement heeft de Kamer 
verder uitgesproken dat zij het 
bezuinigingsbedrag te hoog vond. De 
één heeft daaraan de interpretatie 
gegeven dat het bedrag structureel te 
hoog was, terwijl de ander het in 
ieder geval voor dit jaar te hoog 
achtte. 

De heer Niessen (PvdA): De meerder-
heid van de Kamer heeft uitgesproken 
dat het bedrag structureel te hoog 
was! 

Minister Brinkman: De woorden 
'meerderheid' en 'minderheid' heb ik 
niet in de mond genomen. Ik heb 
alleen gezegd dat de één dit, de ander 
dat heeft uitgesproken. 

De heer Niessen (PvdA): U moet niet 
doen alsof dat gelijkwaardige stand-
punten zouden zijn. Althans hier 
betekent het nog altijd iets dat de 
meerderheid van deze Kamer iets 
uitspreekt! 

Minister Brinkman: Dat realiseer ik 
mij ook zeer wel. Daarom ook probeer 
ik volstrekte duidelijkheid te verschaf-
fen over de begrotingspositie waarin 
ik op dit moment verkeer. 

Het derde punt waarvoor ik de 
aandacht vraag, is dat wi j voor de 
voorbereiding van de begroting voor 
1985 staan, los van de eerste twee 
door mij genoemde punten. Bij die 
voorbereiding komen nieuwe gege-
vens aan de orde, bij voorbeeld de 
wens van het kabinet, tot bezuinigin-
gen op de collectieve sector te komen 
en wensen uit de maatschappij om 
iets anders te doen dan datgene wat 
het kabinet wi l . 

Deze drie punten moeten mij tot 
uitgangspunt dienen bij het voorberei-
den van mijn begroting. In een 
poging, de heer Niessen gerust te 
stellen moet ik zeggen dat ik heus wel 
begrijp wat de bedoeling van de 
Kamer is. 
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De heer Niessen (PvdA): Daarom is 
mijn vraag ook zo simpel te beantwoor-
den. Datgene wat u zegt, geldt 
namelijk voor uw gehele begroting, 
op het eerste punt na. Is uw uitgangs-
punt nu een bedrag van f 46 miljoen 
of niet? Die vraag kunt u toch met ' ja' 
of 'neen' beantwoorden? Dan zijn wij 
eruit! 

Minister Brinkman: Het is het goed 
recht van de hier Niessen, hierop door 
te vragen. Ons uitgangspunt in dezen 
is de cijferreeks die ik heb laten 
opnemen in het pakket met bijlagen. 

De heer Niessen (PvdA): En dat is 
geen f 46 miljoen? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Neen, dat is het bedrag dat nu op de 
begroting staat, het bedrag nadat er 
f46 miljoen vanaf is gegaan. Dat is het 
uitgangspunt voor de volgende keer. 

De heer Niessen (PvdA): Dat is 
buitengewoon interessant! 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan de heer Dijkstal 
antwoorden dat de circulaires waar hij 
naar vroeg, inmiddels de deur uit zijn. 

Ik zou de heer Lankhorst best iets 
wil len zeggen over de stand van de 
begrotingsvoorbereiding 1985, maar 
ik meen dat ik dan geen recht doe aan 
de resultaten van het nog te voeren 
overleg met de collega van Financiën 
over de invulling van de tussen de 
departementen overeengekomen 
verdeelsleutel. Ik hoop dat de heer 
Lankhorst zo vriendelijk wil zijn nog 
even geduld te hebben. 

De heer Lankhorst (PPR): De minister 
heeft afgelopen maandag de Kamer 
toch iets anders bericht, hij heeft de 
Kamer iets positiever benaderd ten 
aanzien van hetgeen de Kamer wilde, 
dan hij voor en tijdens het mondeling 
overleg deed. Heeft daar het feit dat 
de eerste ronde van de begrotingsbe-
sprekingen afgelopen vrijdag is 
afgerond, iets mee te maken? Wij 
hebben natuurlijk wel kunnen waarne-
men dat het bezuinigingsbedrag voor 
een deel door het departement is 
teruggenomen. Ikkan mij dusvoorstel-
len dat zijn brief van afgelopen 
maandag daarmee regelrecht verband 
houdt. 

Minister Brinkman: Bij herlezing van 
de Handelingen zal de heer Lankhorst 
misschien althans indirect kennis 
kunnen nemen van mijn gevoelens 
over het resultaat van het kabinetsbe-
raad. Mijn brief van 9 april is niet 
ingegeven door de resultaten van het 
kabinetsberaad, maar door mijn 

weging van de intensiteit waarmee de 
Kamer bij verschillende gelegenheden 
haar wensen op dit punt naar voren 
heeft gebracht. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat was u 
voor het mondeling overleg nog niet 
duidelijk? 

Minister Brinkman: Bij mijn waarne-
ming is een overleg bedoeld om 
elkaar te overtuigen van eikaars gelijk. 
Pas na zo'n overleg kom je tot een 
definitieve stellingname, althans zo 
heb ik het geleerd in dit Huis. 

De heer Lankhorst (PPR): Daar zullen 
wij dus veel mee moeten doorgaan. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil tot slot de heer 
Ernsting nog graag antwoorden dat ik 
de Raad voor de gemeentefinanciën 
eerst een adviesaanvrage heb voorge-
legd over de systematiek van de 
invulling van de bezuinigingen, dus 
een systematiek in de zin van: hetzij 
alle gemeenten een gelijk percentage 
korten, hetzij een zekere nuancering 
daarin aanbrengen. Die adviesaan-
vrage heeft tot de reactie van de raad 
geleid waaruit de heer Ernsting 
geciteerd heeft. De raad is recent of 
wordt binnenkort in de gelegenheid 
gesteld om over het huidige verde-
lingsplan desgewenst zijn opvattingen 
kenbaar te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht 
hiermee geantwoord te hebben op de 
vragen die vanuit de Kamer zijn 
gesteld. Naar ik oprecht hoop heb ik 
met mijn reacties de Kamer laten 
weten en merken dat het mij in het 
overleg met de Kamer niet alleen 
ernst is, maar dat ik er ook dagelijks 
naar leef, niet alleen onder de druk 
van een extra debat, maar dat ik ook 
naar eer en geweten heb geprobeerd 
om de cijfers in te vullen zoals ik 
moest doen en kon doen binnen de 
mij toegemeten begrotingsruimte, 
rekening houdend met taakstellingen 
die er overigens liggen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 
twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bijna precies een week 
geleden heeft de minister op deze 
zelfde plaats verklaard: 'Ik houd ervan 
heldere politiek te bedrijven en 
heldere standpunten in te nemen'. De 
befaamde dichtregel van Henriëtte 
Roland Holst: 'Droom en daad kunnen 
niet samen wonen' lijkt echter voluit 
op deze minister van toepassing. 

Heldere politiek bedrijven, het mocht 
wat! Zijn verweer tegen de citaten die 
ik hem heb voorgehouden, waaruit 
zonneklaar blijkt dat hij zich bij 
herhaling niet aan zijn afspraken met 
de Kamer heeft gehouden, vind ik 
uitermate zwak. De wijze waarop hij 
uitvoering aan het bibliotheek-amen-
dement heeft gegeven vind ik zeis een 
karikatuur van heldere politiek, of om 
het maar heel direct, onparlementair 
te formuleren: ik vind het een school-
voorbeeld van sjoemelen! Ik vind dat 
een Kamer die nog enig zelfrespect 
heeft, of men nu deel uitmaakt van 
een coalitie of van een oppositie, dit 
niet over haar kant kan laten gaan. Zo 
spreekt de minister met enig dédain 
over de dekking van mijn bibliotheek-
plan en suggereert dat hij er nooit wat 
in heeft gezien. Mijnheer de Voorzitter! 
Hij heeft het zelfs bijna omarmd! Ik 
citeer: 'Hij (dat was ik) heeft echter 
tezamen met naar het lijkt de meerder-
heid van de Kamer een dekkingsvoor-
stel gedaan, dat op enig verzet van 
mij stuit, maar waarbij ik mij zal 
neerleggen als de Kamer het aan-
neemt. Dat kan wellicht aan een deel 
van de bezwaren tegemoet komen.' 

Hij voert de motie-Van Nieuwenho-
ven niet uit, hij heeft er zich niet bij 
neergelegd. Is dat nu een voorbeeld 
van een helder standpunt? Is dat nu 
een voorbeeld van heldere politiek? 
Als deze minister over een politieke 
antenne beschikte, dan had hij allang 
opgevangen dat bij de meerderheid 
van de Kamer althans enige notie 
bestaat van de culturele betekenis van 
bij voorbeeld het bibliotheekwerk. 

Welnu, indien de minister prijsstelt 
op herstel van de gestoorde relatie 
die hij met de Kamer heeft, raad ik 
hem aan bij de voorbereiding van de 
begroting 1985 erop toe te zien dat 
het bezuinigingsniveau op dit terrein 
beperkt blijft tot de bekende 46 min. 
Met andere woorden: hij dient nu zelf 
zijn ernstige fouten te herstellen. Het 
is haast overbodig te zeggen dat de 
fractie van de Partij van de Arbeid 
hem op dit punt met Argusogen zal 
volgen. Mocht hem dat niet lukken, 
dan zullen wij volgend jaar ongetwij-
feld weer een amendement indienen. 
Een amendement dat hij dan op een 
behoorlijke wijze zal dienen uit te 
voeren! 

D 
De heer Lankhorst (PPR): De minister 
doet het voorkomen of hij zo vreselijk 
duidelijk geweest is tijdens het 
mondeling overleg en de commissie 
het bij het verkeerde eind had. Zo is 
het niet, mijnheer de Voorzitter. De 
minister zei tijdens het mondeling 
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overleg dat hij 6 min. van de 9 min. 
voor het sociaal-cultureel werk nodig 
had voor de gemeenten met meer 
dan 100.000 inwoners, tussen de 
50.000 en de 100.000 en met minder 
dan 50.000 inwoners. De wijziging van 
de brief van 15 februari. 

Uit zijn brief van 9 april blijkt, dat 
het bedrag niet 6 min. maar slechts 
4,6 min. is. Het verschil komtnagenoeg 
overeen met hetgeen mevrouw 
Kraaijeveld in haar motie nu vraagt. 
Dit overleg is dus nodig gebleken na 
het mondeling overleg. 

De minister wi l niet erkennen dat hij 
het amendement op de post biblio-
theekwerk nodig heeft gehad om het 
bezuinigingsbedrag beneden de 55 
min. te krijgen. Zonder het amende-
ment had hij de gemeenten een 
grotere bezuiniging op moeten leggen 
dan de in juni aangekondigde 18,3% 
waarvan ook in de begroting sprake 
is. 

Ik blijf stellen dat de minister 
misbruik heeft gemaakt van de 
amendering en de spelregels tussen 
Kamer en regering voor een deel opzij 
zet. Dat is ernstig omdat hiermee wel 
degelijk het begrotingsrecht van het 
parlement in het geding is. 

Op twee vragen heb ik geen 
antwoord gekregen. Ik stel deze dus 
opnieuw. Is de minister bereid de 
Kamer nog vóór de begrotingsbehan-
deling in staat te stellen fundamenteel 
over de criteria en over de verdeling 
van de gelden over de verschillende 
gemeenten te praten? Als de gemeen-
ten en instellingen vóór de zomer 
geen vooraankondiging krijgen, zoals 
dat vorig jaar in juni wel is gebeurd 
over extra bezuinigingen, mogen zij 
dan bij de opstelling van de begroting 
voor volgend jaar ervan uitgaan dat er 
geen extra bezuinigingen zullen 
plaatsvinden? 

D 
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van de 
discussie over de wachtgelden 
zeggen wij nog maar eens voor alle 
duidelijkheid: wij denken dat de 
minister gelijk heeft, dat het niet 
anders kan. 

Over de motie die mevrouw 
Kraaijeveld heeft ingediend, heeft de 
minister gezegd: voor een derde 
akkoord, twee derde is technisch niet 
uitvoerbaar. Ik denk dat hij daarin ook 
gelijk heeft. Ik vind dan ook dat als 
mevrouw Kraaijeveld die motie zou 
wil len handhaven, zij toch zal moeten 
zeggen waar dat bedrag vandaan 
moet komen. 

Hoofdpunt in het debat is toch een 
beetje de vraag of het incidenteel of 
structureel is. Ik heb duidelijk geno-
teerd - dat kan denk ik ook niet 
anders - dat de minister zegt: wat de 
Kamer in meerderheid wenst, is voor 
mij een van de uitgangspunten 
waarnaar ik zal moeten kijken als ik 
straks de begroting 1985 moet gaan 
indienen. Dat betekent dat er ook 
andere uitgangspunten zijn. Dat is 
natuurlijk duidelijk. Wij weten allemaal 
dat er voor 1985 bezuinigingen op de 
rol staan. 

Ik zou dan ook nadrukkelijk aan 
mevrouw Kraaijeveld willen vragen, 
als zij zegt dat de bedragen in de 
amendementen voor bibliotheek" en 
sociaal-cultureel-werk structureel zijn, 
of zij daarmee bedoeld te zeggen dat 
er bij de bezuinigingen voor 1985 op 
het bibliotheek" en het sociaal-cultureel 
werk niet verder bezuinigd mag 
worden naar het oordeel van haar 
fractie. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld"Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Dank voor de 
reactie van de minister op de vraag, 
uitleg te geven over hetgeen hij 
verstaat onder 'ter harte nemen van 
de opvatting van de Kamer ten 
aanzien van het structureel zijn van de 
bij de begroting ingediende amende-
menten? 

Bij de begroting zijn amendementen 
mede door ons ingediend om bepaalde 
posten te verhogen - sociaal-cultureel-
werk, bibliotheekwerk, flankerend 
bejaardenbeleid enzovoorts, en te-
gelijkertijd om de dekking bij andere 
posten te verlagen. Dat had hoofdza-
kelijk betrekking op post 179. Die 
amendementen zijn structureel en dat 
is dan dat! Dat betekent dat het 
bedrag zo op de begroting van 
volgend jaar zal staan en in de 
meerjarenraming zal doorwerken. 

Het blijft dan nog de vraag of de 
minister meent opnieuw te moeten 
bezuinigen. De minister heeft zeer 
terughoudend gereageerd door te 
zeggen: u begrijpt dat ik nog van alles 
moet doen. Dat wachten wij dan maar 
af. 

De minister zegt echter tegelijkertijd 
dat hij begrijpt dat wij vragen, deze 
posten te ontzien. Hij zal dat bij zijn 
overwegingen betrekken. Ik begrijp 
dat de minister ook wil zeggen dat dit 
niet betekent dat hij er nooit meer aan 
kan of mag komen. Hij belooft niet dat 
hij er ook volgend jaar niet aan zal 
komen. Op dat punt blijf ik met de 
minister in een zekere spanning staan. 

Rest mij nog iets te zeggen over de 
bibliotheken. De minister heeft al 

vorig jaar zomer een reeks van 
bezuinigingen aangekondigd, ook 
voor volgend jaar. Daarover moeten 
wij dan bij de komende begrotingsbe-
handeling praten. Wij zullen wel zien 
wat er dan te voorschijn komt. Het 
bedrag van 6,8 min. moet de minister 
wel met die nieuwe bezuinigingen 
verrekenen, omdat dit bedrag nu al 
extra door de gemeenten moet 
worden opgebracht. Daarover 
verschilden wij nog van mening. 

De minister heeft gezegd dat het 
tweede deel van onze motie technisch 
niet uitvoerbaar is. Technisch is alles 
mogelijk. Zoals een bedrag voor 
sociaal-cultureel werk kan worden 
weggehaald bij de gemeenten kan 
daarvoor ook een bedrag naar de 
gemeenten worden toegesluisd. De 
vraag blijft bestaan of de zorg van de 
minister - hoezeer ik ook begrijp dat 
hij zorgen heeft - betaald moet 
worden uit de 9 min. genoemd in het 
amendement dat wi j hebben ingediend 
ten behoeve van het sociaal-cultureel 
werk. 

Ik handhaaf daarom mijn motie. Die 
9 min. moet echt aan sociaal-cultureel 
werk besteed worden. Bij het opsplit-
sen van de posten, komt een post 
voor die de minister zelf niet kan 
plaatsen, namelijk de post voor 
wachtgeld. Je weet dat als je ergens 
bezuinigt, de post wachtgeld elders 
weer te voorschijn komt. De minister 
plaatst deze post onder het hoofdje 
'uitvoering amendement'. Dat kan 
niet. 

• 
De heer Ernsting (CPN): Voorzitter! 
Dat er sprake moet zijn van een wat 
problematische relatie tussen de 
minister en de Kamer, blijkt naar mijn 
mening ook uit zijn antwoord met 
betrekking tot het advies van de Raad 
van de gemeentefinanciën. Hij heeft 
daarin het karakter van het advies 
omschreven zoals ik dat in eerste 
termijn ook al heb gedaan. Het minste 
was toch wel geweest als de minister 
zich had verontschuldigd voor het feit 
dat hij de informatie die op 28 maart 
beschikbaar was, niet heeft verstrekt 
terwijl daarom door de commissie 
uitdrukkelijk was gevraagd. 

Over de jeugdwerkloosheid wi l ik 
nog even iets zeggen. Het voornemen 
om gemeenten met meer dan 2% 
jeugdwerkloosheid vrij te stellen van 
bezuinigingen, blijkt achteraf alleen 
gerealiseerd te kunnen worden door 
het hanteren van een oude peildatum. 
Zou een meer recente peildatum 
gehanteerd zijn, dan hadden alle 
gemeenten met 100.000 inwoners of 
meer daartoe behoord. Door een 
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oudere peildatum te hanteren, kan 
een deel van de gemeenten met meer 
dan 2% jeugdwerkloosheid ten laste 
van het amendement worden gebracht 
en wel vooreen bedrag van f 1.864.058. 
Dat is toch een hoogst merkwaardige 
zaak. Dat lijkt te passen in de argumen-
tatie van de minister. Hij zegt namelijk 
dat het amendement iets toevoegt 
aan het totale bedrag waarbinnen hij 
oud en nieuw moet versleutelen en 
waarbinnen hij op een bepaalde 
moment tot een zekere verdeling 
komt. Dat hangt er nu nog maar net 
vanaf. 

Als de Kamer als medewetgeefster 
bij het vaststellen van de begroting 
een bestemming geeft aan een 
amendement, dan heeft de minister 
niet het recht daaraan een andere 
bestemming te geven. 

D 
Minister Brinkman: Voorzitter! Ik heb 
ook geen andere bestemming gegeven 
aan de amendementen. Ik heb 
omstandig bij verschillende gelegen-
heden getracht duidelijk te maken dat 
er verschillende rekensommen 
moeten worden losgelaten op het 
begrotingsbedrag voor de bibliotheken 
en het begrotingsbedrag voor sociaal-
cultureel werk. Ik erken dat het 
optisch gezien misschien lijkt alsof het 
amendement voor een ander doel 
gebruikt wordt dan waarvoor het 
bestemd was. Ik heb in de verschillen-

de bijlagen dan ook getracht uiteen te 
rafelen wat in de verschillende 
amendementen gevraagd is en het 
overige dat om een oplossing vraagt. 

Natuurlijk kan er verschil van inzicht 
over bestaan tussen de Kamer en de 
regering dat een bedrag voor bij 
voorbeeld de uitvoering van de motie 
betreffende ISP/PNL, waarvan in het 
amendement en de toelichting geen 
sprake is, ergens anders moet worden 
gevonden, bij voorbeeld in de sfeer 
van de emancipatie. Dat kan; dat is 
een beleidsmatig verschil van inzicht. 

Ik heb op beleidsmatige gronden 
gemeend dat dit probleem binnen 
respectievelijk het artikel betreffende 
de bibliotheken en het artikel betref-
fende het sociaal-cultureel werk moet 
worden gevonden. Ik meen van de 
verschillende fracties te hebben 
begrepen dat daarover op zich zelf 
geen misverstand is. Je kunt erover 
twisten of de gezamenlijke presentatie 
er niet toe leidt dat de indruk wordt 
gewekt dat er meer moet worden 
bezuinigd. Ik heb echter een- en 
andermaal geprobeerd duidelijk te 
maken dat dat niet mijn intentie is. 

De heer Lankhorst vraagt of ik 
nadere criteria wil laten onderzoeken 
voor eventuele toekomstige ombui-
gingsrondes. Een dezer dagen is of 
wordt aan de Raad voor de gemeente-
financiën een adviesaanvrage gezon-
den met betrekking tot de sanering 
van de specifieke uitkeringen. 

In de bijlage bij de brief op stuk nr. 
18111 wordt een overzicht van de 
kabinetsvoornemens gegeven en van 
de daarmee gepaard gaande herverde-
lingsvraagstukken. Die kunnen alleen 
maar worden opgelost als je een 
goed herverdelingscriterium bij de 
hand hebt. Daarover hebben wij nu 
juist de Raad voor de gemeentefinan-
ciën om advies gevraagd. Ik meen dat 
wij daarmee ook tegemoet kunnen 
komen aan de wens van de heer 
Lankhorst. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters heeft 
bij verschillende gelegenheden 
terecht gezegd dat je voor een goed 
slagende herverdeling een zo breed 
mogelijke saneringsoperatie op touw 
moet zetten. Dat wordt op zich zelf 
ook met deze operatie vandaag 
bewezen. Als je voor een enkele 
voorziening tot een herverdeling moet 
komen, is het voor iedereen duidelijk 
hoe de knikkers door het land rollen. 
Het is over het algemeen uiterst lastig 
te verdedigen dat wat de een meer 
krijgt bij de ander minder moet zijn. 
Daarom wil ik uit een oogpunt van 
herverdeling voor een brede herverde-
lingsoperatie pleiten. 

Indien de gemeenten en provincies 
voor Prinsjesdag geen bericht hebben 
ontvangen omtrent nadere ombuigin-
gen voor het komende jaar, kan dat 
inderdaad wel eens betekenen dat zij 
geen andere ombuigingen hebben te 
verwachten voor 1985 dan die 
waartoe reeds in 1984 was besloten. 
Ik moet een procedureel voorbehoud 
maken. 

Ik moet nog de machtiging van het 
kabinet krijgen om inderdaad voor 
Prinsjesdag die vooraankondiging te 
presenteren. Ik heb het vaste voorne-
men dat wel te doen, omdat de Kamer 
mij vorig jaar niet alleen op dat punt 
heeft willen volgen, maar mij daar 
zelfs in heeft willen stimuleren. Ik heb 
het overigens over de vooraankondi-
ging op zich zelf en niet over de 
inhoud daarvan. Met dat voorbehoud 
kan ik de heer Lankhorst de toezegging 
doen die hij mij vroeg. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik vroeg niet 
dat voor Prinsjesdag te doen, maar 
voor het begin van het zomerreces. 
De vooraankondiging vorig jaar was 
op 15 juni. Ik vraag of, als er voor 1 
juli geen aankondiging is, men er dan 
van uit mag gaan dat er geen extra 
bezuinigingen komen. 

Minister Brinkman: Ik leg mij nu niet 
vast op een datum. Wel wil ik de heer 
Lankhorst toezeggen dat ik mijn best 
zal doen om die informatie voor het 
zomerreces te geven in lijn met 
hetgeen ik de vorige keer heb gedaan. 
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Dat is ook logisch, want ik ken de 
strekking van het verzoek van de heer 
Lankhorst: ervoor zorgen dat gemeen-
ten en provincies bij hun begrotings-
voorbereiding onder voorbehoud 
weten waar zij aan toe zijn. Daarom 
wil ook ik snelheid maken. 

Ik sta graag met mevrouw Kraaije-
veld bloot aan de spanning die zij 
schetst. Ik weet dat dat niet tot 
kortsluiting hoeft te leiden. Daarom 
vraag ik ook aan de heer Niessen 
goed te vinden dat ik met haar tot 
Prinsjesdag in dat spanningsveld blijf 
staan. Als de heer Lankhorst zijn zin 
krijgt, kan dat spanningsveld wellicht 
eerder tot ontlading komen. Ik kan 
overigens de conclusies onweerspro-
ken laten. Die mag iedereen voor zich 
zelf trekken. 

De Voorzitter: Die conclusies zullen 
worden getrokken, als mijn voorstel 
om morgen aan het eind van de 
vergadering over de motiete stemmen 
wordt aangenomen. 

Minister Brinkman: Wat de motie van 
mevrouw Kraaijeveld betreft, heb ik 
wel toegezegd het bedrag van ruim 
vijf ton tot besteding te wil len laten 
komen in de genoemde sectoren. 
Voor het overige heeft zij mij echter 
niet duidelijk kunnen maken waar zij 
de dekking van haar motie in zou 
willen vinden. Dat is tenminste een 
beleidsmatig bezwaar tegen haar 
motie. 

Ik houd het vooralsnog op een 
misverstand dat mogelijk nog altijd bij 
haar bestaat. Ik heb haar een toelich-
ting gevraagd inzake het bedrag van 
f 1.336.078. Ik heb dus nog altijd het 
dringende verzoek aan mevrouw 
Kraaijeveld om zich te beraden over 
het handhaven van haar motie. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Als op een 
gegeven moment wordt vastgesteld 
dat er niet 30 miljoen op sociaal-cultu-
reel werk bezuinigd moet worden, 
maar 21 miljoen, dan moet het 
totaalbedrag min 21 miljoen voor 
sociaal-cultureel werk worden 
besteed. Er bestaat bovendien 9 
miljoen met een solide dekking. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Kraaijeveld heeft 
gelijk met die stelling. Ik probeer deze 
ook niet te bestrijden. Ik vraag haar nu 
echter aan te geven waar zij de 
dekking denkt te kunnen vinden voor 
de f 1.336.078. Ik heb hier beleidsmatig 
geen dekking voor kunnen vinden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik begrijp dat de minister zelf in zijn 
eigen begroting nog steeds koortsach-
tig zoekt naar een dekking voor twee 
toezeggingen aan de Kamer. Hij heeft 
daar kennelijk wachtgeldverplichtin-
gen aan overgehouden, waarvoor hij 
nog een dekking moet vinden. 

Minister Brinkman: Ik zoek een 
dekking voor de budgettaire gevolgen 
van het tegemoetkomen aan een 
wens van de Kamer. Daar ik ondanks 
naarstig zoeken die dekking nog altijd 
niet heb kunnen vinden, meen ik het 
recht te hebben aan mevrouw 
Kraaijeveld te vragen of zij mij die 
dekking misschien kan aanduiden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De minister heeft de toezegging 
gedaan om die zaken uit te voeren. Ik 
heb dit bij de begrotingsbehandeling 
met zoveel woorden gezegd. Ik stelde: 
wi j spreken nu niet over de groeikernen 
en de huisvesting. De minister zou 
deze zaken zelf oplossen. Wij spreken 
over de bezuiniging van 30 miljoen. Ik 
laat het verder aan de minister over. 
Ik zie wel dat het een probleem is. 

Minister Brinkman: Wij lopen dan dus 
een lichte kans dat die motie niet 
uitvoerbaar blijkt. 

De Voorzitter: Ik begrijp dat de 
minister de motie ontraadt. 

