
23ste vergadering 

Voorzitter: Steenkamp 

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten: 

Steenkamp, De Vries, Franssen, Kiers, 
Buijsert, Eijsink, Schinck, Feij, Hen-
driks, Coenemans, Von Meijenfeldt, 
Vogt, Van Dalen, Schuurman, Uijter-
waal-Cox, Van der Werf-Terpstra, 
Leyten-de Wijkerslooth de Weerde-
steyn, Christiaanse, Kaland, De Jong, 
Bischoff van Heemskerck, Burkens, 
Van der Jagt, Vonhoff-Luijendijk, 
Glastra van Loon, Kuiper, Van Bemme-
len, Heijne Makkreel, Umkers, J. H. B. 
van der Meer, Oskamp, Van Boven, 
Tiesinga-Autsema, Zoutendijk, 
Maassen, Ginjaar, Groensmit-van der 
Kallen, Van Veldhuizen, Ermen, 
Hoekstra, Geertsema, Nuis, Van 
Kuilenburg-Lodder, Verbeek, Hofman, 
De Rijk, Wagemakers, Stam, Zoon, 
Tummers, Pleumeekers, Bukman, 
Kruisinga, Van Tets, Heijmans, Vis, 
Postma, Van der Lek, Abma, M. A. van 
der Meer, Vermeer, Veder-Smit, 
Barendregt, Van de Zandschulp, 
Simons, Schouten, Van Mierlo, Van 
der Werffen Zijlstra, 

en de heren Ruding, minister van 
Financiën, Brinkman, ministervan 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
Brokx, staatssecretaris van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Van Zeil, staatssecreta-
ris van Economische Zaken, De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Van der Reijden, 
staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, de heer mr. drs. 
G. J. Wolffensberger en mevrouw mr. 
dr. J. de Jong, door het lid Nypels 
aangewezen om hem bij de beraad-
slaging over het door hem aanhangig 
gemaakte wetsvoorstel 16781 bij te 
staan. 

Bij de stemming over het wetsvoorstel 
16689 waren tevens aanwezig de 
leden van de Tweede Kamer Van 
Kemenade en Worrell. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 
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Baarveld-Schlaman, De Gaay Fortman 
en Grol-Overling, wegens verblijf 
buitenslands; 

Van Graafeiland en Luteijn, wegens 
vakantie; 

Van der Ploeg. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel de Kamer 
voorts mede, bericht van verhindering 
te hebben ontvangen van de ministers 
van Buitenlandse Zaken, voor Ontwik-
kelingssamenwerking, van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid alsmede 
van het lid der Tweede Kamer 
Wallage. 

Aan de orde is de stemming over het 
voorstel van wet van de heren Van 
Kemenade, Worrell en Wallage 
houdende vaststelling van een 
wettelijk kader voor volwassenenedu-
catie (16689). 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Hendriks (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na het gedegen antwoord 
van de initiatiefnemers is mijn fractie 
- na uitvoerig beraad - niet tot een 
unaniem eindoordeel gekomen. Dat 
aanvaarding van het initiatiefvoorstel 
meer zekerheid biedt op een goed 
vervolg in de wetgeving op de 
volwasseneneducatie dan alleen de 
wilsovereenstemming over de Nota 
hoofdlijnen, onderschrijft vrijwel de 
gehele fractie; te meer, omdat de 
initiatiefnemers hebben vastgelegd 
dat de Invoeringswet het mogelijk 
maakt om voor de inwerkingtreding 
van het initiatiefvoorstel nog ervarin-
gen en nadere inzichten tijdens de 
voortgaande discussies in het ontwerp 
te verdisconteren. Ook is een meerder-
heid van mijn fractie ervan overtuigd, 
dat het ontwerp voldoende kansen 
biedt voor het particuliere initiatief en 
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voor mogelijkheden tot bekostiging 
van activiteiten. 

Wat betreft de levensbeschouwelijke 
aspecten is het misverstand over de 
twee soorten educatieve centra 
weggenomen. Echter, niet bij alle 
fractieleden is de ongerustheid 
weggenomen, die in de tweede brief 
van 13 april van de drie Provinciale 
Educatieve Centra, in Groningen, 
Friesland en Overijssel, naar voren is 
gebracht. 

De legislatieve bezwaren, ontleend 
aan de kritiek in het rapport-Geelhoed, 
op te vérgaande delegatie van de 
regelgevende bevoegdheden zijn 
evenzeer voor een aantal fractieleden 
te zwaarwegend gebleven. 

Deze afwegingen zijn voor een 
minderheid van mijn fractie reden om 
dit initiatiefvoorstel niet te steunen. 

D 
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek namens de 
fracties van de SGP, het GPV en de 
RPF. 

In de eerste termijn hebben wij al 
onze bezwaren kenbaar gemaakt. Na 
een interruptie is ons in de tweede 
termijn duidelijk geworden hoe de 
constructie er precies uitziet: behalve 
een algemeen educatief centrum 
bestaat de mogelijkheid voor verschil-
lende educatieve centra op levensbe-
schouwelijke basis. 

Wij hebben daaruit de conclusie 
getrokken, dat het erg moeilijk is om 
van meet af aan een educatief 
centrum op basis van een levens- en 
wereldbeschouwing te beginnen. Wij 
zouden graag zien, dat het recht, 
verankerd in ae Grondwet, voor het 
reguliere onderwijs ook geldt voor de 
volwasseneneducatie. Van daaruit kan 
natuurlijk altijd samenwerking 
worden ondernomen. De door de 
initiatiefnemers voorgestelde con-
structie laat de omgekeerde weg 
echter niet toe. Om die reden zullen 
wij tegen het initiatiefontwerp 
stemmen. 

Het wetsvoorstel wordt met 39 tegen 
26 stemmen aangenomen. 
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Voorzitter 

Voor hebben gestemd de leden: 
Franssen, Kiers, Schinck, Hendriks, 
Coenemans, Von Meijenfeldt, Vogt, 
Van Dalen, Uijterwaal-Cox, Christiaan-
se, Bischoff van Heemskerck, Glastra 
van Loon, Kuiper, Umkers, J. H. B. 
van der Meer, Oskamp, Tiesinga-Aut-
sema, Maasen, Groensmit-van der 
Kallen, Van Veldhuizen, Ermen, 
Hoekstra, Nuis, Van Kuilenburg-Lod-
der, De Rijk, Stam, Zoon, Tummers, 
Pleumeekers, Bukman, Kruisinga, Vis, 
Postma, M. A. van der Meer, Vermeer, 
Van de Zandschulp, Simons, De Vries 
en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: 
Buijsert, Eijsink, Feij, Schuurman, Van 
der Werf-Terpstra, Leyten-de Wijker-
slooth de Weerdesteyn, Kaland, De 
Jong, Burkens, Van der Jagt, Vonhoff-
Luijendijk, Van Bemmelen, Heijne 
Makkreel, Van Boven, Zoutendijk, 
Ginjaar, Geertsema, Verbeek, Hofman, 
Wagemakers, Van Tets, Heijmans, 
Abma, Veder-Smit, Barendregt en 
Schouten. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de rijksbegro-
ting voor 1984 (18100-XV); 
- de begroting van het Bezitsvor-
mingsfonds voor 1984 (18100-J); 
- hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) 
van de rijksbegroting voor 1984 
(18100-IXA); 
- hoofdstuk IXB (Financiën) van de 
rijksbegroting voor 1984 (18 100-IXB); 
- de begroting van het Staatsmunt-
bedrijf voor 1984 (18100-H). 

De Voorzitter: Het gaat hier om de 
zogenoemde administratieve behan-
deling van deze begrotingswetsvoor-
stellen. 

Ik stel aan de Kamer voor, overeenkonv 
stig mijn voorstel als vermeld in het 
gedrukte stuk der Kamer nr. 155, deze 
wetsvoorstellen zonder beraadslaging 
af te doen, onder het voorbehoud dat 
de regering bereid zal blijken te zijn 
om op een later tijdstip deel te nemen 
aan een met de Kamer te houden 
debat over de met deze begrotings-
wetsvoorstellen samenhangende 
onderwerpen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Is de regering bereid 
om aan de vorenbedoelde debatten 
deel te nemen? 
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Uit het knikken van de bewindslieden 
leid ik af dat dit in orde is. 

De wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
voorstellen van de Commissie voor 
de Verzoekschriften betreffende de 
adressen van: 
- R. Sprang te Klazinaveen, met 
betrekking tot zijn belasting (gedrukt 
stuk Eerste Kamer, vergaderjaar 
1983-1984, nr. IV); 
- mejuffrouw J.G. Schoremans te 
Bergen op Zoom, met betrekking tot 
de WAO (gedrukt stuk Eerste Kamer, 
vergaderjaar 1983-1984, nr. V). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Commissie voor de Verzoekschrif-
ten wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsvoorstellen: 
- Machtiging tot deelneming door 
Nederland in de Derde Aanvulling van 
het Aziatische Ontwikkelingsfonds 
(17921); 
- Machtiging tot deelneming door 
Nederland in de verhoging van het 
aandelenkapitaal van de Aziatische 
Ontwikkelingsbank (18244). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
Winkelsluitingswet 1976 (17 870). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Kiers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vooruitlopend op verdere 
wijzigingen van de Winkelsluitingswet 
1976 is nu aan de orde het wetsvoorstel 
17 870, inhoudende de mogelijkheid 
voor verkoop van artikelen op een 
beperkt aantal zon- en feestdagen. 
Aan de overkant is druk uitgeoefend 
op de staatssecretaris. Waardoor het 
mogelijk zou worden dat dit wets-
ontwerp nog voor Pasen 1984 wet zou 
zijn. De bewindsman heeft hierop als 
volgt gereageerd: 'Er is mij gevraagd 
of de wetswijzing waarover wij nu 
spreken, nog voor Pasen wet kan zijn. 
Er werd echter geen jaartal genoemd. 

Volwasseneneducatie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Bezitsvormingsfonds 
Nationale Schuld 
Financiën 

Ik neem echter aan dat Pasen 1984 
wordt bedoeld. Ik acht dit uitgesloten.' 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mag 
heden vaststellen dat het door 
eendrachtige samenwerking in dit 
huis toch mogelijk is dat het te 
behandelen wetsvoorstel voor Pasen 
1984 wet wordt. Ik betreur het echter 
vernomen te hebben dat, vooruitlo-
pend op de behandeling van vandaag, 
de gemeenten reeds een circulaire 
ontvangen hebben, als zou dit 
wetsontwerp al zijn aangenomen. Ik 
mag de staatssecretaris dan ook 
verzoeken mij deze circulaire ter hand 
te willen stellen. 

De Winkelsluitingswet 1976 is reeds 
vele malen een onderwerp van 
discussie geweest. Zelfs bij de 
totstandkoming ervan was het al 
nodig dat de voorganger van deze 
staatssecretaris de portefeuillekwestie 
stelde. Toch is het volgens mijn 
fractie een goede zaak dat deze wet 
tot stand is gekomen. Doel is het 
bevorderen van het doelmatig 
functioneren van het economische 
leven, het voorkomen van onredelijk 
lange of ongunstige werktijden, het 
voorkomen van onredelijke concurren-
tie, handhaving van de rentabiliteit en 
handhaving van voldoende koopgele-
genheid, alsmede garantie van de 
zondagsrust. 

Voor deze uitgangspunten bestaat 
een grote maatschappelijke consen-
sus. Opmerkelijk is dat de discussie 
indertijd zich politiek en maatschappe-
lijk heeft toegespitst op het al dan niet 
open stellen van winkels op zaterdag-
middag, dat er destijds eerder een 
tendens was naar beperking dan naar 
verruiming en dat een aantal bevoegd-
heden aan de gemeenten zijn onttrok-
ken. 

Een verdergaande verruiming van 
de openstellingstijden ingevolge de 
Winkelsluitingswet betekent een 
nieuw middel in de concurrentiestrijd. 
Het veroorzaakt eerder ongelijke dan 
gelijke uitgangsposities voor het 
midden- en kleinbedrijf ten opzichte 
van het grootwinkelbedrijf. 

Het is de staatssecretaris bekend 
dat het centraal bureau voor woningin-
richtings- en meubileringsbedrijven 
een enquête heeft gehouden, waarbij 
65% van het totaal van 963 responden-
ten er voorstander van bleek dat op 
landelijk niveau - dat betekent per 
algemene maatregel van bestuur - de 
al dan niet openstelling wordt geregeld 
en niet per gemeente, omdat dit per 
gemeente veel verschil zal opleveren. 
Men verwacht dat gemeenten met 
elkaar zullen concurreren. 

Staatsmuntbedrijf 
Verzoekschriften 
Aziatisch Ontwikkelingsfonds 
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Kiers 

De Winkelsluitingswet 1976 is te 
beschouwen als een kaderwet, 
waarvan de ondernemer en de lokale 
overheid een invulling kunnen geven. 
Dit moet een invulling zijn die niet 
beleidsmatig van aard is, maar de 
concrete uitvoering betreft. Het nu 
voorliggende wetsontwerp biedt 
mogelijkheden tot een verruiming van 
de zogenaamde zon- en feestdagen-
opening en was oorspronkelijk bedoeld 
om tegemoet te komen aan de 
problemen die organisatoren van 
Pasar Malams ondervonden. 

Het hoofdbedrijfschap detailhandel 
heeft geadviseerd, de verruiming te 
beperken tot twee dagen voor 
evenementen, die vallen onder het 
begrip 'exotische markten'. Deze 
begrenzing wordt thans door de 
staatsecretaris losgelaten. Hij spreekt 
over een vrijstellingsmogelijkheid 
voor alle commerciële activiteiten, 
ook niet beperkt tot plaatselijke 
ondernemers. Een uitbreiding van het 
aantal zon- en feestdagen openingen 
zal naar mijn mening slechtste 
overwegen zijn indien deze zich 
beperkt tot de kring van plaatselijke 
ondernemers en het aanvragen door 
representatieve ondernemersvereni-
gingen verplicht zou zijn. 

Mijn fractie vindt het verontrustend 
dat gewezen wordt op het verande-
rende leefpatroon. Houdt dit niet voor 
de toekomst een nog ruimere benade-
ring van openstellingen op zondagen 
in? 

De doelstelling van de Winkelslui-
tingswet 1976 was en is bescherming 
tegen te zware en te lange arbeidstij-
den. Het is een stukje sociale wetge-
ving. Tegen het advies van de echte 
winkeliers, de detaillisten, in is nu het 
voorstel gedaan tot verruiming en 
liberalisering van deze winkelsluitings-
wet. Dit wordt ondersteund door het 
grootwinkelbedrijf en door organisato-
ren van evenementen. Gaat deze 
wetswijziging eigenlijk niet verder dan 
nodig is? Zijn er werkelijk veel 
aanvragen? Zijn er voldoende waar-
borgen ingebouwd voor de belangen 
van de ondernemers, maar ook voor 
het behoud van de zondagsrust? 
Weegt de voorgestelde verruiming op 
tegen de problematiek van de zondags-
ontheffingen? Worden juist kleine 
ondernemers niet in een dwangpositie 
gemanoeuvreerd in plaats van de 
bescherming van de zelfstandige en 
in ieder geval de kleine ondernemer 
na te streven, zoals de heer Schartman 
aan de overzijde memoreerde? Tot 
mijn genoegen heb ik kennisgenomen 
van het intrekken van het voorstel van 
de staatssecretaris, van hedenmorgen, 

de winkelsluiting te wijzigen van zes 
uur in plaats van de voorgestelde 
zeven uur. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan het wetsvoorstel. Hierover heb ik 
een aantal opmerkingen en vragen, 
mede naar aanleiding van het verslag 
d.d. 6 april jongstleden. De wijziging 
van artikel 9, eerste lid zal volgens het 
antwoord van de staatssecretaris 
gepaard gaan met de handhaving van 
ontheffingsmogelijkheden voor 
specifieke manifestaties op grond van 
artikel 10, derde lid. Ik vraag de 
staatssecretaris of zijn antwoord 
slechts een deel van zijn voornemens 
heeft onthuld. Immers, in de memorie 
van toelichting (17 870, nr. 3) wordt 
op blz. 6 een beperking aangebracht 
in zijn voornemen om het bedoelde 
besluit in te trekken. 

'De voor dit tijdstip door de 
burgemeester en wethouders krach-
tens genoemd artikel 4a verleende 
ontheffingen blijven van kracht', zo 
luidt de laatste zinsnede van zijn 
memorie. Is er dus sprake van een 
gedeeltelijke cumulatie van de twee 
zon- en feestdagen waarvoor onthef-
fing is verleend op grond van dit 
artikel 4a en de thans aan de orde 
zijnde wijziging van artikel 9, eerste 
lid, of heeft de staatssecretaris zijn 
voornemen gewijzigd? 

Indien het voornemen om de 
reeds verleende ontheffingen wel van 
kracht te doen blijven nog steeds 
in zijn bedoeling ligt, vraag ik mij af, 
waarom de tekst voor een naar ik 
aanneem nieuw KB inzake een nadere 
wijziging van artikel 4a, ons niet 
tegelijkertijd is voorgelegd. Mijnerzijds 
bestaat in elk geval wel de behoefte 
om, alvorens het aan de orde zijnde 
wijzigingsvoorstel af te handelen, op 
de hoogte te worden gebracht van de 
tekst die eventueel voor een nieuw KB 
is ontworpen. 

Ik ben weinig gelukkig met het 
voortbestaan van een dergelijke 
gedeeltelijke cumulatie, omdat dan in 
de praktijk gesproken wordt over een 
in vele gevallen feitelijke uitbreiding 
tot zes in plaats van vier openstellings-
mogelijkheden op zon- en feestdagen. 
Dat lijkt ons een erg grote stap die de 
staatssecretaris zou willen zetten. Wij 
hebben immers al enige moeite met 
elke uitbreiding. Bij de beantwoording 
in de nota de dato 6 april wordt 
bevestigd, dat er inderdaad mogelijk-
heden worden geschapen voor alle 
commerciële activiteiten op bedoelde 
dagen. 

Het huidige vigerende artikel 4a 
spreekt over beperkingen die thans 
worden losgelaten. Momenteel is er 
een beperking tot in de gemeente 
gevestigde ondernemers in de eerste 

plaats. Een tweede beperking die 
momenteel geldt, is de verbinding 
met plaatselijke activiteiten. Een 
derde beperking geldt een limitatieve 
opsomming van assortimenten 
waarvoor de ontheffing slechts kan 
gelden. 

Uitdrukkelijk wordt in lid 3 van 
artikel 4a nog uitgesloten, het uitstallen 
van goederen, afkomstig van niet in 
de betrokken gemeente gevestigde 
ondernemers. Het is duidelijk dat de 
huidige situatie is geënt op een 
plaatselijk gebeuren. De bedoeling 
van de voorgestelde wijziging is om al 
de zorgvuldig afgewogen beperkingen 
te doorbreken en alle commerciële 
activiteiten, zoals in de nota wordt 
geantwoord, toe te laten. Mij dunkt 
dat wij hiermee te maken krijgen met 
een totaal andere benadering en een 
totaal andere doelgroep, gericht op 
geheel andere manifestaties. 

In de nota wordt niettemin opge-
merkt dat weliswaar geen enkele 
beperking meer zal gelden, toch dat, 
ik citeer: 'dit in de praktijk toch zal 
neerkomen op een vrijstellingsmoge-
lijkheid voor bijzondere evenementen'. 
De staatssecretaris geeft hieraan een 
nadere uitleg door het voorbeeld te 
noemen inzake een bloemenfestival 
Waarbij ik citeer: 'hij het billijkt dat er 
ruimte is voor de lokale bloemenwin-
kels om daarin te participeren'. 

Mijnerzijds vraag ik mij af, waarop 
de staatssecretaris die verwachtingen 
voor de praktijk baseert. Hij noemt 
zelf elders in de nota als aanleiding 
tot zijn wijzigingsvoorstel de Pasar 
Malams. Én juist die aanleiding maakt 
duidelijk dat in de praktijk veeleer 
verwacht mag worden, dat dit 
wijzigingsvoorstel de weg zal openen 
voor allerlei niet lokaal gebonden 
manifestaties, gepousseerd door niet 
lokaal gebonden initiatieven. 

Ik meen dat de staatssecretaris, 
uitgaande van zijn wijzigingsvoorstel, 
zich niet mag beperken tot voorbeel-
den waarin de oorspronkelijke 
bedoeling van lokaal gebonden 
activiteiten juist is vastgehouden. De 
opening naar gemeentegrenzen 
overschrijdende activiteiten is het 
grote bezwaar dat door de midden-
stand, met name door het NCOV, 
wordt geuit. Mijns inziens gebeurt dit 
terecht. Mij dunkt dat de belangen die 
er voor de lokale middenstand op het 
spel staan en de invloed die gemeen-
tegrenzen overschrijdende manifesta-
ties in de wijde omtrek zullen kunnen 
uitoefenen in het wijzigingsvoorstel 
een plaats moeten krijgen. 

De staatssecretaris benadrukt dat 
ondanks de aanleiding voor zijn 
wijzigingsvoorstel, namelijk toespit-
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Kiers 

sing op de problematiek van de Pasar 
Malams, het thans de bedoeling is om 
een ruimere kring van ondernemers 
de mogelijkheid te geven deel te 
nemen aan bijzondere evenementen. 
De afwegingen om die ruimere kring 
van ondernemers te doen participeren, 
legt hij in handen van de gemeente-
raad, daarbij toch weer benadrukkend 
dat zijn oogmerk is, het geheel 
ingebed te houden in het lokale 
gebeuren. 

Indien dit juist verondersteld is, dan 
wil ik deze standpuntbepaling van de 
staatssecretaris graag ondersteunen. 
Dan dient echter in het wijzigingsvoor-
stel wel de zekerheid te worden 
ingebouwd, dat de plaatselijke 
ondernemers bij een beslissing van 
de gemeenteraad een bindend advies 
kunnen inbrengen. Gezien het 
grensoverschrijdende karakter dient 
zo'n advies ook in relatie te staan tot 
de overkoepelende vertegenwoordi-
ging van detailhandelsbelangen. 
Geconcretiseerd zal dit betekenen, dat 
een bindend advies van de plaatselijke 
afdeling van de ondernemerscentrales 
in het midden- en kleinbedrijf wordt 
voorgeschreven. 

Op deze wijze wordt mijns inziens 
gestreefd naar een noodzakelijke 
afweging van de in het geding zijnde 
belangen, een afweging die de 
grondslag vormt van de Winkelslui-
tingswet en een afweging die de 
staatssecretaris ook als essentieel 
beschouwt. Bij die afweging kunnen 
commerciële belangen in het spel zijn 
die niet gering zijn. Ik denk aan de 
ontheffingen ten bate van grootschali-
ge distributiepunten en aan de 
ontheffingen voor detailhandelscentra 
aan de periferie. Ik noem als voorbeeld 
de meubelstraat in Beverwijk. Daar 
heeft zich ook de zogeheten 'zwarte 
markt' genesteld, terwijl zowel de 
sedentaire detailhandel als de ambu-
lante handel en de markthandel, 
werkzaam in deze agglomeratie, 
hierdoor worden geschaad en 
daarvan in hun protesten hebben 
blijk gegeven. 

Er zijn echter ook afwegingen van 
principiële aard die een rol dienem te 
spelen. De zondagsrust wordt niet 
wezenlijk aangetast, zegt de staatsse-
cretaris. Ik verschil hierin met hem 
van mening. De Zondagswet noemt in 
haar memorie dat deze Zondagswet 
een beperkte benadering kan geven 
omdat ik citeer: 'voorschriften als de 
hier bedoelde reeds een geëigende 
plaats gevonden hebben in andere 
delen van de wetgeving des Rijks, 
zoals de Winkelsluitingswet'. 

De Zondagswet legt terecht deze 
verbinding omdat elke commerciële 
activiteit de zondagsrust wezenlijk 
aantast. De beperking zoals die thans 
geldt onder artikel 4a houdt hiermee 
rekening. Het huidige wetsvoorstel 
door het loslaten van de lokale 
bindingen overschrijdt hierbij geen 
wezenlijke grens. Een bindend advies 
van de plaatselijke afdelingen van de 
ondernemersorganisaties zou naar 
mijn inzicht deze beperking enigszins 
terugbrengen. 

Ten slotte maak ik nog een tweetal 
opmerkingen over de procedures die 
de staatssecretaris heeft gevolgd. Er 
is naar aanleiding van de knelpunten-
notitie uit 1980 aan het hoofdbedrijf-
schap detailhandel en aan een zeer 
beperkt aantal organisaties advies 
gevraagd. Deze adviesaanvraag was 
niet alleen toegespitst op de Pasar-Ma-
lam-problematiek, doch betrof uitslui-
tend deze problematiek. 

De staatssecretaris noemt ook de 
hoorzitting van het HBO d.d. 22 mei 
1981. Ook deze hoorzitting is gericht 
geweest op uitsluitend belanghebben-
den inzake de Pasar Malam's. Het 
uitgebrachte advies heeft dan ook 
deze beperkte doelstelling gehad. De 
staatssecretaris onderbouwt thans te 
weinig waarom hij van dat advies is 
afgeweken, c.q. waarom hij geen 
nieuw advies aan het HBD heeft 
gevraagd. Ik ontken dat nu gezegd 
mag worden dat een groot aantal 
instanties betrokken is geweest bij de 
onderhavige wetswijziging. 

De staatssecretaris poneert zijn 
stelling, en naar mijn indruk niet 
alleen bij dit geval, te slordig. Inspraak 
en betrokkenheid van de sociaal-econo-
sche organisaties is voor mij geheel 
iets anders dan een veel wijder 
strekkend wijzigingsvoorstel stoelen op 
een zeer beperkte adviesaanvrage en 
een vervolgens niet op die adviesaan-
vrage geënte onderbouwing geven om 
van zo'n advies af te wijken. 

Mijnerzijds is ook gevraagd - dat is 
mijn tweede procedurele opmerking -
welke belanghebbenden hebben 
aangedrongen op deze wetswijziging. 
De staatssecretaris geeft in algemene 
termijn als antwoord dat dit de 
deelnemers aan beurzen en Pasar 
Malam's zijn. Mij dunkt dat de 
staatssecretaris bedoelt dat het hier 
gaat om de organisatoren van deze 
beurzen. Deze commerciële organisa-
toren representeren toch niet de 
consumenten als zodanig? 

De consumentenbond die veel meer 
recht heeft te spreken namens een 
consumentengroep heeft ook in zijn 
reactie op de notitie inzake de Winkel-

sluitingswet zich uit uitgesproken over 
de wenselijkheid van dit Wijzigings-
voorstel. Ik elk geval wordt in de nota 
geen wezenlijk antwoord gegeven op 
de vraag welke belanghebbenden in 
concreto op dit voorstel hebben 
aangedrongen en welke afweging de 
staatssecretaris daarna met de 
belangen van anderen heeft gemaakt. 

Heeft de staatssecretaris contact 
gehad met de vakorganisaties? Het 
CNV schrijft, ik citeer: 'Het mogelijk 
maken van openstelling op zondag 
betekent dat een aantal werknemers 
gesteld kan worden op gewetenspro-
blemen. Dit is ons geen enkele Pasar 
Malam of beurs waard. De voorne-
mens van de staatssecretaris vinden 
wij dan ook volstrekt verwerpelijk en 
overbodig'. Naast dit principiële punt, 
blijft de zorg van de ondernemer voor 
zijn medewerkers in relatie tot het 
aantal uren dat inclusief deze extra 
dag gewerkt moet worden. 

De doelstelling die mede heeft 
geleid tot afkondiging van de Winkel-
sluitingswet 1976 was onder meer de 
bescherming tegen een te lange en te 
zware arbeidstijd, een stukje sociale 
wetgeving dus. De verruiming van nu 
creëert hier nu weer nieuwe proble-
men, speciaal bij de kleine zelfstandi-
gen, de detaillist met een of twee 
medewerkers bij wie ca.o.'s ontbre-
ken. 

Ik probeerde de staatssecretaris 
duidelijk te maken de vele problemen, 
die dit wetsvoorstel omgeven, en bij 
mij komt de vraag boven: Wegen 
deze op tegen de voorgestelde 
verruiming van de zondagsverkoop? 
Worden niet de kleine ondernemers in 
een dwangpositie gemaneuvreerd? 
Zelfs is de behoefte aan de indertijd 
ingestelde koopavonden reeds weer 
tanende in een een aantal plaatsen, zo 
is mij door verscheidene middenstan-
ders meegedeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
duidelijk zijn, dat ik van de staatsse-
cretaris de toezegging verwacht, dat 
bij het nog in te dienen wijzigingsvoor-
stel van de Winkelsluitingswet 1976 het 
door mij bedoelde en genoemde 
voorgeschreven bindend advies aan 
de gemeenteraad zal worden opgeno-
men. Afhankelijk van het antwoord 
van de staatssecretaris zal mijn fractie 
zich over haar standpunt betreffende 
dit wetsvoorstel beraden. 

D 
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Aan de overzijde van dit 
Huis is uitvoerig gediscussieerd over 
de bezwaren, die aan de wijziging van 
de Winkelsluitingswet 1976 kleven. 
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Aan een heropening van die discussie 
hebben wij - de fracties van SGP, 
GPV en de RPF - geen behoefte. Het 
is alleen dienstig om nog eens in het 
kort te zeggen, waarom wij ook in dit 
Huis tegen deze wijziging zullen 
stemmen. 

Onze bezwaren zijn van algemene 
culturele, sociaalmaatschappelijke en 
levensbeschouwelijke aard. Onze 
maatschappij is een zeer dynamische, 
een zeer onrustige maatschappij 
geworden. In die cultuur lijden velen 
aan de razernij van de onrust. Wil 
onze cultuur niet nog meer een 
dolgedraaide cultuur worden, dan 
heeft zij op gezette tijden rust en stilte 
nodig. Die rust en stilte, waaraan 
bezinning gepaard gaat, komen een 
cultuur ten goede. 

Vanwege allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben mensen de 
beschikking gekregen over meer vrije 
ti jd. Afgezien van noodzakelijk 
verzorgende en dienende arbeid, zou 
daarom ook een algemene rustdag 
meer dan ooit te voren te realiseren 
zijn. Het zijn de armoede en de 
oppervlakkigheid van onze cultuur, 
die ervoor zorgen, dat wij de tegeno-
vergestelde weg opgaan. 

Uitbreiding van de mogelijkheid om 
winkels op zondagen te openen, om 
markten en braderieën te houden 
terwijl de dringende noodzaak 
daartoe afwezig is, bevordert niet de 
publieke gerechtigheid, maar brengt 
schade toe aan ondernemers en 
werknemers, die op principiële 
gronden bezwaren hebben tegen 
werken op zondagen. Deze onderne-
mers worden geconfronteerd met een 
concurrentienadeel. De positie van 
deze werknemers wordt, zeker in een 
tijd van werkloosheid, verzwakt 
omdat hun plaats gemakkelijk door 
werkwilligen zal worden ingenomen. 

Wij menen, - en hier ligt ons 
grootste bezwaar - dat de broodnodige 
rust en stilte in de heiliging verdiept 
moeten kunnen worden. De zondag is 
de opstandingsdag van Christus. 
Daarom wordt die dag door de hele 
christenheid geëerbiedigd en gehei-
ligd. Op die dag wordt het besef 
versterkt, dat wij leven Coram 
Deo. Vanuit die verdieping van de 
levenszin wordt vervolgens elke dag 
van de week de cultuurroeping 
aanvaard. De overheid als dienaresse 
Gods moet de gewraakte ontwikkeling 
dan ook eerder afremmen dan 
bevorderen. 

Met vrijmoedigheid zullen wi j 
daarom tegen deze wetswijziging 
stemmen. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen, dat 
de staatssecretaris tijd voor beraad 
wenst. Dat houdt in, dat de behande-
ling van dit wetsvoorstel zal worden 
geschorst. 

Wij gaan dan door met de behandeling 
van wetsontwerp 18241. De behande-
ling van dit wetsontwerp wil ik wel 
afronden. Het is mij bekend, dat de 
heer Brokx direct zal antwoorden. 

De heer Van Zeil komt op termijn aan 
het woord. Hij zal wel ti jd vinden om 
wat te antichambreren. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van het 
percentage van de huurverhoging in 
de Huurwet en de Huurprijzenwet 
woonruimte (18241). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Aan de 
omstandigheid dat de staatssecretaris 
een circulaire over de huuraanpassing 
reeds heeft uitgebracht, voordat de 
Eerste Kamer over de huuraanpassing 
een besluit heeft genomen, ontleen ik 
evenals vorig jaar op mijn beurt graag 
de vrijheid om op een punt uit deze 
circulaire in te gaan. Het betreft de bij 
huurbevriezing door sociale verhuur-
ders te volgen gedragslijn. Zij kunnen 
volgens de circulaire in drie gevallen 
tot huurbevriezing overgaan, te 
weten: 

1. wanneer ernstige gebreken aan 
de woning kleven en vaststaat, dat 
voor 1 januari 1985 met een ingrijpend 
verbeteringsplan wordt begonnen; 

2. wanneer de woningen een 
nulpunt vertonen; 

3. wanneer bevriezing of matiging 
uit het huuraanpassingenschema valt 
af te leiden. 

Het komt ons voor dat deze lijst van 
voorwaarden in tweeërlei opzicht 
incompleet is. Bij de eerste voorwaarde 
wordt alleen gesproken over de 
uitvoering van ingrijpende verbetering 
en niet over gesubsidieerd groot 
onderhoud. Dient onder verbetering 
ook groot onderhoud te worden 
verstaan? Ons lijkt dit voor de hand te 
liggen, daar uitvoering van gesubsi-
dieerd groot onderhoud ook op 
ernstige onderhoudsgebreken wijst, 
die een huuraanpassing niet rechtvaar-
digen. 

Er is nog een andere categorie 
woningen, waarvoor huurbevriezing 

onzes inziens voor de hand ligt. Dat 
zijn de woningen, waarvan de huur-
commissie eenmaal of meermalen de 
huurverhoging op grond van ernstige 
gebreken, in dit geval: niet zijnde 
nulpunten, niet redelijk heeft geacht. 
De mogelijkheid, tot de staatssecretaris 
in dergelijke gevallen, zoals dat in 
vroeger jaren het geval was, het 
verzoek te richten toch tot huurbevrie-
zing over te gaan, vermeldt de 
circulaire niet. Wij moeten dus 
aannemen, dat tot huurverhoging 
dient te worden overgegaan. 

Uiteraard zullen de huurders zich 
opnieuw tot de huurcommissie 
wenden, die hen weer in het gelijk zal 
stellen. Dat lijkt ons nogal omslachtig 
en is geen bijdrage aan vermindering 
van de werkdruk op huurcommissies. 
Het lijkt ons, dat de staatssecretaris er 
goed aan zou doen, zijn circulaire op 
beide door ons genoemde punten bij 
te stellen. Dan verschijnt er ook nog 
eens een circulaire over van de 
huuraanpassingen, nadat de Eerste 
Kamer ter zake heeft besloten. 

Bij de discussies over de huurverho-
ging gaat het eigenlijk om twee 
hoofdvragen: wat kost het wonen en 
hoe verdelen wi j deze kosten? Er zijn 
ten aanzien van deze verdeling twee 
uitersten denkbaar. Het ene uiterste 
is, dat ieder zijn eigen kosten betaalt, 
een uiterste dat zich ten onzent heeft 
voorgedaan en zich elders nog 
voordoet en dat onder de werking van 
het marktmechanisme tot zeer grote 
verschillen in de huisvesting leidt. 

Het andere uiterste is, dat ieder 
gratis woont en dat de kosten geheel 
uit de algemene middelen worden 
betaald, een uiterste dat zich bij mijn 
weten nergens voordoet. Wij bevinden 
ons in dit land tussen deze twee 
uitersten in. 

Onze samenleving heeft zich van 
het eerste uiterste bewust gedistanti-
eerd, toen wij vaststelden dat ieder 
recht heeft op huisvesting - kwalitatief 
goede huisvesting, wel te verstaan -
en dat de ove: heid, als iemand dit niet 
uit eigen zak kan betalen, bijspringt. 
De overheid doet dat op drie manieren: 
door de kwaliteit te bewaken; door te 
subsidiëren op de woning en door 
subsidiëring van de bewoner zelf. Dat 
is een groot goed, dat wij met zorg in 
stand dienen te houden. 

Ook met op zich zelf kleine stappen, 
kunnen wij ons in de verkeerde 
richting begeven. Over de kwaliteit 
spreken wij vandaag niet, wel over de 
kosten en over de verdeling van de 
kosten. Onze fractie staat voor een 
eerlijke verdeling van de kosten. Ook 
nu moeten wi j constateren, dat daar 
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geen sprake van is en dat de huurver-
hoging meer van de mensen vraagt 
dan vandaag mag worden gevraagd. 
Onze partijgenoten aan de overzijde 
van het Binnenhof hebben doordachte 
voorstellen voor een lagere huuraan-
passing gedaan, doordacht omdat zij 
rekening hielden èn met de draag-
kracht van de mensen èn met de 
budgettaire gevolgen èn met de 
macro-economische effecten. 

De voorstellen van de regering 
houden slechts met één van die drie 
componenten rekening, te weten de 
budgettaire gevolgen, zelfs verengd 
tot de budgettaire gevolgen voor de 
begroting van Volkshuisvesting. Naar 
onze mening heeft men hier te maken 
met een voorbeeld van sectoraal 
denken, waarmee wordt geweigerd 
om de financiële problematiek van de 
mensen, waar het om gaat, als één 
geheel te zien. De voorstellen van 
onze partijgenoten aan de overzijde 
zijn met nadruk onderstreept door 
vele signalen uit de samenleving, 
waarvan ik slechts de voorstellen van 
de Nationale Woningraad noem. 

Dat de regering niet met een 
alleszins gerechtvaardigde lagere 
huuraanpassing komt, is tot daar aan 
toe. Ernstiger is het dat deze onverant-
woord hoge huuraanpassing ook 
rechtstreeks doorwerkt in de individu-
ele huursubsidie. Bij een teruggaand 
inkomen worden de mensen gecon-
fronteerd met dezelfde verhoging als 
bij de huuraanpassing geldt. Lasten 
worden verzwaard in het kader van 
een instrument, de individuele 
huursubsidie, dat bedoeld was om 
lasten te verlichten. 