Minister Brinkman: Ik heb dat al 
eerder gedaan en daar blijf ik bij. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, morgen 
over de motie te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg inzake chemische wapens 
(17858, nr. 3). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik beperk mij tot twee 
onderwerpen, namelijk het voorbe-
houd en het traangas. 

Hoewel Nederland internationaal 
optreedt tegen het bezit en het gebruik 
van chemische wapens, is de positie 
van Nederland niet echt consequent. 
De regering is niet bereid zelfstandig 
tot het intrekken van het zogenaamde 
wederkerigheidsvoorbehoud bij het 
verdrag van Genève van 1925 inzake 
chemische wapens over te gaan. 

In de notitie staat dat op nationaal 
niveau inmiddels de implicaties voor 
intrekking van het voorbehoud zijn 
onderzocht en dat er belangrijke 
argumenten voor de intrekking 
aanwezig bleken. Het politieke effect 
zou echter het grootst zijn, als Neder-
land samen met andere NAVO-landen 
het voorbehoud zou intrekken. Ik denk 
niet dat het zinvol is om daarop te 
wachten. In de motie-Schaper van 
februari 1982 werd daar ook niet om 
gevraagd. Ten tijde van het mondeling 
overleg in april 1983 duurden de 
consultaties nog voort, sleepten zij 
zich nog voort, denk ik. 

Ook dit dubbelbesluit, het af-
zien van het eerste gebruik van 
chemische wapens en tegelijk het 
eventueel overgaan tot gebruik ervan 
als reactie op een chemische aanval, 
werkt niet. Dreiging met gebruik werkt 
escalerend, niet de-escalerend. 
Bovendien zegt Nederland niet over 
chemische wapens te beschikken. Ik 
kom hier nog op terug. Nederland kan 
er dus ook zelfstandig geen gebruik 
van maken. Ik wil dan ook graag een 
uitspraak van de Kamer, waarin wordt 
aangedrongen op onmiddelli jke 
intrekking van het voorbehoud. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van der 
Spek wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat de regering ruim-
schoots de gelegenheid heeft gehad 
om de bondgenoten te consulteren 
over het intrekken van het wederkerig-
heidsvoorbehoud op het Geneefse 
Protocol van 1925; 

overwegende, dat Nederland een 
duidelijk politiek signaal aan andere 
landen kan geven door dit voorbehoud 
in te trekken; 

overwegende, dat de intrekking van 
dit voorbehoud van belang is voor het 
terugdringen van het gebruik van 
chemische wapens; 

dringt er bij de regering op aan, 
onmiddellijk het wederkerigheidsvoor-
behoud bij het Geneefse Protocol van 
1925 in te trekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 5 (17 858). 
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Van der Spek 

De heer Van der Spek (PSP): In de 
notitie staat dat Nederland niet over 
chemische wapens beschikt. Dit is 
naar mijn mening wel zo, want de 
regering beschikt over traangassen. 
Volgens haar behoren die tot de chemi-
sche wapens. Materieel bezit Neder-
land dus chemische wapens die 
situationeel, ten tijde van oorlog 
namelijk, wel gebruikt zouden mogen 
worden in verband met het voorbe-
houd. De regering is er volgens de 
notitie voorstandster van dat in een 
nieuw chemisch verdrag, een 'compre-
hensive chemical weapons ban', alle 
chemische wapens, ook traangassen, 
verboden worden. 

Men kan daarbij verschillende 
posities innemen. In de eerste plaats 
kan men zeggen dat voor oorlogssitu-
aties een uitzondering wordt gemaakt 
voor traangassen. De vraag is daarbij 
hoeveel men dan volgens de regering 
mag bezitten. Hoe wordt de controle 
geregeld? In de tweede plaats kan 
men een onderscheid maken tussen 
de oorlogssituatie en andere gewapen-
de conflicten. 

Is dat echter wel zo? Ik denk aan 
afscheidingsbewegingen (Eritrea) een 
burgeroorlog waarbij partijen ge-
steund worden door een buitenlandse 
staat (El Salvador), het optreden van 
VN-groepen (Libanon), volksopstanden 
tegen een apert verwerpelijk regime 
dat een binnenlands door de VN 
veroordeeld, politiek beleid voert 
(Zuid-Afrika), idem tegen een centralis-
tisch bestuur dat coüte que coüte 
regionale autonomie wil beperken en 
dat daarvoor militaire en politionele 
middelen inzet (India), het militair 
optreden in bezette gebieden (Israël), 
de inzet van CS-gas, geleverd door 
een ander land, tegen een internatio-
naal revolutionaire groep, (de levering 
van dat gas door Frankrijk aan 
Saoedi-Arabië in 1979 tegen de 
bezetters van Mekka). Een onderscheid 
tussen een internationaal interstatelijk 
conflict op grond van de definitie van 
het verdrag en een niet internationaal 
conflict, een intrastatelijk conflict, is 
vaak niet te maken. Het wordt ook niet 
gemaakt in het protocol van Genève 
van '25 maar wel in de verdragen van 
Genève van 1949. 

Mr. Kolfschoten schreef dat de 
kwestie was dat in die jaren de gedachte 
om zulke interne situaties bij verdrag te 
wil len regelen eenvoudig nog niet 
opkwam. 

Men kan dus zeer goed de positie 
innemen, die ik inneem, te weten dat 
naar intentie het verdrag van '25 ook 
het gebruik van traangas wilde verbie-
den in situaties die met internationale 

conflicten op één lijn te stellen zijn. Het 
zou impliceren dat bij bepaalde 
intrastelijke conflicten het gebruik van 
traangas verboden is. 

De adviescommissie inzake vraag-
stukken van ontwapening en internati-
onale vrede en veiligheid heeft in haar 
advies van 1970 dan ook het standpunt 
ingenomen dat het gebruik van 
traangas dient te zijn verboden in alle 
gewapende conflicten, internationale 
en nationale. Zij wierp de vraag op of 
traangas in zijn effect relatief onschuldig 
is en zó is te gebruiken dat het discri-
minatoir werkt en of het daarom 
gerechtvaardigd is dat het voor 
politionele doeleinden in duidelijk niet 
gewapende conflicten, althans in 
conflicten waarbij een partij niet 
gewapend is, gebruikt mag worden. 

De adviescommissie zegt daarover 
dat politioneel gebruik van traangas 
duidelijk is te onderscheiden van 
militair gebruik en niet het gevaar in 
zich bergt dat aanwending van één 
betrekkelijk onschuldig chemisch 
middel het gebruik van andere, ergere 
door de tegenstander zou uitlokken. 

Sinds 1970 zijn wi j echter heel wat te 
weten gekomen over de grote schade-
lijkheid van traangas. Het is helemaal 
niet zo onschuldig. Het werkt helemaal 
niet discriminatoir. Verschillende 
regeringen hebben dat ook langzamer-
hand ingezien en het gebruik ervan aan 
bepaalde regels onderworpen, maar 
onvoldoende. 

Gelet op de feiten, dat Nederland 
streeft naar een vernietiging van alle 
chemische wapens voor oorlogsdoel-
einden, dus ook van traangas, dat de 
controle op het bezit van traangas voor 
alleen politionele gebruik niet goed 
mogelijk is, dat er vaak geen onduidelijk 
onderscheid is te maken tussen 
interstatelijke en intrastatelijke conflic-
ten en dat het gebruik van traangas 
ernstige schadelijke gevolgen voor 
mensen kan hebben, dring ik er bij de 
regering op aan om het politionele 
gebruik, het gebruik in het algemeen 
van traangas stop te zetten en over te 
gaan tot vernietiging van de voorraad 
chemische wapens bestaande uit 
traangas. Ook daarover vraag ik geen 
uitspraak van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van der 
Spek wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat traangassen materieel 
onder het protocol van Genève van 
1925 vallen; 

van mening, dat het onmogeli jk is 
altijd duidelijk onderscheid te maken 
tussen internationale conflicten en 
binnenlandse conflicten; 

overwegende, dat Nederland streeft 
naar een algeheel internationaal 
verbod op het aanmaken, bezitten en 
gebruiken van chemische wapens; 

overwegende, dat controle op het 
aanmaken en bezitten van traangassen 
voor uitsluitend politionele doeleinden 
niet goed mogelijk is; 

overwegende, dat het gebruik van 
traangassen ernstige lichamelijke 
schade kan veroorzaken; 

dringt er bij de regering op aan, het 
gebruik van traangassen door de 
politie en de krijgsmacht te doen 
staken en de voorraden te vernietigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 (17 858). 

D 
De heer De Waart (PvDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Twee weken geleden 
heeft mijn fractie gevraagd het 
verslag van het mondelinge overleg 
over chemische wapens van ongeveer 
een jaar geleden op de Kameragenda 
te zetten. Op dat moment was de inzet 
daarvan voor ons vooral om nader 
geïnformeerd te worden over de 
consultaties die tussen de Nederlandse 
regering en de NAVO-bondgenoten 
hadden plaatsgevonden over een 
eventueel intrekken van ons voorbe-
houd op het Protocol van Genève van 
1925. 

Zoals bekend heeft Nederland bij de 
ratificatie van dat verdrag de mogelijk-
heid open gelaten van het gebruik van 
chemische wapens tegen staten die 
zelf het verbod op het gebruik van 
chemische wapens overtreden en 
tegen bondgenoten van die staten. 
Naar onze mening zou Nederland het 
voorbehoud moeten intrekken, zo 
mogelijk samen met andere landen. 

De laatste weken zijn de berichten 
over chemische oorlogsvoering 
steeds angstwekkender geworden. Zo 
werden door de Verenigde Staten en 
het Rode Kruis bewijzen aangedragen 
van het gebruik van chemische 
wapens in de oorlog tussen Iran en 
Irak. Bijzonder alarmerend was 
natuurlijk ook de uitlating van de 
minister van Buitenlandse Zaken in 
Luxemburg over de grote bestellingen 
van chemische grondstoffen die 
gebruikt kunnen worden voor chemi-
sche oorlogsvoerino. 
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De Waart 

De minister zei daar dat het niet 
uitgesloten was, dat Nederlandse 
industrieën daarbij betrokken waren. 
Denkt de minister hierbij alleen aan 
de chemische industrie of zijn er ook 
mogelijkheden dat bouwondernemin-
gen betrokken zijn geweest bij de 
bouw van bunkers en fabrieken voor 
chemische wapens? Het is echter 
duidelijk, dat deze ontwikkelingen zo 
snel mogelijk moeten worden gestopt. 

Wij hebben grote waardering voor 
de inspanningen die de Nederlandse 
regering zich de laatste maanden op 
dit gebied heeft getroost. Er is een 
concreet voorstel voor inspectie op 
chemische ontwapening ingediend. 
Een krachtige veroordeling door de 
Veiligheidsraad van het gebruik van 
chemische wapens in de Golfoorlog is 
voorgesteld en overgenomen. Een 
initiatief in Luxemburg om de export 
van grondstoffen geschikt voor de 
produktie van chemische wapens te 
beperken is door Nederland ingezet. 

Wat kan er nog meer worden 
gedaan? In de eerste plaats vragen wi j 
de minister, op de kortst mogelijke 
termijn een lijst te publiceren van 
stoffen die als grondstof voor chemi-
sche wapens kunnen dienen en die 
lijst een ruime verspreiding te geven. 
Een verbod op export en wellicht zelfs 
op produktie is natuurlijk het beste en 
noodzakelijk. De tijd dringt echter en 
de kans moet worden benut dat het 
bedrijfsleven ook zonder een van 
kracht zijnd verbod de export van 
deze stoffen zal stopzetten of beperken. 

In de tweede plaats zal Nederland 
duidelijk moeten maken, dat voor ons 
chemische wapens geen vergeldings-
wapens zijn. Het beleid moet zijn 
gericht op volledige uitbanning en 
niet op afschrikking. Dit standpunt zal 
in NAVO-verband en VN-verband 
moeten worden uitgedragen, onafhan-
kelijk van de resultaten van de 
onderhandelingen over een nieuw 
verdrag in Genève. Dit betekent dus 
ook, dat de Nederlandse regering zich 
officieel tegen de introductie van 
nieuwe binaire wapens moet uitspre-
ken. 

Chemische wapens mogen in 
Europa en ook daarbuiten niet 
worden gebruikt, ook niet als vergel-
ding en evenmin door onze bondge-
noten. De risico's voorde burgerbevol-
king zijn te groot en het militaire nut 
van vergelding is te gering om een 
eventueel gebruik ooit te rechtvaardi-
gen. De sluipende introductie in de 
arsenalen moet daarom worden 
gestopt. 

Het Nederlandse standpunt, zoals 
verwoord in de notitie Chemische 

wapens, dat de mogelijkheid vrijlaat 
chemische wapens bij wijze van 
vergelding in te zetten, is aan herzie-
ning toe. Wij vinden dan ook dat 
Nederland op de kortst mogelijke 
termijn zijn voorbehoud op het 
protocol van Genève moet intrekken, 
bij voorkeur natuurlijk samen met 
anderen. 

Het is immers een verontrustende 
gedachte dat Nederland nu wel met 
recht en reden het eerste gebruik door 
Irak mag afkeuren maar bij een 
vergeldingsactie door Iran eigenlijk 
zou moeten zwijgen. Volgens het 
internationale recht hebben wi j 
immers de mogelijkheid tot vergelding 
zelf ook voorbehouden. Bij intrekken 
zouden wij overigens slechts doen 
wat andere NAVO-landen, zoals 
Duitsland, Turkije, Italië en Denemar-
ken, reeds lang hebben gedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij wil len 
hierover een motie indienen, die ik U 
hierbij aanbied. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het streven van 
Nederland gericht moet zijn op een 
volledige uitbanning van chemische 
wapens; 

overwegend, dat de mogelijkheid 
chemische wapens als vergelding in 
te zetten, hiermee strijdig is; 

overwegende, dat zolang een verbod 
op gebruik, productie en opslag 
onvoldoende kan worden gecontro-
leerd, een adequate bescherming 
tegen chemische wapens noodzakelijk 
is; 

verzoekt de regering: 
- het Nederlandse voorbehoud op 

het Protocol van Genève in te trekken; 
- te bevorderen, dat dit standpunt 

door zoveel mogelijk andere landen 
wordt overgenomen; 

- in VN-verband voort te gaan met 
haar inspanning een alomvattend 
verdrag tegen chemische wapens tot 
stand te brengen; 

- in NAVO-verband het mogelijke 
te doen om de integratie van chemi-
sche wapens in arsenalen te voorko-
men, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (17 858). 

De heer De Waart (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Overigens achten wij 
deze plenaire behandeling te kort. Wij 
hopen binnenkort in commissiever-
band uitvoeriger met de minister 
hierover te kunnen spreken. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij alle kritiek 
die mijn fractie heeft op het buiten-
lands beleid en het defensiebeleid van 
dit kabinet ben ik over het beleid 
inzake het onderwerp waarover wij 
vandaag praten positief. Het kan 
niemand zijn ontgaan dat Nederland 
al een tijd een zeer actieve rol speelt 
in de pogingen te komen tot een 
alomvattend verdrag inzake chemische 
wapens. Ik noem de nota over de 
controle op de naleving van een 
totaalverbod, die de Nederlandse 
delegatie de afgelopen maand 
indiende op de ontwapeningsconfe-
rentie. Die nota kwam op een zeer 
goed moment, na de recente toezeg-
ging van de Sovjet-Unie, dat zij bereid 
was inspecteurs toe te laten op haar 
grondgebied. 

Ik zou graag een reactie hebben van 
de minister op berichten, onder 
andere in de NRC van 26 maart, over 
de houding van de Verenigde Staten 
op dit punt. Er zijn berichten over 
verzet in Amerikaanse defensiekringen 
tegen het verdrag waarover nu al 
zolang wordt gepraat. 

Ook ik vraag hoe het staat met de 
NAVO-consultaties. Ook ik ben 
benieuwd hoe het staat met de intrek 
van het voorbehoud bij het Geneefse 
protocol. Is bij de consultaties gebleken 
dat bondgenoten zwaarwegende 
argumenten hebben tegen eenzijdige 
intrekking en, zo ja, welke zijn deze 
argumenten dan? Zo nee, kan de 
Kamer dan op zeer korte termijn een 
regeringsbeslissing op dit punt 
verwachten? Ook mijn fractie vindt 
het t i jd, dat dit voorbehoud wordt 
ingetrokken. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
naar aanleiding van het gebruik van 
chemische wapens in de oorlog 
tussen Irak en Iran. Ik heb begrepen 
dat de regering bereid is, binnenkort 
een lijst van chemische stoffen te 
publiceren waarvoor voortaan een 
exportvergunning nodig is. Ik vraag 
mij af of die vergunning voldoende is. 
Is het mogelijk, de voor de wapenex-
porten in het algemeen gebruikte 
criteria ook toe te passen op deze 
stoffen, althans de meest specifieke 
ervan? Ik vind dat wi j , als wij ons druk 
maken over een verdrag inzake 
chemische wapens, al het mogelijke 
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Beckers-de Bruijn 

moeten doen om elke medewerking 
aan het feitelijke gebruik van die 
wapens te voorkomen. 

D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De Romeinen zeiden 
reeds met minachting: 'Men voert de 
oorlog met wapens en niet met 
vergif'. Door de moderne technologie 
is het probleem helaas veel ernstiger 
dan in hun ti jd. Het gaat niet meer om 
een paar gifmengers, maar om 
massaproduktie. Chemische wapens 
zijn thans een grote bedreiging van de 
veiligheid van West-Europa. De 
Sowjet-Unie heefteen ruim achtvoudig 
overwicht op de NAVO op dit gebied. 
Een aanmerkelijk deel van de Sowjet 
artilleriemunitie en raketlandingen is 
gevuld met strijdvergiften. 

Dit onderwerp is jarenlang door de 
NAVO verwaarloosd wegens de 
afschuwwekkendheid. Sinds 1975 zijn 
in Laos, Cambodja, Afganistan, 
Vietnam en Ethiopië zeker 10.000 
mensen door chemische wapens om 
het leven gebracht. Het gebruik van 
tabun- en mosterdgas door Irak 
vestigt wederom de aandacht op deze 
wapens. Zoals de VVD al vaker heeft 
bepleit, dient inzake deze wapens 
naar volstrekte ontwapening te 
worden gestreefd. 

Het kritieke punt voor de afsluiting 
van een goed verdrag inzake algehele 
chemische ontwapening is de controle. 
De Sowjet-Unie heeft die tot nog toe 
gehinderd. Een lichtpunt is dat dit 
land wel de vernietiging onder de 
controle wil laten vallen. Die controle 
dient zich echter ook uit te strekken 
tot alle voorraden en produktiefacilitei-
ten, waar nieuwe wapens zouden 
kunnen worden aangemaakt. Ook 
dienen controlebepalingen te worden 
gehecht aan het verdrag van 1972 
tegen biologische en toxinewapens. 
Ziet de minister van Buitenlandse 
Zaken mogelijkheden voor het 
laatste? 

De zeer actieve Nederlandse rol in 
het overleg in Genève over chemische 
wapens verdient hulde. Zolang er nog 
geen volledige chemische ontwape-
ning is, moeten de Nederlandse 
strijdkrachten echter worden be-
schermd tegen de inzet van dergelijke 
wapens. De Sowjet-Unie heeft haar 
chemische wapens volledig geïnte-
greerd in de militaire taktiek. Een 
chemische aanval bij het begin van 
een Blitz-offensief is waarschijnlijker 
dan de inzet van nucleaire wapens. 
Door een chemische inzet kan de 
NAVO militair op een aantal kritieke 
plaatsen worden verlamd. 

In tegenstelling tot nucleaire 
wapens kan men zich tegen chemische 
wapens goed beschermen. Indien het 
Westen die bescherming goed regelt, 
is het voor de Sowjet-Unie duidelijk 
dat inzet van chemische wapens niet 
effectief zal zijn. Die bescherming is 
puur defensief en kan op geen enkele 
manier als een bedreiging van de 
Sowjet-Unie worden voorgesteld. 

Het is zeer te waarderen, dat de 
minister van Defensie meer oog toont 
voor de chemische bescherming dan 
sommige van zijn voorgangers. In de 
Defensienota 1984 is voorzien in de 
opheffing van de gebreken in de 
komende jaren, vooral in de sfeer van 
de persoonlijke bescherming. Toch 
heb ik nog een aantal vragen. 

Welke maatregelen worden geno-
men om de geoefendheid onder 
chemisch besmette condities te 
verbeteren? Hoeveel vacatures voor 
de NBC-officiersfuncties zijn er? Hoe 
stelt de minister zich voor de nog 
bestaande gebreken ter zake van 
alarm-, detectie- en ontsmettingsappa-
ratuur op te lossen? Wordt bij de 
aanschaf van nieuw materieel steeds 
op de chemische bescherming gelet? 

Het kabinet dient ook bij de civiele 
verdediging en de rampenbestrijding 
de nodige aandacht aan gifgas te 
schenken. De VVD zal derhalve bij het 
toekomstige debat over de rampenwet 
en de brandweerwet erop terugkomen 
en verzoekt de regering het onderwerp 
in de Nota civiele verdediging grondig 
te behandelen. 

Mijnheer de Voorzitter! De vorige 
week heeft de Amerikaanse regering 
een ontwerp-verdrag tot algehele 
chemische ontwapening ingediend. 
Het is een voortreffelijk initiatief. De 
Sowjet-Unie had het echter al verwor-
pen, voordat men de tekst had 
kunnen lezen. 

De Sovjet-reactic was, dat Amerika 
ervan werd beschuldigd, chemische 
wapens in Afghanistan te gebruiken. 
Het is het bekende patroon van de 
dief, die betrapt is en die de getuige 
van de diefstal beschuldigt. De 
Amerikaanse reactie op het gifgasge-
bruik door Irak - de export van 
produkten, die in dit verband misbruikt 
kunnen worden, werd gestopt - was 
zeer verstandig. Het initiatief van 
minister Van den Broek om in de EG 
de uitvoer van grondstoffen voor 
chemische wapens aan vergunning-
verlening te onderwerpen, juicht de 
fractie van de VVD eveneens toe. 

Ik zou de minister van Buitenlandse 
Zaken willen vragen, of hij het 
initiatief wil nemen om te komem tot 
een chemisch ontwapeningsverdrag 
tussen alle landen, die op betrekkelijk 

korte termijn daartoe bereid zouden 
zijn. Ik voorzie namelijk dat het 
overleg tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie nog lang gaat 
duren. Waarom dan niet begonnen 
meteen verdrag zonderde supermach-
ten? 

De steun voor de door mij geopperde 
gedachte is bij verschillende andere 
landen thans groot genoeg. 

Wij moeten voorkomen dat chemi-
sche wapens de kernbom van de 
armen worden en dat hun verspreiding 
en gebruik in de derde wereld onaf-
wendbaar wordt. Tegen landen, die 
chemische wapens gebruiken, dient 
krachtig geprotesteerd te worden 
zodat de gebruiker altijd grote 
politiek-morele schade lijdt. Om dit 
protest te laten horen, leg ik de 
Kamer, mede namens de fracties van 
PvdA en CDA, een motie voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Voorhoe-
ve, De Kok en De Waart wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

veroordeelt ten scherpste het gebruik 
van chemische wapens door Irak in de 
oorlog tegen Iran; 

verwerpt voorts de inzet van dergelijke 
wapens die heeft plaatsgevonden in 
Vietnam, Laos, Cambodja, Jemen, 
Afghanistan en waarschijnlijk Ethiopië; 

roept de regering op, haar streven 
naar een verdrag tot algehele, 
gecontroleerde chemische ontwape-
ning krachtig voort te zetten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(17 858). 

D 
De heer De Kok (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tot onze spijt wint het 
onderwerp, dat thans aan de orde is, 
steeds meer aan actualiteit. De 
afgelopen tien, vijftien jaar is het 
taboe, dat gold ten aanzien van de 
inzet van chemische wapens, vele 
malen doorbroken. Nog onlangs 
hebben wij op de televisie kunnen 
zien hoe de Iraakse leiders over 
chemische oorlogsvoering denken. Er 
is thans in de wereld een ontwikkeling 
gaande, die van het Geneefse protocol 
van 1925, dat een verbod op inzet van 
chemische wapens inhoudt, een dode 
letter dreigt te maken. 

Het vorige jaar hebben wi j over 
deze problematiek met de regering 
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De Kok 

van gedachten gewisseld. De regering 
gaf toen aan dat veiligheid méér is 
dan militaire logica alleen. De fractie 
van het CDA onderschrijft dit stand-
punt. Zij wijst het gebruik van chemi-
sche wapens af, niet alleen in het licht 
van het genoemde protocol maar ook 
in relatie tot haar inspanningen op het 
terrein van de wapenbeheersing. 
Bovendien wenst zij chemische 
wapens in het afschrikkingsevenwicht 
geen rol toe te kennen. Voor ons zijn 
een goede chemische bescherming 
en een optimale conventioneel-nucle-
aire afschrikkingsmacht voldoende. 

Beide grootmachten, de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie, hebben het 
tot stand komen van een verdrag tot 
nu toe in de weg gestaan. Het weder-
zijdse wantrouwen tussen beide 
staten blokkeerde iedere toegevend-
heid. 

De verificatie bleef het grootste 
struikelblok. Ik teken hierbij echter 
aan, dat de Verenigde Staten tussen 
1969 en 1981 in hun beleid met 
betrekking tot de produktie van 
nieuwe chemische wapens zeer 
terughoudend zijn geweest. Dat kan 
bepaald niet worden gezegd van de 
Sovjet-Unie. 

Als de voortekenen niet bedriegen, 
is er sinds korte tijd reden tot enig 
optimisme. De Amerikaanse vice-pre-
sident Bush zal immers de volgende 
week de Geneefse ontwapeningscon-
ferentie een ontwerp-verdrag voorleg-
gen voor een wereldwijd verbod op 
produktie, bezit en gebruik van 
chemische wapens. Door beide 
grootmachten zijn nu concessie 
gedaan. 

Natuurlijk kan een cynicus op de 
Sovjet-concessie weer het nodige 
commentaar leveren. Wat is nu 
precies 'inspectie ter plaatse'? 
Voorzover nu bekend is, wil de 
Sovjet-Unie alleen inspectie toestaan 
op de plaats waar de voorraden 
eventueel zullen worden vernietigd. 
Bij kritiek hierop moeten wij goed in 
het oog houden dat de eis van 100% 
verificatie-garantie het tot stand 
komen van een verdrag zeker zal 
blokkeren. Daarom zijn wij op de 
inhoud van het Amerikaanse ontwerp-
verdrag toch niet zo gerust. Uit de 
berichten blijkt, dat president Reagan 
effectieve controle eist. Daar is 
natuurlijk niets op tegen, maar als hij 
zegt daarover niet optimistisch te zijn 
en daaraan toevoegt dat de VS een 
eigen arsenaal voor vergeldingsdoel-
einden zou moeten ontwikkelen, 
wordt ons aanvankelijke optimisme 
een stuk minder. 