Lasten worden zelfs buitensporig 
verzwaard als diezelfde mensen ook 
nog eens te maken krijgen met de 
effecten van de kwaliteitskorting in de 
individuele huursubsidie. Het is een 
korting vanwege een kwaliteit die 
men vaak noodgedwongen moest 
aanvaarden omdat er geen andere 
woning beschikbaar was en men 
bovendien rekende op de individuele 
huursubsidie; dat is dus een misreke-
ning geworden. Die kwaliteitskorting 
zal in hoge mate terechtkomen bij 
starters in de nieuwbouw. Wij mogen 
hopen - weten doen we het niet maar 
vrezen doen wij het wel - dat zij niet 
tevens op een minimuminkomen 
uitkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij wijzen 
het nu gevoerde huurbeleid af, 
inclusief de voorgestelde onzes 
inziens te hoge huuraanpassing en 
inclusief het grootste gedeelte van het 
huursubsidiebeleid. Deze afwijzing 

stelt ons voor een in dit geval toch 
wat eigenaardige vraag. Moeten wij 
nu vóór of tégen het voorstel tot 
wijziging van het huurverhogingsper-
centage stemmen? Het vorige jaar, 
toen wij tegen stemden, wees de heer 
Buijsert er terecht op dat, als een 
meerderheid in deze Kamer met ons 
had tegen gestemd, het effect was 
geweest dat een nóg hogere huurver-
hoging dan de regering voorstelde 
was doorgevoerd. Wij hadden toen 
niet de hoop of de vrees - ik heb dit 
toen gezegd - dat de heer Buijsert en 
de zijnen óók zouden tegenstemmen, 
al was het maar vanwege de grote 
administratieve problemen waarmee 
men de staatssecretaris zou confron-
teren. Toch vonden wij toen en 
vinden wij ook nu, onder dezelfde 
omstandigheden, onze tegenstem in 
formelezin onbevredigend. Nogmaals, 
als ieder in deze Kamer ons stemge-
drag zou volgen - in het algemeen 
zijn wij daarvan een voorstander -
bereiken wij het tegendeel van wat 
beoogd wordt. 

Niettemin zullen wij ook nu tegen 
het wetsvoorstel stemmen. Daarmee 
brengen wij onze afwijzing van het 
huurbeleid tot uitdrukking en uiteraard 
niet onze voorkeur voor een sterkere 
huurverhoging. Wij menen echter dat 
het geen goede zaak is wanneer de 
systematiek van een wet tot zulke 
toch wat vreemde kronkels dwingt. 
Naar onze mening dient de Huurprij-
zenwet woonruimte dus ook op dit 
punt aangepast te worden. Het lijkt 
ons van belang dat in alle artikelen, 
waarin nu het percentage van de 
trendmatige huurverhoging voorkomt, 
dit percentage wordt geschrapt onder 
verwijzing in al die artikelen naar een 
toe te voegen nieuw artikel, dat 
ongeveer als volgt zou kunnen luiden: 
het percentage, bedoeld in de artikelen 
waarin het percentage is geschrapt, 
bedraagt voor het tijdvak (jaar in te 
vullen) zoveel procent. Hieraan moet 
dan worden toegevoegd dat dit 
percentage jaarlijks moet worden 
aangepast. Indien deze formulering 
wordt gevolgd, betekent een tegen-
stem dat de wet niets bevat; thans 
betekent een tegenstem formeel dat 
de wet iets bevat dat men nog minder 
wi l . 

Om de door mij aangegeven 
redenen zullen wij toch, met formele 
bezwaren ten aanzien van ons eigen 
stemgedrag, tegen het wetsvoorstel 
stemmen. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp dat wij 
vandaag behandelen, bevatte naast 

wijzigingen in de percentages huurver-
hoging, aanvankelijk ook een voorstel 
over het invoeren van leges bij het 
aanbrengen van zaken voor de 
huurcommissies. Waarom dit deel 
van het wetsontwerp zo snel kon 
verdwijnen - het wetsontwerp werd 
op 13 februari ingediend en dit deel 
werd er bij nota van wijzigingen reeds 
op 16 februari uitgelicht; volgens het 
stuk zelfs op 16 januari, maar dat zal 
wel een drukfout zijn. - wil de staats-
secretaris misschien nog wel even 
toelichten. 

In elk geval interesseert het mij te 
vernemen hoe het met dit op zich zelf 
nuttig lijkende en in de memorie van 
toelichting goed beargumenteerde 
voorstel staat, want het zou onzes 
inziens te betreuren zijn, gezien de 
overbelasting van de huurcommissies, 
als deze zaak weer op de lange baan 
zou worden geschoven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het wets-
ontwerp bevat nu nog het voorstel, het 
percentage van de trendmatige 
huurverhogingen terug te brengen van 
6 naar 4% en voor de ronde van 1 juli 
1984 zelfs naar 3%. Bij de bespreking 
in de Tweede Kamer, waar het voorstel 
werd behandeld in het kader van de 
woonlastenproblematiek, is mijn 
partijgenoot De Beer uitvoerig ingegaan 
op de relatie tussen de trendmatige 
verhogingen en de verhogingen uit 
hoofde van huurharmonisatie. Dat is 
terecht, omdat zoals uit de stukken 
blijkt voor niet minder dan de helft van 
alle woningen in Nederland nog sprake 
is van een harmonisatiekloof. In het 
regeerakkoord, waar het huidige 
kabinet op steunt, wordt dan ook 
gesteld, dat het beleid gericht is op 
versnelde harmonisatie en harmonisa-
tie ineens van de huren. 

Mijn fractie is van mening, dat ter 
zake drie dingen zijn te betreuren. 

In de e3rste plaats dat de staatsse-
cretaris, daartoe aangemoedigd 
vanuit de Tweede Kamer, ter zake van 
deze beleidsvoornemens steeds lijkt 
af te glijden naar het niet tot uitvoering 
brengen van deze bepalingen van het 
regeerakkoord en lijkt toe te geven 
aan degenen die daarop zouden 
willen afdingen. 

In de tweede plaats dat de pers ter 
zake van de gedachtenwisselingen in 
de Tweede Kamer eenzijdig aandacht 
heeft gegeven aan de voorstellen van 
De Beer om het matigen van de 
woonlasten te zoeken in een matiging 
van de trendmatige huurpercentages, 
zonder die voorstellen in de context te 
plaatsen van zijn betoog, nl. dat uit 
een oogpunt van de beiangen van de 
volkshuisvesting, de harmonisatie zo 
essentieel is dat in elk geval niet de 
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harmonisatieverhoging, maar dan 
eerder de trendverhogingen zouden 
moeten worden gemitigeerd. 

In de derde plaats dat de staatsse-
cretaris in zijn antwoord aan de 
Tweede Kamer vrijwel in het geheel 
niet op dit hoofdpunt van het betoog 
van De Beer is ingegaan. Ik wil 
derhalve met name opnieuw het 
belang van een voortgezette en 
onverzwakte harmonisatie ter discus-
sie stellen. 

In zijn huurbrief van 29 december 
zegt de staatssecretaris op blz. 3: 
'... blijft het streven in het toekomstige 
huurbeleid gericht op het stapsgewijs 
tot stand brengen van een evenwichtig 
huurpatroon. Nog altijd zal op 30 juni 
1984 ongeveer de helft van alle 
huurwoningen een werkelijke huur 
hebben die lager is dan het bij de 
kwaliteit van de woningen behorende 
minimaal redelijke niveau. Daartegen 
zijn er ook argumenten, zoals de 
gevolgen van een sterke harmonisatie 
voor de uitgaven aan individuele 
huursubsidie, het harmonisatiepercen-
tage voor 1984 in nominale zin te 
matigen.'. 

De staatssecretaris zegt hier zoveel 
als: Ik heb mijzelf klem gezet. Hij 
tracht op die wijze te redeneren naar 
een lage of lagere harmonisatie dan 
waar het regeerakkoord van spreekt. 

Naar mijn mening ten onrechte. De 
gemiddelde huur in ons land ligt in de 
orde van f300 per maand en voor de 
helft van alle woningen, zoals al 
opgemerkt, te laag. De commerciële 
huur voor goedkope nieuwbouw ligt 
op f850 per maand. Dat zijn feiten die 
in het debat in de Tweede Kamer zijn 
genoemd en die niet zijn weersproken. 

De kwaliteitsverschillen tussen de 
goedkoopste nieuwbouw en het 
gemiddelde woningbestand zijn niet 
zodanig dat de gemiddelde commer-
ciële huur ten opzichte van deze f850 
lager dan bij voorbeeld f600 zou 
moeten zijn. De ontwrichting die 
teweeg wordt gebracht door de 
verschillen tussen de huur die wordt 
betaald en de kwaliteit van de woon-
diensten die worden geleverd, is de 
voornaamste oorzaak dat wonen in 
een huurhuis in ons land veertig jaar 
na de oorlog nog steeds in de distri-
butiesfeer is gebleven. Er is dan ook 
geen enkele reden om nu minder te 
harmoniseren dan men eerder 
voornemens was. Het is bovendien 
onjuist dat de uitgaven voor individu-
ele huursubsidie in de eerste plaats 
de gevolgen van harmonisatie 
ondervinden. 

Verhoging van 3 of 4 of zelfs 5 of 
6% van een huur van f 200 of f 300 
betekent een scala dat loopt van f6 tot 
f 18 per maand. Het zijn niet deze 
verhogingen die de woonlastenproble-
matiek en de druk op de individuele 
huursubsidie veroorzaken, het zijn wel 
degelijk de van jaar tot jaar voortdu-
rende trendmatige verhogingen op 
reeds relatief hoge nieuwbouwhuren 
die naast de energieprijzen de 
voornaamste rol spelen. 

Zelfs als het voorgestelde percenta-
ge van 3 wordt toegepast op een huur 
van f800, dan is dat al aanzienlijk 
meer dan het hoogste cijfer bij een 
stijging van 6% van de zoeven in het 
voorbeeld van harmonisatie genoem-
de bedragen; het wordt dan namelijk 
f24. 

De heer De Beer betoogde in de 
Tweede Kamer: Als ik de trend wat 
druk en de harmonisatie handhaaf, 
dan kom ik tot een snellere en betere 
harmonisatie dan eerder mogelijk 
was; die kans moet je nu niet vergooi-
en. Ik spits mijn betoog uitdrukkelijk 
hierop toe; wat heeft de staatssecreta-
ris hiertegen aan te voeren? 

Een tweede punt van belang is de 
harmonisatie ineens. De staatssecreta-
ris bagatelliseert de effecten daarvan. 
Waarom? Om geen ruzie te krijgen 
met de gemeentebesturen van de 
grote steden? Mijn stelling is dat 
huurharmonisatie ineens van het 
grootste psychologische belang is om 
de mensen het verschil te doen 
beseffen tussen wat hun woning kost 
en wat zij ervoor moeten betalen. 
Daar kan geen voorlichtingscampagne 
van het departement tegenop, zo die 
al krachtig zou worden gevoerd. Dat is 
wel beloofd, maar ik merk er nog niet 
veel van. Theoretische voorbeelden 
spreken de mensen om wie het gaat, 
niet aan. 

Niets is in dit verband zo heilzaam 
als bij het verlaten door de buurman 
van een identiek huis merken, hoe 
hoog de huur van de eigen woning 
zou moeten zijn. De staatssecretaris 
heeft op het verzoek van de heer De 
Beer om zijn beleid ter zake met 
argumenten te onderbouwen eerder 
gedane beweringen herhaald, dus 
geef ik hem graag de gelegenheid, 
alsnog die onderbouwing te leveren. 

Ik wil hieraan nog een vraag 
verbinden. De staatssecretaris heeft 
een voornemen uitgesproken en een 
belofte gedaan. Hij heeft het voome-
men aangekondigd, dat hij er opnieuw 
bij de verhuurders op zal aandringen, 
'dat zij de huurprijzen van de woningen 
bij nieuwe verhuur zoveel mogelijk, 
afhankelijk van de plaatselijke woning-

marktsituatie, ten minste op het qua 
puntental minimaal redelijke huurni-
veau zullen brengen.' 

Heeft de staatssecretaris dit gedaan? 
Controleert het ministerie ook, in 
hoeverre er op die aandrang is 
gereageerd? Gegevens hierover 
zouden wij in elk geval gaarne voor 
de volgende begrotingsbehandeling 
tegemoet zien. 

In de Handelingen van de Tweede 
Kamer heb ik overigens nog een 
aardige Freudiaanse verspreking van 
de staatssecretaris aangetroffen. Hij 
zei in antwoord op een opmerking 
van de heer Van der Vlies: 'De 
beslissing om af te zien van de 
verplichting van huurharmonisatie 
ineens laat de mogelijkheid tot 
harmonisatie imeens niet onverlet.' 

Ik vrees dat deze uitspraak niet zo is 
bedoeld, maar ze is ongetwijfeld wel 
waar. Veel gemeentes en corporaties 
zullen immers het uitblijven van de 
verplichting maar al te graag aangrij-
pen om het beleid om bepaalde 
groepen voor een dubbeltje op de 
eerste rang te laten zitten in de 
heersende distributiesfeer voort te 
zetten. De Beer heeft de argumentatie 
van de staatssecretaris om gemeentes 
en corporaties conform een motie van 
het toenmalige kamerlid Brokx te 
binden aan harmonisatie ineens nu 
achterwege te laten met verwijzing 
naar de beperking van de regelgeving 
en naar de decentralisatie in de 
volkshuisvesting mager genoemd. 

Ik ben geneigd om te zeggen, dat 
deze argumentatie wat hypocriet is. 
Een scheve relatie tussen inkomen en 
huur komt in ons land veel voor; niet 
omdat het inkomen zo hoog zou zijn, 
maar omdat de huur zo laag is. 
Harmonisatie is en blijft naar de 
mening van mijn fractie het middel bij 
uitstek om hieraan geleidelijk een 
einde te maken. Dan zijn kunstgrepen 
zoals een doorstromingsheffing ook 
niet nodigen dan worden deongewen-
ste bij-effecten die van een dergelijke 
maatregel zouden uitgaan, vermeden. 

Mijn fractie kan zich verenigen met 
de voorstellen inzake de huurverho-
gingspercentages die in het voorstel 
zijn vervat, met dien verstamde dat zij 
van mening is dat het harmonisatie-
percentage niet pari passu met het 
trendmatige percentage had moeten 
worden verlaagd. Zij dringt er dan ook 
op aan, in volgende jaren terug te 
keren tot het oorspronkelijke harmoni-
satieniveau, hetgeen met name 
gunstige effecten zal hebben als de 
ontwikkeling van lonen, prijzen en 
bouwkosten een relatief lage trendma-
tige huurverhoging mogelijk maakt. 
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Dan komen we misschien ook eindelijk 
eens van die ellendige loketten-econo-
mie in de huurwoningenmarkt af. 

Mijn fractie legt zich dan ook met de 
grootst mogelijke aarzeling neer bij de 
beperking van het harmonisatieper-
centage voor 1984. De situatie in deze 
Kamer is nu eenmaal zo, dat men 
onbevredigende aspecten van een 
ontwerp moet slikken, wil men de 
overige wel aanvaardbare onderdelen 
niet in gevaar brengen. 

D 
De heer Kiers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de orde is wetsvoorstel 
18 241, wijziging van het percentage 
van de huurverhoging in de Huurwet 
en de Huurprijzenwet woonruimte. 
Voorgesteld wordt, het trendmatige 
huurverhogingspercentage te verla-
gen van 6 naar 4 en het huurverho-
gingspercentage voor de periode 1 
juli 1984 tot en met 30 juni 1985 te 
stellen op 3. Tijdens de algemene 
politieke beschouwingen over de 
begroting voor 1984 heeft mijn fractie 
al ruim aandacht gevraagd voor de 
woonlastenproblematiek en voor het 
huurbeleid. 

Zoals gebruikelijk is aan de overkant 
van het Binnenhof, is over dit onder-
werp weer uitvoerig gedebatteerd. 
Echter, in het verleden is het juist daar 
wel eens heter toegegaan. De vergelij-
king met een 'jaarlijkse paardenmarkt' 
gaat evenwel nog steeds op. Het blijft 
een zaak van loven en bieden. Is dat 
echter de laatste vijftig jaar anders 
geweest? 

Vóór 1914 kenden wij een vrijwel 
stabiel huurpeil en een evenwicht 
tussen woning- en huurpeil enerzijds 
en welvaartspeil anderzijds. Er werd 
toen overeenkomstig de vraag 
gebouwd, waarbij de grens naar 
boven werd bepaald door de marktver 
houdingen en naar beneden door de 
overheid, in hoofdzaak door de 
bepalingen van de bouwverordenin-
gen. Van 1918 tot 1940 werden de 
stedebouwkundige woon- en bouw-
technische eisen gaandeweg opge-
voerd. Deze ontwikkeling werkte 
telkens kostenverhogend, zowel wat 
de bouwgrond betreft als wat de 
bouwkosten betreft die in de huren 
hun dekking moesten vinden. 

Woningschaarste en tijdelijk 
gestegen koopkracht de huurders 
maakten dit aanvankelijk mogelijk. 
Vrij snel echter ontstonden bij de 
nieuw gebouwde woningen spannin-
gen tussen huren en inkomsten der 
huurders. Die zouden toen tot stagne-
ring der produktie van nieuwe 

woningen hebben geleid, ware het 
niet dat door de geleidelijk dalende 
bouwkosten telkens nieuwe en 
goedkopere woningen aan de markt 
konden komen tegen lagere huurprij-
zen. Daardoor moesten voordien 
gebouwde woningen in huur worden 
verlaagd. 

Dit proces van steeds betere 
woningen tegen lagere prijzen kon 
niet verhinderen dat ze voor werkers 
in de onbeschutte bedrijven te duur 
bleven. Daarbij kwam nog bij dat 
grondprijs en bebouwingsvoorschrif-
ten vaak een beletsel vormden om te 
bouwen volgens de minimumeisen 
van de bouwverordening, waardoor 
een teveel aan middenstandswonin-
gen kon ontstaan. ' 

Ook de huren van woningwetwonin-
gen waren voor de arbeiders te hoog. 
In 1932 bleek dat in 2h van het aantal 
gemeenten met meer dan 20.000 
inwoners moeilijkheden werden 
ondervonden bij de exploitatie van 
met rijkssteun gebouwde woningen. 
Bij de helft hiervan waren de moeilijk-
heden van ernstiger aard. Die deden 
zich in hoofdzaak voor in de vorm van 
huurachterstand, slechts sporadisch 
overgaand in de scherpe vorm van 
het weigeren van huurbetaling. 

In 1933 maakte de toenmalige 
regering een einde aan de spanningen 
tussen lonen en huren. Zij forceerde 
een loondaling in de bouwvakken en 
zij verlaagde de huren van de woning-
wetwoningen. De bouwondernemers 
werd gevraagd, op grote schaal 
goedkope woningbouw ter hand te 
nemen, ter bevordering waarvan het 
Rijk bereid was, tweede hypotheken 
beschikbaar te stellen. 

Later werd nog besloten tot intrek-
king van de zogenaamde huurbijslag 
in de werklozensteun. Dit complex 
van maatregelen, noodzakelijk geacht 
ter bevordering van de exportmogelijk-
heden en een bepaalde monetaire 
politiek, heeft zijn uitwerking niet 
gemist. Door overproduktie ontstond 
een algemene huurdaling van gemid-
deld meer dan 20%. Die daling ging 
vaak verder dan de toenmalige 
produktiekosten. Dit nu is het bevroren 
huurpeil geworden dat eerst in januari 
1951 met 15% werd verhoogd. Tot 
zover het verleden. 

De huren hebben steeds in directe 
relatie gestaan tot het kostenpakket 
van levensonderhoud van de consu-
ment. Zij zijn altijd gebruikt om de 
kosten van het levensonderhoud 
omlaag te brengen of op zijn minst 
laag te houden. Het gevolg was een 
jojo-beleid. In 1953 vond een huurver-
hoging van 20% plaats, maar in 1955 

was een verhoging van 25% niet 
haalbaar. Het 'kreupele wetje' lie: het 
toenmalige kabinet-Drees struikelen. 

Wordt het niet de hoogste ti jd, niet 
te gaan naar een koppeling van het 
percentage huurverhoging aan de 
inkomensontwikkeling, zoals de heer 
De Beer aan de overkant wil? Daar 
ben ik mordicus tegen! Wij moeten 
gaan naar een reële ontkoppeling, ten 
einde aan de woning echt haar eigen 
waarde te geven. Moeten we niet 
eindelijk af van het te betalen huurbe-
drag als sluitpost in het pakket van 
kosten van levensonderhoud? 

Het was in het verleden, in 1949, dat 
Van der Drift hierover het volgende 
zei: 'Onze propaganda voor beter 
wonen, ons streven naar opvoeding 
tot betere woonzeden: ze zijn slechts 
ten halve geslaagd. Het is waarlijk niet 
moeilijk de burger liefde voor een 
goede woning bij te brengen, evenmin 
als het moeilijk is mij bij voorbeeld 
warm te maken voor het bezit van een 
luxe auto. 

Er moet ook wederliefde zijn, in die 
zin dat ik het gebruik ervan ten volle 
betaal en dat de bewoner in redelijk-
heid zijn huuroffer brengt. En juist in 
dat opzicht is onze propaganda nog 
niet doeltreffend gebleken. Nog al te 
veel wordt de woninghuur als een 
sluitpost van het huishoudbudget 
beschouwd. Zolang die mentaliteit 
nog leeft, nog wordt gevoed of 
getolereerd in stede van doelbewust 
te worden bestreden, koestert de 
volkshuisvesting een slang aan haar 
boezem', einde citaat. 

Mijnheer de Voorzitter! We bouwen 
weer huizen tegen een prijs die lager 
ligt dan 70.000 gulden, met inbegrip 
van b.t.w. maar zonder grondkosten. 
Hierbij past een reële huur. Met 
praktisch geen inflatie regelt de markt 
zich hier zelf, hoeven wij niet te 
discussieren over huurverhogingen 
en kunnen we het spook van huurach-
terstanden en leegstand vergeten. 

In de periode van 1960 tot 1980 zijn 
de bouwkosten verzevenvoudigd, 
maar de huren zijn vernegenvoudigd. 
De vooruitberekeningen in de basisva-
riant laten het wellicht verrassende 
beeld zien dat de jaarlijkse toeneming 
van de uitgaven van het ministerie 
van VROM een gematigde stijging 
vertonen van 1,7% in de periode 
1984-1990, en van 2,2% in de periode 
1990-2000. Dit zijn de jongste cijfers 
van het EIB. 

De basisvariant wordt daarbij 
gevormd door de situatie van de 
volkshuisvesting en de economie na 
de publikatie van de begroting 1984, 
met de nota Eigen woningbezit als 
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uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de 
resultaten volgens de basisvariant 
een financiële weerslag vormen van 
de consequenties die zouden ontstaan, 
indien onder de huidige omstandighe-
den het huidige beleid in hoofdlijnen 
zou worden voortgezet. De bovenge-
noemde percentages lopen goed in 
de pas met de veronderstelde toene-
ming van het nominale nationale 
inkomen met 2%. 

Mijnheer de Voorzitter! De CDA-frac-
tie zal het voorliggende wetsontwerp 
aanvaarden, maar wel met de aante-
kening dat het huis die waardering 
krijgt die het verdient, zodat de te 
betalen huur niet langer de sluitpost 
is van het kostenpakket levensonder-
houd. We zullen moeten ophouden 
met van de volkshuisvesting een 
soort inkomensherverdeling te 
maken. 

Tot slot van mijn betoog wil ik nog 
pleiten voor een bevordering van de 
huurharmonisatie, hetgeen ook reeds 
is gedaan door mijn collega de heer 
Buijsert bij de behandeling van de 
begroting 1984. Ik citeer hem in dit 
verband als volgt: 'De door mij 
bepleite eliminatie van objectsubsidies 
leidt, te zamen met de huurharmoni-
satie, tot een gezond huurregime en 
een rechtvaardiger verdeling van de 
woonlasten, hetgeen spoort met ons 
CDA-program en tevens de doorstro-
ming bevordert. Huurbelasting is dan 
overbodig, mits het door mij voorge-
stane beleid voortvarend wordt 
uitgevoerd.'. Harmonisatie vraagt 
meer aandacht, maar de doorstro-
mingsheffing dient van het program 
te verdwijnen. 

D 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Vogt 
(PSP): Mijnheer de Voorzitter! De 
problematiek dat ik, als ik voorstem, 
eigenlijk fout ben naar mijn eigen 
visie en dat dit zelfde ook geldt als ik 
tegenstem, heeft mij ertoe gebracht u 
te verzoeken, een stemverklaring te 
mogen afleggen. Gezien echter het 
feit dat de kans groot is, dat er 
helemaal geen stemming wordt 
gevraagd, zou er wel eens geen 
gelegenheid meer kunnen zijn voor 
het afleggen van een stemverklaring. 
Ik voel mij derhalve in een bijzonder 
moeilijk parket gebracht en het is om 
die reden dat ik alsnog het woord heb 
gevraagd. 

Nu doet zich de gelukkige omstan-
digheid voor dat de heer Van Veldhui-
zen deze zelfde problematiek zo 
uitstekend heeft verwoord dat ik 
- hoewel het niet mijn gewoonte is 

om mij achter anderen te verschuilen -
in dit geval, mij graag helemaal bij 
hem aansluit. Ik zal vermoedelijk 
tegen het wetsontwerp stemmen, 
maar dit is enigszins afhankelijk van 
de antwoorden van de staatssecretaris. 

• 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben erg verheugd over 
het feit dat uw Kamer eraan heeft 
willen meewerken om de behandeling 
van het voorliggende wetsvoorstel 
heden te doen plaatsvinden. Impliciet 
heb ik begrepen dat het voorstel in 
deze Kamer op een meerderheid mag 
rekenen, hoewel er misschien voor-
stemmers bij zullen zijn die eigenlijk 
liever tegenstemmen. Ik kom daar 
nog op terug. 

De reden waarom ik verheugd ben 
is, dat de systematiek van ons 
aanpassingsstelsel van de huren bij 
de voortgaande computerisering bij 
de verhuurder, aan een kant wel 
efficiency en snelheid met zich brengt, 
maar dat aan de andere kant de data 
nog sneller doorwerken. Daarom is de 
circulaire waarop de heer Van Veldhui-
zen doelt, al uitgestuurd vooraleer de 
behandeling van het wetsvoorstel het 
eindstadium heeft bereikt. Niettemin 
is daarop - en zo hoort het ook - aan 
het begin van de circulaire uitdrukkelijk 
gewezen. 

Sprekende over die circulaire heeft 
de heer Van Veldhuizen zich afge-
vraagd of er niet nog een aanpassing 
moet komen. Hij heeft daarover twee 
concrete vragen gesteld. Allereerst 
vroeg hij of de ontheffing van huur-
verhoging bij he: in voorbereiding 
zijnde groot-onderhoudsplan zou 
gelden. 

Voorzitter! Waar in de tekst van de 
circulaire, over een verbeteringsplan 
wordt gesproken, valt daaronder ook 
een plan tot groot onderhoud, althans 
wanneer is voldaan aan de voorwaarde 
dat de gebreken de bewoning ernstig 
schaden. Datgene wat in de circulaire 
staat over het verbeteringsplan, geldt 
dan ook voor een zodanig groot 
onderhoudsplan. 

Zijn tweede vraag was of die 
bepaling ook geldt voor de huurconv 
missie, die daarop wordt gewezen op 
blz. 5 van de circulaire onder punt 2. 
Indien de vraag of de huurcommissie 
de onderhoudstoestand onaanvaard-
baar heeft bevonden bevestigend 
wordt beantwoord, gaat de huurverho-
ging zolang de gebreken niet zijn 
opgeheven, niet door. Er vindt dus 
geen huurverhoging plaats. Wij gaan 
ervan uit, dat de verhuurder dit doet, 
zodra de huurder zijn klacht heeft 

ingediend bij de verhuurder. Derhalve 
ben ik niet de mening toegedaan dat 
er nu een aanvulling op de circulaire 
zou moeten komen. De verhuurders 
zijn hiervan op de hoogte. Indien zij 
daarover nog informatie vragen, 
krijgen zij het antwoord dat ik zojuist 
heb gegeven. 

Ik kom nu bij de opmerkingen, 
gemaakt door de heer Van Veldhuizen 
en beide andere sprekers, over de 
hoogte van de huurverhoging. De 
heer Van Veldhuizen beweerde dat er 
een eerlijke verdeling van lasten zou 
moeten komen. Vervolgens wees hij 
naar de voorstellen die zijn politieke 
vrienden aan de overzijde op dit punt 
hebben gedaan; voorstellen die ik 
uiteraard met veel belangstelling heb 
bekeken maar die toch niet zo 
dominant afweken - slechts 1 % 
lager - van hetgeen nu is voorgesteld, 
te weten 2% in plaats van 3%, en van 
hetgeen vele anderen in de maatschap-
pij wil len. 

De heer Van Veldhuizen heeft daar 
ook naar verwezen. Het feit dat vooral 
woningbouwverenigingen - de 
verhuurders - meer pleitten voor een 
lager trendmatig percentage en voor 
een hoog harmonisatiepercentage, is 
op zich zelf wel duidelijk. Dat laatste 
vloeit namelijk in de kas van de 
verhuurder. Ik zal hierop echter direct 
terugkomen naar aanleiding van een 
opmerking van de heer Van Tets over 
het afbreken van de objectsubsidies. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
eens herhalen wat in het regeerak-
koord staat, namelijk dat de hoogte 
van het trendmatige percentage 
wordt bepaald door de ontwikkeling 
van de bouwkosten, de ontwikkeling 
van de exploitatielasten en door het 
percentage zoals voorzien in de 
meerjarenramingen. Toen het regeer-
akkoord werd geschreven, was de 
ontwikkeling van de bouwkosten 
hoger dan nu. Ik acht dat een gelukkige 
ontwikkeling. Ik ben het dan ook eens 
met hetgeen de heer Kiers ter zake 
heeft opgemerkt. De ontwikkeling van 
de exploitatiekosten vertoont nog 
steeds een zekere groei. 

De derde voorwaarde wordt echter 
gemakshalve vergeten. Zelfs de heer 
De Beer noemde haar niet meer toen 
hij citeerde uit het regeerakkoord ter 
zake van zijn motie over het overwegen 
van een stijging van het huurpercen-
tage tegen 1 juli 1985. In de meerja-
renramingen stond namelijk op het 
moment dat het regeerakkoord werd 
geschreven een percentage van 6. Bij 
de voorjaarsnota 1983 is dit gewijzigd 
in een percentage van 4 in de meerja-
renramingen. 
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Nu wordt een percentage voor het 
komende huurjaar van 3 voorgesteld. 
Ik doe er goed aan om nog eens te 
zeggen, dat elk procentpunt lager dan 
in de meerjarenramingen, voorzien 
per saldo een belasting van grofweg 
40 min. voor het budget betekent. Als 
de begroting als zodanig bij de 
algemene politieke beschouwingen 
als beeld en in het dekkingsplan is 
aanvaard, moet de dekking van deze 
40 min. toch bij het begrotingshoofd-
stuk zelve worden gevonden. 

Ik herhaal, dat hiervoor in feite 
maar drie posten beschikbaar zijn, 
namelijk de post subsidies - individu-
ele huursubsidies, premies bij 
koopwoningen en dergelijke - de post 
stadsvernieuwing en de post nieuw-
bouw. Worden de huurverhogingsper-
centages laag gehouden, dan worden 
naar mijn mening de mensen beloond 
die al wonen, van wie het merendeel 
al goed woont. Bovendien worden 
inkomensgroepen beloond, die best 
een hoger trendmatig huurstijgings-
percentage kunnen betalen. Dat gaat 
ten detrimente van óf de inspanning 
in de nieuwbouw óf de inspanning 
van de stadsvernieuwing. Daarmee 
worden dus de mensen beloond die 
wonen ten detrimente van degenen 
die nog niet wonen of niet goed 
wonen. Van deze keuze ben ik geen 
voorstander. 

De heer Van Veldhuizen heeft 
gewezen op de vele ondersteuning 
van de voorstellen van zijn politieke 
vrienden in de maatschappij. Ik 
verstond eerst 'de partij' en dacht, dat 
hij zich daarin vergiste. Ik heb namelijk 
ook geluiden uit de partij van de heer 
Van Veldhuizen gehoord, die meer de 
wensen van de regering support 
gaven. Het is echter juist: binnen de 
maatschappij wordt daarvoor gepleit. 
Mutatis mutandis hoor je dergelijke 
pleidooien altijd voor verlagingen van 
welke kost dan ook of voor verhoging 
van inkomens. Dat is op zichzelf niet 
zo nieuw. 

Het is juist dat de hoge huren ook 
doorwerken in de individuele huursub-
sidie. Het betreft echter slechts de 
normhuur. Als iemand bij voorbeeld 
van zijn inkomen f200 moet bijdragen 
in zijn huur, dan gaat zijn last met niet 
meer dan 3% van het bedrag van 
f200 omhoog. Het dilemma, ook van 
de heer Vogt, is of het nu voor ons 
liggende voorstel aanvaard dan wel 
verworpen moet worden. 

Als een meerderheid in deze Kamer 
tegen het voorstel zou stemmen, dan 
zullen de huren per 1 juli aanstaande 
met 6% worden verhoogd. Mijns 

inziens wil niemand dat. Men vroeg of 
de Huurprijzenwet niet kan worden 
aangepast, waardoor het percentage 
elk jaar opnieuw kan worden vastge-
steld. Ik meen mij te herinneren dat 
het percentage eenmaal is aangehou-
den. Dat was over meer dan één jaar 
gerekend. Elk jaar voeren wij dezelfde 
discussies hierover. Deze zijn vaak 
heftig, maar op zich ook interessant. 
Ik zou deze daarom niet graag 
ontberen. Als er echter in een bepaald 
jaar een laag percentage in de wet 
zou worden genoemd en er zouden 
plannen zijn dat te verhogen, dan 
zullen wellicht dezelfde personen 
zeggen dat er een percentage moet 
worden vastgesteld voor verschillende 
jaren. 

Er is een procedure gaande over de 
wijziging van de Huurprijzenwet 
woonruimte. De heer Van Tets maakte 
hierover een opmerking. Ik wil 
overwegen of het zin heeft de sugges-
tie van de heer Van Veldhuizen over 
te nemen. Aangezien er echter in 
dezelfde wet staat, dat ieder jaar vóór 
1 januari door de bewindsman een 
brief aan de Kamer moet worden 
geschreven over het te voeren 
huurbeleid voor het komende jaar, zal 
men mijns inziens niet aan de 
discussie kunnen ontkomen. Ik wil 
daaraan ook niet ontkomen omdat het 
beleid van degene die daarvoor de 
verantwoordelijkheid draagt, naar 
mijn indruk een absoluut rechtvaardig 
en gedegen beleid is. 

Voorts informeerde de heer Van 
Tets hoe het komt dat het voorstel 
van de legesheffing zo snel weer is 
verdwenen. Dit had slechts een 
praktische reden. Wat de verhoging 
van de griffierechten enzovoorts 
betreft, moest samengewerkt worden 
met de minister van Justitie. Boven-
dien moesten de adviesorganen in de 
gelegenheid worden gesteld om over 
dit voornemen hun advies uit te 
brengen. 

Als een en ander gekoppeld bleef 
aan de nu voor ons liggende voorstel-
len, waren wij in tijdnood gekomen, 
met het gevolg dat het nieuwe 
trendmatige percentage niet vóór 1 
mei in het Staatsblad gepubliceerd 
zou kunnen worden. Met de procedure 
zijn wij gevorderd tot de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer. 
Daarin zullen wij deze voorstellen 
implementeren. Zij zijn dus niet van 
de baan. 

Vervolgens vroeg de heer Van Tets 
hoe de verhouding is tussen de 
trendmatige huurverhoging en de 
boventrendmatige huurverhoging of, 
anders gezegd, de huurharmonisatie. 

De heer Kiers refereerde ook aan 
hetgeen de heer Buijsert het vorige 
jaar hierover opmerkte. 

De heer Van Tets heeft gezegd dat 
wij, afgezien van de vraag hoe hoog 
of hoe laag wij het trendmatige 
percentage maken, niet moeten 
afwijken van het voornemen om de 
huurharmonisatie versneld door te 
zetten. Als ik op dit punt argumenten 
gebruik die al eerder gebruikt zijn, wil 
dit nog niet zeggen dat zij daarom niet 
juist en terecht zijn. De heer Van Tets 
heeft gezegd dat er in de publiciteit 
eenzijdige aandacht aan die zaak is 
besteed. Ik weet dit niet precies. Dit 
valt in ieder geval buiten mijn verant-
woordelijkheid. 

Hier sprekende, wil ik nog eens heel 
kort het verschil uiteenzetten. De 
fundamenten van de trendmatige 
huurverhoging heb ik zojuist genoemd. 
Ik verwijs daarnaar. De heer Van Tets 
heeft ook verwezen naar discussies 
aan de overzijde, met name door zijn 
politieke vriend de heer De Beer 
gevoerd. Daarom aarzel ik niet erop te 
wijzen dat hij in een motie die ove-
rigens is aanvaard, ook inkomens-
hoogtes en inkomenspolitieke zaken 
heeft ingevlochten in de factoren die 
bepalend zijn voor de hoogte van het 
trendmatige stijgingspercentage. 

Ik zie hier een lijn in die afwijkt van 
het regeerakkoord en van de tot op 
heden ook door de politieke vrienden 
van de heer Van Tets gevoerde 
argumentatie en het beleid op dat 
punt. Wij komen hier volgend jaar 
echter nog wel op terug. Ik vind dat 
de trendmatige huurstijging gefun-
deerd moet worden op de manier die 
ik zojuist uiteengezet heb. 

Er is gevraagd waarom de huurhar-
monisatie dan toch niet afgeschaft 
wordt en een verhouding tot het 
trendmatige huurstijgingspercentage 
aangehouden wordt. De doodeenvou-
dige reden hiervoor is dat de versnelde 
huurharmonisatie maar ten dele helpt 
om de objectsubsidies af te breken. 