Het afwijzen van het ontwerp-ver-
drag door Moskou zou voor de VS 
aanleiding kunnen zijn om in 1987 op 
grote schaal binaire wapens te gaan 
produceren. De kans op een inhouds-
vol verdrag is dan voor vermoedelijk 
lange tijd verkeken. Wij verzoeken de 
regering dan ook, er bij onze Ameri-
kaanse bondgenoot op aan te dringen, 
straks in Genève tegenover de 
Sovjet-Unie geen slikken-of-stikkenpo-
litiek te voeren. Noodzakelijk is 
overigens ook, dat mede de Russen 
hun gedane concessie ruimhartig 
invullen. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over het wederkerigheidsvoorbehoud 
dat wij ten aanzien van het Geneefse 
protocol hebben gemaakt. De Neder-
landse strijdkrachten hebben geen 
chemische wapens en zullen ze, wat 
ons betreft, ook nooit krijgen! Daarom 
willen wij ook van het second use-voor-
behoud af! Verleden jaar hebben wij 
in een mondeling overleg vragen 
gesteld over de consultaties van de 
bondgenoten hierover. Hoe staat het 
daar nu mee en wat gaat de regering 
doen als de bondgenoten hun 
voorbehoud niet of nog niet willen 
loslaten? 

Tot slot nog een woord van waarde-
ring voor het voorstel van de regering 
om in EG-verband de export van 
grondstoffen voor chemische wapens 
aan een vergunningenstelsel te 
binden. Wij hopen dat het mogelijk zal 
blijken, met de EG-partners tot 
overeenstemming te komen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag beginnen met 
de heer De Kok van harte geluk te 
wensen met het feit dat hij voor het 
eerst in een plenaire vergadering het 
woord namens zijn fractie heeft 
gevoerd. Ik denk dat ik dit niet beter 
kan doen dan door de hoop uit te 
spreken dat hij binnen niet al te lange 
tijd ook zal kunnen meewerken aan de 
ratificatie van een verdrag tegen 
chemische wapens. 

Het is overigens een goede zaak dat 
de regering nu via een nota de Kamer 
heeft willen informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot het 
overleg over chemische wapens. Het 
vraagstuk van de kernbewapening is 
in onze jaren zo overheersend 
geworden dat wij bijna zouden 
vergeten dat er nog meer afschuwelijk 
wapentuig op deze wereld voorradig 
is. Waar onderhandelingen over 
kernbewapening vrijwel zijn vastgelo-
pen, is er reden temeer om dankbaar 
te zijn dat op andere gebieden althans 
enige vooruitgang aanwijsbaar is. 

Ik mag onder meer herinneren aan 
het verdrag over de milieu veranderings-
technieken dat nog niet zo lang 
geleden in deze Kamer besproken is. 
Ging het daarbij nog om potentiële 
wapens, van chemische wapens kan 
dat niet gezegd worden. In deze eeuw 
hebben wij chemische wapens meer 
dan eens gebruikt zien worden en de 
laatste berichten over de oorlog 
tussen Irak en Iran laten ook wel zien 
dat deze vorm van wapengebruik nog 
altijd niet tot de geschiedenis is gaan 
behoren. 

In de beschrijving van de situatie in 
het Warschaupact met betrekking tot 
de chemische wapens in de nota van 
de regering wordt wel duidelijk hoe 
belangrijk een goede chemische 
wapencapaciteit voor de Sovjet-Unie 
is. In het Warschaupact zijn deze 
wapens, veel meer dan bij de NAVO 
het geval is, volledig geïntegreerd in 
de krijgsmacht. Wat daar tegenover 
aan NAVO-zijde kan worden gesteld, 
is weinig indrukwekkend. 

Zelfs op het terrein van de protectie-
maatregelen tegen chemische 
wapens lijkt er tussen de NAVO-landen 
weinig coördinatie te zijn. Gelet op de 
Russische capaciteit ter zake was het 
dan ook niet zo bevreemdend om een 
viertal jaren geleden generaal Rogers 
een pleidooi te horen voeren voor een 
vergroting van de afschrikkingsmacht 
door middel van chemische wapens, 
maar ik ben geneigd om die opmerking 
van destijds vooral te zien als pressie 
voor een snelle totstandkoming van 
een effectief chemische wapenver-
drag. Ik heb tenminste niet de indruk 
dat de NAVO daarna ijlings de 
chemische wapenvoorraad is gaan 
vergroten. 

Ter beoordeling is nu primair de 
Nederlandse houding en de Neder-
landse inspanning te Genève. Zoals 
bij vorige wapenverdragen, meen ik 
ook nu te kunnen constateren dat de 
Nederlandse regering een constructie-
ve inbreng levert bij de besprekingen 
van de ontwapeningscommissie in 
Genève. Het zou gelet op de huidige 
gespannen relatie tussen Oost en 
West belangrijk zijn om een verdrag 
inzake chemische wapens te kunnen 
sluiten. Nog afgezien van de eigen 
merites van zo'n verdrag zou het een 
positieve invloed kunnen hebben op 
de onderhandelingen over kernwa-
pens. 

Ik lees in de nota dat het voor een 
goede naleving van een verdrag 
inzake chemische wapens noodzakelijk 
is dat er een goede definitie van het 
toepassingsbereik van zo'n verdrag 
wordt opgesteld, dat er een redelijk 
systeem van verificatie wordt ontwik-
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keld en dat er een toereikend systeem 
van protectiemaatregelen wordt 
opgezet. 

Dit laatste lijkt wat onlogisch, want 
uit de nota zou men kunnen opmaken 
dat de Nederlandse regering protectie-
maatregelen te allen tijde noodzakelijk 
acht, dus ook als er een effectief 
verdrag inzake chemische wapens tot 
stand zou komen, waarin wordt 
voorzien in zelfs het vernietigen van 
de bestaande voorraden. Toch geloof 
ik dat een toereikend systeem van 
protectiemaatregelen noodzakelijk 
blijft. Het staat immers nu al vast, dat 
eventuele controle-afspraken in een 
verdrag niet waterdicht zullen zijn. 
Ook is het goed om niet de ogen te 
sluiten voorde realiteit in het Oostblok, 
waar de chemische bewapening zo'n 
essentieel element vormt. 

Hoe ver zal naar het oordeel van de 
regering de toepassing van zo'n 
verdrag moeten reiken? Bij de 
knelpunten die in de nota worden 
genoemd, wordt ook gewezen op het 
eventueel verbieden van alle specifieke 
organisatorische voorbereidingen, 
zoals instructies, oefeningen en 
dergelijke. Meent de regering dat 
zulke zaken in een verdrag geregeld 
zouden moeten worden? 

Ik acht het juist dat de regering de 
mogelijkheid onderzoekt om het 
voorbehoud van wederkerige nale-
ving, dat in 1925 bij het protocol van 
Genève door de Nederlandse regering 
is gemaakt, in te trekken. Terecht 
wordt er overigens in de nota op ge-
wezen, dat dit voorbehoud materieel 
geen enkele betekenis meer heeft, nu 
Nederland geen chemische wapens 
op het eigen grondgebied en bij de 
eigen strijdkrachten meer accepteert. 
Intrekking van het voorbehoud is dan 
ook een politiek sluitstuk. Een jaar 
geleden verwachtte de minister al dat 
de NAVO-consultatie nog enkele 
maanden zou vergen. Ik ben benieuwd 
naar de stand van zaken op dit punt. 

Ten slotte ben ook ik benieuwd naar 
nadere informatie over hetgeen deze 
week in Europees verband is bespro-
ken over de verkoop van grondstoffen 
voor chemische wapens. Wat zijn de 
kansen op Europees niveau en wat 
bedoelt de minister met de wat vaag 
uitgesproken hoop - als ik persberich-
ten goed begrepen heb - op maatre-
gelen op nationaal niveau? 

D 
De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Voorzitter! Chemische wapens 
vormen een ernstige bedreiging voor 
de mensheid. Ik geloof dat het goed is 

dat wi j daar eens bij stilstaan in een 
discussie over het probleem van de 
nucleaire bedreiging. Wij zijn allen 
opgeschrikt door de recente berichten 
over de oorlog tussen Iran en Irak. Het 
is goed dat er een motie van de drie 
grote partijen is waarin dit alles wordt 
verwoord. Die motie spreekt me aan. 

Naar het oordeel van mijn politieke 
groepering voert Nederland op dit 
terrein een uitstekende politiek, zowel 
structureel als incidenteel. Wat het 
structurele betreft denk ik aan het 
voorzitterschap van de werkgroep 
chemische wapens in Genève. Wij 
appreciëren het zeer dat daarvoor een 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken 
beschikbaar is gesteld. Ik denk ook 
aan het werkdocument over de 
controle op een verdrag dat de 
Nederlandse regering in Genève heeft 
ingediend. 

Mocht er nu op betrekkelijk korte 
termijn geen overeenstemming 
tussen de grote twee kunnen worden 
bereikt, dan rijst de vraag, of niet een 
tweede weg, parallel daaraan, zou 
kunnen worden gevolgd. De suggestie 
van de woordvoerder van de VVD-frac-
tie om het dan maar eens te proberen 
met landen die op dit punt eensgezind 
zijn, sprak mij in dit verband aan. 

Een centraal punt is de verificatiepro-
blematiek. Het schijnt dat een oplos-
sing daarvan wat dichterbij gekomen 
is door enige versoepeling van het 
Russische standpunt. Hoewel meer 
inschikkelijkheid natuurlijk gewenst is 
- er moet overal inspectie zijn - lopen 
we misschien toch het risico dat het 
betere de vijand van het goede wordt. 
Ik vraag de regering dan ook, hoe zij 
oordeelt over de huidige bereidheid 
van de Sovjet-Unie ter zake van 
inspectie ter plaatse. 

De Verenigde Staten van Amerika 
hebben blijkens persberichten 
aangekondigd, een nieuw initiatief te 
zullen nemen. Kan daarover al enige 
nadere informatie worden verschaft? 
Klopt het wel helemaal, zoals in dit 
debat door een collega werd opge-
merkt, dat de Sovjet-Unie er eigenlijk 
alleen maar negatief op heeft gerea-
geerd? Indien mijn informatie juist is, 
zou de ambassadeur van de Sovjet-
Unie in Genève eerder een wat 
afwachtende houding hebben aange-
nomen. Daarovergraag enige informa-
tie. 

Ik ben buitengewoon verontrust 
over het arsenaal dat de Sovjet-Unie 
aan chemische wapens heeft. Ik ben 
echter ook verontrust over de ontwik-
kelingen in de Verenigde Staten van 
Amerika met betrekking tot het 
binaire wapensysteem. Kan de 
regering mij mededelen hoe de stand 

van zaken op dit punt op het ogenblik 
is in de Verenigde Staten van Amerika? 

Een woord van waardering wi l ik 
ook uitspreken voor het initiatief dat 
de regering heeft genomen in het 
kader van de Europese Gemeenschap. 
Ik waardeer het zeer, dat onze minister 
van Buitenlandse Zaken daar sugges-
ties, misschien wel voorstellen, heeft 
gedaan. Het is een heel goed Neder-
lands initiatief. Ik las ook in de pers 
dat de Verenigde Staten van Amerika, 
dat president Reagan, op vijf chemi-
sche grondstoffen, waarvan de naam 
vrijwel niet is uit te spreken, een 
uitvoerverbod hebben geïntroduceerd. 

Dan vraag ik de regering of wi j ook 
één of meer van die stoffen uitvoeren. 
Wanneer het lang zou duren om in 
het kader van de Europese Gemeen-
schap een gemeenschapsbeleid te 
bereiken, hetgeen natuurlijk de 
uitgesproken voorkeur heeft, is er dan 
ook ruimte voor een eigen Nederlands 
beleid? Kan dat juridisch en volken-
rechtelijk? Ik denk dan vooral aan de 
bepalingen van het EG-verdrag. 

Ten slotte kom ik op de bescherming 
tegen chemische wapens. Het is 
belangrijk - ik heb dit ook gelezen in 
de Defensienota - dat er plannen zijn 
met betrekking tot de militairen. Hoe 
gaat het echter ten aanzien van de 
burgerbevolking? Kun je je überhaupt 
tegen chemische wapens redelijker-
wijs verdedigen als burgerbevolking? 
Zou de regering daarover iets wil len 
zeggen? 

Ik steun de motie van collega De 
Waart over het voorbehoud ten 
aanzien van het Geneefs Protocol en 
ook de motie van de heer Van der 
Spek daarover. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Onze fractie deelt de grote 
zorg van de regering over de nadruk, 
die de oorlogsvoorbereiding met 
offensieve chemische wapens in de 
defensie-inspanning het Warschau-
pact heeft. Daarom moet terecht alles 
in het werk worden gesteld om via 
onderhandelingen te komen tot een 
verantwoorde afspraak, die op reële 
wijze moet kunnen worden nagegaan, 
omtrent produktie en gebruik van dit 
soort wapens die ook in hun uitwerking 
niet minder verschrikkelijk zijn dan bij 
voorbeeld nucleaire wapens, waarover 
deze dagen zoveel gesproken wordt. 
Blijkt ook uit de ontwikkeling van 
NBC-wapens niet dat de mens met al 
zijn kennen en kunnen, er eerder 
slechter dan beter op is geworden, 
ondanks alle schijn van beschaving en 
wat dies meer zij? Wie wetenschap 
vermeerdert, vermeerdert smart. Zo 
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zegt de wijze Prediker. Dat geldt ook 
voor het moderne wapentuig. 

Onze fractie heeft niet veel moeite 
met de conclusies die de regering 
voorstelt en trekt. Toch is een woord 
van nuchterheid en realiteitszin op z'n 
plaats. Uit de gewisselde stukken is 
immers wel gebleken - en andere 
bronnen kunnen het bevestigen - dat 
de Sovjet-Unie volledig is toegerust 
om zowel offensief als defensief een 
chemische oorlog te kunnen voeren. 
Het is misschien wat sinister gezegd, 
maar wij denken dat het in Afghanistan 
geconstateerde gebruik wel eens een 
soort oefening in de praktijk kan zijn. 

Vooral in het Westen heeft de 
chemische industrie een hoge vlucht 
genomen. Vele stoffen kunnen pas in 
combinatie hun vernietigende 
werking krijgen. Mede in verband met 
de verontrusting die de minister van 
Buitenlandse Zaken deze dagen uitte, 
dat ook in Nederland bestanddelen 
van chemische wapens zouden 
worden geproduceerd, vragen wi j ons 
af hoe dit is na te gaan en hoe dit is te 
voorkomen. Zeker niet met in Neder-
land geproduceerde produkten 
moeten bij voorbeeld strijdende 
partijen in het Midden-Oosten of 
elders in de wereld, in staat worden 
gesteld strijdgassen en soortgelijke 
middelen in te zetten. 

De minister heeft onzes inziens 
terecht gesteld dat het vraagstuk van 
de chemische oorlogvoering bijna is 
ondergesneeuwd door de discussie 
over het kernwapenprobleem en dat 
dit ten onrechte is. Het ligt voor de 
hand dat chemische oorlogvoering 
relatief weinig financiële middelen 
vergt. Ook dit punt moet worden 
meegenomen. Dit is reden te meer om 
een wereldwijde regeling ter zake te 
treffen, waaraan iedereen zich ook 
metterdaad kan en wil houden. Ook 
hier speelt echter het wederzijds 
vertrouwen - helaas moet ik zeggen: 
het wederzijds wantrouwen - een 
grote rol. 

Wat de NAVO betreft, vindt onze 
fractie het zonder meer noodzakelijk 
dat alle strijdkrachten van de NAVO 
op zijn minst een afdoende bescher-
ming tegen dit soort wapens moeten 
hebben. Uit de stukken blijkt dat dit 
nog lang niet het geval is. Welke 
maatregelen denken de ministers te 
nemen om op een zo kort mogelijke 
termijn zo'n bescherming te verkrij-
gen? In dit kader bezien, staat of valt 
een verrassingsaanval met chemische 
wapens geheel met een al dan niet 
goede detectie, bescherming, ontsmet-
ting en medicatie. Zijn de daaraan 

gewijde passages in de schriftelijke 
stukken niet te geruststellend? Houdt 
de NAVO metterdaad rekening met 
zo'n conflict? 

Onze fractie wijst er nog op dat 
deze wapens uitsluitend tegen de 
mens zijn gericht en dat zij het 
materieel intact laten. Ook dat 
element wordt toch wel in de besluit-
vorming betrokken? 

Ook onze fractie meent dat alleen in 
NAVO-verband een intrekking door 
Nederland van het voorbehoud van 
25 mogelijk is. Dat voorbehoud heeft 
alles te maken met de noodzaak van 
verdediging en afschrikking. De 
consultaties van bondgenoten zullen 
inmiddels zijn voortgezet. Wat is tot 
nu toe het resultaat daarvan? Voeren 
de ontwikkelingen van de laatste 
maanden toch tot de conclusie dat wi j 
ter wille van een geloofwaardige 
afschrikking niet ontkomen aan een 
aan de ontwikkelingen binnen het 
Warschaupact aangepast antwoord, 
ook in deze reeks van wapens? 

Uit de Defensienota blijkt dat in de 
planperiode voldoende ruimte zit om 
een redelijke bescherming te bieden. 
Ook TNO kan een bijdrage leveren in 
het kader van de uitwerking van een 
verdrag op dit gebied. Onze fractie 
ondersteunt dat gaarne, maar de 
band met de realiteit moet wel blijven 
bestaan, ook al prefereren ook wi j een 
politieke boven een militaire oplossing. 

In dat kader moet echter wel een 
afweging worden gemaakt tussen 
enerzijds de vrede, vrijheid en 
gerechtigheid die, overigens met alle 
feilen, in het Westen en in ons land 
nog worden gevonden en anderzijds 
de geestelijke en materiële gevolgen 
die een totalitair systeem en een 
atheïstische ideologie met zich 
brengen. Ter wille van het eerste zal 
een verantwoord defensiebeleid op 
alle gebied nodig zijn. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de woordvoerders 
voor hun bijdrage en met name voor 
de waardering die ik daarin heb horen 
doorklinken voor het Nederlandse 
beleid voor zover dat ook recentelijk 
ook weer tot uitdrukking is gebracht. 
Het geeft blijk van een bijzonder grote 
zorg van hetgeen zich op chemisch-wa-
pengebied afspeelt, zeker niet in het 
verre verleden, maar in het recente 
verleden. Ik denk daarbij uiteraard aan 
het feit dat onomstotelijk is vastgesteld 
dat in ieder geval in de oorlog tussen 

Irak en Iran chemische wapens zijn 
gebruikt. 

Ook de heer Voorhoeve heeft een 
aantal voorbeelden genoemd van 
situaties waarbij er een zeer sterk 
vermoeden bestaat dat ook daarbij 
chemische wapens zijn ingezet. Mede 
namens de collega van Defensie kan 
ik dan ook zeggen, dat de zorg van de 
Nederlandse regering zich inderdaad 
in allereerste instantie richt op het 
verder blijven ijveren voor het tot 
stand komen van een algeheel 
verbod, niet alleen op het gebruik, 
maar ook op de produktie en opslag 
van chemische wapens. 

Zoals vanmiddag in deze Kamer 
ook nog eens is gereleveerd, is 
Nederland op dat punt in de Ontwa-
peningsconferentie in Genève 
bijzonder actief, bekleedt het voorzit-
tersschap van een werkgroep daar en 
heeft een werkdocument geprodu-
ceerd inzake controle op de naleving 
van het chemische-wapenverbod. In 
het verlengde van dit algehele streven 
heb ik onlangs, afgelopen maandag, 
in de Europese ministerraad het 
initiatief genomen om te komen tot 
een controle op de uitvoering van 
'gevoelige' grondstoffen, grondstoffen 
die kunnen worden gebruikt voor de 
aanmaak van chemische strijdgassen. 

Alle woordvoerders hebben 
gesproken over het alomvattende 
chemisch ontwapeningsverdrag 
waaraan in Genève wordt gewerkt. 
Een aantal hebben gevraagd naar de 
stand van zaken daarbij. De Verenigde 
Staten hebben aangekondigd op 18 
april aanstaande met een ontwerp te 
komen voor een alomvattend che-
misch ontwapeningsverdrag. 

Als ik wel ben ingelicht, zal vicepre-
sident Bush dat ontwerp-verdrag zelf 
in Genève gaan introduceren. Ge-
vraagd is naar de reactie van de 
Sovjet-Unie daarop. Die zal onder alle 
omstandigheden wat prematuur 
moeten heten, omdat de inhoud van 
dit nieuwe ontwerp nog niet bekend 
is. Desalniettemin hebben mij uit 
Moskou berichten bereikt van een 
zeker scepsis tegenover dit komende 
ontwerp-verdrag, zij het dat de 
Sovjet-Russische vertegenwoordiger 
in Genève een wat voorzichtiger 
houding heeft aangenomen, namelijk 
een min of meer afwachtende houding. 

Zoals ook hier vanmiddag is 
gesignaleerd, is er zeker in de afgelo-
pen maanden voortgang geboekt en 
zijn er ook van de zijde van de 
Sovjet-Unie bepaalde concessies 
gedaan, met name op het punt van de 
verificatie. Meer in het bijzonder 
verwijs ik daarbij naar de vraag van 
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de heer Scholten, of het juist is dat nu 
ook, voor het eerst eigenlijk, inspectie 
ter plaatse door de Sovjet-Unie wordt 
goedgekeurd. Het antwoord op deze 
vraag luidt dat dit inderdaad het geval 
is, voor zover het de controle op de 
vernietiging van voorraden ter plaatse 
betreft. 

In het verlengde van het chemisch 
ontwapeningsverdrag zijn nog een 
aantal andere vragen gesteld. De heer 
Schutte vroeg of het algeheel chemisch 
ontwapeningsverdrag ook zal voorzien 
in maatregelen gericht op het voorko-
men van organisatorische voorberei-
dingentot hetgebruikvangassen. Hier-
over is eerder al in Genève gediscus-
sieerd. Ik meen dat op dit punt 
Zweden bepaalde voorstellen heeft 
gedaan. Wij staan daar uiteraard 
volstrekt achter, maar ontveinzen ons 
niet dat het, zeker als het gaat om de 
verificatie, als het gaat om de controle 
op het treffen van voorbereidingen, 
zeker als het gaat om organisatorische 
voorbereidingen, op zich zelf natuurlijk 
altijd een erg ingewikkelde zaak zal 
blijven. 

Voorzitter! Door de heren Voorhoeve 
en Scholten is gevraagd of het het 
overwegen waard is om, in afwachting 
van de totstandkoming van een algeheel 
chemisch ontwapeningsverdrag, 
wellicht te komen tot een verdrag 
tussen een meer beperkt aantal staten 
in de vooronderstelling dat wellicht 
de onderhandelingen tussen de 
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten 
nog zo lang in beslag nemen dat het 
goed zou zijn met gelijkgezinden 
reeds tot een dergelijk verdrag te 
komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zet daar 
toch een klein vraagteken bij omdat, 
gezien de voortgang die op dit 
moment in Genève mogelijk is 
gebleken bij het bereiken van een 
verdrag waaraan ook de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie deelnemen, 
ik mij afvraag of het als wenselijk 
moet worden beschouwd deze 
onderhandelingen, die uiteindelijk het 
meest wenselijke doel beogen, nu te 
doorkruisen met een daarvan in feite 
losstaand initiatief. 

Het streven dient er mijns inziens 
werkelijk op gericht te blijven, te 
komen tot een wereldwijd, alomvat-
tend verdrag. Ik denk dat een dergelijke 
actie op dit moment, juist gezien ook 
de meer specifieke Nederlandse 
betrokkenheid bij de totstandkoming 
van een alomvattend verdrag - ook 
alomvattend geografisch in feite - zal 
worden begrepen als wij nu vervolgens 
onze energie ook nog zouden gaan 

richten op een poging, tussen een 
meer beperkt aantal staten tot 
overeenstemming te komen; te meer, 
daar toch eigenlijk ook vaststaat dat 
de grote bezitters en producenten van 
chemische wapens nu juist de 
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten 
zijn. 

Ik ben best bereid het nog eens 
nader te overwegen, maar dit is mijn 
eerste reactie. 

Dan, Voorzitter, hebben alle woord-
voerders gesproken over het wederke-
righeidsvoorbehoud bij het Geneefse 
protocol van 1925 en hebben zij 
herinnerd aan uitspraken van de 
minister van Defensie en mijzelf in 
eerder overleg met de Kamer - ik 
meen laatstelijk op 13 april 1983 
- over de mogelijke intrekking van het 
Nederlandse wederkerigheidsvoorbe-
houd, waarvan wij ons toen ook in 
beginsel voorstander hebben getoond 
en waarvan wij toen ook gezegd 
hebben -zoals ookte doen gebruikelijk 
in dit soort situaties - graag de 
bondgenoten daarover te willen 
raadplegen. Door praktisch alle 
woordvoerders is gevraagd naar de 
uitkomst van die consultaties. 

Die consultaties zijn - op een van 
de zeven of acht betrokken landen 

I na - thans afgerond en de antwoorden 
daarop zijn allemaal, zonder uitzonde-
ring, negatief. Als ik in antwoord op 
een vraag van mevrouw Beckers een 
algemene indruk zou moeten geven 
van de bezwaren die er leven, dan 
spitsen die zich vooral toe op de 
recente ontwikkelingen in Genève waar 
duidelijk voortgang wordt geboekt ten 
aanzien van het chemisch ontwape-
ningsoverleg; men beschouwt een 
dergelijke eenzijdige actie als een 
doorkruising. Ten tweede merkt men 
op dat een dergelijke stap aan 
Sovjet-zijde de onjuiste indruk zou 
kunnen wekken dat er eigenlijk geen 
bezorgdheid bestaat over de dreiging 
die uitgaat van het grote Sovjet-poten-
tieel. 

Dus, mijnheer de Voorzitter, als de 
collega van Defensie en ikzelf eigenlijk 
aan de Kamer voorhouden dat wij het 
huidige tijdstip niet opportuun achten 
om tot intrekking te komen, dan heeft 
dat natuurlijk te maken met de ronduit 
negatieve reacties van de bondgeno-
ten in dit opzicht, maar ook met onze 
eigen afweging dat op dit ogenblik 
daarvoor het moment weinig gelukkig 
gekozen lijkt met het oog juist op de 
ontwikkelingen die in Genève aan de 
gang zijn. 

Het heeft ook te maken met onze 
eigen afweging dat het moment 
weinig gelukkig gekozen lijkt, gezien 

de ontwikkelingen in Genève. Wij 
geven er de voorkeur aan, deze 
beslissing nog enige tijd aan te 
houden en af te wachten hoe de 
situatie in Genève zich ontwikkelt. 
Daarnaast moeten wij in contact 
blijven staan met de desbetreffende 
bondgenoten om te bezien of op een 
later tijdstip met een gezamenlijke 
actie dit voorbehoud kan worden 
ingetrokken. Mocht de situatie in 
Genève daartoe aanleiding geven, 
dan kan alsnog besloten worden tot 
eenzijdige intrekking. Ook kan worden 
besloten om met een geringer aantal 
landen het voorbehoud te handhaven. 

Mevrouw Beckers en anderen 
hebben gevraagd naar een eventueel 
op te stellen lijst. Ik heb het nu over 
mogelijke maatregelen in EG-verband 
of nationaal ten aanzien van de 
controle op de uitvoer van gevoelige 
stoffen. Mevrouw Beckers heeft 
gevraagd of dat een lijst van produkten 
wordt. Anderen hebben gevraagd of 
de Verenigde Staten al zo'n lijst 
hebben opgesteld en of de daarop 
voorkomende produkten ook door 
ons op een afzonderlijke lijst worden 
gezet. 

Ik wil eerst ingaan op een vraag van 
de heer De Waart die vroeg of het 
hierbij alleen ging om mogelijke 
betrokkenheid van de chemische 
industrie dan wel van aannemers, bij 
de bouw van installaties voor het 
vervaardigen van chemische strijdgas-
sen. Ik stel er prijs op uitdrukkelijk te 
verklaren dat de regering geen enkele 

r aanleiding heeft, ervan uit te gaan dat 
door het Nederlandse bedrijfsleven 
bewust wordt geleverd ten behoeve 
van de produktie van chemische 
wapens. Daartoe bestaat geen enkele 
aanleiding. 

Als wij ons zorgen maken, dan is 
dat omdat er leveranties plaatsvinden 
van chemische grondstoffen die zich 
ook lenen voor toepassing in chemi-
sche strijdgassen, maar die allerlei 
alternatieve aanwendingsmogelijkhe-
den kennen en die dan ook in het 
normale verkeer vrij verhandeld 
kunnen worden zonder dat daarop 
enige vorm van verbod of enige vorm 
van controle bestaat. 

Mevrouw Beckers heeft gevraagd of 
eventuele te nemen maatregelen 
vergeleken kunnen worden met wat 
wij doen bij wapenexport. Ons is het 
er inderdaad om te doen een aantal 
gevoelige chemische grondstoffen die 
zeer geschikt lijken voor de produktie 
van chemische wapens, onder te 
brengen op een lijst en aan een 
vergunning onderhevig te maken. Het 
ministerie van Economische Zaken 
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kan dan in eerste instantie toetsen of 
inderdaad het risico van een 'verkeerde 
bestemming' bestaat. Ik geef toe dat 
dit niet gemakkelijk na te gaan is. 

Naar wij hebben vernomen, doen 
de kwantiteiten die in Europa circule-
ren op zijn minst vermoeden dat voor 
die specifieke stoffen een andere dan 
de normale, gangbare toepassing 
wordt voorzien. Ik wil een enkel 
voorbeeld noemen. Men kan een 
grondstof aanwenden voor het verven 
van dameskousen, maar als deze in 
honderden tonnen tegelijk wordt 
besteld, dan wordt die toepassing op 
zijn minst wat minder waarschijnlijk. 
Men kan allicht de bijgedachte krijgen 
dat een andere eindbestemming in de 
bedoeling ligt. 

De heer Scholten heeft gevraagd of 
ook nationaal een regeling getroffen 
kan worden. Anderen hebben hun 
zorg erover uitgesproken dat overeen-
stemming in communautair verband 
te lange tijd zou vergen waardoor 
kostbare tijd verloren zou gaan. De 
Tien hebben afgesproken om zo snel 
mogelijk lijsten uit te wisselen ten 
aanzien van die stoffen waarvan het 
gevoel bestaat dat deze aan controle 
dienen te worden onderworpen. 

Daarnaast zal in communautair 
verband worden nagegaan of een 
communautaire maatregel tot de 
mogelijkheden behoort. Een ieder 
heeft zich het recht voorbehouden om 
eventueel bij te veel verstrijken van 
tijd, nationale maatregelen te nemen, 
zo ook Nederland. Wij komen op geen 
enkele wijze in strijd met Benelux-be-
palingen dan wel met de bepalingen 
van het EG-verdrag, omdat wij ons 
ervan hebben verzekerd dat er tussen 
de Tien absolute overeenstemming 
bestaat over de wenselijkheid om te 
komen tot deze vorm van controle. 

De methodiek waarop de controle 
plaatsvindt, namelijk via een nationale 
maatregel dan wel via een maatregel 
van communautair recht, is van 
ondergeschikt belang geworden. Wij 
behoeven niet te vrezen op enigerlei 
manier te worden aangesproken op 
overtreding van verdragsbepalingen 
ter zake. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Is die wenselijkheid voldoende? 

Minister Van den Broek: De noodza-
kelijkheid zelfs! Wij hebben op een 
gegeven ogenblik gewezen op de 
noodzaak om te komen tot deze vorm 
van controle. Wij hebben ook uitdruk-
kelijk gevraagd of, in het geval een 
communautaire maatregel om welke 
reden dan ook hier niet tot de moge-

lijkheden zou behoren, er bij de 
partners enig bezwaar bestond tegen 
nationale maatregelen dan wel 
maatregelen van een geringer aantal 
landen te zamen, ook op nationale 
basis. Er is door niemand bezwaar 
tegen gemaakt. De Tien zijn uiteraard 
der zaak meester over hun eigen 
besluiten. Als zij samen vaststellen 
dat een dergelijke controle goed is, 
maar enige vrijheid wensen te laten in 
de uitwerking daarvan per nationale 
lid-staat, kan daar juridisch of formeel 
moeilijk enig bezwaar tegen worden 
ingebracht. 

De heer Van der Spek (PSP): Ik heb 
nog een vraag over de toetsing. Het 
probleem dat bepaalde stoffen voor 
verschillende doeleinden bruikbaar 
zijn is natuurlijk niet specifiek voor de 
chemische wapens. Dat is ook bij 
elektronica het geval wat al dan niet 
militair gebruik betreft. 

Wil je goed toetsen, dan moeten er 
veel gegevens zijn; niet alleen over 
het land waarheen men wil exporteren, 
maar bij voorbeeld ook over de klant 
en dergelijke. Meent de minister dat 
de regering voldoende wettelijke 
basis heeft om deze gegevens te 
kunnen opeisen van Nederlandse 
potentiële exporteurs? 

Minister Van den Broek: Als ik een 
nationale maatregel zou moeten 
nemen op dit gebied, wat overigens 
een eerste bevoegdheid is van de 
minister van Economische Zaken, zou 
naar mijn mening dezelfde methodiek 
moeten worden gevolgd als die met 
betrekking tot wapenexport. Er wordt 
een vergunning aangevraagd voor 
export naar een bestemming, waarbij 
ook de eindbestemming wordt 
vermeld. Daaruit kan direct blijken dat 
het hoogst suspect is. 

Het hoeft er niet direct uit te blijken. 
Dan kan een criterium als de omvang 
van de bestelling een indicatie ervoor 
zijn dat het een slechte zaak betreft. Ik 
meen dat het enkel onder controle 
stellen als zodanig al een waarschu-
wing is in de richting van het bedrijfs-
leven; niet omdat het Nederlandse 
bedrijfsleven zich op een of andere 
manier schuldig zou willen maken aan 
het leveren van grondstoffen voor 
dergelijke produkties, maar wel om 
gesensibiliseerd te zijn dat het bij 
bestellingen van stoffen die op een 
dergelijke lijst voorkomen zeer goed 
is zeer waakzaam te zijn en om zelf na 
te gaan of er een risico bestaat van 
verkeerd gebruik. 

Mede namens de collega van 
Defensie wens ik de heer De Kok van 
harte geluk met zijn maidenspeech. 

Hij heeft gesproken over het ontwape-
ningsverdrag waarbij hij heeft 
gevraagd bij de VS te blijven aandrin-
gen op een redelijke houding inzake 
de verificatie bij een algemeen 
ontwapeningsverdrag. Hij heeft 
daarbij opgemerkt dat je daarbij je 
eisen zo hoog zou kunnen opschroeven 
dat overeenstemming nagenoeg 
onmogelijk wordt. 

Ik kan de heer Kok zeggen dat zijn 
benadering ter zake ook die is van de 
Nederlandse regering. Wij zullen die 
weg ook blijven vervolgen. Natuurlijk 
erkent de Nederlandse regering ook 
de noodzaakvan deugdelijke verificatie 
aan beide zijden, wil men werkelijk 
tot een deugdelijk verdrag komen. 

De heer Voorhoeve heeft gevraagd 
of het denkbaar is ook aan het 
biologische-wapenverdrag controle-
maatregelen te hechten. Bij de 
totstandkoming van dat verdrag is 
door Nederland en door andere 
westerse landen gestreefd naar het 
opnemen van verificatievoorzieningen 
in dat verdrag. 

Dit is toen op bezwaren van de zijde 
van de Sovjet-Unie gestuit. Meer 
recent heeft Zweden voorstellen 
gedaan om een conferentie van de 
partijen bij het biologische wapenver-
drag bijeen te roepen om alsnog 
overeenstemming te bereiken over 
uitbreiding van het biologische 
wapenverdrag met een dergelijk 
verificatie-artikel. Naar de laatste 
stand van zaken gemeten, heeft de 
Sovjet-Unie hier echter nog steeds 
bezwaren tegen. 

Ik kan de heer Voorhoeve toezeggen 
dat Nederland uiteraard zal blijven 
streven naar opneming van een 
dergelijk artikel. Hiervoor dient zich 
wellicht een gelegenheid aan ten tijde 
van de toetsingsconferentie van het 
biologische wapenverdrag. Die 
toetsingsconferentie is voorzien in 
1985. Dit lijkt mij een goede aanleiding 
om te trachten tot de gewenste 
amendering te komen. 

De heer Scholten heeft gevraagd of 
het mij bekend is hoe het staat met de 
produktie van binaire wapens in de 
Verenigde Staten. Mij is alleen bekend 
dat voor de ontwikkeling daarvan 
inderdaad gelden zijn gevoteerd. Dit 
is nog niet het geval voor de produktie. 

Ik meen de meeste vragen te 
hebben beantwoord. Dit brengt mij 
tot een oordeel over de moties ten 
aanzien van de onderwerpen die ik 
zojuist heb behandeld. Ik kom aller-
eerst op de motie van de heer Van der 
Spek op stuk nr. 5. Daarin wordt de 
regering gevraagd onmiddellijk het 
wederkerigheidsvoorbehoud bij het 
Geneefse protocol in te trekken. 
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Gezien de argumentatie die ik eerder 
mede mamens de minister van 
Defensie gevoerd heb, om deze 
beslissing voorshands te mogen 
aanhouden, moet ik de aanvaarding 
van die motie ontraden. 

Hetzelfde geldt voor de motie op 
stuk nr. 7, ondertekend door de heer 
De Waart. Daarin wordt om hetzelfde 
gevraagd. Het spijt mij dat hij zijn 
motie wat dat betreft niet beperkt 
heeft tot dat onderwerp, maar daarin 
ook andere zeer lezenswaardige en 
nastrevenswaardige zaken heeft 
opgenomen. Ik heb daar niet alleen 
geen bezwaar tegen. 

Integendeel, ik voel mij daardoor in 
het regeringsbeleid gesterkt, omdat 
de regering wordt gevraagd in 
VN-verband voort te gaan met 
inspanningen voor een alomvattend 
verdrag en in NAVO-verband alles te 
doen om de integratie van chemische 
wapens in arsenalen te voorkomen. 

Dit zijn uit de aard der zaak aanspo-
ringen die wij graag ter harte nemen 
en als een ondersteuning van ons 
beleid beschouwen. Gezien het 
andere onderdeel van het dictum ten 
aanzien van het wederkerigheidsvoor-
behoud, moet ik deze motie tot mijn 
spijt echter ook ontraden. 

De heer Voorhoeve heeft mede 
namens de fracties van het CDA en de 
PvdA een motie ingediend over het 
veroordelen van het gebruik van 
chemische wapens. Het spreekt 
vanzelf - dit is ook uit eerder optreden 
van de regering genoegzaam gebleken 
- dat wij volledig achter die intentie 
staan en dat wi j ons graag krachtig 
achter dat protest opstellen. Ik wi l mij 
alleen de volgende opmerking 
veroorloven. In de eerste overweging 
staat: 'veroordeelt ten scherpste het 
gebruik van chemische wapens door 
Irak in de oorlog tegen Iran'. 

Ik zou hebben gekozen voor de 
formuler ing: 'veroordeelt ten scherp-
ste het gebruik van chemische 
wapens in de oorlog tussen Irak en 
Iran'. Enkele woordvoerders hebben 
eerder verwezen - ik ben hier erkente-
lijk voor - naar de Nederlandse 
inspanningen in de Veiligheidsraad 
die ten slotte geleid hebben tot een 
voorzittersverklaring over dit onder-
werp. Dit is eigenlijk voor het eerst 
gebeurd in de Veiligheidsraad, voor 
zover mij bekend is, waarbij heel 
duidelijk het gebruik veroordeeld is. 
De gebruiker is niet genoemd, omdat 
formeel gesproken deze als zodanig 
nooit is vastgesteld. Als ik deze motie 
met die aantekening verder mag 
omhelzen, dan heb ik er geen bezwaar 
tegen. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik het goed zie, liggen 
er drie onderwerpen voor mij ter 
beantwoording. Ik zal deze achtereen-
volgens aanpakken. De heer Van der 
Spek heeft enige opmerkingen 
gemaakt over het traangas. Op de 
manier zoals hij dit onderwerp 
geïntroduceert heeft, ligt dit strikt 
genomen meer op het werkterrein 
van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie, de politieministers. 

Het lijkt mij echter geen bezwaar 
om het ter zake gevoerde beleid van 
de regering, ook van de door mi j 
genoemde ministers, zoals dat ook 
een- en andermaal aan de orde is 
geweest, uiteen te zetten. Zij het dat 
het gebruik aan strikte beperkingen 
onderhevig is, de mogelijkheden van 
het gebruik van traangas voor de 
handhaving van de openbare orde 
wordt door de regering niet afgewezen. 
Het wordt onder die omstandigheden 
zelfs noodzakelijk geacht. 

Het gebruik onder die strikte 
beperkingen heeft juist een de-escale-
rend effect omdat de afwezigheid 
daarvan zou kunnen leiden tot het 
gebruiken van een zwaarder middel, 
als de zeer lichte middelen niet 
toereikend zijn. In die zin vervult het 
een nuttige functie in die situatie. Wij 
zouden het gebruik daarvan in die 
situaties niet wil len afwijzen, maar 
integendeel, wil len handhaven. 

De zaak ligt echter anders in 
oorlogssituaties. Dan is het buitenge-
woon moeilijk, met name in gevechts-
situaties, om te onderscheiden welk 
soort gas zal worden gebruikt. Om die 
reden zou het traangas in oorlogssitu-
aties gemakkelijk kunnen worden 
aangezien voor een ander chemisch 
wapen, hetgeen juist weer zou 
kunnen leiden tot een escalatie van de 
oorlog. 

Wij willen daarom de scheiding 
handhaven; wij wijzen het gebruik 
van traangas af in de oorlogs- en 
gevechtssituatie; wij wil len het 
gebruik ervan handhaven als een 
mogelijk middel van de politie voor 
de handhaving van de openbare orde. 
De aanname van de motie, die ter 
zake door de heer Van der Spek is 
ingediend, ontraad ik dan ook. 

Het tweede onderwerp betreft het 
verband tussen het vraagstuk dat nu 
aan de orde is en de civiele verdedi-
ging. Dat betreft alweer een onderwerp 
dat in de eerste plaats op het terrein 
van mijn ambtgenoot van Binnenland-
se Zaken ligt. Hij heeft niet zo lang 
gelegen toegezegd ter zake een nota 
aan de Kamer te presenteren. Ik zal 

ervoor zorgen dat de opmerkingen die 
hier zijn gemaakt, zullen worden 
verwerkt in de nota. 

Wij zullen er dan in bredere zin over 
kunnen discussiëren, dan nu het geval 
is. Het is volkomen waar dat degene, 
die weet dat een eventuele tegenstan-
derzou kunnen beschikken over 
chemische wapens, ook moet denken 
aan de effecten daarvan op de 
burgerbevolking. Het lijkt mij echter 
beter om op bovengenoemde manier 
in te gaan op dit vraagstuk. Ik zeg dit 
in reactie op opmerkingen van de 
heren Voorhoeve en Scholten. 

Vervolgens ga ik in op een punt dat 
helemaal heeft te maken met de 
Defensie-aanpak van dit vraagstuk. 
Het deed mij genoegen dat in de 
betogen van de heren Voorhoeve en 
Van Dis doorklonk dat ter zake 
onderkend is dat bij de Nederlandse 
defensie-inspanning een belangrijke 
prioriteit aan de bescherming tegen 
de uitwerking van chemische wapens 
is gegeven. Ik behoef daarbij alleen 
maar te verwijzen naar de Defensieno-
ta om een verder, uitvoerig betoog 
overbodig te maken. 

De bescherming tegen chemische 
wapens heeft verschillende kanten. Er 
is de bescherming van de individuele 
man of vrouw. De heer Voorhoeve 
heeft daaraan ook al even gerefereerd, 
zij het dat zijn vragen daarop geen 
betrekking hadden. Het is echter niet 
alleen een kwestie van het aanschaffen 
van bij voorbeeld beschermende 
pakken of beschermend schoeisel. Het 
moet eigenlijk een facet zijn met 
betrekking tot ongeveer alles wat ter 
zake wordt ondernomen. Dat gebeurt 
ook. 

Bij de instroom van de individuele 
beschermende middelen staat ook de 
geoefendheid van het personeel hoog 
op het programma, want anders heeft 
men er nog niets aan. De geoefendheid 
wordt dus in gelijke tred opgevoerd 
met de aanwezigheid van deze 
middelen. Dat wordt zeer zeker niet 
vergeten. 

Dat geldt op dezelfde manier voor 
alles betreffende de meer collectieve 
bescherming. Je zou kunnen zeggen 
dat bij ieder materieel-project - dat 
kan dus bij voorbeeld de aanschaf of 
de bouwvan een schip of de faciliteiten 
op een legerplaats betreffen - dat 
de collectieve bescherming tegen 
chemische wapens daarbij wordt 
betrokken. Dat is een vast programma-
punt dat onze aandacht blijft behouder 

Tegen de heer Voorhoeve zeg ik dat 
de alarm- en detectieapparatuur nog 
in ontwikkeling is. Zij komt wel in de 
plannen voor maar zal iets later, 
namelijk vanaf 1985 daadwerkelijk 
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kunnen worden ingevoerd. Het is niet 
vergeten en het is evenmin achterge-
steld. De fase van ontwikkeling maakt 
dat wij eerst meer aandacht konden 
geven aan de individuele en collectieve 
bescherming en dat deze apparatuur 
iets later in de plannen voorkomt. 

Vanzelfsprekend is het nodig dat er 
voldoende gekwalificeerd personeel is 
voor de opleiding. Ik kan de heer 
Voorhoeve niet precies zeggen of en, 
zo ja hoeveel, NBC-officieren er te kort 
zijn. Dat facet behoort uiteraard bij het 
geheel Wij zijn terzake zeer diligent. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 
twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister van 
Buitenlandse Zaken heeft ten aanzien 
van de moties waarin wordt gevraagd 
het wederkerigheidsvoorbehoud bij 
het Geneefse protocol van 1925 nu in 
te trekken gezegd, dat hij het moment 
niet goed vindt. Hij acht het tijdstip 
niet opportuun. Zijn redenering komt 
erop neer, dat je een broedende kip 
niet moet storen. 

Hij is van oordeel dat er veel goede 
ontwikkelingen gaande zijn en dat 
men daar niet doorheen moet fietsen. 
Ik ben van mening - dat is een 
algemeen probleem bij internationale 
ontwikkelingen - dat juist het nu 
innemen van een consequent en 
duidelijk standpunt door Nederland 
dat broeden stimuleert. Ik vind het 
dan ook teleurstellend, dat de minister 
zo heeft gereageerd. 

Hetzelfde geldt voor de reactie van 
de minister van Defensie ten aanzien 
van het traangasgebruik. Ik meen dat 
men in het algemeen kan stellen, 
zonder dat ik er nu een waardeoordeel 
over uitspreek, dat uit regelingen in 
internationale overeenkomsten op het 
gebied van wat wel en wat niet kan in 
oorlogssituaties de onuitgesproken 
consequentie voortvloeit, dat dit soort 
dingen zeker niet kunnen bij binnen-
landse conflicten, met name niet 
wanneer het gaat om één gewapende 
en één niet gewapende groep. 

Als je chemische wapens, zoals ook 
traangassen, bij oorlogvoering niet 
wilt geldt a fortiori dat je zo ook 
binnenslands niet moet gebruiken. De 
punten die gebruik enigszins begrijpe-
lijk zouden maken, namelijk de 
mogelijkheid van discriminatoir 
gebruik en meevallende effecten, 
gelden niet. Steeds duidelijker is 

geworden dat wat gebeurt zeer 
ernstig is. Ook allerhande mensen 
voor wie het niet bedoeld is worden 
getroffen. Ik verwerp derhalve die 
redenering. 

De reactie van de minister van 
Buitenlandse Zaken op mijn interruptie 
over de vraag naar een voldoende 
wettelijke basis om echt iets te doen 
wat betreft toetsing van export van 
chemische stoffen - dat is eigenlijk 
een pleonasme; 'stoffen' is voldoem 
de - die je ook kunt gebruiken voor 
het maken van chemische stri jdmidde-
len geeft aan, dat de mogelijkheid om 
er iets aan te doen buitengewoon 
zwak moet worden geschat. De 
minister heeft niet duidelijk kunnen 
maken dat er een goed instrumentari-
um is om hiertegen op te treden. 

Minister Van den Broek: Als het 
stoffen waren die maar een toepas-
singsgebied kenden kon je ze op een 
gegeven moment verbieden. Als zij 
alternatieve toepassingsmogelijkhe-
den hebben, moet er een vorm van 
toetsing zijn, zodat je de hele handel 
in die stof kunt stilleggen. 

De heer Van der Spek (PSP): Ik heb 
gevraagd of dit niet betekent dat de 
regering ten aanzien van een heleboel 
gegevens om openheid moet vragen, 
niet alleen wat betreft de eindbestenv 
ming maar ook wat betreft degene 
aan wie wordt geleverd, de klant, de 
koper, het bedrijf en hetgeen daarom-
trent bekend is. Dit soort gegevens 
zou je moeten hebben wil een 
toetsing echt enige zin hebben. Ik 
betwijfel zeer of de regering beschikt 
over voldoende wettelijke basis om 
de verstrekking van dit soort gegevens 
af te dwingen van Nederlandse 
bedrijven die exporteren. 

D 
De heer De Waart (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een enkele 
opmerking maken over het wederke-
righeidsvoorbehoud. Het is niet 
opportuun, is gezegd, en daarvoor 
worden twee redenen aangevoerd, 
namelijk de afwijzing door de 
bondgenoten en het feit dat het 
moment ongunstig is. Het argument 
van de afwijzing door de bondgenoten 
overtuigt mij niet. Ik vond de consul-
taties op zichzelf juist, maar dan meer 
in de zin om ervoor te zorgen dat 
anderen het Nederlandse voorbeeld 
volgen. Er enige tijd voor uit te 
trekken om anderen op ons spoor te 
krijgen is dan zeker acceptabel. Het 
mag niet gebeuren dat de bondgeno-
ten, die wij consulteren, een soort 
vetorecht op onze beslissing hebben. 

Wij hebben alleen die NAVO-bondge-
noten geconsulteerd, die dat voorbe-
houd nog steeds hebben. Andere 
bondgenoten hebben dat voorbehoud 
al lang niet meer. Tot welke groep 
willen wij behoren, tot de groep van 
NAVO-landen die het voorbehoud wel 
hebben of tot de groep die dat 
voorbehoud niet hebben? Wij kiezen 
voor het tweede. 

Het andere argument van de 
minister vind ik moeilijker te beoorde-
len. Ik denk dat het juist wel gunstig is 
voor de onderhandelingen in Genève 
als een land eenzijdig het voorbeeld 
geeft het voorbehoud in te trekken. Ik 
denk dat het een vertrouwenwekkende 
maatregel is, die een stap in de goede 
richting is. Kan de minister duidelijk 
maken waarom dat momentongunst ig 
is en welke de problemen kunnen zijn 
inzake de voortgang met betrekking 
tot het verdrag, dat wij allemaal 
willen? 

D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank beide bewinds-
lieden voor de beantwoording van de 
gestelde vragen. Ik wil nog enkele 
opmerkingen maken. 

Wat de vooruitzichten in Genève 
betreft, heeft de minister van Buiten-
landse Zaken zich voorzichtig optimis-
tisch uitgelaten. Ik wijs erop, dat 
vorige week woensdagavond het 
nieuwe ontwerp-verdrag door 
Amerika bekend werd gemaakt en dat 
de Sowjet-Unie de vrijdag daarop al 
negatief reageerde. Ik vrees dat vooral 
het onderwerp 'controle en inspectie' 
tot een zeer langdurig 'heen en weer' 
in Genève zal leiden. Vandaag is in 
positieve bewoordingen gesproken 
over de bereidheid van de Sowjet-
Unie, controle op de vernietiging toe 
te staan. 

Ik wijs erop, dat deze concessie zeer 
beperkt is. Het gaat namelijk om de 
controle bij de vernietigingspunten. 
Daardoor blijft de omvang van de 
voorraden volstrekt in het duister. De 
westerse schattingen omtrent die 
voorraden lopen zeer uiteen. De 
minimumschatting is 300.000 ton en 
de maximumschatting is 700.000 ton, 
wat de Sovjet-Unie betreft. Het 
wantrouwen kan alleen worden 
weggenomen als de uitgangsvoorra-
den tevens kunnen worden gecontro-
leerd. 

Ik wil daarom een suggestie doen. 
Wordt het geen tijd om, als er een 
geweldig 'heen en weer' in Genève 
komt, met een aantal gelijkgezinde 
landen, waarbij ik vooral denk aan 
landen uit deDerde Wereld, te zeggen: 
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Voorhoeve 

wij gaan vast onder elkaar zo'n 
algeheel ontwapenignsverdrag 
afsluiten? Ik vrees dat anders de 
patstelling tussen de twee grote 
mogendheden wel eens veel belang-
rijke tijd ten aanzien van de derde 
wereld verloren kan doen gaan. 

Ik merk op, dat China wellicht 
bereid zal zijn, aan een dergelijke zaak 
mee te doen, omdat de positie van dit 
land ter zake van de chemische 
wapens niet sterk verschilt van die 
van het Westen. Mijn suggestie is dan 
ook om te zijner t i jd - wellicht aan het 
eind van dit jaar - de vooruitgang in 
Genève te beoordelen en dan zonodig 
met een beperktere groep naar een 
chemisch ontwapeningsverdrag als 
'second best solution' te streven. 

D 
De heer De Kok (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de bewindslie-
den voor de duidelijke beantwoording 
van onze vragen. 

Wij hebben het vorige jaar tijdens 
een mondeling overleg de regering de 
ruimte gegeven om ten aanzien van 
het voorbehoud met de bondgenoten 
overleg te voeren. De regering zegt nu 
dat de bondgenoten dit afwijzen. Wij 
hebben niet voldoende begrepen of 
alle bondgenoten ons voorstel 
hebben afgewezen dan wel dat er 
bondgenoten zijn die er een andere 
mening over hebben. 

Wij vragen ons verder af of het 
huidige overleg in Genève het enige 
argument van de bondgenoten is op 
grond waarvan zij ons voorstel 
hebben afgewezen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het 
tijdstip thans ongunstig is om op dit 
gebied een eenzijdige actie te onder-
nemen. Echter, wij vragen ons af, 
wanneer de regering haar standpunt 
dan wèl zal bepalen. Ik herinner de 
minister aan zijn uitspraak, op 13 april 
1983 per brief gedaan. 