Ten aanzien van de woningen die 
nog gefinancierd en gesubsidieerd 
worden in de objectsubsidie op basis 
van de zogenaamde regeling 1968, 
breekt de huurharmonisatie de 
objectsubsidie af. Het merendeel van 
de woningen in de voorraad is 
inmiddels nagenoeg uit de subsidie. 
Dat effect nadert dus nul. Bovendien 
is voor woningen die in de voorraad 
zitten, maar die gebreken hebben en 
die al aan het minimaal redelijke 
huurniveau zitten, geen sprake meer 
van harmonisatie. 

Met de harmonisatie verhoog je 
trouwens ook het huurpeil in totaliteit, 
zonder dat je daar in het rijksbudget 
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ter zake van de objectsubsidies 
voordelen van hebt. Dit geldt in het 
bijzonder voor de woningen die het 
meest objectsubsidies vragen. Die 
woningen worden onder de regeling 
van de dynamische kostprijs gefinan-
cierd en gesubsidieerd. Daarvoor 
geldt namelijk het trendmatige 
huurstijgingspercentage dat de 
objectsubsidies afbreekt. Om die 
reden staat de factor van het budget 
en de meerjarenramingen in het 
regeerakkoord. 

De huurharmonisatie voor die 
woningen komt in de portemonnee 
van de verhuurder terecht en breekt 
de objectsubsidie niet af. Zoals 
gezegd, wordt het huurpeil hier echter 
wel door verhoogd. Dit betekent dat 
de bedragen die aan individuele 
huursubsidie moeten worden betaald, 
daardoor belangwekkend zouden 
toenemen. 

De heer Van Tets schudt met zijn 
hoofd. Dat betekent dat hij het niet 
met mij eens is. Ik herhaal daarom 
nog maar eens dat als de huren van 
woningen in het dynamische kostprijs-
systeem extra worden geharmoni-
seerd, de revenuen ervan ten goede 
komen van de verhuurder. Zij breken 
de objectsubsidie niet af, maar 
verhogen wel het huurpeil dat in 
aanmerking komt voor eventuele 
individuele huursubsidie. 

Per saldo betekent dat voor de 
staatssecretaris een nadeel en voor de 
verhuurders een voordeel. Dat zijn de 
argumenten waarom ik van mening 
ben dat met harmonisatie wel moet 
worden doorgegaan, maar met 
inachtneming van een zekere matiging 
om het budgettaire evenwicht niet te 
verstoren. 

Ik kom nu toe aan de vraag hoe het 
verder moet met de harmonisatie 
ineens. De verplichting daartoe is niet 
doorgezet. Aanvankelijk lag het in het 
voornemen om de harmonisatie 
ineens bij het leegkomen van wonin-
gen te verplichten en de huur op te 
trekken tot het minimaal redelijke 
kwaliteitsniveau. Het is geen automa-
tisme dat bij harmonisatie ineens een 
betere relatie tussen huur en inkomen 
ontstaat. 

Integendeel, het kan zelfs leiden tot 
verstoring van deze relatie. Bovendien 
betreft de gehele woonlastenproble-
matiek niet alleen de kosten van het 
huren, maar ook de hoogte van de 
andere kosten van het wonen, zoals 
energieprijzen. De heer Kiers heeft 
hierover een opmerking gemaakt. 

In de algemene beschouwingen 
over de begroting voor het jaar 1984 

is in oktober vorig jaar ook aan de 
overkant aan de orde gesteld, dat de 
woonlastenproblematiek onmlsken-
baar is aangescherpt, gegeven de 
inkomensontwikkelingen. Ook in die 
zin is een verantwoord en voorzichtig 
beleid ter zake van de harmonisatie 
geboden. 

Dit is niet in het minst noodzakelijk 
om de verhuurbaarheid van zekere 
woningen niet ook nog te bemoeilijken. 
Ik wil er nog eens aan herinneren - dit 
geldt ook een beetje voor het trend-
matige stijgingspercentage - dat de 
grootste belegger in de volkshuisves-
ting, namelijk het ABP, bij monde van 
de toenmalige hoofddirecteur de heer 
Van der Dussen, er nog eens voor 
heeft gewaarschuwd dat het trendma-
tige huurstijgingspercentage en a 
fortiori ook het boven-trendmatige 
huurstijgingspercentage toch met 
enige voorzichtigheid zou moeten 
worden gehanteerd, omdat anders de 
verhuurbaarheid van woningen wel 
eens in het gedrang zou kunnen 
komen. Dan zijn wij nog verder van 
huis. 

De aansporing om vrijwill ig ineens te 
harmoniseren is opgenomen in de 
circulaire die ook door de heer Van 
Veldhuizen is genoemd in zijn betoog. 
Ik zeg dit in antwoord op een vraag van 
de heer Van Tets. Bij de periodieke 
verslaglegging door de sociale verhuur-
ders, zoals de woningbouwverenigin-
gen en de non profitinstellingen, wordt 
hiervan een inventarisatie gevraagd. 
Als deze inventarisaties in mijn bezit 
zijn, heb ik er geen enkele moeite mee 
om de gegevens en de conclusies 
ervan aan de Kamer ter kennis te 
brengen. 

Het citaat dat de heer Van Tets heeft 
gegeven en dat staat op bladzijde 
3411 van de Handelingen der Tweede 
Kamer, heb ik nagelezen. Het woord 
'niet' had er niet moeten staan. Ik ben 
blij dat de heer Van Tets mij de 
gelegenheid geeft om die correctie 
hier nog even aan te brengen. 

De heer Kiers heeft een interessante 
historische beschouwing gegeven. 
Volgens hem moet de hoogte van de 
huren niet worden gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de inkomens. Ik ben 
dat met hem eens. Ik ga nu ook even 
in de tijd terug. Laten wij de periode 
van 1973-1983 even nemen en de 
ontwikkeling van de inflatie in die tijd. 
Nu zetten wij die af tegen de ontwik-
keling van de kosten. Vervolgens 
nemen wij de gemiddelde trendmatige 
huurstijging over dezelfde periode. Je 
ziet dan dat die twee lijnen niet veel 
uit elkaar lopen. Nagenoeg lopen ze 
samen. In deze periode was de 

hoogte van de huren inderdaad 
gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
kosten. In die zin wordt het beleid in 
dit opzicht ook bevestigd. 

De heer Kiers heeft gewezen op de 
lage bouwkostenontwikkeling. Ik ben 
het eens met zijn opmerkingen 
hierover. Wij hebben ook getracht om 
daarop in te spelen ter zake van de 
premiëring van de vrije-sectorbouw. 
Van die 10.000 vrijesectorwoningen 
met een eenmalige bijdrage van 
f6500 die in het programma van 1984 
zijn opgenomen, zijn inmiddels 5500 
beschikkingen afgegeven. Dat is meer 
dan 50%. Daar werkt de markt dus. 
Daar is ook geen sprake van objectsub-
sidie. 

Een voortgaande ontwikkeling in dit 
opzicht juich ik toe. Op die manier 
wordt de last in de meerjarenramingen 
en in de sfeer van de objectsubsidies 
voor het rijksbudget beperkt. Ik zie 
niet in, ook niet wat de toekomst 
betreft, dat wij de objectsubsidies ooit 
kunnen vergeten, want die zorgen 
voor een zekere afzwakking van de 
huurprijzen. 

Tot slot dank ik de Kamer voor de 
gemaakte opmerkingen in eerste 
termijn. Ook dank ik degenen die mijn 
voorstel steunen. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in mijn 
betoog de staatssecretaris niet 
verweten - hij is die mening wel 
toegedaan, geloof ik - dat de circu-
laire al uit was. Dit gebeurt elk jaar en 
er staat elk jaar keurig in dat een en 
ander gebeurt onder het voorbehoud 
dat de Eerste Kamer alles aanneemt. 

Meer in het algemeen vraag ik mij 
af, of de Eerste Kamer in dit opzicht 
niet wat consistenter moet zijn. Nog 
maar een uurtje geleden heeft de heer 
Kiers een andere staatssecretaris wel 
verweten dat die een circulaire had 
uitgebracht. Wij moeten één lijn 
trekken. Ik heb deze staatssecretaris 
dus op dat punt niets verweten. Ik kan 
ook heel goed leven met de opmerkin-
gen die hij over de circulaire heeft 
gemaakt. Ik ben er blij mee. Hoewel 
de term verbetering wordt gebruikt, 
valt ook het groot onderhoud onder 
een en ander. Het andere antwoord 
spreekt ook vanzelf. Mij is echter 
bekend dat er toch corporaties zijn die 
het op een andere wijze doen. Het zou 
aanbevelenswaardig zijn dit er de 
volgende keer volledigheidshalve bij 
te zetten. 

De staatssecretaris heeft nog 
gereageerd op mijn suggestie over 
een eventuele wijziging van de 
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Huurprijzenwet woonruimte ten 
aanzien van de systematiek inzake het 
jaarlijkse percentage. Als ik hem goed 
beluisterd heb, heeft hij gezegd: ik wil 
het wel overwegen maar niet meer 
dan dat. Het lijkt mij dan dat ook het 
overwegen als zodanig al een overbo-
dige inspanning is. Het gaat er 
natuurlijk volstrekt niet om dat ik 
gesuggereerd zou hebben dat wij een 
systematiek moeten zoeken waarmee 
de principiële discussie over de 
jaarlijkse huurverhoging bespaard kan 
worden. Dat is natuurlijk volstrekt niet 
mijn streven. 

Ik vind het een goede zaak dat in 
het kader van een gehele discussie 
over de ontwikkeling van de lasten 
juist het verhogingspercentage elk 
jaar centraal in de discussie wordt 
vastgesteld. Het hindert mij nu echter 
dat wij met dat oneigenlijke element 
hebben te maken, dat zich in volgende 
jaren evengoed in omgekeerde zin 
voor kan doen wanneer er sprake is 
van een laag percentage in de wet en 
er een hoger percentage wordt 
voorgesteld. Andere fracties kunnen 
bij een andere kabinetssamenstelling 
bij andere huurpercentages op 
dezelfde wijze in dezelfde oneigenlijke 
klem raken. Mijn vraag aan de 
staatssecretaris is om eens te bezien 
of een en ander niet op een andere, in 
wetssystematisch opzicht meer 
bevredigende wijze, geregeld zou 
kunnen worden. Ik vraag niet meer 
dan dat. 

Ik merk nog wat op over de zaak 
zelve. Het is ook de staatsecretaris 
bekend dat mijn partijgenoten aan de 
overzijde van het Binnenhof volstrekt 
niet gesuggereerd hebben dat een 
lagere huurverhoging betaald zou 
moeten worden door de middelen te 
onttrekken aan even nuttige andere 
activiteiten van het ministerie van 
VROM. Het bedoelde bedrag moet 
naar de mening van de Partij van de 
Arbeid exogeen gecompenseerd 
worden. De staatssecretaris heeft er 
overigens op gewezen dat het verschil 
maar '1 procentje' is. Ik zal hem dat 
niet kwalijk nemen. De vrees is echter 
dat dit een topje van een ijsberg is ten 
aanzien van mensen die nog bagatel-
liserender over deze materie denken. 

Ik zeg met nadruk 'nog'. Ik wil dit de 
staatssecretaris niet volledig verwijten. 
Over verschillen binnen partijen 
gesproken, als ik het allemaal goed 
heb beluisterd is de heer Kiers met 
zijn opmerkingen een voorbeeld van 
dat bagatelliseren. Als hij niet tegen-
gehouden zou worden, zou hij pijlsnel 
een weg vinden naar het ene uiterste, 

dat ik in mijn betoog in eerste termijn 
heb genoemd. De heer Kiers wekt 
naar mijn idee voortdurend de 
suggestie dat er binnen het gezinsbud-
get ruimte is, en nog eens ruimte en 
speelruimte, en nog eens ruimte, 
waarbij bij wijze van sluitpost een 
heel klein beetje huur zou moeten 
worden betaald. Ik vind dat een uiterst 
gevaarlijk denken. 

Over verschillen binnen partijen 
gesproken, de staatssecretaris wees 
op een, voor zover wij die hebben, 
prominente partijgenoot van mij die 
over bepaalde zaken wat anders zou 
denken dan onze fracties. Ik denk dat 
de fractie van het CDA in deze Kamer 
zich toch wel eens goed mag verstaan 
met de fractie van het CDA aan de 
overzijde van het Binnenhof, omdat ik 
ook uit het betoog van de heer Kiers 
heb begrepen dat het denken aan 
deze zijde over harmonisatie en 
doorstroming ongeveer het tegendeel 
is van hetgeen de heer Wolters 
namens de fractie van het CDA aan de 
overzijde heeft gepredikt. Dat lijkt mij 
ernstiger dan wanneer twee fracties 
van een bepaalde partij, zoals de 
mijne, een ander standpunt innemen 
dan een, het zij toegegeven, prominen-
te partijgenoot. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris heeft 
gezegd dat het de verhuurders zijn die 
pleiten voor een lage trend en een 
hoge harmonisatie en dat dat geen 
wonder is omdat een groter deel van 
de middelen daarbij rechtstreeks in 
hun kas vloeit. Mijn reactie daarop is: 
Nou en? Het gaat er toch om wat 
goed is voor de volkshuisvesting. Wij 
hebben juist geconstateerd dat er bij 
50% van de woningen sprake is van 
een wringende werking met betrekking 
tot het huurpeil ten opzichte van het 
woongenot. Het lijkt mij dus dat dit 
hoogstens een bijkomend punt kan 
zijn. 

De staatssecretaris heeft verder 
gezegd, dat een lagere huurverhoging 
een bedrag van f 40 min. per procent 
kost. Ik vind dat bedrag niet zo 
indrukwekkend. Ik begrijp, dat het 
bezwaarlijk is dat bedrag te zoeken bij 
de posten, die hij heeft genoemd. 

Verder heeft de staatssecretaris 
erop gewezen, dat het een beloning is 
voor degenen, die huur betalen. Dat is 
natuurlijk waar, maar dat geldt a 
fortiori in het kader van de huurhar-
monisatie, waar sprake is van mensen, 
die toch al te lage huren betalen. Het 
speelt het meest in die gevallen, 
waarin in de ergste mate te weinig 
wordt betaald. 

Mijnheer de Voorzitter! De staatsse-
cretaris heeft opnieuw gesteld, dat de 
huurharmonisatie maar weinig helpt 
om de objectsubsidies af te breken en 
dat er geen voordelen voor het 
rijksbudget zijn. Voor zover dat wel 
het geval is, is dat mooi meegenomen, 
maar dat is niet het hoofdpunt. Het 
gaat erom om de distorsies, die in de 
loop der jaren in het huurpatroon zijn 
opgetreden weg te werken. 

Wanneer hij opnieuw herhaalt, dat 
verhoging van het huurpeil bij de 
dynamische kostprijs leidt tot hogere 
individuele huursubsidies, dan 
herhaal ik, dat het daar niet om gaat. 
Het gaat om de te lage huren van de 
oudere woningen, vooroorlogse 
woningen en vóór 1975 gebouwde 
huurwoningen, ten aanzien waarvan 
de dynamische kostprijs geen rol 
speelt. Ik blijf het betoog van de 
staatssecretaris dan ook buitenge-
woon zwak vinden. 

Wat de verplichting in het kader van 
de harmonisatie ineens betreft, heeft 
de staatssecretaris gezegd, dat dit niet 
leidt tot een betere relatie tussen huur 
en inkomen. Ik vind dat veel te 
apodictisch. Soms leidt het ertoe, 
soms niet. Als het er niet toe leidt, zal 
individuele huursubsidie moeten 
worden gegeven. Het belangrijkste is, 
dat een harmonisatie - het woord 
zegt het al - in het huurpatroon 
optreedt. 

Ik ben blij te vernemen, dat de 
resultaten van de aansporing, neerge-
legd in de circulaire, zullen worden 
geëvalueerd en dat ons de gegevens 
te zijner tijd ter beschikking zullen 
worden gesteld. Daarvoor zeg ik de 
staatssecretaris dank. 

D 
De heer Kiers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor zijn antwoord. Hij heeft gezegd, 
dat hij op korte termijn met andere 
cijfers zal komen. Ik kan hem zeggen, 
dat ik ook nog over meer cijfers 
beschik. 

Wat de premie-C betreft, merk ik op, 
dat ik het een goed geluid vind, dat er 
al 5500 van de 10.000 zijn uitgegeven. 
Dat pleit ervoor, dit jaar dat aantal op 
20.000 te brengen. Dit zou een 
belangrijke stimulans kunnen zijn. 

Ik heb gepleit voor een gezond 
beleid en er de nadruk op gelegd, dat 
de huurharmonisatie bijzondere 
aandacht moet krijgen. De staatssecre-
taris heeft dat naar mijn mening niet 
voldoende belicht. Nodig zijn een 
bereidheid tot investeren en een 
goede exploitatie. Wanneer wij 
doorgaan met een vertraging van de 
huurharmonisatie, zal het doel niet op 
korte termijn bereikt worden. 
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De heer Van Veldhuizen heeft 
gezegd, dat de huren geen sluitpost 
mogen zijn. Ik heb duidelijk opgemerkt, 
dat de huren niet gezien mogen 
worden als een sluitpost. Ik wil het 
sociale effect niet vergeten, maar ik 
wil een eigen beleid, met daarbij de 
sociale aspecten. 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de heer Van Veldhui-
zen dankbaar voor hetgeen hij heeft 
gezegd over de circulaire en wat 
daarin is vermeld. Ik wist al - dat 
wordt door hem weer eens bevestigd 
- dat er goede en heel goede staats-
secretarissen zijn. Dat is ook in andere 
beroepen het geval. 

De heer Van Veldhuizen heeft 
gezegd, dat er corporaties zijn die 
enigszins anders handelen. Ik heb 
dezer dagen contact met de federaties 
van woningbouwverenigingen. Ik zal 
dit punt dan aan de orde stellen, zodat 
deze organen in hun publikaties 
daarvoor aandacht bij hun leden 
kunnen vragen. 

Voorts heeft de heer Van Veldhuizen 
gesproken over het in de wet vastge-
legde oneigenlijk element, zoals hij 
dat noemt. Ik heb gezegd 'overwegen' 
en ik bedoel dan ook: overwegen, 
omdat ik daarbij wil nagaan de 
historie en de totstandkoming van de 
desbetreffende wet. 

Ik meen dat de eerste voorstellen 
ter zake tijdens het kabinet-Den Uyl 
door de toenmalige staatssecretaris 
Van Dam zijn ingediend. Ik geloof dat 
op dit punt door mij geen wijziging is 
aangebracht. Ik wil dat echter nog 
eens bekijken. Ik wil ook nog eens de 
reden nagaan, waarom het op deze 
manier is geregeld. Zeker wil ik 
nagaan of op dit punt in dit Huis ter 
zake opmerkingen zijn gemaakt. Of 
dit ergens toe zal leiden, kan ik dan 
pas beoordelen. 

Het viel mij op, dat de heer Van Tets 
sprak over het bedrag van 40 min. in 
de geest van: dat is toch geen bedrag 
om daarover meteen moeilijkheden te 
maken. Deze indruk wekte hij althans. 
Ik moet hem meedelen, voor zover hij 
dat nog niet weet, dat in verband met 
de budgettaire toestand van de 
rijksbegroting en van elk begrotings-
hoofdstuk niet zo wordt geredeneerd. 
Als ik bij de ministervan Financiën 
kom, helpt dit soort argumenten niet. 
Ik weet, hoezeer de minister van 
Financiën door de heer Van Tets en 
zijn politieke vrienden terecht wordt 
gewaardeerd. 

Dit brengt mij bij de opmerking van 
de heer Van Veldhuizen die heeft 
gezegd: exogeen compenseren. Zo 
lust ik er nog wel een paar. Waarvan 
moet dat komen? Van het openbaar 
vervoer, van volksgezondheid, van 
onderwijs enzovoort? De discussie ter 
zake moet zich dan op dit vlak bewe-
gen. Ik houd het op hetgeen ik 
hierover eerder heb gezegd. 

Ik ben het met de heer Van Tets 
eens, dat harmonisatie ook in het 
belang van de volkshuisvesting is. De 
harmonisatie is als instrument niet 
afgeschaft. Het gaat om het tempo en 
de mate waarin. Overeind blijft 
daarbij, dat een zeer hoog harmonisa-
tiepercentage budgettair voor het Rijk 
per saldo betrekkelijk nadelig is. 
Objectsubsidie wordt afgebroken van 
de woningen die in de regeling 68 
enzovoort zitten. Het aantal dat nog 
objectsubsidie krijgt neemt zeer af in 
de komende jaren, mede door het 
beleid dat thans wordt gevoerd. 

De heer Van Tets heeft gezegd, dat 
het toch goed is dat de desbetreffende 
gelden vloeien in de kas van de 
verhuurder. Inderdaad, maar ik wil 
eraan herinneren dat ook de verhoging 
van de trendmatige huurstijgingsper-
centages in beginsel ten goede komt 
aan de kas van de verhuurders. Dit 
geldt alleen voor woningen met een 
bepaalde kostprijs. Daarmee wordt 
rekening gehouden, als het gaat om 
de vraag, met welk bedrag tot slot via 
objectsubsidie door het Rijk moet 
worden bijgefinancierd. 

Wat betreft de distorsie mag men 
niet vergeten dat veel van de wonin-
gen, gebouwd juist na de oorlog, en 
de vooroorlogse woningen niet voor 
harmonisatie - en zeker niet voor 
versnelde harmonisatie - in aanmer-
king komen omdat de kwaliteit dit niet 
toelaat. 

De heer Van Tets (VVD): De staatsse-
cretaris wil toch niet beweren dat de 
50% van de woningen, die een 
harmonisatiekloof kennen, de nieuw-
ste woningen zijn? Het gaat hier om 
woningen met lage huren en die 
woningen zijn wel degelijk ouder dan 
tien jaar. Daarvoor speelt de dynami-
sche kostprijs geen rol. 

Staatssecretaris Brokx: Er kan pas 
sprake zijn van harmonisatie en dus 
van een harmonisatiekloof wanneer 
het gaat om woningen, die ouder zijn 
dan vijf jaar. Immers, in de eerste vijf 
jaar geldt verplicht het wettelijke 
trendmatige percentage. Bovendien 
zijn er pas woningen in de sfeer van 
de dynamische kostprijshuur vanaf 

1975. Verder wijs ik erop dat er thans 
nog 250.000 tot 300.000 woningen 
zijn, gesubsidieerd in de sfeer van de 
objectsubsidieregeling van 1968. 

Wanneer men nu snel wil harmoni-
seren, dan kan dit niet alleen het 
geval zijn voor de woningen, waarvoor 
nog objectsubsidie geldt. Neen, men 
moet dan ook harmoniseren waar het 
om andere categorieën gaat. Welnu, 
in dit verband is de balans van 
betekenis wat betreft opbrengsten 
voor het rijksbudget, mede gelet op 
de uitgaven in het kader van de 
individuele huursubsidie. Er wordt 
hier een evenwichtige opzet gezocht, 
waarbij ook budgettaire overwegingen 
gelden; dat moet worden toegegeven. 

De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris geeft 
aan, dat het Rijk hierdoor niets 
verdient. Dat was niet 'the object of 
the exercise'. Het doel van de harmo-
nisatie is een meer geharmoniseerd 
huurpatroon. Als er dan vervolgens 
ook nog wat aan verdiend wordt in 
budgettaire zin, is het mooi meegeno-
men. 

Als die verdiensten steeds minder 
worden, betekent dit niet dat men de 
harmonisatie maar achterwege moet 
laten. Daarom heeft men ook in het 
regeerakkoord vermeld, dat er sprake 
zou moeten zijn van een versnelling 
van de harmonisatie. Wat zien wij nu? 
Wij zien een vertraging. Dat is mijn 
punt. Ik wijs erop, dat de heilzame 
effecten van de harmonisatie groter 
zullen zijn naarmate de trendmatige 
verhogingen lager uitvallen. Daarmee 
komen de zaken dichter bij elkaar. 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is duidelijk dat wi j wat 
dit betreft van opvatting blijven 
verschillen. Nogmaals, de harmonisa-
tie wordt niet afgeschaft. Wij gaan 
daarmee door, zij het in een aanvaard-
baar tempo, niet versneld en niet in 
eens, mede gelet op budgettaire 
nadelen, die wij toch ook moeten 
meewegen. Daarmee kom ik terug bij 
de argumentatie, die ik al in eerste 
termijn heb verwoord. Wij blijven 
harmonisatie voorstaan; het gaat dus 
in feite om het tempo en de mate 
waarin. Daar verschillen de heer Van 
Tets en ik van mening. 

De heer Kiers heeft erop gewezen, 
dat een goed klimaat nodig is voor 
degenen, die tot beleggingen willen 
komen in de woningbouw. Ik ben het 
met hem eens maar daarvoor is óók 
nodig een redelijk en trendmatig 
doorgevoerd huurstijgingspercentage 
en niet alleen harmonisatie 
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Ten slotte zijn er nog de vrije-
sector-woningen met eenmalige 
bijdrage; in de wandeling worden ze 
'premie-C-woningen' genoemd maar 
zo heten ze niet. Die woningen gaan 
goed en de heer Kiers heeft gezegd: 
maak er dit jaar maar 20.000 van. 
Mijnheer de Voorzitter! Als het al zou 
kunnen, zou dit 10.000 maal f6500 
kosten, is f 65 miljoen. Waar zou dit 
geld vandaan moeten komen? Ik juich 
deze ontwikkeling niettemin toe en ik 
wijs de heer Kiers erop dat in de 
meerjarenprogramma's inmiddels 
voor 1985 15.000 van die woningen 
zijn voorzien. In die zin kan de markt 
ook anticiperen op die voornemens 
en ik zou het toejuichen als dat in 
sterke mate gebeurt. In die zin zijn de 
heer Kiers en ik het dan ook met 
elkaar eens. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de PPR 
en de PSP wordt aantekening verleend, 
dat zij geacht wensen te worden 
tegen dit wetsvoorstel te hebben 
gestemd. 

Verschillende leden hebben mij 
gevraagd naar de verdere gang van 
zaken voor deze dag. Ik wil de behan-
deling van het wetsvoorstel Wijziging 
van de Winkelsluitingswet 1976 
afronden voor de lunchpauze. Ik schat 
dat dat tussen half één en één zal 
kunnen. Na de lunchpauze beginnen 
wij met het voorstel van wet van de 
heer Nypels. Voor zijn beantwoording 
zal hij zeker bedenktijd nodig hebben 
en daarom stel ik voor in die tijd de 
eerste termijn inzake de begroting van 
WVC te laten plaatsvinden. De heer 
Nypels komt dus aan het eind van de 
middag terug om te antwoorden. 
Daarna handelen wij dat voorstel af 
voor zover dat mogelijk is en u 
daarmee instemt. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Winkelsluitingswet 
1976(17 870). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt mij juist om te 
beginnen met de opmerking van de 

heer Kiers over de circulaire die aan 
de gemeenten is gestuurd, waarin zou 
zijn vooruitgelopen op de discussie en 
de besluitvorming in dit Huis. Op 13 
april j l . heb ik een circulaire naar alle 
gemeenten gestuurd, waarin medede-
ling is gedaan van het aanhangige 
wetsvoorstel, waarin wordt gesteld 
dat het voorstel inmiddels in de 
Tweede Kamer is behandeld en 
vervolgens ook: 'Zolang deze wetswij-
ziging nog niet kracht van wet heeft 
gekregen, de behandeling door de 
Eerste Kamer is nog niet afgerond, 
kan en mag hierop niet worden 
vooruitgelopen. 

Naar verwachting zal de mondelinge 
behandeling in de Eerste Kamer voor 
de Paasdagen plaatsvinden. In het 
geval dat de Eerste Kamer het 
wetsontwerp aanvaardt, zal, wanneer 
de wetswijziging ook in het staatsblad 
is gepubliceerd, de mogelijkheid voor 
de gemeenten bestaan om bij veror-
dening voor vier zon- en feestdagen, 
met inbegrip van de koninginnedag, 
per kalenderjaar vrijstelling te verlenen 
van de verboden van de wet, nadat de 
kamer van koophandel daarover is 
gehoord.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
aanschrijving is uitgegaan op grond 
van tientallen telefoontjes op het 
departement met verzoeken om 
nadare informatie, gebaseerd op de 
mededelingen in de media dat enige 
weken geleden de Tweede Kamer dit 
wetsontwerp had behandeld en er in 
ons land de indruk bestond dat men 
dus nu al maatregelen zou kunnen 
nemen voor activiteiten met tweede 
Paasdag, met koninginnedag, met 
Hemelvaartsdag, e.d. Ik meen dat met 
deze circulaire volledig recht is 
gedaan aan de positie van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal en dat ook 
op geen enkele wijze mijnerzijds 
vooruit is gelopen op de discussie en 
de besluitvorming hier. 

De Voorzitter: Waarvoor dank! 

Staatssecretaris Van Zeil: Ik vind ook, 
mijnheer de Voorzitter, dat het zo 
hoort! 

De Voorzitter: Ik ook! 

Staatssecretaris Van Zeil: Ik wil nu 
een enkele opmerking maken over de 
zondag. Zowel de heer Kiers als de 
heer Schuurman heeft daarover 
gesproken. 

Bij de behandeling van dit wets-
ontwerp aan de overzijde heb ik al tot 
uitdrukking gebracht dat ook voor mij 
geldt dat de zondag een wezenlijk 
andere dag is dan elk van de andere 
zes. Het is een dag waarop velen 
spreken van zondagsheiliging. 

Daarnaast geldt voor zeer velen het 
belang van de zondag als rustdag, 
een dag met een specifiek sociaal 
karakter. Ik heb dat aan de overzijde 
wat uitvoeriger beschouwd en 
daaraan de conclusie verbonden dat, 
gelet op die karaktertrekken die de 
zondag heeft, wij met elkaar bijzonder 
zorgvuldig behoren om te gaan met 
de zondag. 

Mijnheer de Voorzitter! Een van de 
hoofdregels van de Winkelsluitingswet 
is dat winkels op zondag gesloten 
moeten zijn. Er zijn echter vanaf het 
begin al uitzonderingen op deze regel 
mogelijk geweest, bij voorbeeld bij 
verordeningen wegens plaatselijke 
omstandigheden en later bij de 
ontheffingsmogelijkheid voor twee 
zon- en feestdagen voor specifieke 
plaatselijke festiviteiten in artikel 4a 
van de algemene maatregel van 
bestuur van 14 december 1977. 

De Winkelsluitingswet heeft niet als 
doelstelling het bevorderen van de 
zondagsrust, wel bescherming van 
vooral de kleinere ondernemer en zijn 
of haar medewerkers tegen te lange 
arbeidstijden en het zoveel mogelijk 
zorgen voor een gelijkwaardige 
concurrentiepositie. Daarbij moet 
vanzelfsprekend rekening worden 
gehouden met ontwikkelingen in de 
samenleving. 

Voorts is een doelstelling van de 
Winkelsluitingswet het bevorderen 
van voldoende koopmogelijkheden 
voor de consument. Daarop heeft de 
heer Kiers overigens zeer nadrukkelijk 
gewezen. Door vele groepen van 
belanghebbenden - organisatoren 
van beurzen, markten, maar ook 
gemeentebesturen en daarnaast 
consumenten en toeristen, alsmede 
organisatoren van festiviteiten in 
bepaalde plaatsen en bij bepaalde 
gelegenheden - is sterke aandrang 
uitgeoefend om te bereiken dat meer 
mogelijkheden worden geboden voor 
- ook commerciële - activiteiten op 
zondag. 

In de praktijk heeft men getracht, 
zulks te realiseren door het 'uitrekken' 
van bestaande mogelijkheden. Het 
gaat in dit wetsvoorstel om het 
bieden van de mogelijkheid tot het 
opstellen van een gemeentelijke 
verordening, waarbij mag worden 
verwacht dat de betrokken gemeente-
raad volop rekening houdt met de 
plaatselijke opvattingen en gevoelens. 
Het gaat ook om een beperkte 
wijziging, want de bepaling geldt 
alleen voor de gevallen waarin sprake 
is van specifieke evenementen. 

Het gaat om maximaal vier zon- en/of 
feestdagen per jaar. Gelet op de 
discussies hierover in het verleden zal 
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het voornamelijk om de feestdagen 
gaan. Ik teken hierbij aan dat in de 
samenleving, aan de overzijde en hier 
geen bezwaar is gemaakt tegen het 
eventueel gebruik maken van de 
feestdagen. De bezwaren zijn gericht 
tegen het op zondagen gebruik maken 
van de geboden mogelijkheden. 

Thans heeft men op twee zon- en 
feestdagen bepaalde mogelijkheden, 
waarover de colleges van burgemees-
ter en wethouders zeggenschap 
hebben. In het voorstel staat dat het 
in de toekomst zal moeten gaan om 
een verordening van de gemeente-
raad, op te stellen nadat daarover 
advies is uitgebracht door de kamer 
van koophandel. Ik teken voorts aan 
dat de gemeenteraad daarbij de 
mogelijkheid heeft, het aantal uren 
waarop activiteiten kunnen worden 
georganiseerd, te beperken. Men is 
ook bevoegd, beperkingen aan te 
brengen tot bepaalde delen van de 
gemeente en men is zelfs bevoegd, 
een beperking tot bepaalde branches 
aan te brengen. 

De heer Kiers heeft gesproken over 
de invloed van het lokale bedrijfsleven. 
Ik verwijs naar wat ik zoeven heb 
gezegd, namelijk dat voor elke 
verordening van de gemeenteraad in 
dit verband een advies van de kamer 
van koophandel nodig is. Dat is in de 
regio het orgaan van en voor het 
bedrijfsleven bij uitstek. De Winkelslui-
tingswet biedt naar mijn gevoelen 
niet de mogelijkheid om aan gemeen-
tebesturen verplichte inspraak of 
medezeggenschap van het plaatselijke 
bedrijfsleven voor te schrijven. 

Ik voeg hier nog aan toe dat thans 
een ontwerp tot wijziging van de 
Gemeentewet in voorbereiding is. Dat 
wetsontwerp zal hopelijk binnenkort 
de Staten-Generaal bereiken. In artikel 
151 van dat ontwerp van de nieuwe 
Gemeentewet staat nadrukkelijk dat 
de gemeenteraad verplicht is, een 
verordening te maken die regels 
inhoudt met betrekking tot de wijze 
waarop ingezetenen en in de gemeente 
werkzame instellingen en organisaties 
bij de voorbereiding van gemeentelijk 
beleid worden betrokken. 

Ten aanzien van de keuze van de 
gevallen waarin deze inspraak zal 
worden verleend, wordt de gemeente-
raad volledig vrijgelaten. De raad, als 
het dichtst bij de bevolking staande 
vertegenwoordigend lichaam, kan het 
beste uitmaken wanneer inspraak 
wenselijk is, aldus de memorie van 
toelichting. Die memorie van toelich-
ting vermeldt voorts dat de bijzondere 
wetgever - daarvan is bij voorbeeld 

sprake als wij het hebben over de 
winkelsluitingswet - inspraak slechts 
verplicht zal kunnen stellen, indien 
daarvoor gegronde redenen worden 
aangevoerd die aangeven waarom de 
raad in de desbetreffende uitdrukkelijk 
te noemen gevallen geen vrijheid kan 
worden gelaten. 

Anders gezegd, het algemene kader 
wordt geschapen in de nieuwe 
Gemeentewet. Ik wees daarbij op de 
verplichting die daarin voor de 
gemeenteraad is opgenomen. 
Overigens zal ook de heer Kiers het 
met mij eens zijn dat naast het lokale 
bedrijfsleven ook anderen tot de 
belanghebbenden kunnen behoren bij 
het ontwikkelen van een gemeentelijk 
beleid inzake hetgeen wi j hier met 
elkaar bespreken. 

Decentralisatie is ook een van de 
kenmerken van het beleid van dit 
kabinet. Het is een belangrijk element. 
Het biedt namelijk de mogelijkheid 
voor het leggen van eigen verantwoor-
delijkheden bij lokale gemeenschap-
pen en voor het beleven van eigen 
verantwoordelijkheid door onder 
andere de gemeenten. Hoe klein ons 
land ook is, toch weten wij met elkaar 
dat situaties en omstandigheden per 
gemeente of per regio wel degelijk 
verschillen. De behoeften liggen 
anders en bovendien variëren de 
mogelijkheden. 

Een kenmerk van decentralisatie is 
uiteraard ook dat de ene gemeenteraad 
wèl kiest voor het gebruik maken van 
de bevoegdheid om een of meer zon-
en feestdagen aan te wijzen in het 
kader van de nieuwe winkelsluitings-
wet en dat de andere gemeente dit 
niet doet. Ik denk dat deze situaties 
ook op tal van andere gebieden thans 
merkbaar zijn voor een ieder. Ik 
veronderstel ook dat hierbij niet 
sprake is van een onoverkomelijke 
situatie. 

De heer Kiers heeft gesproken over 
het feit dat het wetsontwerp erin 
voorziet dat ook mensen van buiten 
de gemeenten kunnen participeren in 
evenementen. Ik wijs erop dat die 
behoefte heel duidelijk is gebleken, 
niet alleen bij mensen van buiten de 
gemeenten. Het komt ook regelmatig 
terug in verzoeken die thans worden 
voorgelegd. 

Ik wijs voorts op het feit dat een 
regeling altijd goed te controleren 
moet zijn. Ten slotte wijs ik op de 
situatie dat evenementen die worden 
opgezet, ook op kostendekkende basis 
moeten kunnen plaatsvinden. Daar-
voor is dikwijls participatie van 
mensen van buiten de eigen gemeente 
nodig. 

Voorzitter: De Rijk. 

Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kiers heeft 
vervolgens enige opmerkingen 
gemaakt over de gevolgde procedure. 
Ik zal daar graag iets over zeggen. De 
Winkelsluitingswet 1976 die in het 
najaar van 1976 in werking is getreden, 
en de uitvoeringsmaatregelen konden 
uiteraard niet betrekking hebben op 
alle praktische wensen en behoeften. 
De ontwikkelingen hebben na die tijd 
niet stilgestaan. Ik wijs erop dat het 
aantal eenpersoonshuishoudens 
sinds 1976 aanmerkelijk is toegeno-
men en dat wi j in toenemende mate 
de situatie kennen waarin de vrouw 
bezigheden buitenshuis heeft. 