Hij kwam toen onze opmerkingen 
ten aanzien van het voorbehoud zeer 
welwil lend tegemoet - tenminste dat 
is onze intepretarie - en stelde dat het 
intrekken van het voorbehoud een 
politiek complement zou kunnen zijn 
van de uitspraak van de regering-Van 
Agt, gedaan op 15 juni 1982 in de 
Verenigde Naties. Die regering gaf 
aan, dat Nederland geen chemische 
wapens in de strijdmacht zou opne-
men, dat men die wapens niet zou 
produceren en dat die wapens ook 
niet op het Nederlandse grondgebied 
zouden worden gestationeerd. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. Wat betreft het 
voorbehoud inzake de wederkerigheid 
heeft de minister erop gewezen dat de 
NATO-consultaties tot nu toe negatief 
zijn uitgevallen. In eerste termijn heb 
ik gesteld dat de materiële betekenis 
van het voorbehoud voor Nederland 
zelf nihil is. Het gaat inderdaad om 
een politiek complement, zoals de heer 
De Kok heeft gezegd. 

Wil het ook politieke waarde krijgen 
in het kader van de buitenlandse 
politieke verhoudingen, dan is 
essentieel dat Nederland dit niet 
alleen doet maar gezamenlijk met de 
bondgenoten, die hetzelfde voorbe-
houd kennen. Nu daartoe aan die 
zijde geen mogelijkheden worden 
gezien, vormt dit een reden om nu 
niet een daad te stellen waarvan de 
materiële betekenis voor Nederland 
nihil is terwijl naar het oordeel van 
anderen de betekenis extern negatief 
zou kunnen zijn. 

Als eenzijdig het voorbehoud zou 
worden ingetrokken, zou in feite 
alleen nog een binnenlands-politieke 
betekenis overblijven. Het onderwerp 
is té belangrijk om dit van doorslag-
gevende betekenis te laten zijn. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even terug op 
mijn opmerking dat mijn collega van 
Defensie en ik van oordeel zijn dat het 
wederkerigheidsvoorbehoud thans 
niet moet worden ingetrokken. In dit 
verband heb ik verwezen naar de 
consultaties, die op verzoek van de 
Kamer zijn ondernomen. Ik kan de 
heer De Kok zeggen dat deze zonder 
uitzondering negatief waren, de ene 
reactie in meer, de andere in minder 
krachtige termen. 

Ik voel mij aangesproken door wat 
de heer Schutte hierover zojuist heeft 
gezegd. Wij zijn het erover eens dat 
enig materieel effect, gelet op het 
standpunt van Nederland ten aanzien 
van het gebruik van chemische 
wapens - ik denk aan de volstrekte 
afwijzing om die wapens ook maar op 
het eigen grondgebied op te slaan -
niet aanwezig is. 

Wij spreken inderdaad over een 
politiek signaal. Het is ondubbelzinnig 
juist dat, wanneer men dit signaal kan 
geven met allen die een soortgelijk 
voorhehoud hebben gemaakt, een 
maximaal effect wordt bereikt. De 
vraag blijft overigens op welk moment 
dit moet gebeuren. In ieder geval 

geldt voor de anderen dat zij het 
huidige moment niet opportuun 
achten en dat zij de ontwikkelingen in 
Genève mede in hun afwijzing 
betrekken. Dit geldt voor vijf of zes 
van de acht leden, die werden 
geconsulteerd. 

De heer De Kok heeft gelijk als hij 
stelt dat eerder de Nederlandse 
regering zich welwil lend hier tegen-
over opstelde. Ik wijs er echter op dat 
in de nota inzake de chemische 
wapens, die indertijd aan de Kamer 
werd verzonden, werd gesteld dat een 
dergelijke intrekking consultatie zou 
vergen en dat de regering voornemens 
was, de uitkomsten van die consultatie 
te betrekken bij haar afweging. Daar is 
nu het 'Genève-aspect' bij gekomen. 

Als de heer De Waart dan vraagt 
wanneer ooit dat moment zal zijn 
aangebroken en tot welke landen ik 
nu eigenlijk wens te behoren, de 
landen die het voorbehoud handhaven 
of de landen die dat hebben opgege-
ven, dan zeg ik, dat ook ik liever 
behoor tot degenen die straks het 
voorbehoud niet handhaven. Het gaat 
er echter om dat de intrekking als 
zodanig een signaalwerking heeft in 
de een of in de andere richting en dat 
ik wat dat effect betreft, een ander 
inzicht heb dan door de heer De 
Waard en bij voorbeeld ook door de 
heer Van der Spek naar voren is 
gebracht. 

De heer Voorhoeve is teruggekomen 
op zijn suggestie of bij gebreke van 
een allesomvattend globaal chemisch 
ontwapeningsakkoord inclusief de 
grootmachten het eventueel te 
beperken tot een aantal gelijkgezinden 
in afwachting van een verdrag met 
bredere aanhang. Ik geloof dat ik deze 
suggestie in die zin wil volgen dat wij 
de ontwikkelingen in Genève even 
aanzien en dan omstreeks eind dit 
jaar bekijken wat de vooruitzichten 
zijn op die doorbraak waar wi j allen zo 
reikhalzend naar uitzien. 

De heer Voorhoeve zal het toch met 
mij eens zijn dat het natuurlijk een 
gerede inspanning waard is, te 
proberen juist de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie bij een dergelijk 
verdrag te betrekken en het ook nooit 
zijn bedoeling kan zijn om via een 
afleidingsmanoeuvre de grootmach-
ten wat in de schaduw van de inspan-
ningen te laten. 

Integendeel, er moet zeker alles aan 
worden gedaan om deze grootmach-
ten erbij te betrekken. Mocht dat 
uitzicht op een allesomvattend, 
inclusief de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie, achter de horizon 
verdwijnen, dan zou de heer Voorhoe-
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Van den Broek 

ve best eens gelijk kunnen hebben 
met zijn opmerking dat wi j dan maar 
met wat minder genoegen zouden 
moeten nemen, juist om te voorkomen 
dat enigerlei vorm van proliferatie op 
dit punt om zich heengrijpt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 17.53 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over de herziene concept-
Rijksgroepsregeling werkloze werkne-
mers(18100-XV, nr. 60). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is logisch dat werklozen 
in deze tijd van langdurige en omvang-
rijke werkloosheid zeer vele mogelijk-
heden hebben om te studeren. Daar 
zijn tal van redenen voor: het kan een 
positief effect hebben op de arbeids-
marktpositie van de betrokkene, waar 
de voorwaarde geldt dat men beschik-
baar blijft voor de arbeidsmarkt; het 
kan een zinvolle vrijetijdsbesteding 
zijn en het kan een bijdrage zijn tot 
het verzachten van de schadelijke 
gevolgen van de werkloosheid. 

Zo kan iemand die gebruik maakt 
van de Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers, eigenlijk elke studie 
doen, mits daarvoor geen rijksstudie-
toelage verkrijgbaar is. Daar is één 
vervelende uitzondering op: het 
hoger beroeps- en het wetenschappe-
lijk dagonderwijs in deeltijd behoort 
niet tot de onderwijsvormen waarvoor 
je een rijksstudietoelage kunt krijgen, 
maar zo'n studie mag toch niet 
gevolgd worden door iemand in de 
RWW. 

Toch bestaat het niet dat hierbij 
ineens de argumenten verbetering 
van de arbeidsmarktpositie, zinvolle 
vrijetijdsbesteding en verzachting van 
de schadelijke gevolgen van de 
werkloosheid van onwaarde zouden 
zijn. Er ligt dan ook duidelijk iets 
geheel anders aan ten grondslag, en 
dat is in het herziene ontwerp ook 
aangegeven: de vrees bestaat dat de 
belangstelling voor dit deeltijd-dagon-
derwijs een verminderde belangstel-

ling voor het dagonderwijs tot gevolg 
zal hebben. Ik zie nu even af van de 
vraag, of deze vrees gerechtvaardigd 
is. Het zou kunnen zijn, laten we the 
benefit of the doubt maar van toepas-
sing verklaren. Maar dan nog is dat 
een kwestie die niet alleen in de 
Bijstandswet, laat staan in een 
regeling ingevolge de Bijstandswet 
kan worden opgelost, het is ten 
minste in belangrijke mate een 
onderwijsbeleidsmatige en onderwijs-
organisatorische kwestie. 

Ik hoop dat er later de gelegenheid 
zal zijn om deze zeer onbevredigende 
situatie uitgebreid uit de doeken te 
doen. Ik ben vrij goed bekend met de 
praktijk op dit gebied, over het hele 
land. Mijn fractie is dan ook van 
mening dat we deze herziene rijks-
groepsregeling op den duur niet 
kunnen laten, zoals ze is. Wij wil len de 
gang van zaken niet ophouden, maar 
wij wil len wel graag van de regering 
op korte termijn een nota over deze 
problematiek, waarbij onderwijs- en 
sociale-zekerheidsaspecten sterk 
verweven zijn. 

Ik zou deze nota graag voor het 
zomerreces behandeld willen zien en 
ik wi l in ieder geval van de staatsse-
cretaris de toezegging, dat deze 
kwestie niet op de lange baan zal 
worden geschoven met opnieuw een 
verwijzing naar de mogelijke totale 
herziening van het stelsel van studiefi-
nanciering. Ik heb de eer, u een motie 
daarover te overhandigen, mijnheer 
de Voorzitter! 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het ontwerp van 
de wijziging van de Rijksgroepsrege-
ling werkloze werknemers (RWW) de 
combinatie van een RWW-uitkering 
met het volgen van hogerberoeps- of 
wetenschappelijk dagonderwijs in 
deeltijd wordt uitgesloten; 

overwegende, dat deze uitsluiting 
moeilijk verenigbaar is met de 
positieve argumenten die worden 
aangevoerd voor het volgen van 
andere vormen van onderwijs met 
een RWW-uitkering; 

overwegende, dat de regelingen met 
betrekking tot de financiering van 
studiekosten geen alternatief vormen 
voor RWW-gerechtigden die deze 
vormen van dagonderwijs in deeltijd 
willen volgen; 

van mening, dat de uitgesproken 
vrees voor een verschuiving van de 
belangstelling van volledig dagonder-
wijs naar dagonderwijs in deeltijd een 
onderwijsproblematiek raakt, welke 
niet alleen in een regeling op grond 
van de Algemene Bijstandswet kan 
worden opgelost; 

verzoekt de regering, omtrent deze 
problematiek een nota aan de Kamer 
te doen toekomen waarin de onder-
wijs-, de studiekostenfinancierings- en 
de sociale zekerheidsaspecten aan 
bod komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 62(18 100-XV). 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben met de 
staatssecretaris al tot twee keer toe 
vrij uitvoerig gediscussieerd over de 
herziening van de RWW. Dat was op 
25 januari en op 4 april, beide keren 
tijdens een mondeling overleg. Na die 
beide mondelinge overleggen had de 
VVD-fractie geen behoefte meer aan 
dit debat. Toch wil ik vanavond een 
aantal opmerkingen maken. 

De VVD-fractie is van mening dat 
het een goede zaak is, dat de staatsse-
cretaris met dit besluit komt. Om te 
beginnen was er een vrij grote wirwar 
van pseudo-wetgeving rondom de 
RWW ontstaan. Het codificeren in één 
duidelijke regeling is een goede zaak, 
zeker als het gaat om de rechtszeker-
heid en de rechtsduidelijkheid. 
Bovendien was er alle aanleiding om 
een enorme bonte hoeveelheid regels 
om te zetten in een meer op de 
uitvoeringspraktijk gerichte regeling. 

Vervolgens zijn natuurlijk de 
afgelopen jaren een aantal regelingen 
in pseudowetgeving opgenomen, 
gericht op het vergroten van herintre-
dingskansen. Dit geheel is nu in één 
regeling opgenomen. Naar de 
overtuiging van de VVD-fractie is dit 
zowel voor de uitvoerders als voor de 
mensen die een uitkering hebben, een 
goede zaak. 

In het eerste mondeling overleg dat 
ik noemde, heeft de VVD-fractie kritiek 
uitgeoefend op artikel 10 in het toen 
nog ongewijzigde ontwerp. Die kritiek 
richtte zich vooral op het feit dat de 
partner van iemand die in de RWW 
zat, ook beschikbaar zou moeten zijn 
voor de arbeidsmarkt om recht op een 
uitkering te verkrijgen. De VVD-fractie 
is blij dat de staatssecretaris in de 
regeling die wi j nu behandelen, dat 
heeft weggelaten. 
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Linschoten 

Dat standpunt hebben wij niet 
ingenomen omdat wij op voorhand al 
zouden vinden, dat een dergelijke 
regeling niet zou mogen bestaan. Ik 
kan mij voorstellen dat in het kader 
van de stelselwijziging, na een 
uitvoerige discussie, wel dergelijke 
zaken in de wetgeving worden 
opgenomen. Het kan bij deze codifica-
tie, die niet echt een wijziging van de 
regeling is, niet zo maar tussen neus 
en lippen door geschieden. Daarom 
de dank van de VVD-fractie omdat de 
staatssecretaris daarop is teruggeko-
men. 

Artikel 10 richt zich nu vooral op 
partners die beiden in deeltijd werken. 
De regeling die daarvoor is gekozen, 
dat pas na een jaar naar een volledige 
baan moet worden gezocht, vindt de 
VVD-fractie een redelijke regeling. Ik 
wil er echter vanavond, evenals op 4 
april, aan toevoegen dat er natuurlijk 
een aantal kanttekeningen zijn te 
maken bij de manier waarop deeltijdar-
beiders in het algemeen worden 
behandeld. 

Ook tijdens de begrotingsbehande-
ling heb ik daarover een aantal 
opmerkingen gemaakt. De minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft toegezegd, daarover op korte 
termijn een notitie aan de Kamer te 
zenden. Daarin zou de positie van 
deeltijdwerkers ook in de sfeer van de 
sociale zekerheid uitvoerig aan de 
orde komen. Daarbij zou in ieder 
geval bekeken moeten worden, hoe 
de regeling in diverse andere regelin-
gen uitwerkt in de richting van 
deeltijdwerkers. In ieder geval moet 
de indruk worden voorkomen, dat in 
het kader van de sociale zekerheid 
een deeltijdbaan niet als een volwaar-
dige baan wordt gezien. 

Ook mevrouw Dales heeft uitgebreid 
gesproken over de mogelijkheid van 
het volgen van onderwijs met behoud 
van een RWW-uitkering. De VVD-frac-
tie heeft in het mondeling overleg 
laten weten, akkoord te gaan met de 
huidige regeling op grond waarvan 
RWW-gerechtigden geen HBO of 
wetenschappelijk onderwijs met 
behoud van hun uitkering kunnen 
volgen. Willen zij dat toch, dan zijn zij 
aangewezen op studiefinanciering. 

Wil de staatssecretaris bij zijn 
antwoord ingaan op de mogelijkheid 
om samen met het departement van 
Onderwijs en Wetenschappen een 
oplossing te zoeken die misschien 
meer op de praktijk is toegesneden 
dan de huidige regeling? Er is één heel 
belangrijke reden waarom het aan 
mensen wordt toegestaan, met 

behoud van hun uitkering een 
opleiding te volgen, namelijk om hun 
herintredingskansen op de arbeids-
markt te vergroten. Dat is het allerbe-
langrijkste criterium. 

Het is vers twee welke onderwijs-
vorm daarvoor nodig is. Ik meen dat 
het goed is, de factoren die leiden tot 
het al dan niet accepteren van een 
bepaalde vorm van onderwijs eens op 
een rijtje te zetten. Op dit moment 
bestaat hierover onduidelijkheid. Ik 
kan het mij voorstellen dat de staats-
secretaris van oordeel is dat dit zal 
moeten worden betrokken in het 
nieuwe stelsel van studiefinanciering. 

Op voorhand ben ik dat met hem 
eens. Het gaat hierbij niet zozeer om 
bijstandspolitiek als wel om onderwijs-
politiek. De oplossing van problemen 
op dit gebied moet dan ook niet 
binnen de RWW of binnen de Algeme-
ne Bijstandswet worden gevonden 
maar in een goed stelsel van studiefi-
nanciering waarvan iedereen op een 
op haar of zijn situatie toegesneden 
manier gebruik zal kunnen maken. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De discussie spitst zich na 
het mondeling overleg dat wij tot 
twee keer toe hebben gevoerd 
uiteraard toe op de punten waarover 
Kamer en regering het nog niet met 
elkaar eens waren geworden. Ik stel 
voorop dat ik aan de voorgestelde 
wijziging van het RWW-besluit op dit 
moment geen behoefte heb. Ik 
ondersteun de argumenten van de 
Emancipatieraad en van het Platform 
Vrouwen voor economische zelfstan-
digheid, namelijk dat de regering 
hiermee vooruitloopt op de integrale 
discussie over de individualisering in 
de sociale zekerheid. Nu die wijziging 
er toch komt, heb ik nog een viertal 
opmerkingen te maken, allereerst 
over de rolwisseling en de vrijheid 
van rolkeuze. 

Ik vind het buitengewoon merkwaar-
dig dat de staatssecretaris ondanks de 
verbetering die hij op dit punt heeft 
aangebracht toch nog van mening 
blijft 'dat de vrijheid van rolkeuze in 
de bijstand in de tijd niet onbeperkt 
kan zijn', aldus de memorie van 
toelichting. 

Mijn opvatting was, is en zal blijven 
dat die vrijheid van rolkeuze onbeperkt 
dient te zijn, en dat zij moet worden 
gerespecteerd door de overheid in de 
sociale zekerheid. Het gaat niet aan, 
deeltijdwerkers die werkloos zijn 
geworden na één jaar te verplichten 
hun rolwisseling te herzien, in die 
mate dat in ieder geval één van hen 

weer full-time kostwinner moet gaan 
spelen. Hierover vraag ik een uitspraak 
van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Willems 
en Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het ontwerp-her-
ziene RWW na een periode van 
maximaal één jaar één van beide 
partners verplicht kan worden te 
solliciteren naar een volle-tijd-
baan, hoewel beiden voorkeur hebben 
voor een deeltijd-baan; 

van mening, dat de vrijheid van 
rolkeuze niet in de tijd beperkt dient te 
zijn; 

overwegende, dat genoemde maatre-
gel niet bijdraagt aan de gewenste 
herverdeling van betaald en onbetaald 
werk tussen mannen en vrouwen; 

verzoekt de regering, artikel 10, lid 2 
van het ontwerp-herziene RWW te 
schrappen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 63(18 100-XV). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Een tweede punt is de 
samenstelling van de RWW-commis-
sies. Uiteindelijk is de doelstelling van 
die commissies niet veranderd. Nu 
deze zaak toch aan de orde is, spreken 
wij nog maar eens uit dat de deelname 
van de uitkeringsgerechtigdenorgani-
saties door gemeenten moet worden 
gestimuleerd. Dat zou kunnen door 
hen een zetel te geven indeRWW-com-
missies. Om de onduidelijkheid 
hierover niet langer te laten voortdu-
ren, leggen wij ook hierover een 
uitspraak aan de Kamer voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Willems 
en Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het aantal personen 
dat is aangewezen op een RWW-uitke-
ring zeer is toegenomen; 

overwegende, dat steeds vaker 
uitkeringsgerechtigden ervoor kiezen 
zich in aparte belangenbehartigingsor-
ganisaties te organiseren; 
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Voorzitter 

constaterende, dat in de huidige 
regelingen voor organisaties van 
uitkeringsgerechtigden geen plaats is 
ingeruimd; 

van mening, dat de uitkeringsgerech-
tigden betrokken moeten worden bij 
beleidsontwikkeling en -uitvoering 
van de sociale-zekerheidsregelingen; 

verzoekt de regering, artikel 17 van 
het ontwerp-herziene RWW zodanig 
te wijzigen dat gemeenten ook een 
vertegenwoordiging uit de kring van 
de uitkeringsgerechtigden in de 
RWW-commissies kunnen opnemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 64(18 100-XV). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal uit de tekst van de 
motie duidelijk zijn dat het niet de 
bedoeling is om afbreuk te doen aan 
de positie van de werknemersorgani-
satie in de RWW-commissies, maar 
wel om in het licht van de gewijzigde 
omstandigheden een uitbreiding 
mogelijk te maken. 

Het derde punt is studeren met 
behoud van uitkering. Ik ga hier 
echter niet verder op in, doch verwijs 
naar de notitie van Vrouw en Werk die 
ons heeft bereikt. Met name het 
verzoek van mevrouw Dales lijkt mij 
een goede zaak. Ik zou er wel op 
wil len aandringen dat hiervoor voor 1 
juni een oplossing komt en dat het 
niet op de lange baan wordt gescho-
ven. Mevrouw Groenman komt mede 
namens mij met een motie over deze 
kwestie. 

Tot slot het sanctiebeleid van de 
regering, dat wij regelmatig hebben 
afgewezen. Ik heb er al op gewezen 
dat naar mijn opvatting met deze 
RWW-wijziging het sanctiebeleid toch 
wordt verscherpt en dat er daardoor 
minder beleidsvrijheid bij de gemeen-
ten bestaat. Bovendien moeten wi j 
constateren dat het sanctiebeleid op 
dit moment door de gemeenten op 
een zeer verschillende, maar ook een 
zeer betreurenswaardige manier 
wordt toegepast. Ik wil er niet opnieuw 
een motie over indienen dat het 
sanctiebeleid anders moet. Dat heb ik 
onlangs al gedaan, maar die motie is 
afgewezen. 

Ik wil echter wel de staatssecretaris 
vragen of hij bereid is om op korte 
termijn nader onderzoek te doen naar 
de wijze waarop de sancties in het 
bijstandsbeleid nu door de gemeenten 
worden toegepast. Ik stel deze vraag 

mede in het licht van het rapport van 
de Gelderse stuurgroep werkloosheid, 
dat gaat over het sanctiebeleid in 
Gelderland. 

Als het onderzoek in Gelderland 
representatief is voor de situatie in 
heel Nederland, betekent dit dat 
honderdduizenden mensen die 
afhankelijk zijn van de bijstand, ónder 
het voor de bijstand vastgelegde 
minimum komen, omdat het sanctie-
beleid op de huidige manier wordt 
toegepast. Ik dacht dat de bijstand 
een minimumgrens aangaf voor de 
kosten van levensonderhoud en dat 
het dan de gemeenten niet te gemak-
kelijk gemaakt mag worden om daar 
met het strooien van sancties inbreuk 
op te maken. In deze zin heb ik er 
geen behoefte aan dat het sanctiebe-
leid verder wordt toegepast en 
aangescherpt zoals nu in de RWW-wij-
ziging gebeurt. Ik verzoek de staatsse-
cretaris nog eens goed te kijken naar 
de wijze waarop het sanctiebeleid in 
de toekomst dient te worden gevoerd. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Aangezien wij de vorige 
week al uitvoerig overlegd hebben 
over het ontwerp RWW-besluit, kan ik 
mij tot enkele punten beperken. Eerst 
een korte opmerking over de solIicita-
tieplicht, die voor uitkeringsgerechtig-
den die werken met behoud van 
uitkering voor een jaar kan worden 
opgeschort. Na dat jaar is verlenging 
met een jaar mogelijk. De staatssecre-
taris wil de sollicitatieplicht voor deze 
mensen niet helemaal afschaffen, wat 
ik op zichzelf ondersteun. Wel vind ik 
dat er telkens opnieuw verlenging 
mogelijk moet zijn, rekening houdend 
met alle omstandigheden. 

Een andere zaak is het met partners 
die beiden in deeltijd werken. Aan de 
een kan een plicht worden opgelegd, 
een volletijds baan te zoeken als de 
ander een bepaalde periode werkloos 
is geweest. Ik acht die mogelijkheid 
ongewenst, want ze is in strijd met 
zowel het bevorderen van een vrije 
rolkeuze tussen mensen en het 
bevorderen van flexibele arbeidspatro-
nen, als met het bevorderen van 
deeltijdarbeid en ook met het principe 
van individualisering. 

Onder het mom van gelijkheid en 
onder het mom van het rekeninghou-
den met de rolkeuze wordt toch, zelfs 
meer dan voorheen, de economische 
afhankelijkheid tussen partners 
bevestigd. Bovendien zijn het dikwijls 
vrouwen die hiervan de gevolgen 
kunnen ondervinden, omdat juist zij in 
deeltijd werken en vaak niet langer 
kunnen of willen werken. 

Als ik de staatssecretaris de vorige 
week goed heb begrepen, bestaat de 
mogelijkheid dat mensen een bevredi-
gende deeltijdbaan moeten opzeggen 
om een volletijds baan te accepteren. 
Dit nu is volstrekt in strijd met de 
bevordering van deeltijdwerk. Rede-
nen van medische, sociale of andere 
aard kunnen zich verzetten tegen die 
verplichting. Ik vraag de staatssecreta-
ris nogmaals met klem om duidelijk-
heid over die redenen. Welke criteria 
gelden daarbij? 

Vorige week heb ik gevraagd of het 
mogelijk is dat de bijstandsnorm van 
f1447 voor een leefeenheid lager 
uitpakt bij partners die beiden in 
deeltijd werken. Stel dat een van 
beide partners in deeltijd werkt en 
daarmee de helft van het min imum-
loon verdient, zoals dat netto uitpakt 
voor een tweeverdiener, zeg ruim 
f650, en dat de ander werkloos is. Op 
grond daarvan zou deze eenheid in 
aanmerking komen voor een aanvul-
ling van het inkomen tot de bijstands-
norm. De werkloze partner wil echter 
in deeltijd blijven werken en krijgt 
daarom een aanvullende RWW-uitke-
ring naar evenredigheid met de mate 
van beschikbaarheid. 

Volgens mij kunnen zich dan 
situaties voordoen waarin die aanvul-
ling en het inkomen van de in deeltijd 
werkende partner te zamen uitkomen 
beneden de bijstandsnorm. Wat 
gebeurt er in zo'n geval? 

Overigens wi l ik aankondigen dat 
mijn fractie bij de behandeling van de 
notitie over de rechtspositie van 
deeltijdwerkers, die op verzoek van 
D'66 op het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid wordt 
opgesteld, hierop zal terug komen. 

Mijn derde en laatste punt gaat over 
het volgen van HBO- en WO-oplei-
dingen door bijstandsmoeders, 
hoofden van éénoudergezinnen. 
Vorige week heb ik tijdens het 
mondeling overleg een berekening 
gegeven over het nog altijd aanwezige 
verschil tussen de financiële positie 
van éénoudergezinnen met bijstand 
enerzijds en een bijstandsmoeder die 
een HBO- of WO-opleiding is gaan 
volgen anderzijds. 

Dat dit verschil er is, ook al omdat 
aanvullende bijstand niet mogelijk is, 
is in strijd met de motie-Buurmeijer 
van vorig jaar maart die toch heette te 
zijn uitgevoerd. Nu kregen wij heden-
ochtend in ons postvakje via de 
collega's van de CPN een nog wat 
uitvoeriger berekening van Vrouw en 
Werk. 

Ook daaruit blijkt zonneklaar 
dat het verschil nog steeds bestaat. 
Mijn fractie vindt dat onaanvaardbaar. 
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De intentie van de meerderheid van 
de Kamer was bij het aannemen van 
de motie (alleen de fracties van VVD, 
SGP, RPF en GPV waren tegen) en 
gezien het daaraan voorafgegane 
debat dat voor eenoudergezinnen de 
reële mogelijkheid voor studie moest 
worden geboden, ook op HBO- en 
WO-niveau. 

Bij het feit dat het verschil nog altijd 
bestaat, komt nog dat juist studeren-
den extra kosten hebben direct 
verbonden met de studie, zoals 
boeken en leermiddelen, of verbonden 
aan bij voorbeeld de opvang van 
kinderen, verhuizing, etcetera. 
Daarom vindt mijn fractie dat, nu 
eenmaal het verschil is geconstateerd, 
alsnog daarvoor een oplossing moet 
worden gevonden, hetzij binnen de 
invloedssfeer van Sociale Zaken, 
hetbij binnen de studiefinanciering, 
die overigens nog enige tijd op zich 
laat wachten en in ieder geval niet bij 
het komend cursusjaar van kracht is. 

Overigens geldt hetzelfde verhaal in 
feite ook voor gehuwden met RWW-
bijstand. Ook daar bestaat een 
soortgelijk verschil tussen de maxima-
le uitkering en de studiefinanciering. 
Verder mag binnen de bijstand met 
behoud van uitkering naast full time 
ook geen part time HBO- of WO 
worden gevolgd. Daartegen heb ik 
grote bezwaren. Bijstandsmoeders 
zullen dikwijls liever voor part time 
dan voor full time kiezen, gezien hun 
zorg voor kinderen. Dat mag niet 
binnen de bijstand. Zij krijgen echter 
evenmin een beurs voor hun part 
time opleiding. Dat betekent dus dat 
zij staan voor de keuze óf een full-time 
studie te gaan volgen ten koste van 
een nog lager bestedingsniveau in de 
bijstand of niet te gaan studeren. Ik 
noem dat geen reële keuze en evenmin 
een gelijke kans op onderwijs. Dat er 
niettemin vrouwen zijn die toch nog op 
deze voorwaarden gaan studeren, pleit 
meer voor die vrouwen dan voor die 
regeling. Ik wil op dit punt graag een 
motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter Door de leden Groen-
man, Brouwer en Willems wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een part-time-oplei-
ding op HBO- en WO-niveau voor 
mensen in de bijstand niet mogelijk is 
gezien het verbod dit met behoud van 

uitkering te volgen, alsmede het 
ontbreken van de mogelijkheid 
hiervoor een studietoelage te krijgen; 

overwegende, dat een aanzienlijk 
verschil bestaat tussen de hoogte van 
de studietoelage voor eenoudergezin-
nen en de bijstandsnorm voor deze 
gezinnen; 

van mening, dat mensen in de 
bijstand reële mogelijkheden moeten 
hebben voor onderwijs op HBO- en 
WO-niveau en dat een verschraling 
van de financiële positie ten gevolge 
van het studeren hiermee in strijd is; 

verzoekt de regering: 
1, het verbod op het part-time 

volgen van HBO- en WO-opleidingen 
met behoud van uitkering, te laten 
vervallen; 

2. zo spoedig mogelijk te bezien 
hoe aan mensen in de bijstand wel 
een volwaardige mogelijkheid tot 
dagonderwijs op HBO- en WO-niveau 
kan worden geboden en de Kamer 
daarover vóór 1 juni in te lichten, 
zodat reeds voor het komende 
studiejaar maatregelen kunnen 
worden genomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 65(18100-XV). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Als ik lees 
waarom deze wijziging in de RWW 
toch nog lang is uitgebleven, dan zie 
ik dat dit is omdat 'sinds de tweede 
helft van de zeventiger jaren verschil-
lende ontwikkelingen zich hebben 
voorgedaan die belangrijke conse-
quenties hebben voor de aan een 
nieuwe regeling te geven inhoud.' 

Dat zijn er dan met name twee. De 
eerste is de sterke toename van de 
werkloosheid in omvang, duur en 
complexiteit en de tweede de emanci-
patiebeweging, gericht op vergroting 
van de deelname van de vrouw aan 
het arbeidsproces, gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen en van 
verschillende samenlevingsvormen 
op het gebied van arbeid, inkomen en 
sociale zekerheid. 

De vraag die ik vandaag wil stellen 
is of het herziene ontwerp-besluit 
voldoende aansluit bij deze maat-
schappelijke ontwikkeling. Ik zal 
daarop maar meteen mijn conclusie 
geven: ik vind dat het niet zo is. 

1. Artikel 10 is na het eerste 
mondeling overleg over het ontwerp-
besluit aangepast. Het principe wordt 

gehandhaafd dat, als men er na één 
jaar niet in geslaagd is werk in deeltijd 
(minder dan 20 uur) te vinden, arbeid 
in een volledige baan dient te worden 
aanvaard. Het kan zelfs aan de 
partner worden gevraagd. Er blijven 
dus voorwaarden aan de RWW-uitke-
ring verbonden die gericht zijn op 
inschakeling in het arbeidsproces van 
de partner, hetzij via een deeltijdbaan, 
hetzij via een volledige baan. 

Ik vind dat in strijd met de prachtige 
woorden die het kabinet voortdurend 
wijdt aan het stimuleren van deeltijd-
arbeid. Ik vind het ook een ontkenning 
van de maatschappelijke ontwikkeling, 
genoemd in het verhaal, waarin een 
duidelijke richting valt te onderkennen 
van het op vrijwillige basis korter 
gaan werken dan 40 uur en het 
respecteren van de vrijheid van 
partners om zelf te beslissen over de 
verdeling van hun arbeid. 

De verplichting die aan een partner 
kan worden opgelegd om zich voor 
een volledige baan beschikbaar te 
stellen, vind ik - ik kan daar eigenlijk 
geen woord voor vinden - onaanvaard-
baar. Ik begrijp ook eigenlijk de ziele-
roerselen van deze CDA-staatssecreta-
ris niet. 

Wat ik van dit kabinet zie, met name 
van de CDA-bewindslieden, is dat zij 
elke keer van mening zijn dat partners 
- en dat zijn bijna altijd vrouwen -
beter niet kunnen werken. Zie de Wet 
op de tweeverdieners, waardoor dit 
moeilijk wordt gemaakt. Hier is 
precies het omgekeerde het geval: 
partners (vrouwen) moeten maar 
kiezen voor een volle baan als hun 
man op een gegeven moment recht 
wil hebben op een RWW-uitkering. 

2. De RWW-uitkering is mede 
gericht op het inschakelen op de 
arbeidsmarkt. Het volgen van onder-
wijs waardoor dit gemakkelijker 
wordt, is dus mogelijk met een 
uitkering. Maar zodra het gaat om 
HBO of om een universitaire opleiding 
gaat het verhaal kennelijk niet meer 
op. Het argument is: anders wordt de 
RWW een pseudo-studiefinanciering 
en vindt er een verschuiving plaats 
van volledig dagonderwijs naar 
deeltijdopleidingen. Als je het kabi-
netsbeleid nu eens in zijn geheel 
bekijkt, dan had deze kwestie allang 
geregeld moeten zijn. 

Wij wachten al jaren op een nieuw 
stelsel van studiefinanciering. Intussen 
worden mensen met een RWW-uitke-
ring die, gezien hun vaak verouderde 
vooropleiding, geen enkele kans 
maken op de arbeidsmarkt en een 
HBO- of universitaire opleiding willen 
volgen, aan het lijntje gehouden. Daar 
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moet nu eindelijk een oplossing voor 
komen. Het systeem trekt toch al 
helemaal scheef, want de open 
universiteit kan wel worden gevolgd 
met behoud van een RWW-uitkering. 

Over de sollicitatieplicht wi l ik niet 
veel zeggen. Deze staat al geruime tijd 
in het centrum van de belangstelling. 
De staatssecretaris heeft gezegd dat 
de nieuwe circulaire in concept 
gereed is. Ik hoop echt dat voldoende 
ruimte wordt geboden om reële 
alternatieve arbeid, vri jwil l igerswerk 
te waarderen en ook financieel te 
waarderen. Wij komen daarop beslist 
terug. 

De termijn van één jaar, genoemd 
in artikel 9, tweede lid moet met 
soepelheid worden gehanteerd. Op de 
huidige arbeidsmarkt is het onzinnig 
om geen ruimhartig ontheffingenbe-
leid te voeren met betrekking tot één 
of meer van de in artikel 9, eerste lid 
genoemde voorwaarden. Deelt de 
staatssecretaris de mening dat als 
deze soepelheid niet wordt betracht, 
er dan een nieuwe regel is ontstaan, 
die nu al achterhaald is omdat deze 
met name botst op die maatschappe-
lijke ontwikkeling waarop het herziene 
ontwerp-besluit juist wil aansluiten? 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij wil len dit 
korte debat beginnen met de opmer-
king waarmee wi j het mondeling 
overleg begonnen zijn, namelijk dat 
wi j zeer positief staan tegenover de 
wijziging die de staatssecretaris heeft 
aangebracht in zijn eerste concept. Dit 
betreft onder andere het feit dat hij is 
teruggekomen op het voornemen om 
de arbeidsplicht aan de partner van 
de RWW-uitkeringsgerechtigde op te 
leggen. Het betreft ook de verlengings-
mogelijkheid van de sollicitatieplicht 
bij deelname aan een bepaald project 
van onbetaald werk. Wij hebben 
daarop diverse malen aangedrongen. 
Wij zijn blij dat dit nu gerealiseerd is. 

Ik wil graag drie onderdeeltjes van 
het geheel de revue laten passeren. 
Dat betreft allereerst het sanctiebeleid. 
Tijdelijke uitsluiting is mogelijk. Ik heb 
de staatssecretaris verschillende 
keren gevraagd wat daarmee precies 
bedoeld wordt. Er is sprake van een 
minimumniveau. Kan dat? Is dat 
verantwoord? Tot twee keer toe heeft 
de staatssecretaris daar bij de 
voorgaande gelegenheden geen 
antwoord op gegeven. 

Is hij bereid in de praktijk een 
onderzoek in te stellen naar de 
tijdsduur van zo'n korting en naar de 

hoogte van de korting die wordt 
toegepast? Wil hij gegevens daarover 
aan de Kamer verstrekken, zodat wi j 
daarover wat gerichter verder kunnen 
praten? 

Het tweede punt betreft de partners 
die elk een deeltijdbaan hebben. Een 
van hen is werkloos, want het gaat 
over de RWW. Wij zijn er erg positief 
over dat de staatssecretaris heeft 
vastgelegd dat het gaat om een jaar 
solliciteren naar een deeltijdbaan voor 
de werkzoekende partner; daarna 
moet men solliciteren naar een 
volledige baan. Wij gaan daarmee 
akkoord, mits een van de echtgenoten 
die reeds een bevredigende deeltijd-
baan heeft deze werkkring niet 
behoeft op te geven. 

Ik wil wel onderstrepen dat de 
staatssecretaris dat heeft vastgesteld. 
Ik vind dat een goede zaak. Een 
andere voorwaarde is dat daartegen 
medisch of sociaal geen overwegende 
bezwaren bestaan. Er komt uiteindelijk 
een volledige baan beschikbaar en 
men gaat aan het werk. 

De partner moet de bevredigende 
deeltijdbaan heeft een halve baan. Op 
het eerste gezicht lijkt het dus goed te 
gaan. Thuis blijkt het echter niet goed 
uit te pakken, want men had de taken 
anders verdeeld en de kinderen zijn er 
ook nog. Ik hoor graag nog eens van 
de staatssecretaris dat het niet de 
bedoeling is dat die bevredigende 
deeltijdbaan ten principale uiteindelijk 
op de tocht komt te staan. Dan heeft 
die uitzondering geen zin meer. 

Het laatste punt betreft het volgen 
van een studie op HBO- en WO-niveau 
terwijl men in de RWW zit. Wij zijn het 
eens met de opstelling van de 
staatssecretaris tot nu toe, dat je op 
dit moment de dagstudies niet open 
moet zetten, maar wel de avondstu-
dies, de open universiteit en dergelijke. 
Toch zien wi j , zoals ik al in het 
mondeling overleg heb ingebracht, 
inderdaad problemen met concurren-
tie in de onderwijssector. 

Het avondonderwijs en het open 
onderwijs beconcurreren dan het 
volle-dagonderwijs en het deeltijd-dag-
onderwijs. Ook wil ik er de nadruk 
op leggen dat het problemen geeft 
voor de betrokkenen. Iemand is 
langdurig werkloos, zit in de RWW en 
blijft daar maar zitten omdat hij niet 
de mogelijkheid heeft om aan een 
baan te komen. Hij wil graag een 
studie aanpakken. 

Je zou zeggen dat dat op de een of 
andere wijze toch de herintredingskans 
vergroot. Zelfs als dat niet het geval 
zou zijn, kan het voor de betrokken 
persoon buitengewoon fijn zijn als hij 

of zij een nuttige tijdbesteding kan 
aanvatten als een studie waar men 
erg graag in wil stappen. Dat is 
bevredigend voor die persoon zelf en 
ook voor de omgeving. Dat geldt 
overigens ook voor niet betaald werk 
waaraan die persoon wil deelnemen. 
Kortom, het zou mogelijk moeten zijn 
als die persoon dat graag wi l . 

Dan blijft nog het probleem van de 
studiefinanciering. Daar zien wi j graag 
een oplossing voor. Als die gevonden 
is, wil len wi j graag bezien of het 
mogelijk is andere voorwaarden erbij 
te stellen. Is de staatssecretaris bereid 
deze problemen samen met de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen aan te pakken zoals wi j 
reeds in het mondeling overleg 
hebben aangegeven en nu nog eens 
onderstrepen? 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben niet 
deelgenomen aan de voorafgaande 
besprekingen; niet omdat wij het niet 
belangrijk vonden - dat vonden wij 
wel - maar omdat een kleine fractie in 
deze Kamer, die heel graag vergadert, 
soms voor een onmogelijke opgave 
staat. Wij doen nu toch mee aan dit 
plenaire debat, omdat het toch wel 
een bijzondere aangelegenheid is. 

De fractie van de CPN staat hier 
meestal frontaal tegenover de 
staatssecretaris als het om onze 
opvattingen gaat. Nu het om de 
wijziging van de RWW gaat, ligt dat 
toch iets anders. Ik zeg niet dat ik het 
helemaal met hem eens ben, maar er 
is toch wel een verbetering. Dat is 
overigens niet zozeer het werk van de 
staatssecretaris als wel van de Kamer. 
Die heeft hem immers teruggefloten 
toen hij de echtgenoot of echtgenote 
aan het werk wilde sturen als het niet 
lukte werk te vinden voor de partner. 

Nu maakt dit geheel op mij de 
indruk van het uitwerpen van een 
worm als je gaat vissen. Een vis hapt 
daarnaar maar dan zit hij toch lekker 
aan het haakje vast. Dat is de indruk 
die ik van de wijziging van de RWW 
heb. Ik zal proberen dat uit te leggen. 

Artikel 10 houdt een verbetering in. 
Dat geef ik direct toe. Wij hebben heel 
vaak te maken gehad met bijstands-
vrouwen die in deeltijd wilden werken 
en die daar ongelooflijk veel proble-
men mee kregen. Deze problemen 
worden nu opgelost. Lid 2 is echter 
halfslachtig. De staatssecretaris zegt 
dat het allemaal goed en wel 
is, maar dat je, als dat een jaar duurt, 
weer volledig ter beschikking moet 
staan. 
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Ik vind dit halfslachtig en merkwaar-

dig. De overheid zelf roept op om in 
deeltijd te gaan werken. Zij zet 
advertenties om in deeltijd te komen 
werken, omdat dat zo goed is voor het 
land en voor de herverdeling van 
arbeid. Nu doen die mensen dat. 
Vervolgens worden zij werkloos en 
komen in de bijstand terecht. Dan zegt 
de staatssecretaris na een jaar dat er 
andere regels gelden en dat zij nu 
volledig ter beschikking moeten 
staan. 

Ik vind dit moralistisch. Bovendien 
is het niet praktisch, want er is geen 
werk. Ik vind het ook niet helemaal in 
overeenstemming met het kabinetsbe-
leid zelf en zegt dat vrouwen niet 
gedwongen moeten worden om de 
arbeidsmarkt op te gaan. Ik vind dat 
wij het dan ook aan de mensen zelf 
moeten overlaten om hun verdeling 
van werk te regelen. Lid 2 zou dan ook 
geschrapt moeten worden. Dit geldt 
trouwens ook voor artikel 11, lid 2. 

Ook op het punt van het volgen van 
onderwijs is een verbetering bereikt. 
Het volgen van onderwijs met behoud 
van uitkering is een verbetering voor 
al die mensen, met name vrouwen, 
die het maar niets vinden om in de 
bijstand te zitten en niets te 
doen, die onderwijs willen volgen, 
maar die geen problemen met hun 
uitkering willen krijgen. Als het echter 
om de part-time opleidingen bij HBO 
en VWO gaat, komen wij toch weer op 
hetzelfde probleem. 

Ik snap de argumentatie ook niet 
helemaal. De staatssecretaris zegt 
namelijk om in dit ontwerp-besluit dat 
het jammer is dat er geen studiebeur-
zen worden verstrekt voor het volgen 
van part-time-opleidingen en datje, 
als je aangewezen bent op bijstand, 
eigenlijk ook niet met behoud van 
uitkering een part-time-opleiding op 
HBO- en WO-niveau kunt volgen. Dat 
is volgens hem misbruik van gelden, 
een pseudo-financiering van onder-
wijs. 

Misschien is hier op den duur, zegt 
hij, een mouw aan te passen. De 
mensen die met dit probleem te 
maken hebben, hebben daar niets 
aan. Het is niet mogelijk om part-time 
te gaan studeren met behoud van een 
RWW-uitkering. Er worden echter ook 
geen studiebeurzen verstrekt. Ik vind 
dit niet alleen een halfslachtige 
regeling, het is een regeling die geen 
enkele oplossing brengt voor die 
mensen. Ik wil de staatssecretaris 
vragen hier nader op in te gaan, te 
meer daar de wijziging van het stelsel 
van studiefinanciering zo ontzettend 
lang uitblijft. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de woordvoer-
ders van de verschillende fracties 
voor hun inbreng bij de discussie over 
de herziening van de Rijksgroeprege-
ling werkloze werknemers. Niet 
iedereen is het ermee eens dat er op 
dit moment zo'n wijziging moet 
komen. Met name de heer Willems 
heeft op dit punt de zwaarste kritiek 
onder woorden gebracht. Hij zei dat 
wij dit nu niet moesten doen, omdat 
het te veel vooruit loopt op de 
stelselwijziging. Daaraan is volgens 
hem geen behoefte. Hij vindt dat het 
zelfs beter is om het niet te doen. 

De heer Linschoten en mevrouw 
Kraaijeveld oordelen daar anders 
over. Ik geloof dat er zeker reden voor 
is - ik heb dit ook in het mondeling 
overleg gezegd - om wel op dit 
moment een herziening van de 
Rijksgroepregeling werkloze werkne-
mers door te voeren. Na een stelsel-
wijziging zal er namelijk hoe dan ook 
altijd behoefte blijven bestaan aan 
een Rijksgroepregeling werkloze 
werknemers. Zo ziet het er nu tenmin-
ste uit. De huidige, oude regeling is 
niet toereikend. Deze sluit in onvol-
doende mate aan bij de praktijk en 
leidt daardoor hier en daar tot 
rechtsongelijkheid. Een herziening 
van de regeling is daarom zeer zeker 
om zijn plaats. 

De discussie heeft zich in sterke 
mate toegespitst op het punt van 
de verplichting tot werken bij het 
hebben van een uitkering en het 
volgen van een studie. Na een 
uitvoerig overleg met de vaste-corrv 
missie spitst de discussie zich dus 
met name toe op het volgen van 
dagopleidingen in het hoger beroeps-
of wetenschappelijk onderwijs. Ik wil 
dit discussiepunt overigens in een wat 
bredere context plaatsen. Mevrouw 
Dales heeft dit punt met name 
toegespitst op part-time-dagopleidin-
gen. 

Ik kom over de motie nog wel te 
spreken. Gelet op de discussie in het 
mondelinge overleg en nu in deze 
Kamer lijkt het mij goed om de 
argumenten nog eens te noemen voor 
de keuze die wij hebben gemeend te 
moeten maken ten aanzien hiervan. Ik 
zal straks dan proberen zo concreet 
mogelijk in te gaan op de opmerkingen 
die door verschillende woordvoerders 
zijn gemaakt. 

Allereerst moet worden vastgesteld 
dat het ontwerp-RWW aan werkloze 
werknemers veel ruimere mogelijkhe-
den biedt dan voorheen het geval was, 
om met een bijstandsuitkering 

dagonderwijs te volgen, ook zonder 
dat dit onderwijs noodzakelijk wordt 
geacht voor de inschakeling of 
herinschakeling in het arbeidsproces. 
Hiermee worden in de Rijksgroeprege-
ling werkloze werknemers meer dan 
voorheen mogelijkheden voor een 
zinvolle tijdsbesteding gegarandeerd. 
Achtergrond hiervan is de druk van 
een langdurige werkloosheid op 
betrokkenen. 

Dit neemt echter niet weg dat 
randvoorwaarden moeten worden 
gesteld. Het gaat immers om verlening 
van bijstand aan werkloze werkne-
mers. De heer Linschoten en mevrouw 
Kraaijeveld hebben dat ook in hun 
inbreng duidelijk gesteld. Een eerste 
randvoorwaarde is, dat moet worden 
voorkomen dat een zekere bevoorde-
ling ontstaat boven leeftijdsgenoten 
die een studie en het levensonderhoud 
gedurende een studie zelf moeten 
bekostigen, al dan niet met behulp 
van hun ouders of via een lening. 

Aan schoolverlaters en minderjari-
gen is dagonderwijs met een bijstands-
uitkering daarom niet toegestaan. Ook 
zal een vergelijking met de situatie 
van werkenden beperkingen met zich 
moeten brengen wat betreft de 
mogelijkheden die aan werklozen 
worden geboden. Dit houdt namelijk 
verband met de tweede randvoorwaar-
de. 

Het gaat om werkloze werknemers 
van wie mag worden verlangd, dat zij 
zich beschikbaar stellen voor inscha-
keling in het arbeidsproces. Verwacht 
mag worden dat zij zich actief zullen 
opstellen om zo spoedig mogelijk de 
noodzaak tot bijstandsverlening te 
doen beëindigen. Hoe meer tijd, 
energie en kosten iemand in zijn 
opleiding steekt, des te minder zal er 
sprake kunnen zijn van een werkelijke 
beschikbaarstelling. Volgens kroonju-
rispruddntie kan van een werkelijke 
beschikbaarstelling niet worden 
gesproken in het geval van het volgen 
van een opleiding in het hoger 
beroeps- of wetenschappelijk dagon-
derwijs. Avondopleidingen doen geen 
afbreuk aan de beschikbaarheid. Ook 
full-time-werkenden volgen dergelijke 
opleidingen. 

Een derde randvoorwaarde is dat 
geen bijstand wordt verleend indien 
een voorliggende voorziening aanwe-
zig is. Ook moet ertegen worden 
gewaakt dat een proces in gang wordt 
gezet waardoor de voorliggende 
voorziening wordt uitgehold. Een 
verdringing van de rijksstudietoelagen 
door bijstandsverlening is niet 
ondenkbaar. Studeren met bijstand is 
nu eenmaal aantrekkelijker dan het 
zelf bekostigen daarvan, al dan niet 
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via een lening. Bijstand behoeft 
immers niet te worden terugbetaald. 
Ook vanwege de noodzakelijke 
beheersing van overheidsuitgaven is 
zo'n ontwikkeling daarom ongewenst. 

Ik heb het volgen van hogere 
opleidingen tegen de achtergrond van 
deze randvoorwaarden bekeken. Ik 
ontken niet dat het volgen van hoger 
onderwijs een zinvolle tijdbesteding 
kan zijn. Op grond van de overwegin-
gen die ik noemde te zamen kom ik 
echter tot de conclusie, dat hoger 
dagonderwijs, zowel part-time als 
full-time, niet met bijstandsverlening 
is te combineren. 

Mevrouw Dales, mevrouw Groen-
man, mevrouw Kraaijeveld en 
mevrouw Beckers hebben allen 
gesproken over part-time-onderwijs in 
relatie met studiefinanciering. Bij 
part-time-dagonderwijs is de kans op 
verdringing van de normale studiefi-
nanciering door bijstandsverlening 
een reëel bezwaar. Evenals bij 
full-time-dagopleidingen kan niet van 
een werkelijke beschikbaarstelling 
voor de arbeidsmarkt worden uitge-
gaan. 

Bij een avondopleiding is de 
mogelijkheid van werkelijke beschik-
baarstelling er wel. Er zijn situaties 
denkbaar - het is ook door verschil-
lende woordvoerders in dit debat 
genoemd - waarin een studietoelage 
noch een bijstandsuitkering kan 
worden verstrekt. Ik noemde het 
part-time-dagonderwijs. Deze onder-
wijsvorm is onder meer van belang 
voor degenen die in het kader van 
hun werk ook een opleiding volgen. 
Werklozen kunnen in plaats van het 
part-time-dagonderwijs ook aan het 
volledig dagonderwijs deelnemen en 
dan aanspraak maken op studiefinan-
ciering. 

Ook in deze situatie ben ik van 
mening, dat de Algemene Bijstandswet 
niet als pseudo-studiefinanciering 
moet gaan fungeren. Ik besef daarbij 
dat de afstemming methetstudiefinan-
cieringsstelsel niet volkomen is. Bij de 
herziening van dat stelsel komen deze 
aspecten aan de orde. Mijn conclusie 
is dat de gekozen weg in de ontwerp-
RWW in ieder geval op dit moment de 
meest juiste is, naar mijn gevoel in 
ieder geval het minst bezwaarlijk. 

Mevrouw Dales heeft gevraagd, 
over die problematiek een gemeen-
schappelijke nota aan de Kamer te 
doen toekomen en zij heeft die wens 
ook in een motie neergelegd. Mevrouw 
Groenman heeft in een motie de zaak 
toegespitst op de part-time-opleidin-
gen. Zij wil graag een rapportage voor 
1 juni van dit jaar. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik vraag 
niet om een rapportage over het part-
time-onderwijs. Ik vraag de regering 
ons voor 1 juni mee te delen hoe het 
zit met de verschillen tussen studiefi-
nanciering en het volgen van een 
dagopleiding door vrouwen met een 
uitkering. De staatssecretaris zegt dat 
studiefinanciering en bijstand globaal 
gelijk zijn. Dat is echter niet het geval. 
Ik wil voor 1 juni daarover duidelijk-
heid, opdat mensen het volgende 
studiejaar aanvullende bijstand 
krijgen. 

Staatssecretaris De Graaf: Op dat punt 
kom ik nog afzonderlijk terug. Ik geef 
toe dat uw motie met name daarover 
handelt. 

Ik denk dat de heer Linschoten en 
mevrouw Kraaijeveld terecht hebben 
gewezen op de relatie tussen dit 
vraagstuk in het kader van de RWW 
en de komende studiefinanciering. 