Voorts wijs ik op de ontwikkeling 
van het toerisme en op de allengs 
veranderde samenstelling van onze 
bevolking. In onze bevolking zijn in 
toenemende mate mensen met 
andere cultuur- en traditiepatronen 
aanwezig. Ik wijs ten slotte op een 
toenemende behoefte aan de mogelijk-
heid van het zogenaamd recreatief 
winkelen. Dit zijn stuk voor stuk 
elementen die bij de algemene 
aanpak van de winkelsluitingswet aan 
de orde zijn. 

Ik denk dat een overheid die een 
kader moet scheppen en voorwaarden 
moet bieden, ook rekening heeft te 
houden met die ontwikkelingen en 
daarop slagvaardig zal moeten 
reageren: zij zal mogelijkheden 
moeten bieden om op verantwoorde 
wijze van nieuwe ontwikkelingen 
gebruik te maken. 

Ontwikkelingen waren er ook al ten 
tijde van het staatssecretariaat van 
mijn voorganger, de heer Hazekamp. 
Deze heeft een knelpuntennotitie 
uitgebracht, die in 1981 uitvoerig is 
besproken in de Tweede Kamer. De 
heer Kiers wees erop dat het Hoofd-
bedrijfschap Detailhandel zich in het 
bijzonder met die knelpuntennotitie 
heeft beziggehouden. Met name de 
Pasar Malams vormden toen een 
knelpunt. 

De heer Kiers stelt vast - ik zal niet 
zijn kwalificatie gebruiken, want dat 
zou misverstand kunnen veroorzaken -
dat nu wordt gesproken over alle 
mogelijke commerciële activiteiten. 
Hij merkt vervolgens op dat er nogal 
sprake is van - om mij in ieder geval 
die term te veroorloven - enige 
'uitrekking'. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
heeft in 1981 een oordeel uitgesproken 
- dat oordeel was inderdaad beperkter 
dan het thans in het wetsontwerp is 
neergelegd: te dien aanzien heeft de 
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heer Kiers een overschot van gelijk - , 
maar er zijn toen ook adviezen 
uitgebracht door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en door de 
Centrale Vereniging voor de Ambulan-
te Handel. Beide hebben toen ruimere 
mogelijkheden, meer bevoegdheden, 
voorgesteld dan het HBD. Ook zij zijn 
belangrijke instanties in onze samenle-
ving: ook daarnaar hadden wij te 
luisteren. 

In de stukken is voorts nog opge-
merkt dat er in de loop van de tijd tal 
van commentaren zijn binnengekomen 
en beschouwingen zijn geleverd met 
betrekking tot de Winkelsluitingswet. 
Deze hebben mij aanleiding gegeven 
om in mijn notitie inzake hoofdlijnen 
van beleid ten aanzien van het 
midden- en kleinbedrijf, van september 
1982, de mogelijkheid neer te leggen 
van meer bevoegdheden om op zon-
en feestdagen commerciële activitei-
ten te doen ontwikkelen. 

Deze nota is op 17 januari 1983 
besproken in een uitgebreide commis-
sievergadering van de Tweede 
Kamer. Daarbij is toen in algemene 
zin instemming betuigd met dit 
voornemen. Dat heeft ertoe geleid dat 
dit wetsontwerp vorig jaar april is 
verschenen. Er is dus bepaald niet 
gemanoeuvreerd en geopereerd los 
van allerlei ontwikkelingen. Juist de 
ontwikkelingen die er zijn geweest 
sinds het in werking treden van de 
huidige Winkelsluitingswet, zijn er 
debet aan dat dit voorstel is gekomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
voorgesteld: vier zon- en/of feestda-
gen. Ik wil zeer nadrukkelijk zeggen 
dat ik dit èn het minimum èn ook het 
maximum acht. Het aantal van twee, 
zoals het tot nog toe functioneerde, is 
bepaald te gering. Met name de 
opvattingen met betrekking tot de 
zondag, waarover ik in de aanvang 
van mijn beantwoording heb gespro-
ken, hebben mij ertoe gebracht om 
het maximum ook te stellen op vier. 
Dit is ook mijn opstelling geweest 
tegenover amendementen die aan de 
overzijde bij de behandeling van dit 
wetsontwerp zijn ingediend en die 
erop neerkwamen dat het aantal 
zondagen zeer aanzienlijk zou worden 
uitgebreid, met name in gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners. 

De heer Kiers sprak nog van 
mogelijkheden tot beperkingen. Ik heb 
er al een aantal genoemd die tot de 
bevoegdheden van gemeenteraden 
behoren, maar wil er nu aantoevoegen 
dat het mij niet mogelijk lijkt om 
beperkingen op te leggen qua assorti-
ment. Ook lijkt mij een beperking tot 

plaatselijke ondernemers niet reali-
seerbaar. Ik verwijs daarbij naar grote 
praktische bezwaren èn uit een 
oogpunt van controle, èn uit een 
oogpunt van het organiseren van 
evenementen op een kostendekkende 
basis. 

Mijnheer de Voorzitter! Daar waar 
de heer Kiers de vrees uitspreekt dat 
aanvaarding van dit wetsontwerp 
ertoe zou kunnen leiden dat geleidelijk 
aan de mogelijkheid van een groter 
aantal zondagen zou worden inge-
voerd, wil ik hem zeggen dat tot zo'n 
ontwikkeling leidende voorstellen 
mijnerzijds niet zijn te verwachten. 
Dergelijke voorstellen zal ik niet 
indienen. 

Sinds de aanvaarding van dit 
wetsontwerp door de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal - ik sprak er al 
over - zijn er de nodige publikaties 
geweest. Die publikaties hebben weer 
een groot aantal reacties doen 
ontstaan. Sindsdien zijn er tientallen 
zo niet enkele honderdtallen verzoeken 
en meldingen binnen gekomen van 
organisaties en ook van gemeentebe-
sturen om gebruik te gaan maken van 
de in dit wetsontwerp neergelegde 
mogelijkheden. Dit wijst erop dat er 
een grote behoefte in onze samenle-
ving bestaat. 

De heer Kiers vraagt zich af of 
kleine ondernemingen niet in een 
dwangpositie worden gemanoeu-
vreerd. Naar mijn gevoelen is dit niet 
het geval. Allereerst is de "raag aan 
de orde of een gemeenteraad van die 
bevoegdheid gebruik wil maken. 
Indien een gemeenteraad een verorde-
ning met die strekking vaststelt, is het 
aan de individuele ondernemer zelf 
om te bepalen of hij of zij daarvan 
gebruik maakt. 

Ik kan mij voorstellen dat een 
ondernemer voor de keuze komt te 
staan tussen het handhaven van de 
zondagsheiliging respectievelijk 
zondagsrust en meedoen om wille 
van zijn positie als concurrent in de 
competitie met anderen. Om hier te 
spreken van een dwangpositie, lijkt 
mij niet juist. Men kiest voor een 
principiële opvatting of men meent 
toch mee te moeten doen en gebruik 
te moeten maken van de mogelijkheid 
die een gemeenteraad heeft gescha-
pen. 

De heer Kiers heeft ook nog gespro-
ken over de algemene maatregel van 
bestuur, het zogenaamde artikel 4a 
dat thans deze mogelijkheid biedt 
voor twee zon- of feestdagen. Hij 
vraagt of er nu geen sprake is van 
enige cumulatie, zodat je in bepaalde 
situaties zou moeten spreken van zes 

zon- of feestdagen. In de schriftelijke 
stukken is mijn voornemen neergelegd 
om bij aanvaarding van dit wets-
ontwerp het artikel 4a in te trekken. 
Dat zal moeten gebeuren met een 
Koninklijk besluit. 

Zodra dit wetsontwerp in het 
Staatsblad zal staan, zal ik maatregelen 
treffen tot een zo spoedig mogelijke 
intrekking van artikel 4a. Er is inder-
daad enige tijd sprake van een 
cumulatie. Ontheffingen die reeds 
verleend zijn op basis van artikel 4a 
van de algemene maatregel van 
bestuur van 14 december 1977, kun je 
niet intrekken. Anderzijds mogen en 
willen wij niet eerder voorbereidingen 
treffen tot intrekking ervan, dan nadat 
dit wetsontwerp in het Staatsblad zal 
staan. 

Je zou dan nog kunnen kiezen voor 
uitstel van de inwerkingtreding, van 
het thans in behandeling zijnde 
wetsontwerp, totdat ook het artikel 4a 
kan worden ingetrokken. Dit zal 
betekenen dat van een aantal moge-
lijkheden die het wetsontwerp biedt 
- ik denk aan Koninginnedag, Hemel-
vaartsdag, Tweede Pinksterdag -
geen gebruik kan worden gemaakt. 
Dat lijkt mij geen juiste zaak. 

Ik meen, dat men dit voorliggende 
wetsontwerp ook moet bekijken op 
zijn mogelijkheden van effectiviteit, 
werkbaarheid en controleerbaarheid. 
Die normen en criteria dienen aan 
elke wetgeving eigen te zijn. 

De heer Kiers heeft tot slot nog 
gesproken over opvattingen die hier 
en daar bestaan over de koopavond. 
Hij zei, dat er al voorbeelden te geven 
zijn waarbij men niet langer behoefte 
heeft aan koopavonden. Ik onderken 
dit. Er zijn inderdaad plaatsen waar 
men overweegt, de koopavond niet 
langer te continueren. Ik wil eraan 
toevoegen dat er ook plaatsen zijn 
van waaruit ons verzoeken bereiken 
om twee koopavonden toe te staan 
omdat één niet voldoende is. Dit geeft 
nog weer eens aan, hoe sterk lokaal 
en regionaal opvattingen, omstandig-
heden en situaties verschillen. 

D 
De heer Kiers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst de staats-
secretaris bedanken voorde uitvoerige 
informatie, die zeer verhelderend 
heeft gewerkt. De circulaire is mij ter 
hand gesteld, waarvoor ik ook dank 
zeg. Wij waren er echt niet bang voor, 
dat het verkeerd zou gaan maar de 
verschillende berichten hieromtrent 
waren van dien aard, dat het ons 
goed leek nadere informatie te 
vragen. 
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Naast alle opheldering blijft één 
punt over. De staatssecretaris heeft 
gezegd om door wijzigingen van de 
Gemeentewet te trachten mogelijkhe-
den te scheppen vooreen inspraakpro-
cedure. Het ging mij er juist niet om 
om hiervoor binnen de Gemeentewet 
mogelijkheden te scheppen; het ging 
mij heel simpel om mogelijkheden 
door de op stapel staande wijzigingen 
in de Winkelsluitingswet, opdat een 
- liefst bindend - advies door de 
middenstandsorganisaties gevraagd 
dient te worden door de betreffende 
instanties. 

Dat zijn in dit geval het College van 
Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraad. Op deze wijze wordt 
recht gedaan aan alle problemen van 
de detaillisten in de betreffende plaats 
of regio waar een dergelijk festijn zal 
plaatsvinden. Dat is het enige wat ik 
heb gevraagd. Ik wil opnieuw de 
staatssecretaris vragen hierover zijn 
gedachten naar voren te brengen. Wij 
vragen als fractie een nader beraad 
over deze zaak. 

D 
Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de 
Voorzitter! In mijn beantwoording heb 
ik gesproken over een ontwerp voor 
de herziening van de Gemeentewet. 
Dit ontwerp heeft enige weken 
geleden de ministerraad gepasseerd 
en ligt thans bij de Raad van State. Ik 
hoop, dat het binnenkort bij de 
Staten-Generaal kan worden inge-
diend. 

In dit ontwerp komt een aantal 
artikelen voor, waarin de inspraak 
wordt bepaald. Ook in de toelichting 
wordt gesproken over de noodzaak 
van inspraak. Ik heb eraan toegevoegd, 
dat volgens de opvattingen van het 
kabinet de bijzondere wetgever 
-waaroverw i j in dit verband spreken-
slechts inspraak verplicht zal kunnen 
stellen indien daarvoor gegronde 
redenen kunnen worden aangevoerd, 
die aangeven waarom de raad in de 
betreffende, uitdrukkelijk te noemen, 
gevallen geen vrijheid kan worden 
gelaten. 

Als dit wetsontwerp in het parlement 
in behandeling is, staan wi j voor de 
vraag of deze bepaling voldoende is. 
Zo dit niet het geval is, is het uiteraard 
aan het parlement om voorstellen te 
ontwerpen tot aanvulling dan wel 
wijziging. 

De heer Kiers heeft gevraagd of het 
overleg dan niet nodig of gewenst is. 
Waar dat maar enigszins mogelijk is, 
bevorder ik graag het overleg, opdat 
men met elkaar en naar elkaar 

luisterend naar een oplossing van 
problemen kan zoeken. De Kamers 
van Koophandel moeten worden 
gehoord. Daarin spelen de onderne-
mers in het midden- en kleinbedrijf 
een belangrijke rol. Met een wijziging 
van de wet, die onlangs ook in dit 
Huis is gepasseerd, maken per 1 
januari a.s. de zelfstandige onderne-
mers voor eenderde de zeggenschap 
in de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken uit. Het lijkt mij een goede 
zaak als de centrale ondernemersorga-
nisaties hun representanten in de 
kamers van koophandel op deze 
problematiek attenderen en hiervoor 
uiterste aandacht vragen. Het betekent 
ook, dat lokale ondernemersorganisa-
ties zich tijdig tot kamers van koophan-
del kunnen wenden. Voorts betekent 
het dat lokale ondernemersorganisa-
ties de mogelijkheid hebben zich tot B 
en W, respectievelijk de gemeenteraad 
te wenden, als deze niet zelf initiatief 
tot overleg nemen. Ook al is het niet 
in de wet omschreven - ik gaf reeds 
aan waarom dat niet kan en onzes 
inziens ook niet juist is - , toch zijn er 
tal van mogelijkheden voorzo'n 
overleg. Men kan daarbij dus ook zelf 
initiatief nemen. 

Ten slotte wijs ik erop dat bij deze 
activiteiten niet alleen de ondernemers 
ter plaatse betrokken zijn maar ook tal 
van andere belanghebbenden. Ik 
wees op het belang van de consumen-
ten, de toeristen, de verenigingen en 
organisaties die op zich geen commer-
ciële activiteiten ontwikkelen. Zij 
krijgen nu een keer de mogelijkheid 
tot het ontplooien van een commercië-
le activiteit. Voorts wijs ik op mensen 
die beurzen, markten en dergelijke 
organiseren. 

Een kamer van koophandel is mijns 
inziens het meest gerede orgaan 
waarin een goede afweging kan 
plaatsvinden van omstandigheden. 
Men kan ook de gemeenten binnen 
het werkgebied van een kamer van 
koophandel met elkaar vergelijken. Dit 
laat echter onverlet de mogelijkheid 
die ondernemersorganisaties hebben 
om zich ook op eigen initiatief tot hun 
lokale autoriteiten, de gemeenteraden, 
te wenden als zij vinden dat er van 
ontwikkelingen sprake is waarmee zij 
het niet eens zijn. Tevens kunnen 
ontwikkelingen die volgens hen 
achterwege zijn gebleven, worden 
gesignaleerd. 

De Voorzitter: De fractie van het CDA 
wil graag in de gelegenheid worden 
gesteld om een kort beraad te voeren, 
alsvorens wij tot afhandeling van het 
wetsvoorstel overgaan. Ik stel daarom 

voor te pauzeren tot tien over half 
twee uur. In deze pauze kan de fractie 
van het CDA zich beraden. 

De vergadering wordt van 12.40 uur 
tot 13.40 uur geschorst. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, verlangt 
niemand meer het woord te voeren. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN, het GPV, 
de SGP en de RPF, alsmede de leden 
Eijsink, Von Meijenfeldt en Van der 
Werf-Terpstra wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden, tegen dit wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het voorstel van wet van de heer 
Nypels tot wijziging van de Woning-
wet (Wet op de woningsplitsing) 
(16781). 

De Voorzitter: Ik stel er prijs op om de 
heer Nypels en zijn beide adviseurs, 
mevrouw De Jong en de heer Wolf-
fensperger, in ons midden welkom te 
heten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Uit het 
voorlopig verslag is al gebleken dat 
onze fractie met grote waardering 
kennis heeft genomen van dit wets-
voorstel. Die waardering heeft 
allereerst te maken met de strekking 
van het voorstel, namelijk het tegen-
gaan van de omzetting van goedkope 
huurwoningen in duurdere eigen-
domswoningen. Wij hebben grote 
waardering voor het vele en minutieu-
ze werk dat door de initiatiefnemer en 
zijn secondanten verricht is. Hier past 
ook een woord van waardering voor 
de wijze waarop de indiener zich open 
heeft gesteld voor een zo vruchtbaar 
mogelijk overleg met de Kamer aan 
de overzijde. Dit overleg werd be-
kroond met een vrijwel algemene 
instemming met het voorstel. 

Wij hebben ook waardering voor 
het werkstuk op zichzelf. Wat ons 
betreft, kan het hier zonder fundamen 
tele kritiek passeren. Wij willen wel 
een paar kanttekeningen maken die 
meer bedoeld zijn om de eigen 
positie op bepaalde punten te 
markeren dan om kritiek te leveren op 
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het voorstel. Onze waardering hangt 
natuurlijk ook ten nauwste samen met 
de nog steeds bestaande noodzaak 
om tot bepalingen als de nu voorlig-
gende te komen. 

Wie aan die noodzaak twijfelt, doet 
er goed aan nog eens de bijdrage van 
de heer Wolffensperger aan het debat 
aan de overzijde te lezen. Die bijdrage 
onderstreepte die noodzaak uit de 
eigen directe ervaring als bestuurder 
van een grote stad met klem. Wie zou 
wijzer durven zijn dan degenen die 
dagelijks direct met deze problematiek 
geconfronteerd worden! Tot de 
laatsten behoort ook mijn fractiege-
noot de heer Van der Ploeg die graag 
in staat was geweest vanuit de 
ervaring in een andere grote stad de 
noodzaak van dit voorstel te onderstre-
pen, maar die tot zijn spijt vandaag 
niet aanwezig kan zijn. 

Het voorstel heeft - wij zijn ons dit 
bewust - slechts een beperkte 
werking. Het beperkt de mogelijkheid 
tot omzetting van huurwoningen in 
eigendomswoningen slechts in 
bepaalde gevallen. Dit zijn overigens 
gevallen, waarin deze mogelijkheid 
zich op de voor de volkshuisvesting 
meest bedreigende wijze kan voordoen 
Het zou natuurlijk beter zijn wanneer 
wij de gehele materie van woonruinv 
teverdeling in haar geheel hier aan de 
orde hadden. Dat zou kunnen als het 
al jaren slepende werk aan een 
huisvestingswet verder gevorderd 
was dan het nu gekomen is. Dan zou 
een discussie over alle aspecten van 
woonruimteverdeling en de daarmee 
samenhangende instandhouding van 
goedkope huurwoningen - er moet 
immers wel iets te verdelen zijn -
gevoerd kunnen worden. De huisves-
tingswetlaat nog lang opzich wachten. 
Pas begin volgend jaar kan een 
voorontwerp tegemoet worden 
gezien. Dus moeten wij roeien met de 
riemen die wij hebben en met de 
riemen die de heer Nypels zo vriende-
lijk is ons extra aan te reiken. 

Wij maken op drie punten kantteke-
ningen, namelijk bij de beroepsbepa-
lingen, bij de terugwerkende kracht en 
bij de algemene maatregel van 
bestuur ex artikel 56d, het vierde lid. 
Wat de manier betreft, waarop in 
beroep gegaan kan worden tegen 
overheidsbeschikkingen, gaat onze 
voorkeur er in het algemeen naar uit 
dat dit steeds op dezelfde wijze 
geregeld wordt, te weten via de weg 
van de wet-AROB. Dat stellen wi j , 
omdat wij van mening zijn dat de 
burger niet met een veelvoud van 
variërende regelingen geconfronteerd 

moet worden, maar steeds moet 
kunnen uitgaan van de vaste regel: 
eerst naar het orgaan dat de beschik-
king gaf en dan eventueel naar de 
Raad van State. Wetstechnisch heeft 
dit ook het voordeel dat de zaak niet 
steeds opnieuw in iedere wei geregeld 
behoeft te worden met alle gevaar dat 
toch weer afwijkende bepalingen 
insluipen. 

De initiatiefnemer volgt echter voor 
de beroepsgang de weg die de 
Woningwet ook in andere artikelen 
hanteert, te weten beroep op de 
gemeenteraad onder toevoeging van 
een element uit de AROB-procedure, 
doordat ieder die in zijn belang 
getroffen is bij de gemeenteraad 
voorziening kan vragen. Aan de weg 
die de initiatiefnemer gekozen heeft, 
zitten zeker ook positieve kanten. Had 
hij anders gehandeld, dan waren 
binnen de bestaande Woningwet 
verschillende beroepsgangen ont-
staan. 

Wij kunnen ons eigenlijk ook wel 
vinden in het argument van de 
initiatiefnemer dat langs de door hem 
gekozen weg de gemeenteraad, die 
via de splitsingsverordeming het 
beleid ter zake vaststelt, ook nog eens 
in concreto met dit beleid geconfron-
teerd kan worden. Op den duur dient 
onzes inziens echter naar een zo groot 
mogelijke gelijkvormigheid in beroeps-
gangen gestreefd te worden. 

Vervolgens willen wij iets zeggen 
over de terugwerkende kracht, zoals 
die in het voorstel voorkomt in artikel 
II, eerste en tweede lid. Van bepalingen 
met terugwerkende kracht, die 
burgers in bepaalde rechten beperken, 
zijn wij afgezien van de noodzaak, die 
zich onder andere kan voordoen bij 
belastingvoorstellen, geen aanhan-
gers. Wij achten het dus op zichzelf 
wel begrijpelijk en aanvaardbaar dat 
deze bepalingen aanvankelijk in het 
ontwerp werden opgenomen. Toen 
stond de initiatiefnemer immers voor 
ogen dat dit uit nood geboren ontwerp 
zeer snel wet zou moeten kunnen 
worden en een ontkrachting van deze 
wet door een hausse van splitsingsver-
gunningen, voorafgaande aan de 
inwerkingtreding, zou moeten worden 
voorkomen. 

Thans loopt de zaak echter al drie 
jaar. Het is de vraag of nu nog een 
plotselinge hausse van vergunnings-
aanvragen verwacht kan worden, die 
de terugwerkende kracht op dit 
ogenblik zou kunnen rechtvaardigen. 
Hoe het ook zei, wij hebben te 
oordelen over het huidige voorstel. 
Het begrip dat wij hebben voor de 
reden om deze bepalingen destijds op 

te nemen, is groter dan de aarzeling 
die wij er nu tegenover hebben. Deze 
aarzeling kan te meer weggenomen 
worden wanneer wij ons ervan 
bewust zijn dat de inperking van de 
rechten aan de ene zijde, een terechte 
verruiming van rechten aan een 
andere zijde kan betekenen. Deze 
verhouding doet zich overigens wel 
meer voor. Ik denk hierbij bij voorbeeld 
aan de ontruimingsgronden in artikel 
1623e van het BW, waarbij ook van 
terugwerkende kracht sprake was, 
in dat geval ten voordele van de 
huurder. 

Overigens wordt de werkelijke 
termijn van terugwerkende kracht - ik 
refereer even aan bezwaren die 
blijkens De Volkskrant van zaterdag 
jongstleden bij de fractie van het CDA 
in deze Kamer leven - des te korter, 
naarmate de wet vroeger in werking 
treedt. De periode van onzekerheid 
kan dan zeer beperkt worden gehou-
den. 

Nu maak ik enkele opmerkingen 
over de algemene maatregel van 
bestuur ex artikel 56d, lid 4. Deze 
bepaling geeft de betrokken bewinds-
man in feite een zeer grote speelruimte 
tot verruiming, dan wel verenging van 
de betekenis van artikel 56d. Die grote 
speelruimte had onzes inziens, zoals 
ook onze partijgenoten aan de 
overzijde bepleit hebben, beter bij de 
gemeenten kunnen liggen om 
optimale mogelijkheden te scheppen 
voor een op de plaatselijke situatie 
afgestemd beleid. Dit is goed in een 
tijd waarin het woord decentralisatie 
op ieders lippen is. 

Nu de speelruimte echter bij de 
bewindsman ligt, is het goed dat 
uitdrukkelijk bepaald is dat de amvb 
aan het parlement wordt voorgelegd. 
Daar kan dan worden beoordeeld, of 
deze amvb een optimaal hanteren van 
artikel 56d voor de gemeenten 
mogelijk maakt. Hierbij denken wij 
ook aan voldoende flexibiliteit om een 
eigen gemeentelijk beleid te kunnen 
voeren. In dat verband achten wij het 
ook, anders dan onze partijgenoten 
aan de overzijde, goed dat het 
ontwerp, eenmaal wet geworden, niet 
zonder meer in het gehele land zal 
gelden. Of gemeenten dit instrument 
willen hanteren, kan ook naar onze 
mening het beste ter plekke worden 
bekeken. 

Het zal duidelijk zijn dat wij de 
initiatiefnemer evenveel goeds 
wensen als zijn geesteskind. 

D 
Mevrouw Tiesinga-Autsema (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! U kunt zich 
ongetwijfeld voorstellen dat het mijn 
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fractie een buitengewoon genoegen is 
leden van D'66 vandaag achter de 
regeringstafel te zien zitten. Ik wens 
de heer Nypels, mevrouw De Jong en 
de heer Wolffensperger van harte 
succes bij de behandeling van het 
wetsvoorstel in dit Huis. 

Het aan de orde zijnde wetsvoorstel 
is een schoolvoorbeeld van goed 
samenspel tussen de indiener en de 
fracties in de Tweede Kamer. Door de 
suggesties en de argumenten van de 
verschillende fracties is het wetsvoor-
stel in bepaalde gevallen aanvaardbaar 
aangevuld. Mijn fractie is van mening 
dat het wetsvoorstel het resultaat 
behelst van een uitstekende afweging 
van belangen van de gemeente als 
hoedster van het algemeen belang 
aan de ene kant, en van de eigendoms-
rechten van de verhuurders en de 
bescherming van woningzoekenden, 
in het bijzonder van huurders met 
lage inkomens, aan de andere kant. 

Er is daarbij gekozen voor een 
goede constructie waarbij een 
gemeentelijke splitsingsverordening 
tot stand komt binnen het kader van 
de algemene maatregel van bestuur 
en de algemene maatregel van 
bestuur binnen het kader van de wet. 
Daarnaast is als sluitstuk een beroeps-
procedure in het leven geroepen. 
Deze constructie biedt een grote 
rechtszekerheid voor alle belangheb-
benden. Hoewel het nut van het 
wetsvoorstel door de meeste fracties 
wel wordt gedeeld, wil ik nog eens 
benadrukken waarom dit wetsvoorstel 
zo dringend gewenst is. 

In de eerste plaats is de bescherming 
van de voorraad goedkope huurwonin-
gen terwille van een goede verdeling 
van woonruimte onder de huidige 
economische omstandigheden 
urgenter dan ooit. De stelling dat de 
woningnood toeneemt, is te verdedi-
gen wanneer wij ons realiseren dat 
steeds meer mensen worden getroffen 
door inkomensdaling en de daarmee 
verband houdende daling van 
koopkracht. Daardoor zijn zij aangewe-
zen op de goedkope woningvoorraad. 
Het belang van een goede woningdis-
tributie neemt dus beduidend toe. 
Toegegeven, op dit moment is de 
woningmarkt ingezakt. 

Bij het maken van wetten mag 
echter nooit alleen worden gekeken 
naar cijfers en gegevens die betrekking 
hebben op één moment. Er moet 
vooruit worden gekeken, er moet 
worden geanticipeerd op een langere 
termijn. De woningmarkt zal ongetwij-
feld weer aantrekken, wellicht het 
eerste bij de woningen waarop dit 
wetsvoorstel betrekking heeft. 

Invoering van dit wetsvoorstel zal in 
de huidige situatie weinig verstorend 
werken. De voordelen wegen naar de 
mening van mijn fractie ruimschoots 
op tegen de nadelen. 

Verder moeten wij ons niet laten 
misleiden door de landelijke cijfers 
over woningonttrekkingen die hebben 
plaatsgevonden en door het aantal 
gevallen waarin dat in de naaste 
toekomst wellicht mogelijk is. De 
spreiding van het aantal woningont-
trekkingen over het gehele land is 
namelijk niet gelijkmatig, maar is 
geconcentreerd in bepaalde wijken in 
bepaalde steden. Dit kan betekenen 
dat maareen paar honderd onttrekkin-
gen in bepaalde steden geconcen-
treerd, daar een fataal gevolg hebben 
voor het woningtoewijzingsbeleid. 

In de vierde plaats is dit wetsvoorstel 
onverantwoord vertraagd. Voordat 
het in werking zal kunnen treden zijn 
al vele woningen aan de huurvoorraad 
onttrokken. Het is een ernstige zaak 
dat deze wet zo laat komt, en naar de 
mening van mijn fractie veel te laat. 
Toch is het van groot belang dat 
gemeenten waarin woningschaarste 
heerst, vooral schaarste aan goedkope 
en goede huurwoningen, een instru-
ment krijgen om daarmee te voorko-
men dat woningen uit de voorraad 
goedkope en goede woningen naar 
de koopmarkt wegvloeien. 

Juist in grote gemeenten zijn er 
altijd nog oneindig veel meer wonin-
gen niet gesplitst maar potentieel 
splitsbaar, dan woningen die in de 
afgelopen jaren daadwerkelijk in 
appartementen zijn gesplitst. 

Onze conclusie is dan ook dat een 
instrumentarium zoals in dit wets-
ontwerp aanwezig is, hoognodig is; 
nu, maar eens te meer in de toekomst 
als door het aantrekken van de 
woningmarkt een nieuwe impuls aan 
de splitsing zou worden gegeven. 
Vele honderden woningen, vooral in 
grote steden, vragen om bescherming, 
de bescherming die het voorstel van 
de heer Nypels biedt. Daarom is een 
snelle afhandeling en invoering van 
dit wetsvoorstel een absolute eis ter 
wille van de bescherming van het 
belang van de woningzoekenden, in 
het bijzonder in het belang van de 
huurders met lage inkomens. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In de jaren zestig heeft zich 
in een aantal steden een praktijk 
ontwikkeld waarbij woongebouwen 
die zich daartoe eigenlijk niet leenden, 
werden gesplitst tot afzonderlijke 
wooneenheden die onder onereuze 
voorwaarden en soms onder pressie 
aan de bewoners werden verkocht. 

Onder deze kopers bevonden zich 
veel buitenlandse werknemers. 

Deze misstanden, waarbij zwakke 
marktpartijen het slachtoffer werden, 
gaven aanleiding tot wetgeving om 
hieraan een einde te maken en de 
kopers beter te beschermen tegen 
dergelijke praktijken. Dit resulteerde 
in de toevoeging van artikel 56a aan 
de Woningwet waarbij splitsing in 
appartementsrechten werd verboden, 
behoudens een vergunning van 
burgemeester en wethouders in 
gemeenten of gedeelten van gemeen-
ten die voor dit doel werden aange-
wezen. 

Ik ga nu maar voorbij aan het feit 
dat diverse gemeenten prompt hun 
regulerende hand uitstrekten tot een 
veel ruimer gebied in hun gemeenten 
dan voor het bestrijden van deze 
misstanden nodig was en vaak het 
gehele of vrijwel het gehele bebouwde 
oppervlak onder het vergunningsstel-
sel brachten. Hoofdzaak is dat splitsin-
gen tot ondeugdelijke wooneenheden 
uit een oogpunt van indeling of 
onderhoud voortaan werden voorko-
men en de eerder gesignaleerde 
misstanden tot het verleden gingen 
behoren. De gemeenten kregen een 
ruim voldoende greep op de situatie 
om dat verder tegen te gaan. 

De initiatiefnemer en de zijnen gaat 
dat echter niet ver genoeg. Hij ziet het 
als een leemte in deze regeling dat de 
bevoegdheden van de gemeentebestu-
ren om de betrokken kopers te 
beschermen niet meteen zijn aange-
grepen om die gemeentebesturen in 
de gelegenheid te stellen een split-
singsvergunning te weigeren op 
grond van overwegingen van 
doelmatige woonruimteverdeling. Dat 
staat in de eerste alinea van de 
memorie van toelichting op dit 
initiatief-wetsvoorstel. 

De initiatiefnemer beoogt hiermee, 
zo zegt hij, gemeenten een instrument 
te verschaffen om verkopen van 
voornamelijk etagehuurwoningen 
'nog meer aan banden te leggen'. Het 
zal geen verwondering wekken dat 
mijn fractie aan een zodanige verdere 
regulering van de woningmarkt, die 
zich daarmee uitzaait uit de tot 
loketteneconomie verworden huursec-
tor naar de verkoopsector, geen 
behoefte heeft, hoezeer ook de nadere 
wetgeving om paal en perk te stellen 
aan de eerder opgetreden misstanden 
onze instemming had en heeft. 

Thans wordt echter gepoogd 
gemeenten een vrijbrief te geven om 
nog meer verstarring in de woning-
markt teweeg te brengen dan er al is, 
terwijl daaraan nu toch minder 
behoefte moet bestaan dan in al die 
45 jaar van regulering op dit terrein 
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bestaan heeft. Daar komt dan nog bij 
dat het voorstel ter zake een ondeug-
delijk middel is en er ook nog andere 
bezwaren aan kleven. Ik kom daarop 
nog terug. 

De initiatiefnemer gaat ervan uit dat 
de bestaande distributieregels in 
stand moeten blijven, alsof dit per 
definitie een gewenste situatie is. Een 
eerdere poging bij de wetgeving van 
1974 om bij amendement deze 
vergunningverlening ook te koppelen 
aan het belang van de volkshuisvesting 
in ruime zin werd toentertijd door 
staatssecretaris Van Dam - ik releveer 
dit nog even - afgewezen. 

De gemeenten hebben daarna 
gepoogd toch via eigen regelstelling 
dit effect te bereiken. Deze gemeente-
lijke verordeningen zijn vernietigd als 
zijnde strijdig met het algemeen 
belang. Voorstellen van de VNG, die 
in dezelfde richting gingen, hebben 
veel kritiek ondervonden. 

De heer Nypels heeft toen in 1981 
een initiatief genomen om alsnog tot 
wetgeving in deze zin te komen, mede 
omdat het naar zijn mening urgent 
was. Hij wenst een extra instrument 
om de woningmarkt te beheersen, 
splitsingen tegen te houden en het 
bestaande bestand te handhaven. Ik 
ontleen dit aan de memorie van 
toelichting, blz. 10. Gezien de door de 
initiatiefnemer zelf gebruikte termen 
is het mijn fractie onduidelijk, hoe hij 
kan ontkennen, zoals hij in de memorie 
van antwoord aan deze Kamer heeft 
gedaan, dat het wetsontwerp een 
conservatoire strekking heeft. Het gaat 
om het in de distributiesfeer houden 
van een primair goed. 

Het behoeft geen betoog dat dit in 
onze ogen het handhaven van een in 
wezen ongezonde toestand is. Dit 
klemt te meer, omdat het ontwerp 
zich openlijk richt op wat wordt 
genoemd goede en goedkope huurwo-
ningen. Het gesjoemel in slechte 
woningen is immers al ondervangen. 

De memorie van toelichting wijst 
daar zelf met zoveel woorden op. 
Gedacht wordt 'aan relatief goede 
woningen uit de jaren '20 en '30.' Dat 
dergelijke woningen, ook als zij goed 
zijn, goedkoop zijn, is het gevolg van 
een ander stuk regulering, de huurbe-
heersing. 

Wij spreken hier over de woningen 
met een harmonisatiekloof, die nog 
steeds groot is en almaar niet wordt 
overbrugd. Eerder op deze dag is 
daaraan niet alleen van mijn kant, 
maar ook van andere kanten, aandacht 
geschonken. 

Zelfs worden al weer geluiden 
vernomen om de zeer matige harmo-
nisatie, die thans aan de gang is, 
verder te beperken. Wij spreken dan 
ook tevens over woningen, die 
meestal het eigendom zijn van brave 
slokkertjes, die zich na 40 jaar regule-
ring als gevolg van de huurbescher-
ming nog steeds niet van hun onren-
dabel gemaakt bezit hebben kunnen 
ontdoen. 

Daarom is het wetsontwerp ook 
ondeugdelijk, want het vangt noch de 
gewiekste knoeiers in de woningmarkt, 
zoals de krottenkoningen die zich de 
regulering tot winstbron hebben 
weten te maken, noch die bonafide 
eigenaars, die het inzicht en de 
middelen hadden om zich tegen de 
aantasting van hun eigendomsrechten 
te verweren. Het vangt alleen maar de 
kleine, thans veelal bejaarde man, die 
indertijd wat spaargeld investeerde 
voor de oude dag, doch nu wordt 
fijngemalen tussen de molenstenen 
van de regulering, die bij uitstek dit 
deel van de woningmarkt beheerst. 
Dat vinden wij a-sociaal. Een toch al 
zwaar getroffen groep wordt opnieuw 
gepakt met een maatregel, die ook 
nog elementen van rechtsonzekerheid 
en willekeur in zich draagt. 

De fractie van de VVD in de Tweede 
Kamer heeft het allemaal veel netter 
gezegd. De afwezigheid van afweging 
van particulier belang tegenover 
algemeen belang werd door de 
collega's aan de overzijde betreurd. 
Het heeft op de initiatiefnemer geen 
indruk gemaakt. Ik zeg het daarom 
maar minder netjes. Er wordt onrecht 
begaan op grond van overtrokken 
argumenten voor de handhaving van 
distributiewoningen. 

Gegeven het voorhanden zijn van 
een uitvoerig systeem van individuele 
huursubsidie, zou naar onze mening 
de distributiesector niet meer moeten 
bestaan. Ik hoop dan ook, dat straks in 
het kader van een wettelijke regeling 
van individuele huursubsidie dit 
distributiesysteem, dat ons land 
ontsiert, zal kunnen worden afgebro-
ken. 