De heer Linschoten vroeg mij, een 
en ander duidelijk op een rij te zetten. 
Mevrouw Kraaijeveld vroeg, het 
samen met de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen aan te pakken. Ik 
wil graag toezeggen dat ik dat zal 
doen. In de motie van mevrouw Dales 
wordt in die zin een stap verder 
gegaan, dat daarin wordt gevraagd 
om een behandeling voor het zomer-
reces. Ik kan op dit moment niet 
overzien wat de stand van zaken is 
met betrekking tot de afronding van 
de nota over de studiefinanciering, 
die is toegezegd door minister 
Deetman. 

Ik denk dat wij over die samenhang 
niet kunnen praten, voordat in dit 
opzicht meer duidelijkheid bestaat. 
Dat is verwoord door de heer Linscho-
ten en mevrouw Kraaijeveld. Ik ben 
bereid een en ander samen met 
minister Deetman aan te pakken en, 
als het is afgerond, de Kamer erover 
te informeren. 

De heer Wiilems (PSP): Deze toezeg-
ging is al zo oud als mijn lidmaatschap 
van deze Kamer. Steeds is gezegd dat 
er op korte termijn een stelsel van 
studiefinanciering komt. Kan de 
staatssecretaris een termijn noemen? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat kan ik 
niet doen. Ik zou moeten weten 
hoever minister Deetman op dit 
moment is met de voorbereiding en 
de uitwerking van die zaak. Er wordt 
hard aan gewerkt, is mij bekend, 
omdat ik er ook uit anderen hoofde bij 
betrokken ben, namelijk vanwege het 
feit dat de nieuwe studiefinanciering 
gelijktijdig zal worden ingevoerd met 
het stoppen van de kinderbijslag, in 
beginsel bij de leeftijd van 18 jaar. 

Ik beschik op het ogenblik niet over 
zodanige informatie dat ik de toezeg-
ging, die ik heb gedaan aan het adres 
van de heer Linschoten en mevrouw 
Kraaijeveld, vergezeld kan doen gaan 
van een exacte datum. Ik kan slechts 
zeggen dat het zo spoedig mogelijk 
gebeurt. Ik meen dat minister Deetman 
dit ten aanzien van de studiefinancie-
ring ook al heeft gezegd. 

De heer Wiilems (PSP): Al jaren hoor 
ik: zo spoedig mogelijk. De laatste 
toezegging betrof maart, maar die 
maand is inmiddels ook al weer 
voorbij. Stel dat het kabinet er niet 
uitkomt, hetgeen blijkbaar niet is 
uitgesloten; is de staatssecretaris dan 
toch bereid eens een notitie uit te 
brengen? 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! 
Er is zo'n duidelijke link met de 
studiefinanciering. Het een staat niet 
los van het ander. Daarom denk ik dat 
het weinig zinvol is, dat ik los van die 
problematiek met een eigen notitie 
over deze zaak kom, ook al omdat 
zo'n notitie anders in de lucht komt te 
hangen. Mevrouw Dales heeft, meen 
ik, gezegd dat 'dit niet willen doen' 
vooral is ingegeven op grond van 
argumenten vanuit het onderwijs. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dat is ook 
niet gevraagd. Er is uitdrukkelijk 
gevraagd door naar ik meen allen die 
hierover hebben gesproken, om een 
gezamenlijk iets betreffende het 
onderwijsveld en het sociaie-zeker-
heidsveld. Het probleem is dat het op 
een van die velden afzonderlijk niet is 
op te lossen. Het gaat dan wringen en 
dat gebeurt nu in de RWW. 

Ik heb - de staatssecretaris dacht 
dat het mevrouw Groenman was -
gevraagd om voor de vakantie een en 
ander te doen. Ik heb dit niet in de 
motie gezet. Dat komt omdat ik recent 
ervaringen heb opgedaan met het 
noemen van data in een motie, die 
kamerbreed is aangenomen. Ik dacht 
dat het misschien in een op een 
goede toon gevoerd gesprek tussen 
de desbetreffende partijen beter zou 
lukken. Nu staat het in de Handelingen. 
Wij komen echter niet verder. 

De staatssecretaris kan niets zeggen 
namens minister Deetman. Dat is mij 
duidelijk. Wel weet ik dat deze zaak 
niet afhankelijk is van de nieuwe 
studiefinancieringsregeling. Zij heeft 
ermee te maken. Het ware te wensen, 
dat hier vaker werd gezegd dat iets 
met iets te maken heeft. Men vindt 
het vaak comfortabel, zaken te 
regelen los van het in beschouwing 
nemen van aanpalende gebieden.Wat 
ik graag zou willen, is dat u wat 
betreft uw aandeel daarin zou zeggen 
hoe snel u dat zou kunnen. 
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Staatssecretaris De Graaf: Mijn 
aandeel kan geen ander aandeel zijn 
dan dit afwegend te benaderen op 
grond van de RWW - ik denk hier aan 
studeren met uitkering - en in 
samenhang met de studiefinanciering. 
In die zin is mijn inbreng mede-bepa-
lend voor de wijze, waarop ten 
aanzien van de studiefinanciering 
wordt gehandeld. Die samenhang is 
zó evident dat ik moeilijk anders kan 
handelen dan ik tot nu toe heb 
gedaan. 

Ik heb tot nu toe getracht, aan te 
geven wat de lijnen zijn waar het gaat 
om bijstand en studie. Die lijnen zijn 
ook in de nieuwe regeling getrokken. 
Wat betreft de toekomst zullen wij in 
samenspraak met onderwijs moeten 
bezien of zekere aanpassingen 
moeten worden doorgevoerd. In dat 
geheel dient het te gaan om een 
samenhang, niet alleen met onderwijs 
maar ook met de volwasseneneduca-
tie. De laatste zaak is op dit moment 
nog sterk in discussie. 

Mevrouw Dales (PvdA): Nu wordt het 
pas écht interessant. Duidelijk is dat 
het hele probleem slechts een 
overgangsprobleem is. Als wij straks 
de open school en de open universiteit 
hebben, is alles mogelijk en dan 
behoeft men dit probleem ook niet 
meer aan te snijden. Het gaat hier dan 
ook om de tussenliggende periode. 
Die periode is voor een aantal mensen 
buitengewoon pijnlijk. 

U zegt wat gemakkelijk dat zij maar 
een dagopleiding moeten gaan 
volgen maar er zijn mensen, die er 
verre de voorkeur aan geven, te 
werken en die slechts in de tijd, 
waarin dit onmogelijk is, hun positie 
wat willen verbeteren en hun tijd 
zinvol willen besteden. Als zij op een 
forse afstand wonen van de plaats 
waar het onderwijs wordt gegeven, 
kost het ze kapitalen als zij avondon-
derwijs moeten volgen omdat ze dan 
vier maal per week heen en weer 
moeten reizen. 

Ik had dit verhaal overigens vana-
vond niet willen houden. Ik weet wel 
dat u minister Deetman niet kunt 
binden maar wilt u niet aangeven 
welke spoed u in dezen wilt betrach-
ten? Wij zouden graag zien dat u 
behalve wat u nu al doet - u erkent 
dat het thans in de huidige regeling, 
ook zuiver wetssystematisch, vreselijk 
wringt en dat het ten opzichte van de 
mensen zeer onbevredigend werkt -
aangeeft welke spoed u wilt betrachten 
bij het bevorderen van deze notitie, 

waarbij u niet geheel afhankelijk van 
het nieuwe systeem van studiefinan-
ciering bent. 

Staatssecretaris De Graaf: U formu-
leert het goed: 'niet geheel afhankelijk 
van het nieuwe systeem van studiefi-
nanciering'. Er is niettemin een 
duidelijke samenhang zodat ik het 
graag in die samenhang zou willen 
bezien. Ik wil het ook in die samenhang 
houden. Ik zou slechts mijn argumen-
ten herhalen als ik hierop verder zou 
ingaan. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben zeer 
benieuwd naar het antwoord op de 
vraag van mevrouw Dales. Om welke 
termijn gaat het wat betreft uw 
aandeel? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb al 
getracht, dit op mijn manier onder 
woorden te brengen en daaraan heb 
ik niets toe te voegen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Maar ik heb 
géén datum gehoord. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is juist. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mag ik dan 
een andere vraag stellen? Als men nu 
ziet dat de positie van die mensen, die 
zo'n part-time-opleiding willen 
volgen, eigenlijk niet is geregeld, is 
het dan niet redelijk om te denken aan 
een overgangsregeling? Dit zou ook 
wetssystematisch gezien voor de 
hand liggen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb ik 
het mondeling overleg en ook nu 
geprobeerd, aan te geven op grond 
van welke overwegingen het nu niet 
kan, óók niet bij wijze van overgangs-
regeling. De heer Willems heeft 
gesteld dat, zolang het in het kader 
van de studiefinanciering niet goed is 
geregeld, een en ander maar in het 
kader van de Bijstandswet moet 
worden geregeld. Zo ver gaat me-
vrouw Dales niet; zij stelt zich meer 
genuanceerd op. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Maar ik 
vind zo'n overgangsregeling óók heel 
genuanceerd! 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er kan geen enkel argument 
zijn dat de staatssecretaris van 
Sociale Zaken weerhoudt, zijn bereid-
willigheid uit te spreken om dit 
probleem op een bepaalde termijn af 
te handelen zonder dat hij de minister 
van Onderwijs bindt. Ik vraag hem 
nogmaals of hij die termijn wil geven. 
Moet ik anders aannemen dat zijn 
bereidwilligheid niet van een zodanige 
orde is dat er niet een beetje meer 

vastigheid aan de Kamer en aan allen 
die met deze problematiek worstelen 
kan worden gegeven? 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gezegd dat die 
samenhang met onderwijs er wel is 
en wel op de wijze zoals is verwoord 
door mevrouw Kraaijeveld en de heer 
Linschoten. Je kunt pas tot een goede 
afweging komen als het in samenhang 
wordt gedaan en ik kan dat nu niet, 
omdat ik er geen overleg over heb 
gehad met minister Deetman. Uiter-
aard ben ik wel bereid zoveel mogelijk 
voortvarendheid te betrachten om 
van mijn kant in alle opzichten de 
goede wil te laten zien om het niet 
onnodig lang te laten duren. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Waarbij ik nog aanteken, mijnheer de 
Voorzitter - de staatssecretaris moet 
mij maar tegenspreken als het niet zo 
is - dat zijn voortvarendheid grote 
invloed kan hebben, want hij is zelf 
een van de betrokkenen op dat 
nieuwe stelsel in te vullen. Hij zit dus 
echt heel dicht bij het vuur - dat zei 
hij zoeven al - vanwege de kinderbij-
slag. 

Staatssecretaris De Graaf: Niet om 
dat nieuwe stelsel in te vullen, maar 
om een stelsel aan onze kant eigenlijk 
af te breken, nl. een wijziging in het 
kader van de kinderbijslagwet. 
Mevrouw Kraaijeveld heeft echter 
gelijk; ik ben er volledig bij betrokken 
en ik zal graag al mijn invloed ten 
goede aanwenden. 

Mevrouw Groenman signaleerde 
een verschil tussen het niveau van de 
studietoelage en dat van de bijstands-
uitkeringen. Zij heeft daarover een 
motie ingediend. De verschillen lopen 
uiteen al naar gelang leeftijd, woonsi-
tuatie, zelfstandig of thuis wonend en 
de gezinssituatie. De bijstand ligt 
lager dan een studietoelage in geval 
van jonge, thuiswonende leeftijds-
genoten. Mevrouw Groenman heeft 
gelijk dat bij een eenoudergezin de 
studietoelage lager is dan bij een 
bijstandsuitkering. Dit verschil is ca. 
f400 op jaarbasis. Ik vraag mij af, of 
dit zo demotiverend werkt dat iemand 
niet meer zou gaan studeren. 

De niveauverhoudingen zullen ook 
onderwerp zijn van de notitie die 
minister Deetman in voorbereiding 
heeft. Het is evenwel niet de opzet 
van de bijstandsverlening om in zulke 
gevallen te gaan suppleren. Men is 
immers studerend en zal daarom 
geen stappen nemen om door 
aanvaarding van betaalde arbeid uit 
de bijstand te geraken. In ieder geval 
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is de Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers niet van toepassing. Een 
studerende met een studietoelage is 
eenmaal in de zin van deze regeling 
geen werkloze werknemer. 

Als een oplossing moet worden 
gevonden, moet zij niet worden 
gezocht in de RWW, omdat het hier 
nu eenmaal gaat om studerenden. Als 
er al iets geregeld zou moeten 
worden - u merkt hoe voorzichtig ik 
mij uitdruk - dan zou het op dat vlak 
moeten worden gedaan. Ik heb nog 
een heel vel met berekeningen. 
Daaruit blijkt mijns inziens duidelijk 
dat het bedrag dat ik zoeven noemde 
juist is. Als men daaraan behoefte 
heeft, ben ik graag bereid om dat u, 
mijnheer de Voorzitter, te geven om 
het eventueel als noot in de Handelin-
gen op te nemen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik weet 
niet hoe uitvoerig dat is, maar het 
gaat mij het principe dat de staatsse-
cretaris heeft gehanteerd, want ik kom 
op veel grotere verschillen uit! Uit 
hetgeen wi j vanmorgen hebben 
gekregen van 'Vrouw en werk' blijkt 
wel dat het om duizenden guldens 
kan gaan. 

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

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]'. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal nu nog ingaan op 
enkele concrete vragen en opmerkin-
gen. De heer Linschoten en mevrouw 
Kraaijeveld hebben nog eens opge-
somd, welke positieve veranderingen 
er in het oorspronkelijke voorstel zijn 
aangebracht. 

De heer Willems heeft nog gespro-
ken over de rolwisseling, die in de tijd 
beperkt is. Ook mevrouw Groenman, 
mevrouw Beckers en mevrouw 
Brouwer hebben daarover gesproken, 
nogal indringend. Mevrouw Brouwer 
noemde dit halfslachtig, mevrouw 
Beckers sprak van 'onaanvaardbaar'. 
Er is aangegeven, waarom die 
rolwisselingsmogelijkheid in de tijd 
beperkt is: ik vind dat er na een jaar 
een redelijke termijn in acht is 
genomen en dat er dan wel verlangd 
mag worden, dat men zich voor een 
volledige baan beschikbaar stelt. 
Vandaar ook dat ik aanvaarding van 
de motie op dit punt meen te moeten 
ontraden. Hiermee ben ik ook ingegaan 
op de opmerkingen die de andere 
sprekers aan dit punt hebben gewijd. 

De heer Willems heeft ook nu 
gepleit voor uitbreiding van de 
commissie RWW met uitkeringsge-
rechtigden. Ik moge verwijzen naar de 
argumenten die ik daartegen heb 
aangevoerd, ook in het mondeling 
overleg. Op grond van die argumenten 
meen ik de Kamer aanvaarding van 
de motie van de heer Willems op dit 
punt te moeten ontraden. 

Mevrouw Kraaijeveld en de heer 
Willems hebben verder nog gesproken 
over het sanctiebeleid. Ik heb al 
toegezegd dat ik de Kamer zal infor-
meren over de resultaten van het 
Gelderse onderzoek. De heer Willems 
vindt dat er sprake is van verscherping 
van het sanctiebeleid. Ik denk niet dat 
je dit zo kunt stellen; dat heb ik ook in 
het mondeling overleg gezegd. Wat in 
het gewijzigde ontwerp hieromtrent is 
opgenomen, is een weerslag van de 
huidige praktijk. 

In die zin is er geen sprake van 
verscherping, de zaak is gewoon 
opnieuw - beter en duidelijker -
geformuleerd. Overigens wil ik wel 
toezeggen, dat ik zal nagaan of 
tegemoet gekomen kan worden aan 
het verzoek van mevrouw Kraaijveld 
om eventueel voorhanden zijnde 
gegevens inzake het sanctiebeleid aan 
de Kamer ter hand te stellen. 

Mevrouw Groenman noemde nog 
even de sollicitatieplicht. Mevrouw 
Beckers wilde de circulaire op dit punt 
wel afwachten, maar mevrouw 
Groenman wilde eigenlijk een stap 
verder door te zeggen dat vrijstelling 
van die plicht niet alleen een jaar 
verlengd moet kunnen worden, maar 
dat daarmee ook steeds verder zou 
moeten worden gegaan. Ik meen op 
dit punt niet verder te moeten gaan 
dan wat in de huidige regeling is 
opgenomen, die inmiddels mede op 
verzoek van mevrouw Kraaijeveld is 
bijgesteld. 

Als men zich uitsluitend voor 
deeltijd beschikbaar stelt, wordt de 
uitkering naar verhouding berekend. 
Dit geldt ook als echtgenoten zich te 
zamen voor minder dan een volledige 
werkweek beschikbaar stellen. Als 
beide partners zich voor deeltijdarbeid 
beschikbaar stellen, maar op zodanige 
wijze dat ze samen voor een volledige 
werkweek beschikbaar zijn, dan 
hebben zij te zamen recht op de 
normuitkering van f 1446,90. 

Dit geldt natuurlijk ook wanneer één 
van de partners niet alleen voor 
deeltijdwerk beschikbaar is, maar ook 
daadwerkelijk een deeltijdbaan 
vervult. De norm daalt dus niet als 
één van beide partners werkt. De 
verdiensten uit die baan worden 

gedeeltelijk vrijgelaten, zodat beide 
partners te zamen een inkomen 
hebben dat iets boven het normbedrag 
ligt, en wel tot maximaal 15% van dat 
bedrag. Ook op dat punt heb ik een 
aantal voorbeelden uitgewerkt en 
rekensommen gemaakt. Het zou te 
veel ti jd vergen dit op te sommen. 
Misschien is het goed dit ook zo snel 
mogelijk te vermenigvuldigen en in 
de Handelingen op te nemen. 

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

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]2 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil de 
staatssecretaris wel vragen of die 
aanvulling na die drieëneenhalf jaar 
nog geldt. Hij zegt dat de gezinsnorm 
voor de bijstand zo blijft. Blijft die dan 
altijd zo? Beiden moeten beschikbaar 
zijn voor deeltijdwerk. Dat staat dan 
haaks op de verplichting dat de ene 
partner op een gegeven moment toch 
verplicht wordt in volle ti jd te gaan 
werken. 

Staatssecretaris De Graaf: Als iemand 
dan verplicht wordt om full-time te 
gaan werken, staat tegenover die 
verplichting ook de mogelijkheid om 
een volledige uitkering te geven. 
Voor partners kan de uitkering nooit 
hoger zijn dan de bijstandsuitkering 
voor een samenlevingsverband. Ik zie 
daarin dus geen probleem. 

Mevrouw Groenman (D'66): Nee, 
maar uw redenering is dat ze beiden 
voor deeltijdwerk beschikbaar moeten 
zijn, zodanig dat zij samen 100% van 
wat dan ook werken. Dan hebben zij 
namelijk recht op die uitkering 
volgens de gezinsbijstandsnorm. Zij 
blijven in deeltijd beschikbaar. 

Uw ontwerp-besluit is erop geba-
seerd dat, als er op den duur geen 
werk is, de ander verplicht kan 
worden full-time te gaan werken. Dat 
doet dus afbreuk aan het principe dat 
zij zich beiden beschikbaar houden 
voor een deeltijdbaan. Dat moeten zij 
in uw redenering op een gegeven 
moment niet meer doen. Op een goed 
moment vervalt die plicht en komt in 
plaats daarvan een plicht voor een 
volledige baan voor één van beiden. 
Dat is toch zo? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is zo. 
Dat is geregeld. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dan klopt 
die redenering niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat dacht 
ik wel. Ik kijk nu even naar cijfers die 
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ik van boven heb gekregen over 
studietoelagen en bijstand. Daarmee 
zijn echter geen veranderingen 
aangebracht in de staten die ik 
beschikbaar heb gesteld. 

Hiermee heb ik praktisch alle 
vragen en opmerkingen, naar ik hoop, 
op bevredigende wijze beantwoord. 

D 
Mevrouw Dates (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had eigenlijk niet 
verwacht dat ik nog van de tweede 
termijn gebruik zou wil len maken. Het 
spijt mij ook dat het nodig is. Het 
probleem is duidelijk gesteld. Het is 
ook herkend. Ik heb er nu behoefte 
aan opnieuw te constateren, dat het 
vanavond niet meer lukt enig uitzicht 
te krijgen, ook niet voor de vele 
mensen en gemeenten die mij 
daarover rechtstreeks raadplegen. 
Laten wi j dan meer hopen dat dat 
inderdaad ligt aan het feit dat de 
minister van Onderwijs hier nog niet 
is. 

Ik verzoek de staatssecretaris bij 
motie, de Kamer onmiddell i jk na het 
paasreces mee te delen wanneer een 
dergelijke notitie door de Kamer 
tegemoet kan worden gezien. Dan 
hoeven wij niet eerst een jaar te 
wachten en er vervolgens nog eens 
om te vragen. 

De Voorzitter: Zou het bij nader 
inzien niet beter zijn, uw twee moties 
in elkaar te schuiven? Ik vind het wel 
ingewikkeld, al begrijp ik het wel dat 
zij zo tot stand zijn gekomen. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind de wijze van 
totstandkoming toch doorslaggevend. 

De Voorzitter: Zoals u wi l t ! 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft toegezegd met voortvarendheid 
te werk te wil len gaan, evenwel geen 
uitsluitsel geeft met betrekking tot de 
termijn waarop de in de motie op stuk 
nr. 62 gevraagde nota de Kamer zal 
bereiken; 

verzoekt de regering, de Kamer 
terstond na het paasreces mee te 
delen wanneer deze tegemoet kan 
worden gezien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 66(18 100-XV). 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het antwoord van de 
staatssecretaris geeft mij geen 
aanleiding tot het maken van opmer-
kingen in tweede termi jn. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik hoop niet dat de eerste 
motie van mevrouw Dales niet zal 
worden aangenomen, omdat haar 
tweede motie daardoor zou worden 
ontkracht. 

De Voorzitter: Die zal dan niet meer 
in stemming komen. Daar is mevrouw 
Dales het toch wel mee eens? 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat lijkt mij niet de bedoe-
ling van mevrouw Dales. Ik zou die 
twee moties om die reden op de één 
of andere manier wil len ontkoppelen. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal u duidelijk zijn dat 
ik hier aandring op orde, en dat ik 
geenszins tracht de orde te ondermij-
nen. Ik ben het dus uiteraard geheel 
met u eens. Hoe zou het ook anders 
kunnen! 

De Voorzitter: Dank u! 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris begon 
met te vertellen, onder andere naar 
aanleiding van opmerkingen van mij, 
dat deze wijziging van de RWW nodig 
was, omdat er toch altijd wel een 
RWW nodig zal blijven, althans, zoals 
het er nu naar uitziet. 

Het zal hem toch niet zijn ontgaan 
dat diverse alternatieven uit het land, 
bij voorbeeld van het CNV, de FNV en 
van mijn eigen partij, erop neerkomen 
dat de RWW in de huidige vorm niet 
moet blijven voortbestaan maar in 
plaats daarvan een voortdurende, 
levenslange werkloosheidsuitkering in 
het leven te roepen. Dat is nu een 
belangrijke functie van de RWW. De 
FNV stelt voor, een nieuwe, aparte 
regeling voor schoolverlaters in te 
voeren, in plaats van de huidige 
RWW. De staatssecretaris bewijst in 
mijn ogen dan ook opnieuw dat hij 
met deze wijziging vooruit loopt op 
een stelselwijziging. 

Wat de onmogeli jkheid tot het 
volgen van een HBO- of een weten-
schappelijke opleiding met behoud 
van uitkering betreft, kan ik niet 
anders dan constateren dat de 
staatssecretaris zich in feite vastpraat 
in een aantal bestuurlijke problemen. 

Daarmee gaat hij voorbij aan het 
probleem dat de mensen die dit raakt 
worden gedwongen, zich volstrekt 
onledig te houden, althans niet deel te 
nemen aan een opleiding die relevant 
voor hen zou kunnen zijn. 

Ik vind dan ook dat hij niet mag 
wachten op een nieuw stelsel van 
studiefinanciering. Uiteraard bestaat 
er een samenhang. Wanneer er een 
dergelijk nieuw stelsel komt, zullen de 
bijstandsregelingen daarop moeten 
worden afgestemd. Zo lang er nog 
geen adequaat stelsel van studiefinan-
ciering is, moeten voor die personen 
die aangewezen zijn op de RWW 
voorlopige regelingen worden 
getroffen. Vandaar de motie van 
mevrouw Groenman en anderen. 

De staatssecretaris zegt het toch 
wel redelijk te vinden dat men na 
enige t i jd, na een jaar, de vrije 
rolkeuze opgeeft en dat je dan één 
van beide partners die in deeltijd 
werkloos was, kunt dwingen om te 
solliciteren naar een full-time baan. 
Maar het is nu toch juist in strijd met 
de herverdeling van het betaalde en 
onbetaalde werk als je een van beiden 
gaat verplichten. 

Ik moet hier wel bij zeggen - in het 
mondeling overleg kwam het ook aan 
de orde - het gaat hierbij niet zozeer 
om een praktisch probleem, want het 
komt heel weinig voor dat iemand die 
eerst twee en een half jaar werkloos 
is, dan een jaar in de RWW zit en dan 
nog geen baan heeft, dan toch een 
full-time baan zou kunnen krijgen bij 
de huidige arbeidsmarkt. Het is bijna 
te onwezenlijk om over te praten. 

Maar goed, het gaat mij niet om het 
praktische van de zaak, maar om het 
principiële van de zaak, dat je daarmee 
toch vooruit loopt op de individualise-
ring, dat je daarmee heel principieel 
de partner van iemand die werkloos 
is, mede verantwoordelijk gaat stellen 
voor de ander en dat je niet de 
maatschappij, die de banen niet 
beschikbaar kan stellen, daarop 
aanspreekt. Je wentelt het dan af op 
de mensen die samen een huishouding 
voeren. Dat is volstrekt in strijd met 
de individualisering en met de 
onafhankelijke, zelfstandige rechten 
van mannen en vrouwen in een 
samenwoningsverband. 

De staatssecretaris ontraadt 
aanvaarding van mijn motie over de 
wijziging in de samenstelling van 
RWW-commissies. Hij heeft daarvoor 
geen argumenten gegeven, doch 
slechts verwezen naar het mondeling 
overleg. Ik kan daarop dan ook niet 
repliceren. 

Ik ben blij dat de staatssecretaris 
bereid is om de gegevens te inventari-
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seren van de huidige praktijk van het 
sanctiebeleid. Ik zou ook graag op dat 
punt van de staatssecretaris een 
termijn willen horen. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik weet niet of ik er nu 
uit kom met ai die cijfers. Ik ben nog 
met een paar vragen blijven zitten, 
onder andere met een vraag over het 
mogelijk maken van de part-time 
opleiding in het hoger onderwijs. Ik 
vind de motie van mevrouw Dales 
toch uitstekend, omdat ik meen dat 
deze staatssecretaris veel te gemakke-
lijk de zaak weer verschuift naar het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen. Ik denk dat er 
inderdaad een overgangsregeling zou 
moeten komen, want wij kennen dit 
probleem nu al enige tijd en er moet 
heel snel een oplossing voor komen. 

Ik denk dat de staatssecretaris 
gewoon niet gelijk heeft met zijn 
becijferingen over het verschil tussen 
de één-oudergezinnen met een 
studietoelage en één-oudergezinnen 
met bijstand, al is het maar omdat hij 
de eenmalige uitkering voor bijstands-
gezinnen niet meerekent. Dat is toch 
iets per jaar. 

Hij zegt dat het een verschil van 
ruim f400 is. Als ik de eenmalige 
uitkering daarbij tel van f550, dan is 
het bijna f 1000. Ik denk echter dat in 
de studietoelage bij voorbeeld een 
standaardbedrag verzekering ziekte-
kosten is opgenomen. Dat zou wel 
eens het standaardbedrag kunnen 
zijn dat voor studenten geldt, in welk 
bedrag in ieder geval geen rekening 
wordt gehouden met ziekteverzekering 
van kinderen die ten laste komen van 
die ene ouder die wil studeren. Ik heb 
hierover in het mondeling overleg 
cijfers gegeven en dan blijken mij 
toch relevante verschillen. 

Vorig jaar is de motie-Buurmeijer 
aangenomen. De heer Buurmeijer had 
die verschillen ook al geconstateerd 
en zei dat er een zodanige regeling 
moest worden getroffen dat personen 
aan het hoofd van één-oudergezinnen 
aanvulling op de studiefinanciering 
kunnen krijgen, tot aan het niveau van 
de bijstandsuitkering voor één-ouder-
gezinnen. Ik vind dat het dan niet 
aangaat dat de staatssecretaris nu 
zegt dat hij dat verschil eigenlijk niet 
de moeite waard vindt om iets aan te 
doen. Wij hebben ons hierover vorig 
jaar als Kamer uitgesproken. 

Bovendien is na aanneming van de 
motie ook nog eens in het bedrag van 
de studietoelage gesneden. Ik weet 

wel dat het op een andere manier 
gebeurd is, omdat de Kamer de 18-, 
19- en 20-jarigen wilde sparen en toen 
de studietoelage over de gehele linie 
verlaagd heeft. Mijn fractie heeft dat 
ook ondersteund. Deze zaak is vorig 
jaar juni aan de orde geweest. Dit 
betekent echter alleen maar dat nu de 
studietoelage over de gehele linie 
verlaagd is, wat ook zijn effecten heeft 
op één-oudergezinnen. De achter-
grond van de motie-Buurmeijer is 
derhalve nog wel degelijk van kracht 
en daarom handhaaf ik mijn motie op 
dit punt. 

Dan de beschikbaarstelling in 
deeltijd, dat je, als je allebei maar 
samen beschikbaar bent voor een 
volledige baan, altijd in aanmerking 
komt voor de gezinsnorm in de 
bijstand: ik ben van mening dat dit na 
drieëneenhalf jaar in de redenering 
van de staatssecretaris niet meer 
opgaat, omdat dan toch in ieder geval 
een van de beide partners zich voor 
een volletijds baan beschikbaar moet 
stellen. Dan ben je samen eigenlijk 
voor 150% beschikbaar voor de norm 
van de bijstand die je eerst kreeg voor 
twee halve beschikbaarstellingen. Na 
drieëneenhalf jaar loopt deze regeling 
dus toch in ieder geval anders dan 
mijn fractie lief is. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Als je het 
beleid van het kabinet bekijkt, dan is 
het toch wel erg zwabberen. De 
combinatie werkloosheid om een 
part-time dagopleiding wijst de 
staatssecretaris af. Hij zegt, dat 
werkloosheid beschikbaarheid voor 
de arbeidsmarkt is. Hij vergeet daarbij 
zijn eigen beleid inzake de deeltijd-
arbeid, hij vergeet bij voorbeeld de 
32-uurs banen, een regeringsstreven. 
Dat is te combineren met een part-time 
dagstudie bij voorbeeld. 

Is dat geen beleidsvoornemen? Ik 
dacht dat er hard getrokken zou 
worden aan de mogelijkheid mensen 
bij de overheid voor 32 uur te werk te 
stellen. Vergeet de staatssecretaris 
ook niet dat, als werkloosheid beschik-
baarheid voor de arbeidsmarkt is, die 
arbeidsmarkt geen banen heeft en de 
beschikbaarheid dus in feite nul 
komma nul inhoud heeft. Vergeet hij 
zijn beleid inzake de bevordering van 
vrijwilligerswerk? 

Heb je nu op zijn minst niet het 
recht als je werkloos bent en geen 
werk kunt krijgen en als je goedgekeurd 
vrijwilligerswerk kunt doen, bij 
voorbeeld in de welzijnssector, 
daarnaast dan een part-time opleiding 
te volgen? Mijn grote bezwaar is, dat 

alles bekeken wordt vanuit regeltjes, 
vanuit cijfertjes, vanuit geld en dat het 
kabinet nauwelijks denkt aan de 
werkelijke positie van mensen. Ik snap 
echt niet waarom dat zo vreselijk veel 
moeite kost. 

Als ik het staatje zie op blad A 2 met 
het niveau studietoelagen en bijstand, 
dan heb ik maar één conclusie: ik vind 
dat wij hard naar de situatie toe 
moeten - ook gezien de deregulering -
van één minimuminkomen, een 
basisinkomen op bijstandsniveau, ook 
voor mensen die studeren. 

Die deelbanen zijn mij nog niet 
helemaal duidelijk. Ik zou graag 
hebben dat de staatssecretaris daarop 
terugkomt: twee deelbanen: na een 
half jaar moet de ene partner niet 
meer voor die deelbaan beschikbaar 
zijn maar voor een hele baan - dat is 
dan dus 1,5 beschikbaarheid, hij en 
zijn partner samen - na een half jaar 
moet ook die partner full-time beschik-
baar zijn, dat betekent dan dus een 
dubbele beschikbaarheid voor één 
RWW-uitkering. Ik wil daarover nog 
wat meer duidelijkheid. De enige 
oorzaak die daarvoor aan te wijzen is, 
is de slechte situatie op de arbeids-
markt. Ik vind dat onrechtvaardig. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Er is mij één 
punt ontgaan, namelijk de zaak van de 
twee deeltijdbanen. Als de ene 
partner dan een volle-tijdbaan krijgt of 
zou moeten hebben en de andere 
partner een deeltijdbaan, is het dan zo 
dat door het hanteren van het begrip 
sociale, medische en andere indicaties 
in ieder geval die bevredigende 
deeltijdbaan niet op de tocht kan 
komen te staan? 

Verder heeft de staatssecretaris ten 
aanzien van de door mijn fractie te 
berde gebrachte punten zodanig tot 
volle tevredenheid geantwoord, dat ik 
verder geen behoefte heb hier iets te 
zeggen. 

• 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Nog even een vraag die 
aansluit op hetgeen ik in eerste 
termijn heb gevraagd. Stel dat twee 
partners een deeltijdbaan hebben en 
werkloos worden, is het dan juist dat 
na één jaar een van beide partners 
voor een volledige baan beschikbaar 
moet zijn? Wat kan daarvoor nu 
eigenlijk de rechtsgrond zijn? Als 
iemand een dergelijk arbeidsverleden 
heeft, wordt naar mijn mening nu 
ineens een heel andere eis gesteld. 

Is het niet zo dat het beschikbaar 
stellen voor een volledige werkweek 

Tweede Kamer 
11 april 1984 RWW 4401 



Brouwer 

na een periode van één jaar een 
nieuwe eis is, omdat de staatssecreta-
ris bang is dat het mensen toch wat te 
gemakkelijk wordt gemaakt in de 
RWW? Is dat niet de ware reden? Wat 
is het praktische effect? Wij hebben 
immers bijna één miljoen werklozen. 
Als wij de niet-geregistreerde werk-
lozen daarbij tellen, dan hebben wij 
zelfs meer dan één miljoen werklozen. 
Ik heb vanmiddag al gezegd dat wat 
dat betreft minister Lubbers zijn 
koffers wel kan pakken. Hoe reëel is 
deze eis? Is het alleen maar een 
moralistisch element? 

Tot slot wil ik nog iets zeggen over 
de kwestie van de voortvarendheid. 
Wat verstaat de staatssecretaris nu 
onder voortvarendheid? Ik zie beelden 
voor mij uit de Camera Obscura: Hoe 
warm het was en hoe ver. De horizon 
is nog zeer, zeer ver. Ik kan mij wat 
dat betreft dus aansluiten bij hetgeen 
in de motie van mevrouw Dales staat. 
De staatssecretaris is eigenlijk aan de 
Kamer verplicht, te zeggen wat hij nu 
onder voortvarendheid verstaat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb Van 
Dale niet bij de hand, maar ik heb 
begrepen dat mevrouw Brouwer 
onder voortvarendheid verstaat het 
concreet noemen van een datum. 
Daarover verschillen wij van mening. 
Ik heb geprobeerd dat aan te geven. 
Hoewel ik niet al te concreet kon zijn, 
heb ik gezegd hieraan voortvarend te 
willen werken. Ik zie dat de Voorzitter 
in Van Dale nakijkt wat 'voortvarend-
heid' precies betekent. 

De Voorzitter: Voortvarendheid 
betekent niet alleen spoed en niet 
alleen ijver, maar zelfs drift! 

Staatssecretaris De Graaf: Dit zijn 
eigenschappen die elk mens af en toe 
vertoont, ik dus ook. 

Mevrouw Dales heeft een iets 
gewijzigde motie ingediend om mij 
ertoe te brengen, terstond na het 
paasreces mee te delen welke termijn 
dan wel zou kunnen gelden. Ik weet 
niet of ik deze toezegging kan doen. Ik 
hoopte dat mijn toezegging, alles te 
doen wat in mijn vermogen ligt, 
voldoende zou zijn om dat af te 
wachten. Ik blijf van oordeel dat dit 
voldoende zou moeten zijn. Ik heb in 
die zin dan ook geen behoefte aan de 
gewijzigde motie van mevrouw Dales. 

De heer Willems is het niet met mij 
eens over het al dan niet blijven 
bestaan van een RWW. Hij verwees 
naar plannen van vakcentrales met 
betrekking tot de stelselwijziging. Uit 
die plannen is mij niet gebleken dat 

de nieuwe geïntegreerde werkloos-
heidsregeling ook zou moeten gelden 
voor schoolverlaters. Schoolverlaters 
hebben geen enkele referteperiode uit 
arbeid, die aan de nieuwe geïntegreer-
de werkloosheidsverzekering rechten 
doet ontlenen. Juist met het oog op 
de schoolverlaters heb ik gewezen op 
het blijven bestaan van de behoefte 
aan een Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers, omdat het geen onaan-
zienlijke categorie is die een beroep 
op de RWW doet. Mijn argumenten 
op dit punt houd ik dus staande. 

De heer Willems heeft nogal 
principiële bezwaren tegen het laten 
vervallen van de mogelijkheid om na 
één jaar toch weer te eisen dat men 
volledig beschikbaar is voor een 
volledige baan. Wij zullen elkaar op 
dit punt wel niet nader komen. 

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd 
naar de rechtsgrond van deze eis. 
Gedurende een redelijke termijn 
wordt iemand de gelegenheid 
geboden zich voor deeltijdarbeid 
beschikbaar te stellen. 

Wij achten een redelijke termijn van 
een jaar daarvoor aanvaardbaar, 
hoewel elke termijn misschien 
aanvaarbaar is. Ik begrijp echter best 
dat mevrouw Brouwer en de heer 
Willems elke termijn op principiële 
gronden afwijzen. Ik heb geprobeerd 
aan te geven waarom wij vinden dat 
een termijn van een jaar toch redelijk 
is, omdat je dan op een gegeven 
moment mag verlangen dat, als er 
misschien onnodig een beroep wordt 
gedaan op een uitkering ten laste van 
de collectieve sector, daaraan een 
einde komt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het hangt 
er natuurlijk van af wat onder 'gebrui-
kelijke arbeidstijd' wordt verstaan. 
Gesteld dat meer mensen in deeltijd-
arbeid gaan werken en dan werkloos 
worden, dan ligt de situatie anders. 
Dan is het zich beschikbaar stellen 
voor deeltijdarbeid geen uitzondering, 
maar past het in het hele patroon van 
steeds meer mensen. 

Staatssecretaris De Graaf: Daarover 
heb ik in de commissie uitvoerig 
gediscussieerd met mevrouw Kraaije-
veld, omdat op een gegeven moment 
ook arbeidstijdverkorting een rol 
speelt. De vraag is wat op een 
gegeven moment een deeltijdbaan is. 
Ik heb gezegd dat er dienovereenkorrv 
stig aanpassingen plaatsvinden. Ik wil 
daarnaar verwijzen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat 
verbaast mij. Wij hebben er inderdaad 
beide keren tijdens het mondelinge 
overleg over gesproken. De staatsse-

cretaris heeft dit toen niet op deze 
gronden verdedigd. Wij zijn tot de 
conclusie gekomen dat tot aan de 
discussie over de deeltijdarbeid en tot 
aan de stelselwijziging deze oplossing 
een werkbaar compromis is, maar dat 
die discussie nog eens moet worden 
gevoerd. De huidige aanpassing van 
de RWW is niet het juiste moment om 
deze zaak in de volledige omvang aan 
de orde te stellen. Dat heb ik namens 
de fractie van de VVD in dat overleg 
ingebracht. Daaraan mag echter 
geenszins de conclusie worden 
verbonden dat de regeling in het 
RWW-besluit de definitieve oplossing 
voor deze problematiek is. 

Staatssecretaris De Graaf: Daar ben ik 
het mee eens. Dat is ook in dat 
mondeling overleg in die zin aan de 
orde geweest. 

De heer Willems zegt dat ik geen 
argumenten heb gegeven voor het 
niet in de RWW-commissie opnemen 
van vertegenwoordigers van uitke-
ringsgerechtigden. Ik heb inderdaad 
naar het mondeling overleg verwezen. 
Daarbij ging het vooral om de vraag 
wie eigenlijk geacht kan worden 
representatief te zijn voor de beoorde-
ling van dit soort zaken in commissies. 

Daarbij gaat het niet alleen om de 
RWW-commissie, maar om heel wat 
landelijke commissies en adviescolle-
ges. Ik heb toen verdedigd dat de 
organisaties van werkgevers en 
werknemers in die zin geacht kunnen 
worden representatief te zijn, ook 
voor uitkeringsgerechtigden. Daarom 
is er geen reden, hoewel dat altijd in 
discussie blijft, ten principale op dit 
punt hiervan af te wijken. 

Mevrouw Dales (PvdA): Vindt de 
staatssecretaris niet dat mensen zelf 
uitmaken wie voor hen representatief 
is? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is iets 
te eenvoudig geformuleerd. Er 
worden bij voorbeeld representativi-
teitseisen gehanteerd voor de verte-
genwoordiging in de desbetreffende 
landelijke raden en adviescolleges. In 
besluiten is aangegeven aan welke 
criteria moet worden voldaan, wil 
men geacht worden representatief te 
zijn voor het opnemen in dit soort 
colleges. Als u zegt dat de mensen het 
zelf mogen uitmaken, meen ik dat dit 
soort commissies en adviescolleges 
een samenstelling kunnen krijgen 
waarbij geen zicht op het geheel meer 
is. 

Mevrouw Dales (PvdA): De staatsse-
cretaris zegt dat in regelingen staat 
- dat is mij overigens bekend - wie 
geacht mag worden representatief te 
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De Graaf 
zijn. Dat betekent dat de regelgever, in 
casu de staatssecretaris, uitmaakt wie 
representatief zijn voor de uitkerings-
gerechtigden. Ik wil daar geen groot 
punt van maken, want ik ken de 
bezwaren. Ik wil echter wel vaststellen 
dat de staatssecretaris nu gewoon 
tautologisch met allerlei ingewikkelde 
regelingen zegt dat hij inderdaad 
uitmaakt dat de uitkeringsgerechtig-
den niet zelf kunnen zeggen wie voor 
hen representatief is. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb hier 
niet verkondigd dat ik uitmaak wat 
een uitkeringsgerechtigde daarvan 
moet denken. 

Mevrouw Dales (PvdA): Wie maakt 
die regels dan? 

Staatssecretaris De Graaf: De regels 
zijn tot nu toe neergeslagen in de 
wetgeving. In die wetgeving is over 
het algemeen vrij nauwkeurig aange-
geven welke representativiteitseisen 
op een gegeven moment gelden. Wij 
kunnen natuurlijk ten alle tijde 
besluiten - de Kamer kan dit ook -
door op een gegeven moment te 
zeggen dat wij willen dat de zaken in 
die zin veranderen. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik merk op 
dat een lid van de Kamer dit wenst. U 
zegt dat dit niet kan vanwege de 
regeling. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat heb ik 
niet willen beweren. Als die indruk 
door mij gewekt zou zijn, wil ik die 
direct wegnemen. Elke verandering 
op dit punt is mogelijk, als wij vinden 
dat in dit opzicht een verandering 
moet plaatsvinden. De heerWillems 
vindt dat. Hij vraagt daar ook om. 

Ik heb geprobeerd gemotiveerd aan 
te geven waarom ik vind dat er op dit 
punt in ieder geval op dit moment 
geen verandering moet komen. 
Hiermee is overigens niet uitgesloten 
dat deze zaak ook in de toekomst, als 
het gaat om de bemanning van 
college's en adviescommissies, niet 
altijd in discussie blijft. 

De heer Wiliems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Eén van de argumenten 
die ik heb aangevoerd en die ik in de 
motie verwoord heb, is dat deze 
regels tot stand gekomen zijn in een 
tijd dat het ging om heel kleine en 
snel voorbij trekkende groepen 
werklozen, niet-actieven. Zij konden 
vertegenwoordigd worden door de 
vakorganisaties. Ik vind dit reëel. De 
vakorganisaties hebben daarin 
volgens mij nog steeds een centrale 
plaats. 

Het gaat nu echter om honderddui-
zenden uitkeringsgerechtigden. 
Bovendien blijkt dat zij zichzelf in 
meerdere mate organiseren in eigen 
verbanden. Daarom is die vraag nu 
wel degelijk aan de orde. Wat is 
namelijk de essentie van de wijzigin-
gen die de staatssecretaris voorstelt? 
Dat er een andere situatie op de 
arbeidsmarkt is opgetreden. 

Het aantal werklozen is ontzettend 
opgelopen. Dat noopt volgens hem 
tot het bijstellen van de regeling. In 
dat licht heb ik de representativiteit 
van de vakorganisaties in de huidige 
situatie in de RWW-commissies aan 
de orde gesteld. Dit speelt al enige 
tijd. Het hoort echter zeker bij de 
intenties van de wijziging die ook de 
staatssecretaris op dit moment 
koestert. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Op grond van dat 
betoog zou je evenzeer kunnen 
zeggen dat er reden is om bij voorbeeld 
de representativiteit van organisaties 
in de SER en dergelijke te veranderen 
vanwege het feit dat er in Nederland 
op dit moment pakweg 1,3 miljoen 
bejaarden zijn. Die getallen zijn in 
vergelijking met andere groepen 
uitkeringsgerechtigden bepaald niet 
gering. Op grond daarvan kun je 
evenzeer zeggen dat de bejaardenor-
ganisaties de dragende organisaties 
zouden moeten zijn voor de beman-
ning van bij voorbeeld college's en 
adviescommissies. 

De heer Wiliems (PSP): Voorzitter! Ik 
bestrijd dit niet. Dit punt is echter niet 
aan de orde. Het gaat nu om hetgeen 
je regelt voor de plaatselijke invulling 
door gemeentebesturen van RWW-
commissies. Dit is een discussie die 
op een ander niveau en met een 
andere intentie gevoerd moet worden, 
dan wanneer wij spreken over de 
landelijke organen. Ik wil die discussie 
overigens graag voeren. 

Wij hebben al een beetje gediscus-
sieerd over de representativiteit van 
de SER en dergelijke. Vanuit de 
organisaties van belanghebbenden 
komen steeds meer signalen dat men 
niet meer gelukkig is met de huidige 
samenstelling. Dan gaat het echter 
niet om de invulling van de RWW-com-
missies die de uitvoering van de 
RWW in de gaten houden. De SER is 
een instituut dat zich bezighoudt met 
macro-sociaaleconomisch beleid. Op 
dat punt moet de discussie met 
andere argementen ingevuld worden, 
dan wanneer het gaat om advisering 
van gemeentebesturen op plaatselijk 
niveau. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! 
Ik denk dat het een herhaling van 
argumenten wordt, als ik hier verder 
op inga. Ik wil namelijk staande 
blijven houden dat er op dit moment 
geen reden is om ten aanzien van 
RWW-commissies af te wijken van de 
regels die wij daar nu voor hanteren. 

De heer Wiliems wil van mij graag 
een termijn horen waarop ik gegevens 
aan de Kamer overleg met betrekking 
tot mijn toezegging met name aan 
mevrouw Kraaijeveld. Ik kan uit de 
losse pols moeilijk een termijn 
noemen. Ik hoop dat het voldoende is 
dat ik de verzoeken om deze gegevens 
aan de Kamer te doen toekomen, 
serieus neem en de termijn niet 
onnodig zal oprekken. Op dit moment 
wil ik niet verder gaan. 

Mevrouw Groenman heeft zich 
aangesloten bij de motie van mevrouw 
Dales. Zij heeft nog een aantal 
opmerkingen gemaakt over de staat 
die ik heb overhandigd. Zij heeft 
gezegd dat daarin niet de eenmalige 
uitkering is opgenomen. Dat is het 
geval. Een student komt ook niet 
meer in aanmerking voor een jaarlijkse 
koopkrachtcorrectie die wij geven in 
het kader van de koopkrachtgarantie 
voor degenen die van een minimum 
moeten leven. Ik kan niet uit de losse 
pols beoordelen of daarin is opgeno-
men de standaard-ziektekostenpremie 
voor een student. 

Er is gesproken over een beschik-
baarstelling van 150%. Mijns inziens 
is dat niet nodig. Als je op een 
gegeven moment 100% beschikbaar 
moet stellen, kun je in beginsel een 
100%-uitkering krijgen op basis van 
de Algemene Bijstandswet. Er zal 
natuurlijk niet volledig uitgekeerd 
worden als de ander inkomens heeft, 
maar dan vindt er een toetsing plaats 
zoals die bij iedereen plaatsvindt. Men 
moet namelijk niet uit het oog 
verliezen dat het in die situaties altijd 
gaat om partners; een bijstandsuitke-
ring is altijd nog een gezinsuitkering. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het punt 
is nu juist dat u eerst zegt dat als je je 
beiden in deeltijd beschikbaar stelt 
voor te zamen een voltijdbaan van de 
minimumgezinsnorm bijstand geldt. 
Na drieënhalf jaar vervalt dat, want 
dan moet in ieder geval een of beiden 
- dit staat in de regeling - zich voor 
100% beschikbaar te stellen. Dan 
moet je dus 150% of 200% beschikbaar 
zijn voor dezelfde uitkering. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk het 
niet. Als namelijk de ene persoon zich 
volledig beschikbaar stelt, dan krijgt 
men te zamen in beginsel een volledige 
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De Graaf 

uitkering. Daarmee is dan meteen 
gezegd dat de andere persoon geen 
uitkering krijgt. In die zin behoeft die 
zich dus niet beschikbaar te stellen. Ik 
moet eerlijk zeggen dat ik het probleem 
niet zo zie. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
probleem ligt bij het bevorderen van 
deeltijd. U gaat daar weer van af na 
drieënhalf jaar, ook in deze regeling, 
ook bij de beschikbaarstelling. . 

Staatssecretaris De Graaf: Het betreft 
hier uw meer principiële bezwaar 
tegen het op een gegeven moment 
introduceren van zo'n jaartermijn. 
Daarover hebben wij, dunkt mij, wel 
in voldoende mate van gedachten 
gewisseld. 

Mevrouw Beckers vindt het beleid 
zwabberig. Ik geloof dat het zeker niet 
zwabberig is. Heel duidelijk is aange-
geven wat onze lijnen zijn. Mevrouw 
Beckers refereerde nog aan de 
basisinkomengedachte. Ook in deze 
Kamer is daarover al heel wat gefilo-
sofeerd. Ik zou de gedachte van de 
introductie van een basisinkomen 
voor iedereen zeker niet verantwoord 
achten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voor het geval hier misverstanden 
ontstaan: ik vind dat de staatssecreta-
ris die twee verschillende dingen te 
veel koppelt: ik heb met 'zwabberig' 
bedoeld te zeggen dat u inderdaad 
een aantal lijnen uitzet; ik noem de 
bevordering van het vrijwilligerswerk 
en de bevordering van het deeltijd-
werk; door een aantal praktische, 
financiële motieven worden dergelijke 
gedachten kennelijk vervolgens weer 
losgelaten en wordt volkomen in 
strijd daarmee gehandeld. Daar gaat 
het mij om. 

Staatssecretaris De Graaf: U acht dat 
daarmee in strijd; ik niet. Ik ben 
namelijk van oordeel dat het redelijk 
is om die termijn tot een jaar te 
beperken en als je er niet in slaagt om 
een baan te krijgen, daarna te verlan-
gen wel volledig beschikbaar te zijn. 

Aan het adres van mevrouw 
Kraaijeveld merk ik op dat als iemand 
vol werkt en de ander in deeltijd dat 
dan die bevredigende deeltijdbaan 
niet behoeft te worden opgegeven. Ik 
hoop dat ik haar met die mededeling 
volledig gerust kan stellen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 21.22 uur. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz.4399) 

Niveau studietoelage en bijstand 

Cijfervoorbeelden 

Bijstand Studietoelage 

Eén ouder gezin met één kind 

f 1 302,20 per maand 
f 68,41 vakantiegeld 

f 1 370,61 
x 12 

f 16 447 per jaar 
excl.: ziektekostenverz. 

+ AKW 

f 17 184 per jaar 
f 1 152 standaardbedrag verzekering 

ziektekosten en tandartsen-
hulp 

f 16 032 per jaar 

excl.: ziektekostenverz, 

+ AKW 

N.B.: Bijstand f 4 1 5 per jaar hoger dan studietoelage. 
Daarnaast ontvangt een bijstandsontvanger eenmalige uitkering b.v. 

550 p/j één-ouder + kind 
575 p/j één-ouder + 2 kinderen. 

Echtpaar met één kind 

1 446,90 per maand 
76,01 vakantiegeld 

+ 
1 522,91 

< 12 

18 275 per jaar 

excl.: ziektekostenverz. 

+ AKW 

f 19 932 per jaar 
f 1 772 standaardbedrag verzekering 

ziektekosten en tandartsen-
hulp 

f 18 160 per jaar 

excl.: ziektekostenverz. 

+ AKW 

N.B.: Bijstand f 1 1 5 per jaar hoger dan studietoelage. 
Daarnaast ontvangt een bijstandsontvanger eenmalige uitkering: f 600 p/j echtpaar met 
1 kind. 

Thuisinwonende 19-jarige alleenstaande 

f 340,50 per maand 
f 38,18 vakantiegeld 

378,68 
12 

f 4 544 per |aar 

f 6 981 
f 720 

6 261 

per jaar 
standaardbedrag ziekte-
kostenverz. en tandartsen-
hulp 

per jaar 

Studietoelage is f 1717 per jaar hoger. 
Dit verschil is groter (tot f 2437) als de student is meeverzekerd met zijn ouders. 

Bovendien is er geen rekening mee gehouden dat in geval van een studietoelage nog recht 
op 1 x KB bestaat. Het verschil a f 1717 t.g.v. de studietoelage is dus een min imum. 
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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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