De initiatiefnemer gaat van volstrekt 
tegengestelde gedachten uit. Zo 
citeert hij in de memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer op blz. 4 de 
VNG met uitdrukkelijke instemming 
waar deze zegt: 

'In dit licht bezien, geven wij u dan 
ook in overweging de zogenoemde 
bouwjaargrens te laten vervallen 
omdat daardoor een nog groter aantal 
woningen onder het wettelijk regime 
komt te vallen, hetgeen de attractiviteit 

van de voorgestelde maatregel zal 
bevorderen.' 

Mijnheer de Voorzitter! Ondanks de 
urgentie, die de initiatiefnemer meent 
te zien - elke maand is er een, schreef 
hij in mei 1981 aan de voorzitter van 
de RAVO-duurde het tot juni 1983, 
eer de nota naar aanleiding van het 
eindverslag als antwoord op het 
verslag van oktober 1982 verscheen. 
Daarbij werd het wetsontwerp verder 
verslechterd. 

Immers, de weigeringsgrond werd 
verder verruimd tot 'het belang van 
de volkshuisvesting'. Een formulering, 
waaromtrent de RAVO had opgemerkt, 
dat zij betekende, dat de gemeenten 
die net zo ruim kunnen interpreteren 
als zij zelf willen en dat dit dan ook 
nog meer kon leiden tot rechtsonze-
kerheid en willekeur, hetgeen toen als 
gevolg had, dat de initiatiefnemer 
bewust voor een beperktere formule-
ring koos. Uiteindelijk resulteert nu 
een 'caoutchouc-artikel', dat een en 
ander aan de gemeenten overlaat, die 
het bij splitsingsverordening kunnen 
regelen. Wij weten uit de voorgeschie-
denis wat dat betekent. 

Mijnheer de Voorzitter! De initiatief-
nemer is er niet in geslaagd al deze 
bezwaren tegen zijn voorstel in zijn 
memorie van antwoord aan deze 
Kamer alsnog te weerleggen. 

Wanneer hij spreekt van paal en 
perk stellen aan de splitsing van 
woningen door eigenaren die zich aan 
de gevolgen van de regulering voor 
hun bezit nog enigszins willen 
onttrekken, is dat met een veelbeteke-
nende Engelse zegswijze: adding 
insult to injury. Het ontbreekt in deze 
memorie ook aan argumenten tegen 
de bezwaren die van verschillende 
zijden zijn aangevoerd. Er worden 
beweringen herhaald, maarzij 
worden niet gesubstantieerd. De 
initiatiefnemer zal dan ook met heel 
wat betere argumenten moeten 
komen om de leden van mijn fractie 
ervan te overtuigen, dat aan deze 
overregulering een reëel gefundeerde 
behoefte bestaat. 

D 
De heer Buijsert (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Reeds in de aanhef van de 
inbreng van de fractie van het CDA 
voor het voorlopig verslag is onzerzijds 
gesteld, dat de fractie zich in het 
algemeen kan vinden in de strekking 
van het thans aan de orde zijnde 
wetsvoorstel. Wij hebben daarbij ook 
onze waardering geuit voor het 
initiatief, dat de heer Nypels in 1981 
heeft genomen en voor de volharding, 
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die hij heeft getoond bij de toch wel 
langdurige gang van dit voorstel door 
de Tweede Kamer. 

Graag wil ik deze waardering nu 
nog eens in de plenaire vergadering 
van de Eerste Kamer uitspreken. 
Direct daarop liet onze fractie evenwel 
aantekenen, dat naar haar mening dit 
wetsvoorstel elementen bevat - zeker 
in de huidige vorm - die haar kritisch 
stemden. Nog steeds verkeert mijn 
fractie in dit dilemma: enerzijds 
waardering voor de strekking van het 
voorstel, anderzijds problemen met 
de wijze waarop deze strekking in dit 
voorstel is geconcretiseerd. 

Doel en strekking van het voorstel 
zijn in de memorie van toelichting 
duidelijk beschreven. Het doel is, de 
gemeenten, naast de reeds thans in 
artikel 56a van de Woningwet vervatte 
weigeringsgronden, een instrument 
aan te reiken, op grond waarvan zij de 
splitsing en verkoop van (etage-)huur-
woningen, veelal gebouwd in de 
periode tussen beide wereldoorlogen 
en gesitueerd in de zogenaamde 
tweede ring van de grote steden, 
verder kunnen beheersen, dat wil 
zeggen: beperken. Deze woningen 
verkeren, aldus de initiatiefnemer, 
veelal in een redelijke staat en 
behoren in hoofdzaak tot het toch 
reeds afnemend bestand aan 
redelijk goedkope huurwoningen. Het 
handhaven van dit bestand is, gezien 
de grote vraag naar goede en goedko-
pe huurwoningen, van groot belang 
om de gemeenten in staat te stellen 
een doelmatige verdeling van de 
woonruimte te bewerkstelligen. 

Een weigeringsgrond, ontleend aan 
overwegingen betreffende de doelma-
tige verdeling van woonruimte over 
de bevolking, zou dit doel kunnen 
waarborgen. 

Mijn fractie onderschrijft deze 
overwegingen, doch merkt daartegen-
over op, dat het juist de eigenaren 
van dit woningbestand zijn, die in 
volle omvang zijn getroffen door het 
na de oorlog ingestelde huurregime. 
Dit regime heeft immers bewerkstel-
ligd, dat het rendement van dit bezit 
gedurende een reeks van jaren uiterst 
gering of zelfs negatief is geworden. 
Bij gebrek aan rendement is ook de 
onderhoudstoestand van deze 
woningen veelal matig tot slecht. 

Als deze woningen nog in een 
redelijke staat verkeren, is dat meer 
een gevolg van de degelijke bouwwijze 
of van de behoefte van de eigenaar, 
de waarde van zijn bezit in stand te 
houden in afwachting van betere 
tijden. Daarbij moet worden bedacht, 

dat een niet onbelangrijk deel van 
deze woningen in het bezit is van 
kleine eigenaars-verhuurder, die vaak 
slechts een schijf van een straatwand 
bezitten, in een der woningen zelf 
wonen of een bedrijf uitoefenen en de 
andere twee of drie verhuren. Voorts 
moet worden bedacht, dat juist bij 
deze woningen de zogenaamde 
harmonisatiekloof nog groot is. Dat 
kan als oorzaak gelden van het lage 
rendement. 

Al met al betekent het toevoegen 
van deze bepalingen aan de Woning-
wet een verdere beperking van het 
uitoefenen van het eigendomsrecht, 
naast de vele beperkingen die juist op 
grond van de behartiging van de 
belangen van een doelmatige woon-
ruimteverdeling ten gunste van 
degenen die op goedkopere huurwo-
ningen zijn aangewezen, toch reeds 
bestaan. 

Het vorenstaande - ik zeg dit met 
nadruk - behoeft niet in te houden, 
dat deze verdere beperking achterwe-
ge moet blijven, maar houdt wel in, 
dat de toepassing van deze beperking, 
in casu van de nieuwe weigerings-
grond, slechts kan geschieden na een 
zorgvuldige afweging van belangen 
en zeker niet mag berusten op een 
eenzijdig imperatief geredigeerd ar-
tikel. Boven behoort in zo'n geval 
de aan getroffenen geboden bezwaar-
en beroepsprocedure ook waarborgen 
te bevatten, die verder gaan dan 
bescherming tegen onrechtmatig 
handelen en willekeur. Een volledige 
heroverweging van het aangevochten 
besluit moet in beroep mogelijk èn 
gewaarborgd zijn! 

Voorafgaand aan de door mijn 
fractie gestelde vragen over dit 
wetsvoorstel, heeft zij gesteld, dat 
noch het omzetten van huurwoningen 
in eigendomswoningen noch het 
splitsen van een gebouw in apparte-
mentsrechten op zichzelf verwerpelijk 
is. 

Wij hebben daarmee een uitspraak 
willen doen, die aansluit op het 
standpunt van de minderheid van de 
Raad voor de Volkshuisvesting, die op 
grond van de overweging dat door de 
voorgestelde wijzigingen in feite 
vervreemding aan de huidige of 
toekomstige bewoner wordt tegenge-
gaan zich tegen het wetsontwerp 
uitspreekt. Hoewel wij deze conclusie 
niet delen - dit bleek reeds uit onze 
inbreng in het voorlopig verslag -
heeft dit argument ook voor onze 
fractie een zekere gelding. Dat wil 
zeggen dat ook wij van oordeel zijn 
dat niet simpelweg het in stand 
houden van het huurwoningbestand 

de motivering kan zijn voor het 
weigeren van de splitsingsvergunning 
maar dat voor elk geval zorgvuldig 
moet worden nagegaan, of het zware 
middel van de weigering wel verant-
woord is. 

Er moet, met andere woorden, een 
duidelijke overwaarde zijn aan het 
algemeen belang, ontleend aan de 
doelmatige woonruimteverdeling, om 
het normaal functioneren van de 
woningmarkt nog verder te verstarren. 
Ook deze overweging eist een 
volwaardige beroepsprocedure en 
verzet zich tegen een imperatief 
geformuleerd artikel in wet of veror-
dening. 

Tot slot van mijn inleiding wil ik 
nog enkele opmerkingen maken over 
de ook door dit wetsontwerp optreden-
de regelverdichting. Zowel in het 
tussenbericht als in het eindbericht 
van de commissie-Geelhoed zijn 
daarover behartigenswaardige 
opmerkingen te vinden. Bijzonder 
getroffen ben ik door de uitspraak, dat 
wetgeving een asymmetrisch, tot 
cumulatie aanleiding gevend proces 
is, dat verstarrend en immobiliserend 
werkt op de marktsector. Dit wetje is 
daarvan naar mijn oordeel een 
sprekend voorbeeld. 

Op zichzelf, qua doel en strekking 
en gegeven de reeds sterk verstarde 
situatie in de volkshuisvestingssector, 
kan dit wetje als een noodzakelijke 
aanvulling worden beschouwd. Het 
leidt ons echter nóg verder weg van 
de normale verhoudingen op de 
woningmarkt, waarbij de kwaliteit van 
de woongelegenheid en de huur- of 
koopprijs in reële verhoudingen staan 
en de overheid zich kan beperken tot 
stimulerende maatregelen en individu-
ele hulp aan degenen, die onder die 
omstandigheden financieel niet in 
staat zijn, een hun passende woon-
ruimte te verwerven. Het gaat te ver 
om daarover nu nog verder uit te 
weiden en om het ontwerp hierop te 
beoordelen of zelfs te veroordelen. 
Het dient wèl als achtergrond voor de 
beoordeling. 

Wat betreft het wetsvoorstel zélf, 
merk ik op dat ten aanzien van de 
vraag over wat in de stukken gewoon-
lijk met 'reikwijdte' van de regeling 
wordt aangeduid, mijnfractie voldoen-
de is geïnformeerd. Met de initiatief-
nemers zijn wij van oordeel dat er 
sprake zou zijn van overbodige 
regulering indien alle gemeenten 
automatisch onder de wet zouden 
vallen. 

Ook ten aanzien van de plaatsing 
van het voorgestelde artikel 56-b, lid 
3, waardoor de werking van dit lid 
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beperkt wordt tot de criteria van lid 1 
van het artikel, achten wij de beant-
woording voldoende, te meer omdat 
het hier slechts gaat om voorzieningen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 
25 tot 31 van de Woningwet. 

Andere voorzieningen, die het 
verlenen van een vergunning mogelijk 
zouden maken, kan ik mij met name 
in stadsvernieuwingssituaties wel 
voorstellen maar ik ga ervan uit dat, 
als er overigens geen belemmeringen 
zijn voor het verlenen van de vergun-
ning, deze in goed overleg tussen B 
en W en de aanvrager geregeld zullen 
kunnen worden. 

Een volgend punt betreft het 
systeem van de wet. De initiatiefnemer 
heeft niet alleen een herschikking van 
de oorspronkelijke leden van de 
artikelen 56a en b bewerkstelligd -
daartegen rijzen geen bezwaren 
- maar heeft tevens, ten behoeve van 
de nieuwe derde weigeringsgrond 
een gemeentelijke verordening 
geïntroduceerd die de gronden van 
weigering van de splitsingsvergun-
ning, verbandhoudend met het 
belang van de volkshuisvesting, 
bevat. 

Voorts wordt een algemene maatre-
gel van bestuur aangekondigd, die 
nadere voorschriften zal bevatten ten 
aanzien van de in de verordening op 
te nemen weigeringsgronden, 
waaronder in elk geval de maximale 
huurprijs of andere kwaliteitsmaatstaf, 
waar beneden de vergunning kan 
worden geweigerd. 

In de oorspronkelijke versie van het 
wetsontwerp werd niet gesproken 
over weigeringsgronden, verband 
houdende met de belangen van de 
volkshuisvesting maar over weige-
ringsgronden, verbandhoudend met 
de bevordering van een doelmatige 
verdeling van woonruimte over de 
bevolking. Bewust heeft de initiatiefne-
mer eerst in de memorie van toelich-
ting en later in de memorie van 
antwoord afstand genomen van de nu 
door de Tweede Kamer aanvaarde 
formulering. 

Als argumenten daarvoor noemde 
de heer Nypels onder meer de 
detailleringsproblemen, waarmee 
men zich geconfronteerd zou zien bij 
de uitwerking van het 'belang van de 
volkshuisvesting'. Ook gaf hij de vrees 
aan dat, bij een te ruime formulering 
een grote wildgroei van weigerings-
gronden kan ontstaan. 

Ten slotte waren er wetssystemati-
sche overwegingen, namelijk overlap-
ping van beide bestaande weigerings-
gronden door de derde, hetgeen tot 

grote onduidelijkheid omtrent de 
verhoudingen tussen deoude gronden 
en de nieuwe zou leiden. 

Over die wildgroei citeert de 
initiatiefnemer in de memorie van 
antwoord, kennelijk met instemming, 
de Raad voor de Volkshuisvesting: 

'De gemeenten kunnen het belang 
van de volkshuisvesting net zo ruim 
interpreteren als zij zelf willen. Die 
vrijheid kan ongewenst zijn, omdat zij 
zou kunnen leiden tot rechtsonzeker-
heid en willekeur.'. 

Helaas is de initiatiefnemer in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag door de bocht gegaan. Het 
resultaat van een en ander is, dat de 
doelstellingen van het wetsontwerp 
niet meer nauwkeurig zijn geformu-
leerd, dat de doelstellingen niet 
duidelijk worden onderscheiden, dat 
de delegatiebevoegdheid, die aan de 
normstelling ex art. 56d ten grondslag 
ligt, niet normatief gebonden is, 
kortom, dat niet voldaan wordt aan 
een aantal van de toetsingspunten die 
de commissie-Geelhoed in haar 
eindbericht in paragraaf 3.2 opsomt, 
of met een citaat uit een tussenbericht 
van deze commissie op blz. 17: 

'Een sober en terughoudend 
wetgevingsbeleid vereist in de eerste 
plaats een zo exact mogelijke weerga-
ve van de motieven van de voorge-
stelde regeling. Zo'n beleid vergt in 
de tweede plaats dat bij de keuze van 
de doelstellingen niet meer wordt 
uitgegaan van het maximaal wenselij-
ke, maar van het minimaal vereiste.'. 

De Tweede Kamer heeft de deur 
voor de eerder genoemde wildgroei 
open gezet en de overlapping van 
weigeringsgronden is een feit. Voor 
een gemeente die een verordening ex 
art. 56d vaststelt, gelden de normen 
van de artikelen 56b en 56c nog 
slechts als minima. Zij kunnen die net 
zo ver oprekken als zij zelf willen, met 
andere woorden, de formele wet 
wordt vervangen door pseudo-wetge-
ving, een gedelegeerde regelgeving, 
waarvoor de wet geen normen geeft, 
terwijl, afgezien van de doelmatige 
woonruimteverdeling, bij de initiatief-
nemer en bij de Tweede Kamer geen 
heldere voorstelling bestaat over 
datgene wat verder onder het belang 
van de volkshuisvesting moet worden 
verstaan. 

De enige rem die tegen deze 
wildgroei en overlapping kan worden 
opgeworpen, is gelegen in de algeme-
ne maatregel van bestuur die nadere 
voorschriften moet bevatten. Ook dat 
is echter een gedelegeerde regelge-
ving, zonder normen in de wet. Hoe 
moet de bewindsman bevroeden 

welke voorschriften hij moet geven 
ten aanzien van de nog onbekende 
gedachtenspinsels van de gemeente-
bestuurders? Het laatste redmiddel is 
dan de vernietiging van een raadsbe-
sluit door de Kroon wegens strijd met 
het algemeen belang, een wenkend 
perspectief! 

Kortom, mijnheer de Voorzitter, wij 
achten deze wetgeving voorshands 
onzorgvuldig, niet in te schatten in 
haar gevolgen en daarom gevaarlijk! 

Een volgend punt van kritiek is het 
beroep op de raad. Reeds in de 
inleiding hebben wij gesteld, dat het 
bij de toepassing van deze wetsartike-
len, gezien de veel voorkomende 
tegenstelling tussen de particuliere en 
de volkshuisvestingsbelangen, steeds 
moet gaan om zorgvuldige afweging 
van die belangen. Gezien de sterke 
relatie die er bestaat tussen het 
college van burgemeester en wethou-
ders en de raad, waarvan ook de 
wethouders deel uitmaken, vrezen 
wij, dat van een reële heroverweging 
door de raad geen sprake zal zijn. Niet 
denkbeeldig is, dat de raad reeds bij 
de vaststelling van de verordening 
zich zodanig heeft vastgelegd op een 
algemene beoordeling van de belangen 
die in het geding zijn, dat een specifieke 
beoordeling per geval niet meer uit de 
verf zal komen. 

Ten slotte kunnen puur politieke - ik 
bedoel daar in dit geval niet bestuur-
lijke, maar meer op de partijpolitiek 
gerichte - belangen een te grote rol 
spelen bij het oordeel van de raad. De 
argumenten die de initiatiefnemer 
aanvoert voor het uitschakelen van 
gedeputeerde staten en het overscha-
kelen op de raad spreken ons ook niet 
aan. 

Wat betreft de rol van de AROB-rech-
ter verandert deze wijziging namelijk 
niets. In beide gevallen moet hij zich 
beperken tot de rechtmatigheidstoet-
sing, waaronder, maar niet meer dan 
dat, de vraag of het besluit ook 
gebaseerd is op een belangenafwe-
ging. Alleen als duidelijk sprake is van 
onzorgvuldigheid of willekeur, kan de 
AROB-rechter daarin treden. 

Nu ook bij voorbeeld de bewoners 
de mogelijkheid is geboden om in 
beroep te gaan, is voor deze belang-
hebbenden dezelfde procedure 
mogelijk als voor de aanvrager. Het 
maakt dan in dat verband geen 
verschil of de raad dan wel gedepu-
teerde staten als beroepsinstantie 
optreedt. De overgang van gedepu-
teerde staten naar de raad brengt in 
die situatie geen stroomlijning van 
het proces met zich. 
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Dat de raad een belangrijke rol 
vervult bij het vaststellen van het 
volkshuisvestingsbeleid op gemeente-
lijk niveau, is op zich zelf evident, 
maar dat in het kader van de Woning-
wet op velerlei terrein aan de raad is 
opgedragen, de beslissingen van het 
college van burgemeester en wethou-
ders te toetsen, is een misleidend 
argument. De aangewezen beroepsin-
stantie is in de huidige Woningwet 
viermaal het college van gedeputeerde 
staten en slechts drie maal de raad. 

In alle gevallen waarin de belangen-
afweging prevaleert, is het college 
van gedeputeerde staten aangewezen. 
Hierop is wellicht één uitzondering 
aanwezig, namelijk bij het beroep op 
de raad in geval van een aanschrijving 
tot woningverbetering, opgenomen in 
de artikelen 46a tot en met 46m. 
Daarbij is echter in artikel 46g, lid 3, 
de belangrijkste afwegingsvariabele 
expliciet geformuleerd èn beslecht! 
Dit gedeelte van de wet is overigens 
nog niet in werking getreden. 

Samenvattend moet ik stellen dat 
de CDA-fractie de huidige situatie, 
waarbij het college van gedeputeerde 
staten als beroepsinstantie optreedt, 
sterk prefereert, omdat de onafhanke-
lijke herafweging van de belangen 
daar beter gewaarborgd is. De fractie 
acht de overgang naar de gemeente-
raad zeer bezwaarlijk. 

Ten slotte kom ik tot de overgangs-
regeling. Expliciet geeft de initiatiefne-
mer in de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer te kennen dat hier 
sprake is van terugwerkende kracht. 
Het zal hem bekend zijn dat in dit huis 
in het algemeen grote bedenkingen 
bestaan tegen wetgeving die met 
terugwerkende kracht wordt inge-
voerd. Daar komt bij dat in dit geval 
de terugwerkende kracht niet geda-
teerd is, maar kan variëren van 0 tot 
14 maanden, afhankelijk van de 
opvatting die bij het college van 
burgemeester en wethouders en/of de 
raad bestaat over behoorlijk bestuur. 

Ook in gevallen waarin in één 
oogopslag kan worden vastgesteld 
dat een aanvraag tot splitsing op 
grond van de huidige wet niet kan 
worden geweigerd, kan het college 
van burgemeester en wethouders de 
beslissing tot zes maanden rekken. 
Als het vervolgens geen besluit neemt 
en de verzoeker zich tot de raad 
wendt, kan deze weer vier maanden 
te tijd nemen. Doet ook de raad geen 
uitspraak, dan komt de AROB-rechter 
in het geding. 

Weigert de raad echter de vergun-
ning - dat kan zelfs op gefingeerde 

gronden - dan komt daarna nog een 
periode van vier maanden bij gedepu-
teerde staten aan de orde. In het 
totaal kan de terugwerkende kracht 
aldus oplopen tot 14 maanden. In dit 
voorbeeld wordt uiteraard uitgegaan 
van opzettelijkgebruiken of misbruiken 
van alle termijnen. Formeel is dat 
mogelijk. Moreel acht ik het onaan-
vaardbaar. 

Ik acht het dan ook zeer bezwaarlijk, 
een overgangsregeling in het leven te 
roepen die deze mijns inziens verwer-
pelijke, maar formeel mogelijke 
sabotage mogelijk maakt. In dat 
opzicht hebben de uitlatingen van de 
heer Wolffensperger, in het dagelijks 
leven wethouder te Amsterdam, in de 
Tweede Kamer geuit, mij niet gerust-
gesteld. 

Ik neem aan dat de initiatiefnemer 
thans goed begrijpt waarom de 
uitwerking van zijn doelstellingen ons 
kritisch stemt. Blijft de waarde van de 
doelstelling zelve daartegenover; een 
doelstelling die wij van harte onder-
schrijven. Het is van groot belang dat 
de gemeentebesturen instrumenten 
hebben om het huurwoningbestand 
zoveel mogelijk te handhaven. Het is 
van belang dat huurders worden 
beschermd tegen druk om de door 
hen bewoonde appartementen te 
kopen. Het is ook van belang dat de 
speculatieve handel in dit onroerend 
goed wordt ontmoedigd, maar.... en 
dan kan ik opnieuw beginnen. Wij 
wachten met belangstelling het 
antwoord van de heer Nypels af. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begin met mijn 
waardering uit te spreken aan het 
adres van de heer Nypels voor zijn 
initiatief en voor de wijze waarop hij 
dit wetsontwerp aan de overzijde van 
het Binnenhof heeft verdedigd. Hij is 
daarin op bekwame wijze bijgestaan 
door de heer Wolffensperger. 

Ik vind dat dit initiatief-wetsontwerp 
een sympathieke doelstelling heeft. 
Het ontwerp heeft immers de strekking, 
goedkope huurwoningen te behouden 
voor de huurmarkt. Toch zijn er nogal 
wat bezwaren tegen dit wetsontwerp 
in te brengen. Dat blijkt ook uit het 
voorlopig verslag van deze Kamer. 
Het blijkt voorts uit hetgeen beide 
vorige sprekers, de heren Van Tets en 
Buijsert, naar voren hebben gebracht. 
Verschillende bezwaren, door hen 
genoemd, worden door mij gedeeld. 
Om niet in herhaling te vervallen, sluit 
ik mij bij hun kritische vragen aan. 
Van de antwoorden van de heren 
Nypels en Wolffensperger zal het 
afhangen, of ik mijn steun aan dit 
wetsontwerp kan geven. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen dat de 
initiatiefnemer en zijn adviseurs prijs 
stellen op enige tijd voor overleg. Die 
tijd zal hun zeer ruim worden toege-
meten, omdat wij eerst de eerste 
termijn van de Kamer van de begroting 
van het departement van WVC zullen 
afwerken. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 14.27 uur 
tot 14.36 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezond 
heid en Cultuur) van de rijksbegroting 
voor 1984 (18100-XVI). 

De Voorzitter: Ik heet de staatssecre-
taris van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur welkom. 

Ik stel de Kamer voor om met het 
onderdeel Volksgezondheid te 
beginnen. Ik neem aan dat de heer 
staatssecretaris de minister zal weten 
op te vangen, zodat ons beginnen nu 
niet als onbeleefdheid tegenover hem 
zal worden uitgelegd. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Ik geef eerst het woord 
aan mevrouw M.A. van der Meer, die 
haar maidenspeech zal houden. 

D 
Mevrouw M.A. van der Meer (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de 
staatssecretaris, hier aanwezig, zelf 
een redelijk goede gezondheid heeft 
- dat moet ook wel bij zo'n baan - en 
dat hij ook een redelijk aardig inkomen 
heeft. Dit laatste weet ik zelfs zeker! 
Daarom kan hij zich misschien niet zo 
goed voorstellen dat mensen met een 
niet al te hoog inkomen en met een 
niet al te geweldige gezondheid, 
schrik op schrik krijgen bij dit beleid, 
en dat is ook niet goed voor hun 
gezondheid. 

Neem de nog net niet uitgevoerde 
plannen waarbij fysiotherapie en 
tandarts uit het ziekenfondspakket 
zouden worden gehaald. De staatsse-
cretaris vindt dat het lanceren van 
deze plannen de geesten rijp maakt, 
waardoor deze maatregelen later - bij 
voorbeeld volgend jaar - wél zouden 
kunnen doorgaan. Nu, mijn geest 
wordt er in het geheel niet rijp door, 
maar wel buitengewoon opstandig. 

Neem nu die fysiotherapie. Als ik 
zelf niet een aantal malen per week 
naar de fysiotherapeut ging, stond ik 
hier helemaal niet, maar lag ik voor 
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de rest van mijn jaren in bed. En ik 
ben niet de enige. In Nederland zijn er 
naar schatting zo'n 300.000 mensen 
die zonder fysiotherapie niet of veel 
minder zouden kunnen werken. Wat 
dit betekent aan AAW- en WAO-uitke-
ringen, hoef ik niet voor te rekenen. 
Het kost in ieder geval zeer veel meer 
dan die fysiotherapeut. 

Ik zie het al voor me: de staatsse-
cretaris van Volksgezondheid vertelt 
trots in het kabinet hoeveel hij gaat 
bezuinigen via het ziekenfondspakket, 
en zijn collega van bij voorbeeld 
Sociale Zaken gaat snel zitten rekenen 
wat dit hèm allemaal gaat kosten. Dat 
lijkt mij een enige bijeenkomst. Het 
wil er bij mij eigenlijk ook niet in, dat 
deze regering maatregelen neemt 
- juist deze regering - die de collectieve 
uitgaven verhogen. Zó dom kan toch 
geen enkele regering zijn dat ze 
bezuinigt op een wijze die steeds 
meer kost. Waarom dan toch telkens 
gesuggereerd dat de fysiotherapie uit 
het ziekenfondspakket gaat? 

Ik gaf dit voorbeeld om duidelijk te 
maken, hoe absurd het zou zijn om te 
bezuinigen op een wijze die het 
tegengestelde effect heeft, te weten 
dat het in feite meer kost. Maar toch 
gebeurt het al, ook binnen de volksge-
zondheid. Er zou een heleboel feitelijk 
bezuinigd kunnen worden door de 
sector waarover ik het vandaag vooral 
wil hebben, goed te laten draaien. 

Ik bedoel nu de basisgezondheids-
diensten, een sector waarover tot 
mijn verbazing relatief weinig wordt 
gesproken, hoewel het welslagen van 
de overige sectoren er voor een 
belangrijk deel van afhangt. Voor de 
duidelijkheid merk ik hierbij op, dat ik 
spreek over de basisgezondheidsdien-
sten en niet over de basisgezondheids-
zorg. 

Deze basisgezondheidsdiensten 
heetten voorheen openbare gezond-
heidszorg, en daarvóór ook wel: de 
nulde lijn. Dit is een heel beeldende 
benaming, omdat het woord 'nul' 
enerzijds de prioriteit aangeeft die 
deze zorg in de praktijk krijgt van het 
beleid, en anderzijds de plaats 
aangeeft die deze zorg zou verdienen, 
namelijk vóór de eerste, de tweede 
enz. lijn. 

In de nota 'Volksgezondheid bij 
beperkte middelen' staat: 'Traditioneel 
is gezondheidszorg in overwegende 
mate gericht op de zieke mens en de 
medisch-biologische oorzaken van 
diens ziekte. Het besef dat gezondheid 
meer is dan de afwezigheid van 
ziekte, heeft geleid tot een verschuiving 
van de aandacht in het volksgezond-

heidsbeleid naar de gezonde mens en 
de mogelijkheden om die gezondheid 
zoveel mogelijk te bevorderen. Het 
accent ligt daarbij enerzijds op het 
stimuleren van gezonde leefgewoon-
ten en anderzijds op het tegengaan en 
vermijden van onnodige risico's voor 
de gezondheid.'. 

Dit is een heel aardige samenvatting 
van een groot deel van de werkzaanv 
heden van de basisgezondheidsdien-
sten, waarbij de voorwaarden worden 
geschapen die nodig zijn om andere 
delen van het beleid te plannen en tot 
hun recht te laten komen. 

In artikel 59 van de WVG staat het 
minimumpakket van de gezondheids-
diensten genoemd. Het zijn zes taken 
die ik, ter wille van de tijd, nu niet 
allemaal zal oplezen. 

Let wel, dit is een minimum. In de 
reeds genoemde nota wordt dan ook 
gesproken over een geleidelijk verder 
uitbreiden van dit takenpakket. 
Vervolgens wordt een paar bladzijden 
verder gezegd, dat ter realisering van 
een aantal zeer klemmende beleids-
voornemens - en dan volgt uitbreiding 
van de BGD-taken - extra middelen in 
de rijksbegroting zijn gesteld. Dat 
klinkt prima. Maar waar komt het nu 
eigenlijk op neer? 

Volgens de memorie van toelichting 
zal het begrotingsbedrag ten behoeve 
van de basisgezondheidsdiensten 
worden verhoogd zodat na de 
totstandkoming van een sluitend net 
- het overdekt nu 70% - aan alle 
diensten een structurele bijdrage van 
drie gulden per inwoner kan worden 
toegekend. Aangezien in de 'Schets 
Basisgezondheidsdiensten van 1980 
wordt gesproken van een ideale 
omvang van 250.000 inwoners per 
basisgezondheidsdienst, betekent dit 
f750.000 per dienst. 

Ik heb het eens uitgerekend: voor 
dat bedrag kun je krijgen 1,5 arts in 
algemene dienst + 0,5 epidemioloog 
+ 4 verpleegkundigen + 3 administra-
tieve krachten. Dan is het op. Relateer 
dat nu eens aan het minimumpakket. 
Dat is toch een lachertje! En dat heet 
dan ook nog een stimuleringsregeling. 
Het enige wat er in feite mee gestimu-
leerd wordt, is dat zelfs van het 
minimumpakket een aantal taken 
gewoon niet wordt uitgevoerd, met 
naar mijn mening rampzalige en ook 
kostbare gevolgen. 

Kijk bij voorbeeld naar de eerste 
taak: 'het verwerven van op epidemi-
ologische analyse gebaseerd inzicht 
in de gezondheidssituatie van de 
bevolking'. Wat dat nu precies 
inhoudt, is niet duidelijk. Weliswaar is 
er een project gaande in zeven 

plaatsen waar meer uitwerking van 
deze taak vandaan zal moeten! 
komen, maar wordt ook nagegaan 
wat daarvan gerealiseerd kan worden 
met de huidige financiële mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van de 
basisgezondheidsdiensten? 

In het blad Projekt van TNO geeft de 
directeur van de Amsterdamse GG en 
GD Rengeling heel duidelijk aan, dat 
onderzoek eigenlijk alleen zin en 
effect heeft als het kan anticiperen op 
de te verwachten ontwikkelingen; op 
het moment dat het probleem er is, 
heeft het beleid een onmiddellijk 
antwoord nodig, terwijl een enigszins 
verantwoord onderzoek toch wel een 
paar jaar nodig heeft. 

Ik bedoel niet een perfect weten-
schappelijk onderzoek, maar een 
enigszins verantwoord onderzoek. Het 
beleid is er niet op gericht, een paar 
jaar vooruit te zien, en stelt dus geen 
vragen waarvan het duidelijk is dat er 
over enkele jaren een antwoord moet 
liggen. Om nog maar niet te spreken 
over maatregelen vooraf, die proble-
men zouden kunnen voorkomen. En 
preventie was toch ook zo'n BGD-taak? 

Niet alleen voor het antwoord op 
komende vragen en preventie is 
onderzoek nodig. De hele planning 
voor de gezondheidszorg behoort 
gebaseerd te zijn op informatie over 
de gezondheidssituatie van de 
bevolking. Die epidemiologische 
gegevens zijn er eenvoudig niet. Hoe 
moeten gemeenten en provincies dan 
plannen? Met een natte vinger dus, of 
met gegevens die vaak ongestructu-
reerd op de huidige situatie slaan. 

Hoewel ik weet dat provincies en 
gemeenten heel gewetensgetrouw 
hun plannen maken, betekent het 
gebrek aan verantwoorde prognoses 
voor de toekomst toch dat over een 
paar jaar de resultaten van die 
planning niet aan blijken te sluiten op 
de situatie van dat moment, met als 
gevolg geld dat verkeerd besteed 
wordt, en dat in een tijd van bezuini-
ging-

Met andere woorden: een goede 
planning is niet mogelijk als er niet nu 
- en eigenlijk gisteren - veel wordt 
gedaan aan epidemiologie. Daarvoor 
moeten geld en mensen beschikbaar 
zijn. Dat kost dus wat, zij het relatief 
niet zoveel, maar het is een investering 
die zijn geld meer dan opbrengt. Ik 
hoor graag of de staatssecretaris het 
daarmee eens is. 

Ik zei: daarvoor moeten mensen 
beschikbaar zijn. Willen de basisge-
zondheidsdiensten in deze benarde 
situatie nog zoveel mogelijk presteren, 
dan moet de kwaliteit van die mensen 
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zeer goed zijn. Nodig zijn dan ook 
goed opgeleide sociaal-geneeskundi-
gen in de algemene gezondheidszorg. 
Van de 150 die daarvan nu in Neder-
land zijn, zijn er 50 boven de 55 jaar. 

ledere basisgezondheidsdienst 
heeft er een aantal nodig, evenals de 
inspectie, de provinciale raden, de 
vele advieslichamen, kruisorganisaties 
enzovoorts. Er is nu al een groot 
tekort. Om dit tekort in te lopen, heb 
je hoogleraren nodig in deze tak van 
sociale geneeskunde, opleidingsinsti-
tuten, opleiders, mensen die opgeleid 
kunnen worden, geld om opleidingen 
te betalen enzovoorts. 

Ik weet dat ik voor hoogleraren en 
leerstoelen bij minister Deetman moet 
zijn, dus daar heb ik het nu niet over. 
Sociaal-geneeskundigen algemene 
gezondheidszorg worden opgeleid in 
Utrecht (SSG) en in Leiden (NIPG). 
Deze instituten moeten hun geld voor 
een belangrijk deel krijgen van de 
cursisten. 

Door het wegvallen van de subsidie 
- een aardige verrassing van Onder-
wijs en Wetenschappen - zijn nu de 
cursusgelden 25.000 gulden per 
persoon. De werkgevers van de 
cursisten zijn, onder meer door de 
bezuinigingen in de gezondheidszorg, 
niet in staat om dit te betalen. Terug-
loop van cursisten derhalve en dus 
ook een strijd om het bestaan van de 
instituten. Er is niet meer voldoende 
geld om gekwalificeerde opleiders 
aan te trekken, dus is de bezetting van 
de staf onvoldoende en daarom heeft 
de Sociaal Geneeskundigen Registratie 
Commissie het NIPG zijn erkenning 
ontnomen. Tableau! Kan de staatsse-
cretaris zeggen of het in Utrecht ook 
al zo ver is? 

Het lijkt een vicieuze cirkel, maar 
was het dat maar! Het is een neerwaart-
se spiraal: geen cursisten, geen 
opleidingen; geen opleidingen, geen 
sociaal geneeskundigen, dus geen 
toekomstige opleiders en erkende 
instituten. Enz., enz.! 

In dit deel van de gezondheidszorg 
zal moeten worden geïnvesteerd in 
opleidingen, öf via de instituten öf via 
de werkgevers van de cursisten. Het 
zal duidelijk zijn, dat ook deze investe-
ringen hun geld meer dan opbrengen. 
Daar gaat het toch om in een tijd van 
bezuinigingen? Ook daarover hoor ik 
graag de staatssecretaris. 

Dat de basisgezondheidsdiensten 
met dit kleine beetje geld en zonder 
behoorlijk opgeleide mensen hun 
taken niet zullen kunnen vervullen, 
zelfs niet het minimumpakket, zal 
inmiddels wel duidelijk zijn. Een 

aantal diensten houdt het hoofd min 
of meer boven water dankzij het 
bestaan van de bedrijfsgeneeskundige 
afdelingen. Die zijn ook van het 
grootste belang als wi j ernst willen 
maken met begrippen als 'preventie', 
'gezondheidsbescherming' en 
'vroegtijdige onderkenning'. Deze 
diensten zijn geregeld via de Veilig-
heidswet en de Arbeidsomstandighe-
denwet. Hoe is het echter geregeld 
voor de medewerkers van de grootste 
werkgever, de ambtenaren? 

De moeilijkheid daar is ook al 
onderkend door de voorganger van 
deze staatssecretaris. De Wet Voorzie-
ningen Gezondheidszorg is niet van 
toepassing, de Arbeidsomstandighe-
denwet is in de ijskast gezet en de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is formeel aan-
spreekbaar: de bedrijfsgeneeskundige 
diensten van de Gemeentelijke 
Geneeskundige en Gezondheidsdien-
sten weten niet waar zij aan toe zijn. 

De adviesaanvrage van 1980 aan de 
Nationale - toen Centrale - Raad 
heeft geleid tot het instellen van 
commissies, subcommissies, geza-
menlijke werkgroepen en nieuwe 
adviesaanvragen. Kortom, de verschil-
lende belangen leiden tot in het 
geheel niets en de staatssecretaris 
van WVC zal zich zeer snel hiermee 
moeten bemoeien. Pas als een 
basisgezondheidsdienst ook bedrijfs-
geneeskundige taken heeft, is de 
omvang van de dienst zodanig dat op 
een redelijk niveau met een goede 
24-uurs bereikbaarheid kan worden 
gewerkt. 

Overigens worden ook de opleidin-
gen voor bedrijfsartsen bedreigd. De 
cursisten en hun werkgevers kunnen 
de opleidingen niet meer betalen. Ik 
kan mijn droeve verhaal van zoeven 
herhalen. Ik weet het wel dat mijn 
verhaal eentonig is. 

Ik kom nog even terug op het 
onderwerp opleidingen. In de memorie 
van toelichting wordt gesproken over 
'schools of public health' en 'health 
science centers'. De eerste is een zeer 
goed idee uit de jaren zestig, dat in 
1980 ter gelegenheid van het vijftigja-
rig bestaan van de Algemene Neder-
landse Vereniging voor Sociale 
Geneeskundige terecht weer boven 
tafel is gehaald door de toenmalige 
staatssecretaris mevrouw Veder-Smit. 
Het idee van 'Health Science Centers' 
is door Directeur-Generaal van 
Londen op een Aspher-conferentie 
uitgewerkt. 

Een uitstekende nota over de 
'schools of public health' wordt 
overigens vanmiddag - waarschijnlijk 
zelfs op dit moment - gepresenteerd 

op de vergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Algemene Gezond-
heidszorg. Misschien kan deze nota 
een stimulans zijn voor de staatssecre-
taris voor het overleg met de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
dat in de memorie van toelichting 
werd aangekondigd. Of heeft de heer 
Van der Reijden, gezien de gebeurte-
nissen met de opleidingen voor 
sociale geneeskunde het vertrouwen 
in Onderwijs en Wetenschappen nu 
al bij voorbaat verloren? 

Een andere taak die artikel 59 van 
de WVG noemt, is het bevorderen van 
maatregelen op het gebied van de 
hygiëne en psycho-hygiëne. leder 
gemeentebestuur heeft er, met of 
zonder WVG, mee te maken. Vele 
gemeenten hadden dan ook psycho-hy-
giënische maatregelen ondergebracht 
bij de geneeskundige diensten. Die 
deden het acute werk, ook buiten de 
kantooruren. Zo had Amsterdam al 
heel lang een 24-uurs acute opvang, 
de zogenaamde rijdende psychiaters. 

De RIAGG's maakten alles anders. 
De AWBZ-gelden gingen daarnaartoe, 
weliswaar samen met een deel van 
het werk, maar buiten het RIAGG-ta-
kenpakket blijft er nog heel veel over, 
zelfs als de RIAGG's alles doen wat zij 
moeten doen. De gemeenten doen 
het toch wel, zo denkt men misschien. 
En ja, zo gaat het dan ook heel vaak. 

Maar hoe lang nog? De gemeenten 
komen immers steeds meer in de 
knel? In grote gemeenten kan het 
misschien nog even, maar hoe doen 
de kleinere het dan? Er kan toch geen 
stilzwijgende verwachting zijn, dat 
gemeenten wel alles oppakken wat 
anderen laten liggen? Waar dat al 
gebeurt, zal het binnenkort wel 
afgelopen zijn. Wie wordt dan - ook 
nu al - de dupe? 

Je zult maar als werkloze, ouder 
dan 50 jaar en niet hoog opgeleide 
man of vrouw, door alle ellende van 
uitzichtsloosheid en lage uitkeringen 
's nachts uit pure onmacht de boel 
een keer in elkaar t immeren. Vader 
psychiater slaapt, moeder RIAGG is 
alleen maar telefonisch te consulteren 
en de patiënt moet dus naar het 
politiebureau waar ook al te weinig 
mensen zijn. Hier en daar kun je 
gelukkig nog zeggen: goed dat er 
geneeskundige diensten zijn, maar 
zorg dan wel dat deze groot en sterk 
worden. Veel mensen zijn immers 
toch van dit soort voorzieningen 
afhankelijk. Niet de rijke psychoot 
natuurlijk, die belt ook in de nacht van 
zaterdag op zondag met zijn even rijke 
psychiater en krijgt dan adequate 
hulp, maar voor de overgrote meerder-
heid werkt dat niet zo. 
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Van der Meer 

Nog zo'n minimumtaak volgens 
artikel 59 van de WVG, is het verrichten 
van preventieve zorg. Hoe stelt men 
zich dat voor? Wat moet er dan 
voorkomen worden? Alles? Of moet 
daaraan toch enig onderzoek vooraf 
gaan? Moeten alle diensten dat op 
eigen houtje doen of zou er misschien 
wat gecoördineerd kunnen worden, 
zodat er efficiënter kan worden 
gewerkt en de effecten groter zijn? 
Zou er misschien aan de Nationale 
Raad eens om een preventieprogram-
ma gevraagd kunnen worden? 

Enige dagen geleden schijnt deze 
Raad gepleit te hebben voor meer 
geld voor preventie. Hopelijk hebben 
zij de voorwaarden voor een zinvolle 
preventie daarbij niet vergeten. Hoe 
was dat ook al weer met dat onder-
zoek? Als je niet op basis van epide-
miologisch onderzoek weet hoe de 
gezondheidssituatie van de bevolking 
is, waar zich de risicogroepen voor 
welke te verwachten ontwikkelingen 
bevinden, hoe kun je dan zinnig aan 
preventie doen? 

Ik weet het wel dat mijn verhaal 
eentonig is. Wij zitten dan weer 
midden in de vicieuze cirkel: preventie 
is nodig om curatieve kosten te 
voorkomen; voor preventie is epidemi-
ologisch onderzoek nodig; voor 
onderzoek zijn gekwalificeerde 
mensen nodig en de opleiding wordt 
door de overheid zelf afgebroken. 

Maar inmiddels worden er mooie 
woorden gesproken en geschreven en 
worden ambitieuze structuren 
ontwikkeld voor analyse en inzicht, 
planning en advisering. Veel mensen 
werken hard aan plannen voor de 
eerste, tweede en derde lijn en er 
wordt geld uitgegeven, waarvan 
straks blijkt dat dit aan iets anders 
uitgegeven had moeten worden. En 
dat in een tijd van bezuiniging! Ra, ra, 
hoe kan dat? 

De Voorzitter: Ik heet de minister 
alsnog welkom. Hem treft overigens 
geen enkele blaam, aangezien hij nog 
ruim voor de oorspronkelijk afgespro-
ken tijd aanwezig was. Ik hoop dat hij 
er begrip voor heeft dat wij alvast zijn 
begonnen met Volksgezondheid. 

D 
Mevrouw Ermen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begin met een citaat: 
'Voor een goed begrip wil ik er echter 
op wijzen dat het regeringsbeleid 
erop gericht is om sectorwetgeving 
nadrukkelijk tegen te gaan om 
redenen van deregulering, de moge-
lijkheden van heroverweging en het 
voorkomen van financiële claims'. 

Eerste Kamer 
17 april 1984 

Is dit een antwoord van een minister 
van CRM van ongeveer 1980? Neen, 
het is het antwoord van een minister 
van WVC, eind mei 1983 in het kader 
van het beleidsdebat 1983 in deze 
Kamer. 

Het zal geen verbazing wekken dat 
ik enig ironisch verband leg tussen dit 
antwoord en de gebeurtenissen 
daarna, tot het verschijnen van de 
beleidsbrief van 26 september 1983. 
Mij ontbreekt de tijd om nog eens 
chronologisch te vermelden wat zich 
in de drie zomermaanden in de torens 
van WVC en in andere departementen, 
alsmede in de boezem van dit kabinet 
heeft afgespeeld. 

Ik heb dat ook niet nodig, want de 
VNG, IPO, de stuurgroep ontwikke-
lingsprojecten, de harmonisatieraad 
en de vaste commissie aan de 
overkant, zij allen hebben dat reeds 
vóór mij en voor mij gedaan. Dat is de 
minister echt niet ontgaan. Blijft over, 
hoe men deze gebeurtenissen moet 
inschatten en naar waarde schatten. 
Vóór noch tegenstanders van de 
Kaderwet specifiek welzijn hadden het 
lot verwacht dat de minister en de 
staatssecretaris van WVC - laat ik 
vooral niet vergeten deze laatste te 
noemen - dit stuk decentraliserings-
wetgeving willen laten ondergaan. 

Ik kom nu ferug op het eerderge-
noemde citaat met een woordgebruik 
dat beide bewindslieden zal aanspre-
ken: 'in de naam van deregulering, 
heroverweging en het voorkomen van 
financiële claims'. 

Na het mondeling overleg van de 
vaste commissie voor welzijn en 
volksgezondheid van deze Kamer in 
februari j l . met de minister-president 
en de minister van WVC over het 
voornemen de Invoeringswet kader-
wet niet in te dienen en te handelen 
zoals aangegeven in de beleidsbrief 
van 26 september 1983 leek het mij 
nuttig in mijn inbreng aan de behan-
deling van de begroting 1984 van 
WVC, de minister en staatssecretaris 
eens nader te polsen over hun visie 
op de verdere gang van zaken van het 
brede welzijnsterrein. Ik hoor graag 
hun visie op de wet- en regelgeving, 
een en ander geplaatst tegen de 
achtergrond van de indertijd omhelsde 
doelstellingen. 

Ik loop anders het risico dat ik 
volgend jaar vragen moet stellen in 
hoeverre in brede kring aanvaarde 
doelstellingen eigenlijk wel mogen 
dienen voor een politieke beleidsvoe-
ring. 

Ik heb daarom bij de inbreng enkele 
vragen gesteld over de knelpuntennota 
1974. Ik heb gevraagd of de daarin 
verwoorde doelstellingen en uitgangs-
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punten, waarover de consensus zeer 
breed was, bereikt waren. Het zou 
best mogelijk kunnen zijn dat de 
doelstellingen door middel van de 
kaderwet niet bereikt worden door 
een te gedetailleerde wetgeving of 
anderszins, terwijl het doel op een 
andere wijze wel bereikt zou kunnen 
worden of in ieder geval beter 
benaderd. 

Dit zou mijns inziens echter niet 
mogen betekenen dat alle mogelijke 
bestuurlijke en andere gremia elkaar 
zo'n 10 jaar beziggehouden hebben, 
uitsluitend met als oogmerk ervaring 
op te kunnen doen hoe voor enig 
beleidsterrein een geharmoniseerd en 
samenhangend beleid ontwikkeld en 
uitgevoerd zou kunnen worden, en 
wel op het niveau waar de overeenge-
komen doelstellingen het best te 
realiseren zouden zijn. 

Als de weg die de kaderwet aangaf 
niet de beste was of beter gezegd 
geen goede - daar heeft deze Kamer 
als laatste een duidelijke mening over 
gegeven - dan dient gepoogd te 
worden een andere weg te vinden, 
uiteraard gebruik makend van de 
ervaringen van de laatste 8 jaar en 
met als uitgangspunt de overeenstem-
ming die bestond en, naar ik aanneem, 
nog bestaat over de noodzaak de 
doelstellingen samenhang, democrati-
sering, doeltreffendheid en doelmatig-
heid te realiseren, onder voorwaarde 
van decentralisatie van beleid en 
bevoegdheden. 

Is de weg die in de beleidsbrief van 
26 september 1983 wordt aangekon-
digd beter? Dit zou kunnen, als 
de regering ten minste bereid is te 
erkennen dat zij harmonisatie van 
wetgeving en de mogelijkheden tot 
het voeren van een samenhangend, 
gedecentraliseerd welzijnsbeleid niet 
meer noodzakelijk en van belang acht. 
Ik wil hierover graag de mening van 
minister en staatssecretaris vernemen. 
Het antwoord dat mij gegeven is op 
de vragen 40 tot en met 44, acht ik in 
dit verband volstrekt ontoereikend. 

Eén van de uitgangspunten van de 
beleidsbrief van 26 september 1983 is 
bezuinigen. Hoe legitiem dit uitgangs-
punt ook kan zijn - ik kan hierover 
meepraten als gemeentebestuurder -
het is toch niet zo dat de minister 
ervan uitgaat dat uitsluitend via een 
centraal gevoerd beleid bezuinigd kan 
worden? Dat is toch onzin? Ook 
hierover zou ik de minister graag eens 
horen. 

Het beleid dat op het terrein van 
welzijn door de minister gevoerd 
wordt, is, zo er al van beleid gesproken 
kan worden, nogal zwalkend. Het 
moet niet mogelijk zijn om in een 
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Ermen 

tijdsbestek van drie maanden een 
ommezwaai van 180 graden te maken 
en van een gebrekkig opgetuigd 
instrument tot het voeren van een 
gedecentraliseerd welzijnsbeleid over 
te gaan tot het voeren van een 
gedeeltelijk decentraal, maar hoofdza-
kelijk centraal beleid dat van even 
slechte instrumenten wordt voorzien. 
In het eerder aangehaalde mondeling 
overleg van de commissie van deze 
Kamer gaf de minister-president toe 
dat men zich vanwege de plotselinge 
ommekeer op eisen van goed bestuur 
zou kunnen beroepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
overigens van mening dat de term 
'zwalkend beleid' nog een understate-
ment is voor de werkelijkheid. Ik 
meen dat er eerder sprake is van een 
totale mislukking van een eerste 
poging om coördinatie, ordening en 
samenhang in een beleidsterrein aan 
te brengen. Een ander voorbeeld 
vormt de poging tot bestuurlijke 
reorganisatie die volledig is terugge-
draaid. Zo er al sprake zou moeten 
zijn van deregulering, dan zijn dit 
mijns inziens allemaal forse staaltjes 
van herstel van aloude regulering. Dit 
is puur centralisme. 

'Déregelen' zou kunnen betekenen 
het vervangen van gedetailleerde en 
ingewikkelde richtlijnen en spelregels 
door andere, eenvoudige, sobere en 
doelmatige regelen, dus betere. Niets 
doen is heel wat anders dan deregule-
ren. Ik verwijt de minister van WVC 
niet dat hij niets doet. Ik verwijt hem 
dat hij het dereguleren gebruikt om 
een ander beleid te voeren, dat op 
andere politieke uitgangspunten 
stoelt. Ik verwijt hem dat hij het 
laatste niet openlijk uitspreekt. Ik hoor 
op 1 mei, de dag van de arbeid, wel 
hoe de minister hierover denkt. 

Komen wij thans niet bij de kern 
van de zaak? Wat is de politieke visie 
van de minister op welzijn? Wat is zijn 
affiniteit met het terrein? Waar staat 
hij dan voor? Hoeveel nadruk legt hij 
op het departement en aanpalende 
bewindslieden en departementen om 
zaken van belang binnen deze visie te 
bereiken? Als er dan niet over een 
echte visie op het welzijn kan worden 
gesproken - ik mag dit een politiek 
bestuurder eigenlijk wel kwalijk 
nemen - dan dient hij te beschikken 
over het organisatorisch en bestuurlijk 
vermogen en een goed invoelingsver-
mogen om de politieke en maatschap-
pelijke signalen op te vangen en in 
politiek beleid te vertalen. 

Het volksgezondheidsdeel van het 
departement heeft weinig problemen 

met het realiseren van doelstellingen 
door middel van wet- en regelgeving. 
Het gaat mij er nu niet om of ik de 
wet- en regelgeving adequaat vind 
passen op de doelstellingen. Het gaat 
mij er nu om of dat beleid in wet- en 
regelgeving tot uiting komt. 

Ook nu weer is dat aan de orde. De 
WVG wordt omgebouwd tot een wet 
voorzieningen gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening 
(zorgwet). Het welzijnsdeel van het 
departement komt niet verder dan het 
overhevelen van enige specifieke 
uitkeringen naar het Gemeentefonds 
- de decentralisatie zogezegd - en het 
aankondigen van een kunstenwet. De 
motivering die hieronder ligt, verwoord-
de de minister-president bij het eerder 
aangehaalde mondelinge overleg 
aldus: 

'In het veld leeft de wens levensgroot 
om cultuurbeleid centraal te houden 
ten einde het tegen prioriteitenstelling 
van de lagere overheden te bescher-
men'. 

Dit uitgangspunt is arrogant en zo 
vervuld van centralistisch denken, dat 
ik er eigenlijk geen goed woord voor 
over heb. Eerlijk gezegd, zo zout heb ik 
het nog niet gegeten. Het is bijna 
beledigend voor de lagere overheden. 

De minister van WVC is van mening 
dat de zorgzame samenleving in de 
plaats moet komen van de verzorgings-
staat. Bij de behandeling van de 
begroting van WVC vorig jaar heb ik de 
ministeral eensgevraagd watzorgzame 
samenleving betekent. Dat antwoord 
heb ik toen niet gekregen, maar lees ik 
nu in het Nederlands Dagblad van 31 
maart jongstleden in een gesprek met 
de minister: 

'Een zorgzame samenleving wordt 
gerealiseerd door het leggen van 
verantwoordelijkheden zo dicht 
mogelijk bij de plaats waar zaken 
gebeuren, dus het overhevelen van 
verantwoordelijkheid naar mensen en 
groepen die daadwerkelijk zelf de 
verantwoordelijkheid moeten dragen. 
En dan moet het niet zozeer gaan om 
overheveling van taken en bevoegdhe-
den naar provincies en gemeenten'; 
aldus de minister. 

Ik vraag mij dan toch in gemoede af 
hoe een burger of een groep burgers 
verantwoordelijkheid kan dragen als 
deze voor materiële of immateriële 
zaken niet gesteund wordt door de 
overheid in financiële zin of in Den 
Haag moet wezen voor wet- of regel-
geving. 

De inhoud van het artikel in het 
Nederlands Dagblad staat wel erg ver 
af van de visie van de heer Beinema, 
om eens een partijgenoot van de 
minister te noemen. Hij is van mening 

dat er functies zijn die tot de wezenlijke 
taak van de overheid behoren, omdat 
bij het nalaten ervan, grote groepen 
burgers niet meer in voldoende mate 
kunnen functioneren. Als er dan ook 
nog geen maatschappelijke instellin-
gen zijn die deze taken kunnen 
overnemen, heeft de overheid de 
plicht om te blijven functioneren, 
aldus de heer Beinema. 

Wat is nu het beleid van deze 
regering en deze minister van WVC en 
de staatssecretaris ten aanzien van 
het welzijn? Is het 'welzijn' politiek 
gezien 'uit'? Wordt het brede terrein 
van welzijn teruggebracht tot de 
kernfunctie zorg (zorgwet) en tot het 
rentmeesterschap over kunst en 
cultuur (kunstenwet)? 

De sociaal-culturele aspecten van 
het bejaardenwerk, het sociaal-cultu-
reel werk, het bibliotheekwerk en het 
jeugdwelzijnswerk om er een paar te 
noemen en nog vele andere uitkerin-
gen worden via organieke wetgeving, 
die overigens nog jaren op zich kan 
laten wachten en de Financiële-Ver-
houdingswet volledig naar gemeenten 
respectievelijk provincies overge-
bracht. Hierbij is dus geen sprake van 
kernfuncties of rentmeesterschap. 

De minister heft dus de W van WVC 
op. In feite ontkent de minister in de 
beleidsbrief van 26 september de 
functie van het politiek gevoerde 
beleid van de afgelopen jaren, dat 
gericht was op structurele verande-
ringen in de samenleving ten behoeve 
van individuele burgers en groepen in 
achterstandssituaties, zoals werklozen, 
gehandicapten, bejaarden, jongeren 
en minderheden. Ik hoor daarover 
graag de mening van de minister. 

Bij de behandeling van de kaderwet 
ging het nog om het algemene 
karakter van de wet, de verevenings-
problematiek en de reikwijdte. Nu lijkt 
het alsof de politieke uitgangspunten 
ter discussie worden gesteld. Als dat 
zo is, moet déze discussie gevoerd 
worden en moet de discussie niet 
gaan over technische aspecten van 
wet- en regelgeving; niet over een 
zorgzame samenleving, maar over 
opa in huis; niet over zelfredzaamheid, 
maar over het meer betalen voor 
voorzieningen of het laten vervallen 
van voorzieningen; niet over de 
weerbaarheid, maar over barrières in 
scholing, vorming en educatie. Het 
aangaan van een dergelijk politiek 
geladen discussie is niet nodig bij 
heroriëntatie op de bestaande situatie 
binnen de kaders van het bestaande 
beleid, maar is wel nodig in de 
ontstane situatie waarin een radicaal 
andere koers wordt ingeslagen. 
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Dat brengt mij op de UCV van 12 
maart jongstleden, gehouden over de 
beleidsbrief van 26 september 1983. 
Met het betoog van mijn partijgenoot 
Buurmeijer ben ik het inhoudelijk in 
grote lijnen eens. Ook grote delen van 
de betogen van anderen, met name 
van mevrouw Kraaijeveld, spreken mij 
zeer aan. Wat is de mening van de 
minister over deze betogen? 

De richting die de bijzondere 
kamercommissie inslaat, voorafge-
gaan door minister en staatssecretaris, 
is mij duidelijk. Dit zal leiden tot 
sectorwetgeving. Opnieuw is mij 
echter niet duidelijk of onder het 
specifiek welzijnsdeel een eenvoudig 
wettelijk fundament wordt gelegd, 
dan wel dat een financiële overheve-
ling van specifieke uitkeringen 
aangevuld met eisen in organieke 
wetgeving wordt voorgesteld. 

Een paar aspecten zijn echter wel 
van belang en ik vraag de minister 
naar zijn mening daarover. Legt de 
minister een paraplu in de vorm van 
een wettelijke harmonisatie of 
algemene bepalingen over de sector-
wetten heen, of neemt hij ter harmo-
nisatie in alle sectorwetten een aantal 
gelijkluidende algemene bepalingen 
op? Spreekt hij zich vooraf uit over de 
reikwijdte? De vereveningsproblema-
tiek is en blijft een technisch probleem 
en is oplosbaar. Als men wil. 

Ik stel nu nog enige vragen die zijn 
ingegeven door de wat onduidelijke 
beantwoording van vragen mijnerzijds 
en onduidelijke behandeling van 
begrotingsonderdelen aan de overzij-
de. Allereerst kom ik te spreken over 
het speerpuntenbeleid. Het beleid ten 
aanzien van de randgroepjongeren, 
speerpuntenbeleid genoemd, blijft bij 
mij vraagtekens oproepen. Het debat 
tijdens de UCV aan de overkant 
gehouden met mevrouw Kraaijeveld 
stelt mij wel enigszins gerust, daar de 
minister daar stelde het gewone 
sociaal-culturele welzijnsbeleid en 
-werk niet te willen doorkruisen. 
Feitelijk gebeurt dat natuurlijk wel! 

Gaat de minister in de toekomst via 
het rijksplan bijzonder stimulerend 
beleid voeren met de bijbehorende 
middelen of voert hij speerpuntenbe-
leid met herverdeling van middelen? 
Zoals de minister nu bezig is, werkt 
het beleid niet de- maar recentralise-
rend! Graag de mening van de 
minister hierover. 

Wij moeten ons er overigens voor 
hoeden in deze sector 'zieligheidsbe-
leid' te introduceren. Het is tenslotte 
slechts symptoombestrijding. De 
echte probleem van deze categorie 

jeugd en jongeren liggen op een 
ander vlak, omdat zeker voor deze 
categorie met slechte of niet passende 
opleidingen moeilijk werk te vinden 
zal zijn - als het er al is - om over 
andere omstandigheden maar niette 
spreken. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
de bezuinigingen op het sociaal-cultu-
reel werk en het bibliotheekwerk. Ik 
zal de discussie die zich hierover in de 
Tweede Kamer heeft afgespeeld, niet 
herhalen. Het was weinig verheffend. 
Ik wil hier niet spreken overzieligheids-
beleid, maar wel over afschuifbeleid 
naar lagere overheden. Op alle 
uitkeringen worden de gemeenten 
gekort. Is het dan niet wat zielig als de 
minister met de Tweede Kamer 
bekvecht over een paar miljoen en 
moties niet wil uitvoeren omdat hij 
zegt het geld niet te hebben? Sluit 
overigens de brief die op 9 april 
jongstleden aan gemeenten en 
provincies is gezonden aan bij het 
debat dat de afgelopen week hierover 
in de Tweede Kamer is gevoerd? 

Ten slotte enige opmerkingen over 
de Herstructurering Landelijke 
Organisaties. Het gerucht gaat dat op 
dit onderdeel de komende tijd fors zal 
worden bezuinigd. Is dat zo? Hoe 
werkt de minister de ideeën die 
onlangs in de gehouden UCV over de 
koepels werden geopperd, uit? Kan de 
minister ons daarover enig inzicht 
verschaffen? Ik ben het met de 
minister eens dat er in deze sector 
dringend geherstructureerd moet 
worden. 

D 
De heer Tummers (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Niet alle antwoorden 
die gegeven zijn in de nota naar 
aanleiding van het verslag hebben 
ons voldoende inzicht gegeven in het 
beleid dat deze minister laat schuilgaan 
achter de hoge C van zijn departement. 

De minister zegt naar aanleiding 
van één van onze eerste vragen, dat 
de culturele waarden die in gezamen-
lijke verantwoordelijkheid dienen te 
worden beschermd, niet een statisch 
geheel vormen van voor eens en voor 
altijd vastliggende waarden. Zo'n 
zegswijze maakt ons natuurlijk 
nieuwsgierig naar het nieuwe en het 
dynamische dat dan te vinden moet 
zijn in de visie en het beleid van 
minister Brinkman; visie en beleid die 
recht doen aan 'de waarden die 
betrekking hebben op de manier hoe 
mensen hun identiteit, idealen en kijk 
op de werkelijkheid uitdrukken'. 

Er dient zich nogal wat aan voor 
een nieuwe kijk op de werkelijkheid. 
Uit het uitgebreide pakket van 
mogelijkheden kozen wij alstoetskader 

de WVC-visie op de zo te noemen 
nieuwe vrije ti jd. Een eerste nadere 
vraag is of de minister het met ons 
eens is dat deze nieuwe vrije tijd meer 
aandacht moet krijgen als cultuurzone 
en minder als gebied voor maatschap-
pelijke zorg. 

Het is ons opgevallen, dat het 
vraagstuk van de nieuwe vrije tijd in 
de nota naar aanleiding van het 
verslag eigenlijk ontbreekt en waar 
dat niet het geval is slechts 'zijdelings 
aangestipt wordt'. Voor ons is het 
vraagstuk cultuurpolitiek te belangrijk 
om het bij dit zijdelings aanstippen te 
laten. In vraag 10 gaven wij een 
duidelijke voorzet voor de discussie 
hierover, maar het antwoord was 
slechts dat er een verkenning voor 
langere-termijnontwikkeling wordt 
ondernomen, en dat van die verken-
ning een en ander in kaart zal worden 
gebracht. 

Verder op blijkt nog uit antwoord 27 
dat er een notitie komt in de zomer 
van 1984. Uit het antwoord op vraag 
32 valt op te maken, dat er een 
cultuurnota in het vooruitzicht is 
gesteld die aan dat vraagstuk niet 
voorbij gaat. 

Maar de uitdaging die schuilt in de 
tegenoverstelling betere (vrije)tijdsbe-
steding - ik herinner aan de vroegere 
opvatting: tijd goed besteden, 
eerzaam rendement daaruit halen -
en het marginale daarvan tegen de 
achtergrond van het hoofdprobleem: 
wel of geen werk hebben, die uitdaging 
is door de minister bij de voorbereiding 
van dit beleidsdebat niet beant-
woord. Waarom niet? Heeft de 
bewindsman dit vraagstuk niet of nog 
niet onder controle of is hij bang dat 
er voor de beleidsuitvoerende 
bezigheden middelen teveel gevraagd 
zullen worden? 

Wat anderen vroegen over 'Leren 
omgaan met de vrije ti jd', klinkt ons 
nogal naar oude ethiek, naar, zoals ik 
het zoeven al noemde, 'eerzaam 
rendement', misschien zelfs 'nut'. Na 
het lezen van het antwoord op deze 
vraag, te weten nr. 25, zagen wij het 
cultureel profiel van de minister 
helemaal vervagen. Hij probeerde zich 
te redden door het gehele bekende 
instrumentarium nog eens op de 
toonbank te leggen, maar zonder het 
gewijzigde prijskaartje. Want als voor 
de nieuwe vrije tijd het sociaal-educatief 
instrumentarium gebruikt moet 
worden, dan moet dat toch heel anders 
gebruikt kunnen worden. Waarom 
heel anders? Welke onderdelen van 
dat instrumentarium zijn uitgerust 
voor de ingrijpende veranderingen 
die aanstaande zijn en wat kost het 
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geschikt maken daarvan? De nieuwe 
vrije tijd zal het alledaagse leefpatroon 
gaan veranderen. 

Wie een beetje geheugen heeft en 
ook situaties kan vergelijken, weet 
nog wat er in het alledaagse leefpa-
troon veranderde toen de vrije 
zaterdag eraan kwam. Die bood 
ruimte voor het sleutelen aan tweede-
hands auto's, het dragen van vrijetijds-
kleding, het organiseren van culturele 
excursies, een andere opzet van het 
huishoudelijk werk enz. 

Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek verrichtte in die tijd onder-
zoek naar vrije-tijdsbesteding in 
Nederland in 1955-1956 en publiceerde 
dat onderzoek in 1963. Meer bespie-
gelend hebben wij ons beziggehouden 
met veranderingen toen de laatste 
bomen naar de hemel groeiden. CRM 
zette een commissie'vrijetijdsonderzoek' 
op, de zogenaamde commissie-Kruyt. 
Bestaat een dergelijke commissie nog 
en zo ja, wat doet die commissie? Wat 
belangrijker is, wat is het lot van het 
werk dat deze commissie heeft gedaan? 

Vrije tijd is reeds of zal weldra niet 
meer de marge van de arbeidstijd zijn. 
De niet-arbeidstijd van geringere 
omvang kon de marge van de arbeids-
tijd genoemd worden. De ruimtere 
nieuwe niet-arbeidstijd krijgt een 
geheel ander karakter. Er bestaat 
natuurlijk veel cijfermateriaal en er zijn 
definities, maar die kunnen vandaag 
niet allemaal ter sprake komen. Dit 
materiaal komt uit de aard der zaak ook 
voort, uit het verleden of de bestaande 
toestand. En wij vragen hier nu 
aandacht voor een probleem dat wij 
zien aankomen. 

Met opzet gebruiken wij twee 
begrippen 'vrije t i jd', door ons ook wel 
nieuwe vrije tijd genoemd en 'niet-ar-
beidstijd'. Het is duidelijk dat, daar 
waar gesproken moet worden van 
100% niet-arbeidstijd, het begrip 'vrije 
t i jd' een andere inhoud heeft. Nieuwe 
vrije tijd wil niet per definitie zeggen, 
ofschoon de arbeidstijdverkorting het 
vraagstuk versneld op ons afduwt, dat 
er méér vrije tijd is. Er wordt ook vrije 
tijd verschoven naar momenten 
waarop die voorheen niet ter beschik-
king stond, momenten waarop daar-
door ook niets ten behoeve van vrije 
tijd voorhanden was en is. 

In de Nederlandse taal beschikken 
wij niet over één trefwoord dat te 
maken heeft met het alledaagse 
leefpatroon en de manier van leven, 
individueel en collectief aangeeft. 
Vreemde woorden als 'Alltag' en 
'quotidiènnité, hebben in de vaklitera-

tuur een plaats kunnen veroveren. Het 
niet vertaalbare Russische woord 
'Byt' duidt wel op het complex van 
menselijke gedragingen, de inrichting 
van de dag, eetgewoonten, culturele 
gebruiken enz. Wij kunnen het beste 
spreken over het leven van alledag, 
wanneer wij doelen op het leefpatroon 
waar momenten, bezigheden en 
objecten voor en van het sublieme uit 
verplaatst zijn naar een tijdstip en een 
plaats die we daarvoor gereserveerd 
hebben (de avond, de zondag, de 
huizen der Muzen). 

Kunst-culturele bezigheden versier-
den vanuit die gereserveerde situatie 
het bestaan van alledag. 

Wanneer de verschuivingen binnen 
de verhouding arbeidstijd/niet-arbeids-
tijd doorzetten, gaan deze verschuivin-
gen ook veranderingen teweegbren-
gen in de inhoudelijkheid van het 
alledaagse gedrag, van creatieve 
bezigheid, van amusement, van 
oriëntatie op het cultureel erfgoed, 
van waardering van de leefomgeving 
van alledag. 

Waarom neemt de minister van 
WVC in dit perspectief zo'n afwachten-
de houding aan als blijkt uit zijn 
antwoord op vraag nr. 33? Moet niet 
juist deze minister de signalen goed 
verstaan, die uit de creatieve sector 
zelf te voorschijn komen? Voor ad 
rem cultuur-poiitiek beleid komt het 
ons daarom zo vreemd voor, dat de 
minister zo stoethaspelt met vraag nr. 
29, waarbij het gaat om kunst, die zou 
vooruitlopen op culturele ontwikkelin-
gen. Dat is toch helemaal geen 
gegeven meer? 

Hedendaagse kunst karakteriseert 
zich zelt juist door het historische 
citaat. Zelfs de bouwkunst, waar men 
dit woord 'citaat' letterlijk gebruikt, 
geeft dat verschijnsel weer. Het is van 
belang, om er rekening mee te 
houden bij het conditioneren van het 
leefpatroon van alledag, (de cultuurzo-
ne nieuwe vrije tijd), dat de kunsten 
bij uitstek daarvan de kwaliteit kunnen 
bepalen. Gelijktijdig komen de 
kunsten dan uit de selectieve sfeer en 
verheffen het alledaagse leefpatroon 
tot een cultuurpatroon van alledag. 

Het gegeven 'kunst na arbeid' dat 
de dag deelde - cultuur 's avonds en 
op zondag, enz. - gaat tot het verleden 
behoren. De veranderingen kunnen 
niet in cultuur-politieke passiviteit 
worden waargenomen, al zou de 
particuliere culturele projectontwikke-
laar dat wel graag willen. Hij heeft het 
werkterrein wellicht sneller in de 
gaten dan de cultuur-minister. 

De memorie van toelichting spreekt 
van herijken van waarden. Vindt de 

minister het niet van belang om 
duidelijk te zeggen, dat de werkelijk-
heid,waarin wij (komen te) verkeren, 
om geheel nieuwe maatstaven 
vraagt? En moet in de komende tijd 
niet op de veranderende economische 
grondslag ook een soort economie 
van de cultuur aandacht krijgen? Dat 
wil zeggen: andere produktie-stimule-
ring en andere distributiewijzen van 
cultuurgoederen, andere financiering 
ook. 

Denkbaar is om honoraria, die door 
het departement van WVC betaald 
worden, te zetten naast uitvoerings-
middelen, die komen van de kant van 
Economische Zaken, dit departement 
als stimulator van de culturele 
bedrijfstak en de toeleveraars daarvan. 

De weg naar het sponsorship lijkt 
voor de hand te liggen, nu de overheid 
krap zit. Maar is de sponsor vanwege 
zijn geldbezit alleen al gekwalificeerd 
als mede-drager van een veranderend 
cultuurpatroon, om niet te zeggen 
presentator daarvan? Wij wijzen het 
sponsorship niet principieel af, maar 
vooraleer de sponsor de koers gaat 
zetten van wat in de culturele sector 
uitgevoerd moet worden, moet toch 
de cultuurpolitiek zelf daarover het 
hoofd hebben gebogen. 

Of meent de minister van niet? Ziet 
de minister het probleem überhaupt? 
In de grote vrije-tijdscomplexen en 
toeristische ensembles kan het toch 
niet zo zijn, dat de niet-arbeidstijd 
gedomineerd wordt door de gunst van 
de factor geld, i.c. het etiket van de 
sponsor? Is het niet nodig om een 
advies in te halen over de wenselijkheid 
en mogelijkheid van een soort van 
sponsorcode, die een en ander schoon 
regelt? Is het inhalen van een dergelijk 
advies geen taak voor WVC? 

Mijnheer de Voorzitter! Naar onze 
mening moet de ontwikkeling, waarop 
wij in deze interventie wijzen, begeleid 
worden door integraal beleid. Hier 
geeft de tekst van de antwoorden uit 
de nota naar aanleiding van het 
verslag enige hoop. Het is inderdaad 
verheugend, dat het belang van de 
culturele factor voor de samenleving 
naast andere factoren in het algemeen 
meer wordt onderstreept. Dat hier een 
kans gezien wordt om meer integraal 
cultuurbeleid te bevorderen, is ook 
goed om te horen. Dit moet evenwel 
meer gezien worden als een voorbe-
reiding op wat ons in nieuwe omstan-
digheden te doen zal staan dan als 
een voltooiing van zaken, die al aan 
de orde waren. 

Immers, veranderend leefpatroon 
van alledag (nieuwe vrije tijd als 
cultuurzone) zal niet alleen te maken 
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hebben met WVC, maar met alle 
departementen, zij het dan, dat enige 
daarvan meer op de voorgrond zullen 
treden. 

Een daarvan zal naast WVC bij 
voorbeeld VROM zijn, omdat op de 
openbare ruimte - stedelijke leefbaar-
heid - een sterke aanspraak zal 
worden gedaan. Zoals ook uit de 
antwoorden in de nota naar aanleiding 
van het verslag blijkt, bestaat alge-
meen de neiging om extra veel 
aandacht te besteden aan cultureel 
erfgoed, althans meer aandacht voor 
wat we al hebben, dan aan de optimale 
kwaliteit van wat nog tot stand 
gebracht moet worden. 

In dit kader willen wij graag het 
initiatief van de minister prijzen om 
de samenwerking tussen de Stichting 
Architectuur Museum, het Nederlands 
Documentatiecentrum van de Bouw-
kunst en de Stichting Wonen te 
institutionaliseren, wat praktisch 
neerkomt op het formeren van een 
architectuurmuseum. Wanneer dit 
geen specialistenhuis wordt, maar 
een algemeen communicatiepunt 
voor vaklieden én gebruikers, dan 
zien wij daarin een zeer belangrijke 
ondersteuning van een ontwikkeling 
naar een leefpatroon van alledag met 
meer culturele waarden. Ook het 
uitvoeringsinstrument van het 
departement, het Bureau voor 
beeldende opdrachten in de openbare 
ruimte, is in dezen van groot belang. 
Een derde instrument ter begeleiding 
van deze ontwikkeling is uiteraard te 
vinden bij de media. 

Afrondend: in buiten-en binnenland 
groeit de interesse voor de nieuwe 
vrije ti jd. Op verschillende plaatsen 
worden bij onderwijsinstellingen 
leergangen gehouden of voorbereid, 
die de vrije tijd tot studie-object 
maken. Bij de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen is een aanvraag 
ingediend om in Tilburg een experi-
mentele studierichting te mogen 
opzetten; dit is geschied via een 
artikel 20-WWO-procedure. Voor een 
deel steunt deze opzet op wat in deze 
interventie af en toe het oude begrip 
vrije tijd is genoemd. Nu er aandacht 
moet komen voor deze nieuwe 
ontwikkeling, vragen wij ons af of het 
mogelijk is dat de ministers van WVC 
en van O en W over deze materie 
eens overleg plegen. 

Hoe dan ook, de nieuwe vrije tijd 
gaat het cultuurpatroon van alledag 
veranderen. De overheid moet dat 
niet voorontwerpen, maar zij mag het 
ook niet aan anderen laten om het 
commercieel in elkaar te sleutelen. De 

overheid moet tijdig tonen, inzicht te 
hebben in wat te gebeuren staat en 
middelen ter beschikking stellen om 
zo'n ontwikkeling haar kansen te 
laten. Wij zien met spanning de 
antwoorden van de minister tegemoet. 

D 
Mevrouw Veder-Smit (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wil men aan de kosten-
beheersing in de gezondheidszorg 
een substantiële bijdrage leveren, 
zoals de bewindslieden van WVC op 
zich hebben genomen, dan is het 
tweede jaar van een regeringsperiode 
de beste ti jd. Men heeft het parlemen-
taire terrein verkend. Men kent de 
mogelijkheden van het wettelijk 
instrumentarium. De adviesorganen 
zijn ingeschakeld. Het programma is 
ontvouwd en besproken. 

Wil men het ambitieuze programma, 
dat de bewindslieden op zich hebben 
genomen, ook daadwerkelijk kunnen 
realiseren, dan is daarvoor duidelijk-
heid nodig over de omvang en het 
tempo van de ombuigingsoperatie. 
Duidelijkheid over de omvang en het 
tempo van het programma hebben 
wij niet kunnen afleiden uit het 
antwoord op vraag 161. 

Wil de staatssecretaris deze alsnog 
verschaffen? Moet aan de totale 
ombuiging van bijna 3,5 mld. in 1986 
nog worden toegevoegd de 1,3 mld. 
die blijkens kranteberichten Volksge-
zondheid extra moet opbrengen? Hoe 
is dat te rijmen met het besluit van de 
ministerraad, dat het ziekenfondspak-
ket in 1984 niet zal worden aangetast? 

Het wettelijk instrumentarium, dat 
de staatssecretaris van WVC ten 
dienste staat, is drieërlei.' de verzeke-
ringwetgeving in de vorm van 
Ziekenfondswet en AWBZ, de tarief-
wetgeving in de vorm van de Wet 
tarieven gezondheidszorg en de 
volume- en organisatiewetgeving in 
de vorm van de Wet ziekenhuisvoor-
zieningen en de WVG. Over deze drie 
beleidsterreinen wil ik enkele opmer-
kingen maken. 

Allereerst noem ik het verzekerings-
stelsel. De regering heeft op dit 
terrein een zeer ambitieus programma 
ontvouwd dat niet minder dan een 
totale stelselwijziging bevat. In het 
beleidsdebat van het vorige jaar heeft 
mijn fractie al gesteld dat een totale 
stelselwijziging een dermate diepe 
ingreep is, dat het wegnemen van 
bestaande urgente knelpunten daarop 
niet mag wachten. Doorvoering van 
zo'n totale wijziging betekent dat 
binnen de wettelijke adviesorganen 
van de regering een zekere vorm van 
consensus moet worden bereikt. 

Gelet op de geweldige belangen, 
die met deze wijziging gemoeid zijn, 
is die consensus niet waarschijnlijk. 
Van de voorzitters van de bedoelde 
adviesorganen wordt dan ook veel 
tact, stuurmanskunst en zelfbeperking 
gevraagd. Die zelfbeperking zouden 
wij , zeker in publicitair opzicht, bij de 
voorzitter van de Nationale Raad voor 
de Volksgezondheid graag wat groter 
zien. 

De bewindslieden weten dat voor 
een volksverzekering met een in 
principe volledig pakket van voorzie-
ningen en een premie naar draagkracht 
géén medewerking van mijn fractie 
kan worden verwacht, integendeel. 
Wij achten echter de oplossing van de 
problemen inzake de vrijwillige en de 
bejaardenverzekering zeer urgent. 
Kan de staatssecretaris daarover 
thans nadere mededelingen doen? 

Moet uit het feit dat aan de overzijde 
van het Binnenhof twee leden van 
regeringsfracties zich hebben inge-
spannen om voorstellen voor pakket-
wijziging in het ziekenfondssysteem 
te ontwerpen, worden afgeleid dat de 
regering hier het initiatief aan de 
volksvertegenwoordiging overlaat? 
Het is een wat pikante vraag waarop 
het antwoord ongetwijfeld ontkennend 
zal zijn. 

Nu de regering ervoor heeft 
gekozen, het tarievenbeleid dat de 
WTG mogelijk maakt te sturen in de 
richting van een budgetsysteem, rijst 
de vraag, wat dit in de praktijk gaat 
betekenen. Het interimrapport van de 
centrale begeleidingscommissie geeft 
een aantal zeer interessante voorlopige 
conclusies aan. Ik noem er enkele; het 
zijn andere dan zijn genoemd in de 
brief van 9 maart aan de Tweede 
Kamer over bouwbeleid en budgette-
ring. 

Het budget zal tijdig bekend moeten 
zijn. Er is een tendens om bepaalde 
elementen uit het budget te halen. Het 
budget in de ziekenhuizen bevordert 
het poliklinisch werken en maakt het 
voor de ziekenhuizen minder aantrek-
kelijk om specialisten in dienstverband 
aan te stellen. Het definitieve rapport 
zal over dit alles meer duidelijkheid 
moeten bieden. Echter, in afwachting 
daarvan wil ik nu al vier opmerkingen 
maken. 

Het belang en de waarde van het 
Financieel Overzicht Gezondheidszorg 
komt steeds meer naar voren. Door 
middel van het macro-budget dat het 
financieel overzicht moet zijn, kan het 
belang van een aantal voorzieningen, 
waaronder de ziekenhuizen en de 
specialistische, worden afgewogen. 
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Tevens kan een meerjarenbeleid, dat 
in de gezondheidszorg zo dringend 
noodzakelijk is, worden ontwikkeld. 

De functionele bedrijfsrekening, 
zoals zij indertijd door het NZI werd 
ontworpen, schijnt niet geheel te 
voldoen om er een adequaat budget-
systeem op te baseren. Deelt de 
staatssecretaris die conclusie en 
wordt eraan gewerkt om hierin 
wijzigingen aan te brengen? 

Bij de toepassing van het budgetsys-
teem moet wèl gewaakt worden tegen 
een overmaat aan controle. Mij 
hebben berichten bereikt dat er een 
overmaat aan formulieren, overleg en 
controle ontstaat omdat ten minste 
drie instanties moeten worden 
ingeschakeld. Dit geldt niet alleen 
voor de ziekenhuizen maar ook 
daarbuiten. Behalve de instelling zelf 
oefent het uitvoeringsorgaan controle 
uit, waarna het COTG aan de orde 
komt. Ten slotte is in bepaalde 
gevallen nog de accountantsdienst 
van de Ziekenfondsraad actief. 

Is de staatssecretaris het met mij 
eens dat de formulierenstroom moet 
worden gestroomlijnd en ingedamd? 

Op de kwaliteitsbewaking die bij een 
stringente doorvoering van het 
budgetsysteem noodzakelijk is, kom ik 
straks nog terug. 
Mijn vierde opmerking gaat over het 
overleg tussen de regering en de 
Landelijke Specialisten Vereniging. 
Voor buitenstaanders in de onderhan-
deling is niet goed te peilen om welke 
geschilpunten het in wezen gaat. Wij 
hebben ze opgesomd gezien, maar 
waar het in wezen om gaat, kunnen wij 
niet helemaal peilen. Op twee punten 
heeft de LSV volgens ons gelijk. 

Ten eerste: als zij medewerkt aan 
een degressief tarief, mag worden 
verwacht dat de instroom van nieuwe 
specialisten zo soepel mogelijk wordt 
gehanteerd. Of men hanteert dan een 
tarief en budget, hetgeen al grote 
ingrepen zijn, of men hanteert een 
vergunningensysteem. Maareen 
drievoudige beheersing van de 
instroom is te veel! 

Ten tweede: als er een systeemfout 
is geslopen in de vergelijkingsfiguur 
van een specialisteninkomen met dat 
van een daarmee vergelijkbare 
ambtenaar, zal die fout als zodanig 
moeten worden gecorrigeerd. 

Ik beveel deze punten in de aandacht 
van de staatssecretaris aan. 

Ik kom dan op het volume- en 
organisatiebeleid. De Wet ziekenhuis-
voorzieningen en de WVG bevatten 
een vergunningenstelsel, waarmee 
het volume ingrijpend kan worden 

ingeperkt en waarmee de gezond-
heidszorg in een bepaalde richting 
kan worden gestuurd. Over twee 
onderdelen van dit beleid wil ik enkele 
opmerkingen maken, nl. over de 
ziekenhuisbouw en over de eerste lijn. 

Wat de ziekenhuisbouw betreft, 
heeft mijn fractie een merkwaardige 
ontwikkeling geconstateerd. De 
plannen tot beddenreductie van 
minister Gardeniers zijn door de 
staatssecretaris terecht in de wettelijke 
sfeer teruggebracht, ik zou bijna 
zeggen in de wettelijke bedding. Aan 
de provincies is opgedragen met 
plannen tot beddenreductie in de 
ziekenhuissfeer te komen. 

Nog voor overeenstemming over 
deze beddenreductie was bereikt, zag 
heel Nederland eenaantal gedeputeer-
den trots met een map - ik schets het 
nu maar wat beeldend - vol bouwver-
klaringen, vergunningen, instemmin-
gen of wat het ook mochten zijn, het 
departement in Leidschendam 
verlaten. 

Heeft de coördinatie hier niet te 
wensen overgelaten? Had de sluiting 
van overtollige bedden niet gekoppeld 
moeten worden aan de voorgenomen 
nieuwbouw? Deze zaken vormen in 
wezen toch een geheel? Had de 
timing niet zo moeten zijn dat de 
indiening van de provinciale planning 
voor bouw en renovatie, gemaakt 
naar aanwijzing van de staatssecreta-
ris, samenviel met de planning van de 
beddenreductie? Of staat de staatsse-
cretaris op het formele standpunt dat 
de beslissingen inzake de bouwpriori-
teiten, zo heette het, zoals die voor de 
meeste provincies nu zijn genomen, 
losstaan van de beslissingen ingevolge 
artikel 4 van de Wet ziekenhuisvoor-
zieningen? Is het dan zijn bedoeling 
om in de concrete vergunningen 
alsnog een koppeling tussen bouw en 
beddenreductie aan te brengen? Ik 
ben daar bijzonder nieuwsgierig naar. 

De criteria voor de verdeling van 
het bouwvolume over de provincies 
zijn mij nog onduidelijk. Het antwoord 
op vraag 129 geeft daarin geen licht. 
De staatssecretaris heeft kennelijk 
bepaalde bedragen per provincie 
vastgesteld. Volgens welke criteria is 
dat dan gebeurd? Als die inhielden 
dat per provincie en voor de grote 
steden één nieuw centrumziekenhuis 
kon worden gebouwd, zou dat wel 
een vreemd criterium zijn. Zuid-Hol-
land zou daar wel bij varen, maar bij 
voorbeeld Zeeland en Gelderland 
worden dan toch in een wonderlijke 
onderlinge verhouding geplaatst. Wil 
de staatssecretaris op dat punt 
duidelijkheid verschaffen? 

Ik kom dan op de eerste lijn. 

Allerwegen bestaat overeenstemming 
over het feit dat het accent in de 
gezondheidszorg moet worden 
verlegd van de intramurale naar de 
extramurale zorg. Duidelijkheid is er 
echter nog niet over de vraag hoe ver 
die verlegging moet gaan, hoe dat 
moet gebeuren en welke vorm deze 
eerstelijnsgezondheidszorg zal 
moeten krijgen. 

Bovendien dient de vraag zich aan, 
hoe de sector zorg uit de maatschap-
pelijke dienstverlening en de gezins-
verzorging het beste kan samenwerken 
met de gezondheidszorg in de eerste 
lijn. Men moet voor deze samenwer-
king en vormgeving niet alle heil 
verwachten van de WVG. 

Ten eerste zal de WVG op sommige 
punten nog afslanking moeten 
ondergaan. De WVG is bovendien nog 
slechts gedeeltelijk ingevoerd. 

Ten tweede is het van belang dat in 
de sectoren van de eerstelijnsgezond-
heidszorg en de eerste lijn van de 
maatschappelijke dienstverlening 
zoveel mogelijk zelf consensus wordt 
bereikt. 

Op een aantal punten en in diverse 
overlegvormen wordt hieraan gewerkt. 
Ik noem - met excuses voor de 
afkorting - het S1-project, het NOBEL, 
het voorzittersoverleg van de vier 
kerndisciplines en het Nederlands 
huisartseninstituut. 

In de eerstelijnsnota van de staats-
secretaris is een heel voorzichtige 
benadering gekozen. In deze nota 
vinden we een beschrijving van 
inhoud en volume van de diverse 
disciplines in de eerste li jn; misschien 
bien étonnés de se trouver ensemble. 
In de nota wordt een aantal verschillen 
en overeenkomsten aangegeven. Er 
wordt geconcludeerd dat meer 
evenwicht en betere afstemming tot 
stand moet worden gebracht door de 
gemeenten. Ik deel dat optimistische 
standpunt niet. Ik ben van mening dat 
daarvoor eerst andere dingen moeten 
gebeuren. Ik kom daarbij terug op het 
overleg in de vier sectoren dat ik heb 
geschetst. Het overleg dat nu aan de 
top van de organisaties in de eerste 
lijn wordt gevoerd, zal ook het kader 
en daarna de basis moeten bereiken. 

In de nota van de staatssecretaris 
wordt terecht gezegd dat men ook 
eikaars werk, eikaars bevoegdheden 
en eikaars taal moet leren kennen en 
begrijpen. Een verdere inventarisatie 
van de verschillen en overeenkomsten 
zal moeten worden besproken. 

De verschillen zijn niet gering. Dat 
komt duidelijk tot uiting bij twee 
soorten dienstverlening die in de 
praktijk dicht bij elkaar staan, namelijk 
de wijkverpleging uit het kruiswerk en 
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de gezinsverzorging. Er zijn verschillen 
in indicatiestelling, visie op de patiënt 
of cliënt, de administratieve procedure, 
het systeem van retributie resp. eigen 
bijdrage, het financieringssysteem, de 
schaalgrootte van de organisatie en 
de opleiding. Er zijn echter ook 
overeenkomsten. Men biedt allebei 
een vorm van zorg. Men staat dicht bij 
de cliënt of de patiënt. Men komt in 
de gezinnen. Men biedt een eerstelijns-
voorziening. Men wordt in dat kader 
gesteld voor het feit dat beide vormen 
van dienstverlening soms vlak bij 
elkaarstaan en dat beide hulpverleners 
soms tegelijk in één gezin komen. 

Het lijkt mij verstandig, stap voor 
stap te werk te gaan en bij het 
grondvlak te beginnen. De patiënt en 
de cliënt hebben er het meeste 
belang bij dat snel de juiste hulp 
wordt geboden. Op uitvoerend niveau 
kan tussen wijkverpleging en gezins-
verzorging zo worden samengewerkt 
dat de indicatiestelling en de keuze 
van de soort hulpverlening gezamen-
lijk of in nauw overleg worden 
gedaan. Op verscheidene plaatsen 
gebeurt dat al. Samenwerking op het 
gebied van management en gebouwen 
lijkt ook heel goed mogelijk, alsmede 
samenwerking op het gebied van de 
planning. Van de 245 instellingen 
voor gezinsverzorging zijn er al 150 
gecombineerd met het algemeen 
maatschappelijk werk of het kruiswerk. 

Samenwerking en afstemming 
behoeft geenszins te leiden tot één 
financieringssysteem of één landelijke 
organisatie; ingrepen die geweldige 
weerstanden zouden oproepen en die 
onontkoombaar tot verzwaring van de 
collectievelastendruk zouden leiden. 
Op uitvoerend en ondersteunend 
niveau kan om te beginnen al heel 
wat worden bereikt. 

Het leidend beginsel bij dit alles zou 
moeten zijn: de juiste hulpverlener op 
de juiste plaats. Daaraan zou ik het 
beginsel willen toevoegen dat nog 
lang niet algemeen in de gezondheids-
zorg wordt toegepast, namelijk het 
substitutiebeginsel. 

Ik bedoel daarmee, dat we moeten 
nastreven dat eenvoudiger taken ook 
worden verricht door personen met 
een eenvoudiger opleiding. Voorbeel-
den van de toepassing van dit 
beginsel kennen wij al in de verhou-
ding tussen verloskundige en huisarts 
op het gebied van de bevallingen, 
tussen de kindertandverzorgster, de 
mondhygiënist en de tandarts, en 
tussen de wijkziekenverzorgster en de 
wijkverpleegkundige. 

In de eerste lijn is naar mijn mening 
zeker ruimte voor de toepassing van 
het substitutiebeginsel. Dit hoeft geen 
bedreiging voor bestaande posities te 
betekenen, want voor de beroepen 
met een zwaardere opleiding ligt nog 
heel veel werk te wachten. We hoeven 
alleen maar te denken aan het 
toenemend aantal gehandicapten, aan 
de patiënten die bij verkorting van de 
verpleegduur in ziekenhuizen een 
beroep op de thuiszorg doen en aan 
terminale patiënten die thuis verzorgd 
moeten of willen worden. Ik beveel de 
staatssecretaris aan, bij de uitwerking 
van zijn nota aan het grondvlak te 
beginnen en daarbij de beroepsorga-
nisatiesen de instellingen testimuleren 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet het 
bij deze opmerkingen over de eerste-
lijnszorg - die als een meedenken 
moeten worden beschouwd - laten. Ik 
sluit hiermede mijn betoog over het 
volume in de gezondheidszorg af, 
omdat ik nog over twee onderwerpen 
heel kort iets wil zeggen. Dit zijn: de 
filosofie van de gezondheidszorg en 
de kwaliteitsbewaking. 

Hoe stringenter het volume- en 
prijsbeleid in de gezondheidszorg 
wordt doorgevoerd, des te zwaarder 
wordt de druk op de kwaliteit. De 
kwaliteit mag niet dalen beneden het 
niveau dat in Nederland als Westeuro-
pees land essentieel wordt geacht. Als 
de kwaliteit beneden dat niveau zou 
dalen, verdwijnt het maatschappelijke 
en politieke draagvlak voor het bleid. 
Het is daarom van heel groot belang 
dat de kwaliteit wordt omschreven en 
meetbaar gemaakt. 

Dit kan op allerlei manieren: 
protocollaire geneeskunde en intercol-
legiale toetsing zijn daar voorbeelden 
van. Mèt de staatssecretaris hoop ik 
dat de ziekenhuizen zich niet zullen 
onttrekken aan de financiering van het 
Centraal begeleidingsorgaan voor 
intercollegiale toetsing. Ik denk dat 
antwoord nr. 134 op dit punt een 
drukfout bevat en nu het omgekeerde 
zegt van hetgeen de staatssecretaris 
bedoelt. 

Tot de waarborgen voor een goede 
kwaliteit behoren ook het functioneren 
van een alerte en goedbemande 
inspectie en het functioneren van een 
goede wetgeving inzake de beroeps-
uitoefening. Ik wil dit met twee voor-
den illustreren. 

De inspectie op de geestelijke 
volksgezondheid heeft een uitstekend 
rapport gemaakt over de eisen 
waaraan het isoleren van patiënten in 
isoleercellen moet voldoen. In dit 
rapport is een waarborg omschreven 
voor de kwaliteit waaraan psychiatri-

sche inrichtingen moeten kunnen 
voldoen. 

Een tweede voorbeeld wordt 
gevormd door de wetsontwerpen 
betreffende de verpleegkundigen en 
de wijziging van de Wet Geneesmidde-
lenvoorziening. Met beide wetsontwer-
pen is de kwaliteit zeer wezenlijk 
gemoeid. Wil de staatssecretaris er 
voor zorgen dat deze instrumenten 
voor kwaliteitsbewaking hem niet 
door de commissie-Geelhoed of door 
de ministerraad worden ontfutseld? Ik 
wil nog eens herhalen dat hoe sterker 
de druk op de gezondheidszorg 
wordt, des te groter de noodzaak is 
om methoden en instrumenten voor 
de kwaliteitsbewaking te ontwikkelen. 

Ten slotte wil ik nog iets zeggen 
over de filosofie waarop het gezond-
heidszorgbeleid berust. Er valt een 
toenemende belangstelling waar te 
nemen voor het doel en de grenzen 
van de gezondheidszorg. Is het doel 
nog: een perfecte mate van gezond-
heid, of willen we toe naar een 
evenwicht, waarin een ieder de 
opgaven die het leven hem stelt, 
redelijk kan vervullen? Hoever willen 
we gaan met de transplantatie van 
organen en met de verlenging van het 
leven? Hoever reikt de draagkracht 
van patiënten en hun naaste omgeving 
bij het ondergaan van heel ingrijpende 
behandelingen? De staatssecretaris 
heeft over dit onderwerp een heel 
interessante adviesaanvrage aan de 
Gezondheidsraad gericht. Hopelijk 
zullen we in deze regeringsperiode 
over het aan hem uitgebrachte advies 
kunnen discussiëren. 

Ik wens de beide bewindslieden 
sterkte bij het volvoeren van de 
moeilijke taak die zij op zich hebben 
genomen. 

D 
De heer Van der Werff (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Gelukkig is in het 
nieuwe beeldmerk het woord cultuur, 
als enige overigens, heel gebleven. 
De rest is verbrokkeld en de hele 
letterzwik staat nog scheef ook. 
Symboliek waarschijnlijk voor 
fragmentatie van de werkterreinen en 
voor de vereiste balanceerkunst van 
de bewindslieden. Maar is nu zo'n 
nieuwe huisstijl niet erg duur en heeft 
het wel echt zin? 

Hoe dan ook, ik zal een enkele 
beschouwing geven, uiteraard ook 
wat brokkelig, over cultuur. Het valt 
mij op, dat wij in Nederland wel veel 
en uitvoerig spreken over de economi-
schecrisis, over crises in internationaal 
verband, maar dat de term op cultureel 
gebied nauwelijks gebezigd wordt. 
Ten onrechte! 
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Afgezien van de opmerking dat men 
zich zou moeten afvragen of in de 
genoemde gevallen het woord 'crisis' 
wel in de oorspronkelijke betekenis 
van wende- of keerpunt tot zijn recht 
komt, hangt toch om cultuurbeoefe-
ning, cultuurbevordering, cultuurparti-
cipatie en spreiding niet die sfeer van 
gedrevenheid en ontgoocheling, van 
betrokkenheid en afstandelijkheid die 
dit allesbeheersende vitale onderwerp 
alleszins rechtvaardigt en vereist. Een 
fundamenteel ingaan op het Neder-
landse culturele leven lijkt geboden. 

Zijn er voldoende leidende intellec-
tuelen en kunstenaars? Vinden ze 
voldoende weerklank? Wordt dat 
culturele leven van binnenuit bedreigd, 
bij voorbeeld door laksheid en 
onbegrip of gebrek aan creativiteit en 
inspiratie, of van buitenaf bij voorbeeld 
door isolement of een avalanche van 
andere cultuuruitingen? 

Ik heb de indruk dat de veelheid van 
uitingen en inhouden die gemakshalve 
onder de noemer 'het Nederlandse 
culturele leven' gevat wordt, zich naar 
zijn aard voortdurend bevindt in het 
spanningsveld tussen enerzijds 
cosmopolitisme en anderzijds regiona-
lisme. Het eerste aspect zal voor 
scheppende en uitvoerende topmen-
sen zeker bevrijdend en stimulerend 
zijn, zoals een paar jaar geleden 
Scapetta nog aanduidde, maar het 
tweede aspect lijkt onmisbaar om 
vrijblijvendheid en vervreemding te 
voorkomen en te doorbreken. 

Maar over de hele problematiek 
van, volgens sommigen, een in elkaar 
schrompelende, minder zich als 
maatgevend globaal verbreidende 
Europese cultuur, van een innerlijke 
verschraling, en zelfs volgens anderen 
van een ondermijning en bedreiging 
zonder weerga en in ieder geval toch 
van een verandering, hoor ik niets, 
hoewel er elders boeken vol over 
geschreven worden en symposia vol 
over gepraat worden. De verslagen 
van Mexico en van Athene geven 
eigenlijk niet de indruk dat ons land 
zich over die algemene problematiek 
erg bekommert. Ik geef toe, dat 
fanfares niet zullen helpen en dat de 
gloedvolle betogen van bij voorbeeld 
minister Lang uit Frankrijk ook bij mij 
dikwijls het onbehagen oproepen: a 
l'instar de Potemkin. 

Eind november kwamen èn leden 
van de Europese commissie èn 
ministers van cultuur van de EEG 
bijeen, als ik het goed heb, in Delphi. 
Het orakel moest uitkomst brengen. 
Natuurlijk, het daar besproken 
cultuurbeleid voor migranten, voor 

ontwikkelingssamenwerking is zeker 
van betekenis, maar is daar wel 
voldoende aandacht geschonken aan 
de werkelijke vraagstukken van de 
cultuureigen nationale of zelfs 
regionale identiteit versus deEuropese 
dito - een voortdurend spannings-
veld - en anderzijds ook van de 
Europese cultuur versus de rest van 
de wereld? 

Ik ben bovendien geneigd daarbij 
de vraag te stellen, waar en hoe de 
noodzakelijke verbinding tussen de 
landen van de 10 en de 21 landen van 
de Raad van Europa wordt gelegd, 
waarvan overigens op 24 en 25 mei 
de ministers van cultuur in Berlijn 
bijeenkomen. Blz. 145 van de memorie 
van toelichting is naar mijn mening 
op dit punt toch eigenlijk wat te vaag. 
Ik hoop, dat enige verduidelijking in 
dit stadium - het is al weer driekwart 
jaar later - mogelijk zal zijn. 

Er valt bij voorbeeld best hardop te 
constateren, dat het culturele leven in 
totalitair geleide staten ideologisch is 
gebonden, terwijl men zich in onze 
Europese, gematigd kapitalistische 
samenleving onmogelijk volledig aan 
economische spelregels en verhoudin-
gen zal kunnen onttrekken. Je houdt 
nu eenmaal op de lange duur evenmin 
een onrendabele scheepswerf op de 
been als een kunstenaar zonder enig 
publiek respons! De verhouding 
cultuur-commercie is tot op zekere 
hoogte een gegeven. 

De strijd van Amerikanen, Engelsen 
en Fransen, - de laatste twee zeker 
gesteund door hun regeringen - om 
bij voorbeeld de video- en fi lmmarkt 
is daarvan een duidelijke uiting. Ik wil 
graag in dit verband een zeer positieve 
stap van de bewindsman releveren, 
namelijk die tot de instelling van het 
Fonds voor de Nederlandse Film in 
Staatsblad 558 van 1983. Uit het debat 
in het Europese Parlement over het 
rapport van mevrouw Pruvot is het 
belang van de filmsector nog eens 
zeer duidelijk tot uiting gekomen. 

Toch, hoofdstuk 1, paragraaf 9 van 
de memorie van toelichting valt als 
aanzet tot een discussie best te 
waarderen maar laat nog erg veel 
onbesproken. Een plaatsbepaling ten 
aanzien van het verleden jaar behan-
delde pre-advies over kunst, kunstbe-
leid en administratief recht of bij 
voorbeeld ten aanzien van de vier 
modellen van mevrouw Van Baarle, of 
ten aanzien van het centrale sturings-
denkbeeld van professor Zijderveld 
zou best verhelderend kunnen zijn. De 
minister is voornemens - de heer 
Tummers heeft hieraan ook al 
gereleveerd - om naar aanleiding van 

de behandeling in de Tweede Kamer 
een soort nadere cultuuranalyse te 
geven. 

Ik hoop dat daarin de zojuist door 
mij genoemde problematiek verder en 
indringender kan worden benaderd. 
De nationale identiteit is zaak van 
vernieuwende intelligentsia en 
kunstenaars, maar zeker ook van 
belevingswaarde van nationaal 
erfgoed. Tastbaar en mediaal: 
monumenten en geschiedenisboeken 
of televisie of fi lms. 

Overmorgen spreken Nederlandse 
historici over hun zorgen ten aanzien 
van de geringe geschiedkundige 
aandacht en kennis in ons land. Waar 
Onderwijs en Wetenschappen minder 
doet of kan doen, zal het departement 
van deze bewindsman wellicht best 
compenserend kunnen optreden. De 
afdeling MMA kan hier zeker een taak 
vervullen. 

Ook of juist voor een klein land als 
het onze geldt de uitspraak van Jean 
Jaurès: Un peu d'internationalisme 
écarté de la patrie; beaucoup d'inter-
nationalisme y ramene. Anders 
gezegd: erkennen wij de wenselijkheid 
van eigen nestgeur of verliezen wij 
ons liever in totempalen en fertiliteits-
fetisjisme? 

Mijnheer de Voorzitter! Namens 
mijn fractie wil ik de bewindslieden 
graag complimenteren met de 
uitvoerige bijlage bij de begroting 
voor 1984, die een uitvoerige bron 
van informatie vormt. Ik heb er echter 
toch een vraag over. Van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, dat inmiddels 
al weer een decennium achter zich 
heeft, en van de HRWB lezen wij bij 
voorbeeld over de verschillende 
studies. Slechts een enkele keer lezen 
wij over de ministeriële reactie. Mijns 
inziens zou de presentatie aan 
systematiek en informatieve kracht 
winnen, indien bewindslieden 
telkenmale systematisch hun reactie 
en de verwerking, in negatieve of 
positieve zin, van argumenten 
voorzien, aanduiden. 

Deels vind ik dat terug in de 
uitermate belangrijke eersteling, 
namelijk in de begrotingstoelichting 
op het interdepartementaal welzijnsbe-
leid 1984. Op zichzelf is dit een knap 
werkstuk. Het is nuttig, zowel voor 
interne verduidelijking van het beleid 
als als invulling van de desiderata van 
de commissie hoofdstructuur en zeker 
ook voor presentatie en overzicht. 

Wij kunnen ons wat de voornaamste 
uitgangspunten betreft, er best mee 
verenigen: een relatief bij ombuigen 
ontzien van de culturele sector, van 
emancipatoire activiteiten en volwas-
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seneneducatie en vooral van achter-
standsgroepen. Dat laatste punt is van 
essentieel belang voor de cohesie van 
onze samenleving. Dit departement 
en deze bewindslieden hebben 
wellicht meer dan het departement en 
de minister van Sociale Zaken een 
zeer wezenlijke taak via het sociaal-cul-
turele werk in brede zin en de volks-
gezondheid, juist de 'onderkant' van 
de samenleving - het betreft zeker het 
niet geringe aantal van een miljoen 
medeburgers - in menswaardige 
omstandigheden te houden. 

In de BIW vind ik niets over sport, 
maar misschien is mij dat ontgaan. Ik 
lees hierover wel in de memorie van 
toelichting. Ik wil echtereen opmerking 
maken over blz. 149 van de memorie 
van toelichting, waar de staatssecreta-
ris doelt op het spanningsveld tussen 
KSW, sportorganisaties en gemeente-
lijke autonomieën. Ik heb goede 
grond aan te nemen dat de gemeente-
besturen en de sportbesturen een 
zucht van verlichting geslaakt hebben 
toen de brief van 26 september 
verscheen. In feite is de sportwereld 
natuurlijk, dankzij het gevoel van 
directe betrokkenheid van vele 
vrijwilligers, uitermate goed georgani-
seerd. Bovendien is deze wereld, in 
overleg met vooral de gemeentebestu-
ren, tot een zekere bestaanszekerheid 
geraakt, al valt de exploitatie van 
sportcomplexen vaak helemaal niet 
mee, vooral omdat de sportgebruikers 
grotendeels van gemeentelijke subsi-
dieregeling afhankelijk zijn. In hoeverre 
is sponsoring noodzakelijk? Ik vind de 
sportbeoefenaren zo langzamerhand 
een modern kaas- en broodvolk. Dat 
staat allemaal op hun baadjes. 

In hoeverre sponsoring op den duur 
een voldoende blijvende financiële 
basis voor de Nederlandse sport en 
de exploitatie daarvan in alle geledin-
gen en soorten betekent, hangt mijns 
inziens van te veel factoren af, zoals 
economie, publieke belangstelling, 
andere reclame-opties, media-
kanalen, enzovoorts. 

Terecht is de taak van de rijksover-
heid in dezen niet veel omvattend. 
Toch is het goed dat de bewindsman 
een wakend oog in het zeil houdt, 
vooral als de dames en heren topspor-
ters en organisatiebesturen slaags 
geraken. Dat deze wel eens botsen, 
zal degenen die de verschillen in 
vitaliteit, temperament en streefdoelen 
van beide categorieën kent, niet 
kunnen verbazen. 

Het vandalisme dat sommige 
evenementen ontsiert - ik roep 

overigens in herinnering dat wij een 
dozijn jaar geleden hierover ook al 
uitvoerig hebben gesproken met 
mevrouw Klompé en de toenmalige 
minister van Justitie - dient toch met 
kracht bestreden te worden. Het 
maakt immers inbreuk op het genoe-
gen van anderen, werkt als zodanig 
verwilderend, bezorgt ons land 
negatieve publiciteit, het kost de 
gemeenschap erg veel geld en het 
geeft veel ongemak. Kan men al die 
onkosten langs civiel-rechtelijke weg 
via een kostenverhaal enigszins 
inperken? Dat presenteren van de 
rekening zou ook op het vandalisme 
wel eens een domper kunnen zetten. 
De bewindslieden moeten overigens 
niet wanhopen, ook het 'bekkensnij-
den' op zaterdagavond is ten slotte de 
kop ingedrukt. 

Over de KSW wil ik het volgende 
opmerken. Onlangs is deze wet door 
mevrouw Van Vleuten en de heer 
Kuipers aangeduid als een symbool 
van verloren politieke voorkeuren. 
Overigens is dit een zeer belangrijke 
dialoog, vooral in verband met de 
gevolgtrekkingen in het Welzijnsblad 
van januari, dat welzijn te veel 
uiteenlopende betekenissen kent een 
een te groot aantal pretenties heeft, 
waardoor de term politiek uiteindelijk 
niet bruikbaar is. 

Ziet de bewindsman dit ook zo? Als 
tweede vraag: aan de intenties van de 
KSW zullen wi j toch ookin detoekomst 
niet geheel kunnen voorbijgaan? 

Onze fractie kan best vrede hebben 
met een niet verdere voortzetting en 
niet doorzetten van de KSW en de 
verdere uitvoerende wetgeving. Het 
tot stand komen was eigenlijk al te 
langdurig, te moeizaam en te artificieel, 
ondanks de ten slotte verworven 
instemming van de Staten-Generaal. 

Wij verwachten wel - dit betreft de 
zuiverheid van procedure - dat de 
minister de KSW die toch in het 
Staatsblad is verschenen, aan de 
Staten-Generaal ter intrekking zal 
voorleggen. Anders is het wat slordig. 
Inhoudelijk dringt de consequentie 
zich op dat dan het voortbestaan en 
het initiëren van sectorwetgeving 
onontkoombaar lijken. 

Ik heb zojuist geconstateerd dat de 
bewindslieden onzes inziens terecht 
de cultuursector bij de noodzakelijke 
ombuigingen zoveel mogelijk ontzien. 
In feite hangt die sector echter voor 
een groot deel van zijn middelen 
meer af van de gemeenten dan van 
het Rijk. Juist nu pogingen gedaan 
worden om tot een duidelijker 
taakafbakening te geraken, bij voor-
beeld bij de podiumkunsten, voorzie 
ik daardoor een extra knelpunt. 

De kortingen op het Gemeentefonds 
blijven immers bestaan; en ook de 
nieuwe Financiële-Verhoudingswet 
die ingevoerd is, betekent dat gemeen-
tebesturen het veelal extra zuinig aan 
moeten doen. Blijkt dit ook uit het 
gevoerde overleg? Tegen de bewinds-
lieden wil ik zeggen dat zij in ieder 
geval moeten voorkomen dat het 
geen afschuiven en elkaar slim en 
handig toespelen van de zwarte piet 
wordt. Dittast namelijk de kwaliteitspo-
sitie van alle betrokken overheden 
aan. Bovendien worden dan toch de 
instellingen en de betrokkenen de 
dupe, en daarmee de cultuur zelf. 

Voor 1984 beschikt de bewindsman 
over een kleine 25 miljoen voor 
beeldende kunst, mede ten gevolge 
van de aanvullingen van medio 
december. Hoe staat het daar nu 
mee? Er waren - dit is op zichzelf niet 
zo gek - nogal wat op individuen of 
projecten gerichte voornemens bij. De 
moeilijkheid is dan altijd hoe je het 
geld krijgt bij de geschiktste vrouw of 
man, hoe het project omschreven 
moet worden en of niet te veel tijd 
verloren gaat met het openbaar 
maken, het inschrijven van gegadig-
den, het selecteren, het begeleiden 
van de uitvoering enzovoort. 

Ik acht het zeer juist dat de bewinds-
man een limiet van 7% voor overhead-
kosten heeft ingesteld. Ik vind het 
echter nog belangrijker dat de 
voorgenomen werkwijze wellicht de 
relatie kunstenaar-samenleving 
opnieuw onder de aandacht brengt en 
verinnigt. 

De fractie heeft een aantal vragen 
over het behoud van het erfgoed en 
over de toekomst van het monumen-
tenbeleid. Ik formuleer deze echter 
niet in de verwachting dat wij morgen 
in de Pieterskerk het antwoord horen. 
Ik ben echter wel voornemens 
eventueel in tweede instantie op dat 
antwoord terug te komen. 

Ik kom op een punt waarvoor ik in 
het verleden al aandacht heb gevraagd. 
Vorige week bepaalde de president 
van de Haarlemse rechtbank dat 
ontduiking van de verticale prijsbin-
ding, dat wil zeggen de vastgestelde 
winkelprijs voor boeken, slechts dan 
toegestaan kan worden en moet 
worden op grond van de Luxemburgse 
EG-uitspraken, wanneer de identiteit 
van de buitenlandse leverancier 
bekend gemaakt wordt, kortom als de 
buitenlandse leverancier werkelijk 
bestaat. Dit is een succesje voor de 
VBBB. 

Het is bekend datvia dezogenaamde 
U-bocht de pseudo-import tot plotse-
linge prijsverlagingen van kortgeleden 
verschenen boeken kan leiden. 
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Boeken worden zo van wit zwart 
gemaakt. Nu wordt wel gezegd dat je 
de concurrentie niet mag uitschakelen 
en dat dit niet in het belang van de 
consument is. Ik ken echter maar één 
geval waarin het ene boek werkelijk 
de concurrent van het andere boek is. 

Dat is namelijkwanneer hetoneigen-
lijk gebruikt wordt als wandversiering, 
als behang. Dan gaat het per meter en 
gaat het om leren, perkamenten of 
linnen banden. Ik wil nog een zekere 
concurrentiestrijd aanvaarden tussen 
encyclopedieën, tussen de brei- en 
kookboeken, alhoewel ook daar 
natuurlijk de formule, de filosofie van 
de samenstelling, net als bij school-
en handboeken wel degelijk een 
typerend en maatgevend element 
vormt. 

Maar Courts Mahler en de . 
Bouquetreeks vertonen al verscheiden-
heid, alhoewel ik dat soms niet 
ontdekken kan. Stompie of heer 
Bommel, Kuifje of Asterix, ze zijn 
anders en ieder heeft zijn eigen 
lezerskring. Laten wij eerlijk zijn; ik 
koop geen Hermans als ik een 
voorkeur voor Vasalis heb. De 
onderlinge concurrentie van boeken is 
onzin. 

Wat geen onzin is, is de desastre in 
onder andere Frankrijk in de jaren 
1979, 1980, 1981 en nu nog in Zweden 
toen daar de verticale prijsbinding 
werd losgelaten. Goede kwaliteits-
boekhandelaren gingen over de kop 
en de uitgeversfondsen verschraalden. 
Beide categorieën zijn dus gezamenlijk 
gebaat bij een vaste prijs. De boeken-
markt moet zijn evenwicht, zijn 
equilibrium behouden. Dat is nationaal 
en Vlaams belang. Het is dus ook nog 
een taaluniebelang. De koper van 
boeken wordt daarmee het breedst 
mogelijke scala van boeken van zijn of 
haar gading gewaarborgd. Als men 
het zo nodig bij verschijnen moet 
kopen, moet men misschien wat meer 
betalen en als men een paar jaar 
wacht, zijn de boeken allemaal op de 
vrije markt toch lager in prijs. 

Ik kom nu toe aan de Unesco. Ik wil 
op de beantwoording van vraag 235 
iets dieper ingaan. Allereerst consta-
teer ik dat de Unesco in de beginjaren 
van zijn bestaan, kort na de tweede 
wereldoorlog, grote verdiensten heeft 
gehad en zijn globale bestaansmoge-
lijkheden en erkenning terecht 
verworven. Met Julian Huxley aan het 
hoofd werden contacten met de 
werkelijk creatieve, wetenschappelijke 
en artistieke wereldtopmensen 
gelegd. 

Maar het vitium originis zat erin; 
men had in schijnwijsheid de politiek 
willen uitbannen door het bestuur niet 
via de politiek te doen samenstellen. 
De volgende generatie stafleden, 
vooral onder leiding van M'Bow, de 
Senegalees, haalde zelf de politiek 
binnen. 

Wij denken dat de regeringen meer 
zeggenschap op zich zullen moeten 
nemen, wil de op zichzelf goede 
formule van de Unesco het voortbe-
staan mogelijk maken. Wat mij 
betreft, had de bewindsman op 2 
november jongstleden best wat 
hardere taal mogen uitspreken. 

Ik vind wel dat ten aanzien van de 
financiën een mengvorm gevonden 
moet worden. De Verenigde Staten en 
de Westeuropese staten storten 
zonder clausulering hun bijdrage. De 
Russische bijdrage mag echter 
uitsluitend aan Russische projecten 
besteed worden, zelfs in Afghanistan, 
waarmee de Unesco zich in feite 
medeplichtig maakt aan de bezetting 
en onderdrukking aldaar. 

Mijns inziens zal de minister er in 
ieder geval naar moeten streven dat 
50% van alle door iedere staat 
ingebrachte gelden voor eigen 
projecten van de betalers besteed 
moeten worden, zodat anderzijds de 
USSR 50% in de gemene middelen 
zal moeten storten, zonder daarover 
verder zeggenschap te hebben. 

Voorts lijkt misschien een wisseling 
van directeur-generaal heilzaam. 
M'Bow is immers de man van de 
nieuwe internationale informatieorde. 
Dat concept lijkt mij volledig geënt op 
het ministerie van de Waarheid waar 
Winston Smith werkte. 

Democratische staten kunnen en 
mogen niet meewerken aan het 
primaat van de ideologische leugen, 
van de staatsbeheersing van het 
collectivum waar het niet meer gaat 
om het streven naar waarheidsgetrou-
we weergave, maar om politiek 
correcte weergave van heden en 
verleden. Wij willen toch nu in 1984 
niet bereiken dat Orwell alsnog 
gelijk krijgt! 

D 
De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In het begin van de 
toelichting op de begroting lees ik, dat 
het departement van WVC zich de 
zorg aantrekt voor de kwetsbaren en 
het kwetsbare in de samenleving. Ik 
wil het nu vooral hebben over de zorg 
voor de kwetsers, want de cultuur en 
in het bijzonder de kunst is het mij 
toegemeten terrein. Het is een 

weerbarstig terrein dat zich maar 
moeilijk voegt in de keurige kavels van 
welzijn en zorg. De moeilijkheden 
waarmee de verkaveling gepaard gaat, 
worden vooral duidelijk in de zeer 
algemene en overkoepelende gedeelten 
in het begin van de toelichting, bij 
voorbeeld in de volgende zin op blz. 6: 

'In de beoefening en het genieten 
van kunst en cultuur ligt een unieke 
mogelijkheid voor mensen om elkaar 
te ontmoeten, evenals in sport, spel 
en recreatie en deze verdient daarom 
bijzondere aandacht in het beleid'; 
een lastige zin. 

Wat verdient nu precies bijzondere 
aandacht in het beleid? Een mogelijk-
heid blijkbaar en wel een unieke 
mogelijkheid. Een mogelijkheid 
waartoe? Om elkaar te ontmoeten! 
Daar heeft de overheid bijzondere 
aandacht voor. Dat is begrijpelijk, 
want het is blijkbaar de enige moge-
lijkheid. 'Uniek', staat er, hoewel 
sport, spel en recreatie ook mogelijk-
heden zijn. Ook uniek! Misschien zijn 
er nog wel meer mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten. Wat denkt men 
bij voorbeeld van het openbaar 
vervoer? 

In het gebruik maken en genieten 
van het openbaar vervoer ligt een 
unieke mogelijkheid voor mensen om 
elkaar te ontmoeten, evenals in sport, 
spel, recreatie, kunst en cultuur en 
déze verdient daarom bijzondere 
aandacht in het beleid! Echo's van 
Boormans' Wereldtijdschrift, mijnheer 
de Voorzitter. Deze zin klinkt eigenlijk 
nog beter, want is al dat geschrijf en 
geschilder en gelees en bezonken 
gekijk niet juist slecht voor het grote 
ontmoeten waar het beleid zo'n 
bijzondere aandacht voor heeft? 

Ik haast mij te verklaren, dat er 
verderop in de toelichting ook heel 
verstandige dingen over kunst en 
cultuur staan, als je eerst de houtwol 
eraf haalt. Als de minister specialistisch 
bezig is, weet hij heus wel waar het 
om gaat. Waar ik mij ongerust over 
maak, is dat hij zich onzeker betoont 
waar het erom gaat die specialistische 
eindjes aan elkaar te knopen. Op dat 
algemene niveau vrees ik dat het 
bijzondere - laat ik het woord 'unieke' 
nu maar even wegens overbelasting 
rust gunnen - karakter van cultuur en 
kunst en het daarbij passende beleid 
niet goed uit de verf zijn gekomen. 
In een tijd van bezuinigingen - dat is 
duidelijk - brengt dit risico's met zich. 

Cultuur is het terrein waarop de 
macht van het getal geen wet is, juist 
niet voor democraten. Dat geldt voor 
onderwijs en wetenschappen, het 
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geldt ook voor kunsten. Kwaliteit 
speelt een rol, ook al is niet altijd even 
objectief en probleemloos vast te 
stellen wat dat is. 

Zoals overal waar kwaliteit een rol 
speelt, ontstaan er door verschillen in 
aanleg, in inzet, in belangstelling, 
elites. Dat is niet erg, zolang die elites 
maar open zijn, en niet voor velen 
afgesloten door barrières van geld of 
afkomst. Het open houden van die 
elites, dat is overheidsbeleid; niet het 
afbreken, of - een vreselijk woord -
het afbouwen ervan vanuit een 
misplaatste overtuiging dat ook hier 
de meeste stemmen zouden gelden. 
Bovendien - ik zei het in het begin al -
kunst kwetst. 

Er is een tijd geweest dat kunst het 
middel bij uitstek was om heersers in 
een fraai daglicht te stellen en zo 
naakte macht om te zetten in gezag. 
Toen was de kunst nog echt de kleren 
van de keizer. Die tijd is voorbij. 
Moderne kunst staat uiterst kritisch 
tegenover de gevestigde orde, of 
staat er met de rug naar toe. 

Kunst morrelt aan de bestaande 
patronen. Ook de minister vindt dat 
terecht, want hij stelt het tegenover 
de massacultuur die die patronen juist 
bevestigt. Het kunstenbeleid is dus 
niet alleen minderhedenbeleid; het is 
een beleid voor een irritante minder-
heid die er een eer in stelt de hand te 
bijten die haar voedt, en dat is mooi. 
Dat is zelfs de trots van onze demo-
cratie, maar het is wel nodig dat wij 
weten waarom wij dat doen. Het gaat 
dus om wat meer dan elkaar te 
ontmoeten. 

Cultuur laat zich niet leiden; het is 
de overheid ook niet geraden dat te 
proberen. Vrijheid is het uitgangspunt, 
ook economisch. Veel en soms 
voortreffelijke kunst vindt haar weg 
op de markt. Bij de literatuur is dat 
zelfs de normale situatie. Dat komt 
omdat de belangstelling voor kunst 
nu ook weer niet zo gering is; de 
mensen zijn wel eerder geneigd naar 
het goedkope substituut van de 
ingeblikte kunst te grijpen via beeld-
buis, plaat en videoband dan naar het 
duurdere, originele produkt. 

Voorzitter: Feij 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag de minister om bij 
zijn loffelijke streven om de ingeblikte 
kunst te propageren, rekening te 
houden met het feit dat de kunst in 
het wild daardoor nog kwetsbaarder 
kan worden en dus extra steun nodig 
zal hebben. 

Maar de markt in het algemeen - ik 
reken sponsoring daar dan even bij -
is ook een manier waarop de macht 
van het getal zich kenbaar maakt. Er is 
dus een aanvulling nodig. Voor die 
aanvulling moet de overheid 
zorgen, geholpen door deskundigen 
die de noodzakelijke kwaliteitskeuzen 
maken. Dat klinkt heel simpel, maar 
daarover duiken telkens weer misver-
standen op. Dat is ook weer niet zo 
vreemd, want de politiek gehoorzaamt 
op een andere manier ook aan de wet 
van het getal en zal dus vaak geneigd 
zijn, net als de markt, hoera te roepen 
voor wat de meesten mooi vinden. 
Daartegen helpt alleen een helder 
inzicht in de eigenaardige taak die de 
overheid op het gebied van de cultuur 
heeft. 

Hoe ziet in het licht van deze criteria 
het cultuurbeleid van de overheid er 
nu uit? Bij het kunstenbeleid houdt de 
minister over het algemeen aardig 
stand, al zou ik meer fiducie hebben 
in het blijvende karakter van die 
standvastigheid, als hij wat duidelijker 
was over de reden daarvan. Maar, 
links en rechts van die kunsten is zijn 
front een rokende krater, het media-
beleid aan de ene kant en de bibliothe-
ken aan de andere kant. 

Na de vele woorden aan de overkant, 
zeg ik heel in het ko'rt iets over het 
mediabeleid. De kruitdamp is opge-
trokken; het verzakte bestel kan nog 
heel even mee. Ooit was dat een heel 
aardig bestel. Het gaf een mooie 
oplossing voor de verdeling van de 
spreektijd op het nationale spreekge-
stoelte; niet te koop voor de machtig-
ste, niet bedisseld door de staat, maar 
verdeeld over de zuilen waarin wij 
ons destijds zo handig en stabiel 
hadden gerangschikt. 

De maatschappelijke ontwikkeling 
heeft die zuilen uitgehold, zodat het 
systeem in feite alleen nog maar de 
macht van de markt weerspiegelt. De 
technische ontwikkelingen hebben de 
schaarste opgeheven, de schaarste 
waarom het gehele bestel begonnen 
was. De minister heeft in zijn media-
nota wel alle aandacht gehad voor de 
positie van de verschillende gevestig-
de machten en belangen, maar 
daardoor naar onze mening veel te 
weinig voor die grotere maatschappe-
lijke en technische ontwikkelingen. 
Dat heeft ernstige gevolgen. 

In de eerste plaats gaat er in het 
stutten van de bouwval zoveel 
energie zitten, dat waarden die 
werkelijk beschermd moeten worden, 
rustig verder worden uitgehold. Acht 
totaalprogramma's met acht maal 
cultuur voor dezelfde miljoenen en 

een gekortwiekte NOS, daar komt het 
met nauwelijks enige overdrijving op 
neer. 

In de tweede plaats blijven er 
technische en ook economische 
ontwikkelingskansen liggen tot een 
ander ze oppakt. Er moet bij voorbeeld 
volgens ons zo snel mogelijk echte 
kiestelevisie komen, geëxploiteerd 
zoals dat nu ongeveer bij de uitgever 
geschiedt. Technisch kan dat al, maar 
het is dan wel nodig dat er vanaf nu 
geen kabel meer de grond in gaat die 
daartoe niet de mogelijkheid geeft. 
Mijn concrete vraag aan de minister is 
of hij dat wil bevorderen. Daarnaast 
moet er een niet commerciële natio-
nale omroep komen met een sterke 
NOS, naast omroepverenigingen die 
hun kans niet meer krijgen op getal 
maar op karakter. Ik wil hier niet 
uitvoerig ingaan op de oplossing die 
ons voor ogen staat; binnenkort wil 
mijn fractie daar anderszins nog 
aandacht voor vragen. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de bibliotheken. Ik heb daarover 
schriftelijk vragen gesteld en daarop 
een nogal laconiek antwoord gekre-
gen. Geeft de reactie van de gemeen-
ten u nou niet te denken, zo vroeg ik 
aan de minister als die gaan bijpassen 
terwijl het geld hun nu niet bepaald 
op de rug groeit? Is dat voor u dan 
geen reden om nog eens achter uw 
oor te krabben? Als de gemeenten bij 
willen passen, moeten zij dat zelf 
weten, was het antwoord van de 
minister. Ja, dat weet ik; dat heb ik er 
in mijn vraag vooral bij gezegd, maar 
daar gaat het natuurlijk niet om. 
Daarom vraag ik het nog maar eens, 
terwijl ik de minister in de ogen kan 
kijken. Voelt u niet dat u te ver bent 
gegaan? 

Ik vraag niet of de minister in het 
openbaar spijt wil betuigen; dat is wat 
veel gevraagd. Maar misschien zou in 
zijn antwoord iets meer door kunnen 
klinken van niet alleen begrip voor de 
situatie, maar ook van een zekere 
bereidheid om in volgende jaren iets 
met dat begrip te doen. 

Ik blijf nog even bij de boeken, want 
het rapport van de commissie leenrecht 
is uit. De minister heeft mij al laten 
weten dat hij hierover pas wil spreken, 
als het in het kabinet is geweest, en 
dat kan nog niet gebeurd zijn. Dat is 
misschien wel het geval, als de 
minister zijn antwoord geeft. In dat 
geval nodig ik hem graag uit ons van 
zijn gedachten daarover deelgenoot te 
maken. Zo niet, dan hoop ik, dat hij 
mijn opmerkingen als steentjes voor 
de boeg wil beschouwen. 
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In het algemeen is mijn fractie 
verheugd over de conclusies van de 
commissie, voor zover wij die uit de 
krant hebben kunnen opmaken. 
Natuurlijk blijven er vragen ten 
aanzien van de financiering en vooral 
de verdeling ervan. Die arme bibliothe-
ken weer. Maar het vreemdste vond 
ik, dat de aftopping die voor schrijvers 
geldt, niet voor uitgevers zou gelden. 
Als argument wordt aangevoerd, dat 
uitgevers hun moeilijk verkopende 
schrijvers intern kunnen subsidiëren. 
Jawel, dat kunnen ze, en sommigen 
doen het ook, maar anderen doen het 
niet. En het niet doen biedt voordelen. 
Dat kan, dunkt mij, nauwelijks de 
bedoeling zijn. 

Als er toch afgetopt wordt - en er 
wordt wat afgetobd - dan voor 
iedereen, zou ik zeggen. Welke 
schrijvers nu wel of niet onder de 
regeling vallen en hoe vertalers 
eronder vallen, blijft mij nog duister, 
maar ik wil de minister vast aandacht 
vragen voor de positie van een 
Vlaamse schrijver die in België woont, 
maar voornamelijk in Nederland 
wordt gelezen. Mag die straks mee-
doen? Ik hoop van wel, maar ik ga er 
nu vanuit, dat ik geen huid aan het 
verdelen ben, terwijl de beer straks 
door het kabinet weer het bos wordt 
ingestuurd. 

Ik ben blij, dat de minister zo 
duidelijk heeft bevestigd, dat hij een 
wettelijke regeling voor een vaste 
boekenprijs nastreeft. Blijft de vraag 
- zeker na de bewogen en weldoor-
dachte woorden van de heer Van der 
Werff - hoelang het gaat duren. Hoe 
groot schat de minister de schade, die 
in de tussentijd al is aangericht? 

Mijn tijd raakt op. Ik spring dus 
zwierig over veel kunsten heen - er 
zijn er teveel voor één achternamiddag 
- e n eindig in het buitenland. Voortaan 
verkopen wij kaas met oude meesters, 
als ik de talrijke woorden, die aan het 
onderwerp zijn gewijd, zo mag 
samenvatten. Ik heb daar geen 
bezwaar tegen. Ik hoop, dat wij er veel 
kaas mee verkopen. Wel denk ik met 
respect voor onze diplomatieke 
dienst, dat daar meer kaaskenners 
dan kunstkenners onder schuilen. 

Ik weet, dat men in die kringen heel 
afwijzend staat tegenover meer 
specialisten, maar wat meer culturele 
bijscholing voor onze generalisten in 
de buitenlandse dienst zou wellicht 
geen kwaad kunnen. Kan de minister 
er iets toe bijdragen? Misschien zou 
hij voor mensen, die zoveel in het 
buitenland zijn, kunnen uitleggen, wat 

precies onze eigen culturele identiteit 
is. Ik kom dan graag luisteren. 

Volgens mij zijn wij de Japanners 
van Europa: wij halen alles overal 
vandaan, in cultureel opzicht, en wij 
hebben daar een mooi, een beetje 
lomp, maar toch heel karakteristiek 
eksternest voor gemaakt. Niet dat wij 
stelen, maar gedachten zijn al gauw 
vrij, als je ze iets anders aankleedt. 
Dat is trouwens best iets om uit te 
dragen: cultuurgoed is niet iets om op 
te gaan zitten als een draak op de 
goudschat, maar iets, waar je door 
uitruil beter van kunt worden. 

Tot mijn genoegen heb ik gezien, 
dat een oud stokpaardje van mij in 
beweging is geraakt, namelijk het 
culturele aspect van de ontwikkelings-
samenwerking. Ik lees in de toelichting 
iets over workshops, en ik zou 
daarover graag wat meer willen 
horen. 

In dit verband nog een algemene 
opmerking. Cultuur heeft een statisch 
element: behoud, erfgoed, identiteit, 
continuïteit. Maar er is ook een 
dynamisch aspect: zingeving aan het 
bestaan in een chaos van verandering. 

In de Derde wereld blijkt dat op een 
heel dramatische manier. Enerzijds is 
er een desastreus verval van de 
traditionele cultuur sinds de kunste-
naars er niet meer voor de goden, 
maar voor de toeristen werken. Aan 
de andere kant ontstaan er, midden in 
die rommelige mengcultuur van de 
tropische armoesteden tussen de 
verwaterde traditie aan de ene kant en 
de afval van de Westerse massacultuur 
aan de andere kant, nieuwe uiterst 
vitale kunstvormen, die de mensen 
moed en zelfbewustzijn teruggeven, 
en soms zelfs de wereld veroveren. 

Reggae in Jamaica, de Haïtiaanse 
schilderkunst, om enkele voorbeelden 
te geven, waarmee ik zelf vertrouwd 
ben. Ik denk dat juist in die ontwikkeling 
van nieuwe kunstvormen mogelijkhe-
den liggen tot samenwerking, geen 
ontwikkelingssteun, maar samenwer-
king. Wij zullen er vast weer ten 
minste evenzeer van profiteren. 
Eksters zijn heel culturele dieren. 

De Voorzitter: U hebt enkele minuten 
van de spreektijd van mevrouw 
Tiesinga genomen. Ik hoop, dat zij 
daardoor niet in de problemen komt. 

D 
Mevrouw Tiesinga-Autsema (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Aan het begin 
van mijn bijdrage wil ik beide bewinds-
lieden danken voor hun reactie op 
mijn vragen, die ik namens onze 
fractie tijdens de schriftelijke voorbe-
handeling heb gesteld. 

Ik wil enkele opmerkingen maken 
over de uitgangspunten van het 
beleid. Wij zijn de minister erkentelijk 
voor de ruiterlijke wijze, waarop hij 
toegeeft dat het met de omvang en de 
detaillering van de memorie van 
toelichting bij de begroting 1984 
zodanig uit de hand is gelopen, dat 
het lijkt dat het streven erop is gericht 
een jaarlijkse aanvulling op de 
verzamelde welzijnswerken te publice-
ren. Wij waarderen de toezegging, dat 
de memorie bij de begroting voor 
1985 aanmerkelijk compacter zal zijn 
hetgeen leesbaarheid en hanteerbaar-
ten goede zal komen. 

De inhoud van het interview van de 
heren Gijsbersen Hendrik, de komende 
en gaande directeur-generaal van het 
ministerie van WVC, in NRC Handels-
blad van 20 december jongstleden, 
waarin min of meer wordt afgerekend 
met de participatiedemocratie en de 
decentralisatie, kan de minister niet 
zijn ontgaan. Het bevat naar onze 
mening wel degelijk strijdige elemen-
ten met het uitgangspunt van beleid 
om mensen in staat te stellen verant-
woordelijkheid te dragen voor eigen 
en eikaars welzijn en gezondheid. 

Mag ik uit het negatieve antwoord 
- ik wil dus de zaak duidelijk positief 
ombuigen - op vraag 12 hierover, in 
combinatie met het antwoord op 
vraag 14 opmaken dat er binnenkort 
een algemene democratiseringswet 
komt? Zo ja, wanneer kunnen wij op 
de indiening daarvan dan rekenen? 

Naar aanleiding van de vraag of de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
burger niet slecht wordt gediend door 
het zo lang uitblijven van de invoering 
van de abortuswetgeving en het 
uitblijven van een wettelijke regeling 
inzake euthanasie, doet de minister 
een belangrijke mededeling, die 
indhoudt dat in de komende weken 
een algemene maatregel van bestuur 
gereed zal komen, die onder meer de 
inwerkingtreding van de wet afbreking 
zwangerschap regelt en dat de wet 
zelf in de zomer van 1984 in werking 
zal treden. Dat is in elk geval iets. 

Met een wettelijke regeling inzake 
euthanasie is het van regeringswege 
slechter gesteld, nu de staatscommis-
sie niet eerder dan aan het einde van 
dit jaar advies zal uitbrengen. Wij zijn 
dan ook zeer blij met het door mijn 
collega mevrouw Wessel-Tuinstra 
ingediende wetsvoorstel inzake 
euthanasie, dat in een situatie van 
grote rechtsonzekerheid waarborgen 
wil scheppen voor een verantwoorde 
hulpverlening. 

De ongecoördineerde aanslagen 
- wij blijven deze zo noemen; ik kom 
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daarop nog terug - die vanuit verschil-
lende departementen worden verricht 
op zeer kwetsbare groepen, zoals 
bejaarden, gehandicapten, jeugdigen 
en zelfstandige kunstenaars, achten 
wij niet in overeenstemming met de 
bescherming van de zwaksten in onze 
samenleving, hetgeen de minister tot 
derde hoofdlijn van zijn beleid heeft 
gemaakt. De coördinerende bewinds-
man welzijnsbeleid blijkt bovendien 
niet in staat, een overzicht te geven 
van de gecumuleerde financiële 
gevolgen die de rijksbegroting 1984 in 
petto heeft voor deze groepen. Er zou 
dan geen sprake zijn van ongecoördi-
neerde aanslagen? Hoe maakt de 
minister waar, dat de overheid 
voorwaardenschepper is voor een 
voor iedereen menswaardig bestaan, 
als er geen inzicht bestaat in het totaal 
van aanslagen, die de basis onder een 
menswaardig bestaan dreigen weg te 
slaan? 

Samen met onderwijs en huisvesting 
zijn welzijnsvoorzieningen immers de 
basis van onze democratische 
samenleving. Voor mijn fractie is dat 
niet goed verteerbaar, voor een 
coördinerend minister welzijnsbeleid 
een beschamende en ernstige zaak, 
die ook het coördinerend minister-
schap tot een farce maakt. 

Daarom stel ik de volgende vraag. 
Is de minister bereid, bij de eerstvol-
gende interdepartementale begrotings-
toelichting welzijnsbeleid voor deze 
vier groepen: kunstenaars, gehandi-
capten, bejaarden en jeugdige 
werklozen een overzicht te verschaffen 
van de positieve en negatieve gevol-
gen van maatregelen van de onder-
scheidene welzijnsdepartementen, 
waaraan hij tevens een kwalitatief 
oordeel verbindt? 

Het links en rechts snoeien op 
welzijnsvoorzieningen stelt ook 
gemeenten voor grote problemen en 
maakt het voor deze moeilijk een 
eigen beleid van enige consistentie te 
voeren. Wij vragen de minister dan 
ook om, in samenwerking met zijn 
collega van Binnenlandse Zaken, in de 
eerstvolgende interdepartementale 
begrotingstoelichting welzijnsbeleid 
tevens een overzicht op te nemen, dat 
de positieve en negatieve gevolgen 
van de begrotingen van de welzijns-
vakdepartementen voor de lagere 
overheden op een rijtje zet. 

Er is vooralsnog geen overeenstem-
ming tussen kabinet en Tweede 
Kabinet over de ontwikkeling op het 
terrein van de wetgeving inzake 
welzijn, volksgezondheid en cultuur. 

Wij zijn niet zo ondersteboven van het 
afblazen van de KSW. Wij waren 
indertijd van harte mede-indieners 
van de motie-Van Dalen c.s. die bij de 
behandeling van de wet in dit huis 
aan de orde kwam. Zij vormde als het 
ware een voorwaarde voor het 
aannemen van de KSW. Niettemin 
hebben wij zorg over de decentralisatie 
bij de huidige beleidswijzigingen. Er 
worden alweer op volle toeren 
papieren oorlogen uitgevochten, 
ideologische stellingen betrokken en 
strategische posities ingenomen. 

Mag D'66 dan nooit zo warm zijn 
gelopen voor de KSW zelf, dat gold 
wèl voor de realisering van de 
doelstellingen: harmonisatie, decen-
tralisatie, samenhang, planning en 
democratisering. De harmonisatie is 
niet tot stand gekomen, de decentrali-
satie gaat gebukt onder de groeiende 
behoefte van dit kabinet aan centrale 
sturing, de samenhang is zoek, 
gemeenten en provincies hebben 
gepland tot ze omvielen en over 
democratisering worden door hoge 
ambtenaren grapjes gemaakt. De 
noodzaak van een samenhangend 
gedemocratiseerd welzijnsbeleid met 
perspectieven voor de langere termijn 
is echter duidelijker dan ooit te voren. 
De minister zal dit ongetwijfeld 
onderschrijven. 

Toch wordt er ons inziens veel te 
weinig gediscussieerd over de vraag, 
wat vandaag de dag nu eigenlijk 
welzijnsbeleid moet zijn. Wij zijn 
alsmaar aan het plussen en minnen 
over bestuursstructuren en dat doen 
we jaar in jaar uit. Het huidige 
welzijnsbeleid is verengd tot WVC-be-
leid. Een brede visie ontbreekt. 

In dit verband wijs ik nog graag 
eens op de doelstellingen van het 
welzijnsbeleid, die de WRR in zijn 
rapport 'Herwaardering van welzijns-
beleid' van 1982 aanvoerde: sociale 
gelijkheid, sociale integratie en 
sociale stabiliteit. Daarmee wordt de 
mijns inziens onmisbare relatie 
gelegd tussen welzijnsbeleid en 
sociale politiek in het algemeen. 

Het terrein na de UCV van 12 maart 
1984 overziend, zie ik een aantal 
opties. De minister wil komen tot een 
algemene regelgeving op het welzijns-
terrein, de financiën wil hij via het 
Gemeentefonds laten verlopen maar 
tegelijkertijd maakt hij zich sterk voor 
een sturend centralistisch welzijnsbe-
leid. 

De meerderheid van de Tweede 
Kamer heeft duidelijk te kennen 
gegeven, in plaats van de KSW een 
welzijnswet te willen, zij het in een 
vorm, die ook weer decentralisatie 

onder voorwaarden inhoudt. Dan 
hangt er nog altijd een wet algemene 
bepalingen boven de markt; de 
Harmonisatieraad voor het Welzijnsbe-
leid is hiervoor geporteerd. Op die 
manier zou er inderdaad nog iets te 
redden zijn van de samenhang in het 
beleid en van het coördinerend 
ministerschap. 

Hoe denkt de minister overigens 
over het samenvoegen van alle 
rijksbijdrageregelingen tot één brede 
doeluitkering? Dit biedt het voordeel 
dat de vereveningsproblematiek 
wordt omzeild, aansluitend op wat er 
in de proefgemeenten en de nieuwe 
regio-gemeenten gebeurt. 

Wij merken overigens op dat bij de 
afweging van de mogelijkheden de 
vraag hoe breed de zorgwet gaat 
worden van het grootste belang is. 
Waartoe heeft het overleg, dat de 
minister in begin april met de organi-
saties van het sociaal-culturele werk 
heeft gevoerd, geleid? 

Vervolgens kom ik bij het overgangs-
terrein tussen welzijn en volksgezond-
heid, dat van de zorg. Er moet een 
zorgwet komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mogen wij 
ervan uitgaan, dat bij deze zorgwet in 
elk geval de rigide centralistische 
tendensen, die de WVG kent, achter-
wege zullen blijven en dat lering zal 
worden getrokken uit de ervaringen, 
die bij voorbeeld met betrekking tot 
het ambulancevervoer hebben 
bewezen hoe nadelig het is om 
inhoudelijke afspraken te maken 
zonder dat vooraf duidelijk financiële 
voorwaarden zijn overeengekomen? 

De zorgwet mag geen gewijzigde 
versie van de WVG worden. Ons 
inziens moet het een smalle wet 
worden waardoor ook gemeenten 
bepaalde verantwoordelijkheden voor 
de volksgezondheid kunnen dragen. 
Er moet een definitieve oplossing 
worden gevonden voor de afstem-
mingsproblemen betreffende planning 
en financiering, waarbij ons inziens de 
financiering de planning moet volgen 
en niet andersom. 

Er is wat betreft de zorgwet behoefte 
aan goede financiële kaders, die 
maken dat de verantwoordelijkheid 
van de gemeenten zich niet beperkt 
tot een invuloefening. Wij voelen 
daarom veel voor het derde model 
dat de VNG de staatssecretaris in haar 
brief van2 maart 1984 heeft aangereikt. 
Wij vernemen graag de reactie van de 
bewindsman op dit model. 

Wettelijke maatregelen ter bescher-
ming van de niet-roker laten ons 
inziens onverantwoord lang op zich 
wachten. 
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Is de staatssecretaris bereid toe te 
zeggen dat hij van zijn kant niet zal 
nalaten om de tabakswet zo spoedig 
mogelijk bij de Staten-Generaal in te 
dienen? 

Een enkel woord over sexueel 
misbruik van kinderen binnen het 
gezin. Ik heb de staatssecretaris in 
december 1983 en in het voorlopig 
verslag vragen gesteld over onderzoek 
naar hulpverlening aan slachtoffers 
van sexueel misbruik binnen het 
gezin. Na de antwoorden zet ik de 
zaken nog even op een rijtje en hoor 
dan graag van de staatssecretaris of 
mijn voorstelling juist is. 

1. Voortvloeiend uit de motie-Lucas-
sen vindt een vooronderzoek plaats 
als voorbereiding op een hoofdonder-
zoek naar aard, omvang, achtergrond 
en gevolgen van sexuele kindermis-
handeling. Het vooronderzoek, dat op 
1 mei a.s. zal zijn afgerond, wordt 
gefinancierd door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

2. Daarnaast is door deze staatsse-
cretaris aan het NISSO opdracht 
gegeven voor een veldonderzoek dat 
zich richt op de knelpunten in de 
hulpverlening. Daarvoor is via 
Volksgezondheid een ton beschikbaar. 

3. Verder heeft deze staatssecretaris 
aan zijn collega belast met het 
emancipatiebeleid een ton toegezegd 
ten behoeve van hulpverlening aan 
kinderen die het slachtoffer zijn 
geworden van sexuele mishandeling. 

Wat die laatste ton betreft, stel ik 
vast dat die bestemd is voor hulpver-
lening in het algemeen en niet, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was, voor 
onderzoek. Dat vind ik op zich prima 
als die ton maar bestemd kan worden 
aan een concreet project en niet 
verdwijnt in de grote hoop van de 
hulpverlening via bij voorbeeld 
vertrouwensartsen. 

Wil de staatssecretaris dit geld 
concreet bestemmen voor het 
experimentele hulpverleningsproject 
voor sexueel misbruikte kinderen met 
dag- en nachtopvang in het noorden 
des lands waarvoor de vereniging 
tegen sexuele kindermishandeling 
binnen het gezin een uitstekend plan 
heeft gemaakt? 

De staatssecretaris heeft eerder 
toegezegd dat er een goede afstem-
ming tot stand zou moeten worden 
gebracht tussen het NISSO-onderzoek 
en het hoofdonderzoek, met name om 
overlappingen te voorkomen. De 
opzet van het NISSO-onderzoek blijkt 
echter veel verder te gaan dan alleen 
hulpverlening. Ik wil de staatssecreta-
ris vragen of hij dit wil nagaan. Ik zou 

ook graag zijn toezegging hebben dat 
gemaakte afspraken worden nageko-
men en dat het NISSO-onderzoek zich 
beperkt tot veldonderzoek naar de 
knelpunten. Dubbel werk kost alleen 
maar geld en levert bovendien de 
nodige frustraties op. 

Wij danken de staatssecretaris voor 
zijn uitgebreide antwoorden op onze 
vraag over collegiale toetsing en 
constateren dat ook hij dat als een 
belangrijk instrument ziet bij de 
kwaliteitsbewaking in de gezondheids-
zorg. Ook de aanzetten tot de uitvoe-
ring van de motie-Mik met betrekking 
tot de protocollaire geneeskunde 
waardeert mijn fractie erg positief. 
Van verschillende kanten heb ik 
gehoord, dat het nationale congres 
medische besliskunde dat medio 
februari met steun van het departe-
ment is gehouden, door de beroeps-
genoten bijzonder is gewaardeerd en 
dat het stimulerend heeft gewerkt. 

Wij verzoeken de staatssecretaris 
wel het verschil in de benaderingswijze 
van de ziekenfondsen en de beroeps-
genoten in de gaten te blijven houden. 
Datzelfde geldt voor het verschil van 
inzicht waar het de consensus betreft. 
Moet overigens bijzondere waarde 
worden toegekend aan de beantwoor-
ding van vraag 142 waar staat: de 
staatssecretaris en ik? 

Tot slot wil ik van de staatssecretaris 
vernemen of hij al contact heeft 
gehad met staatssecretaris Hoekzema 
over het advies van de werkgroep die 
zich met militaire hospitalen bezig-
houdt. In dit Huis zijn beide staatsse-
cretarissen door mijn mede-afgevaar-
digde Hofman verleden jaar 'broeden-
de kippen' genoemd. Met name met 
betrekking tot het marinehospitaal te 
Overveen, zijn wij zeer geïnteresseerd 
in het broedsel. 

Ik stap over naar cultuur en onder-
werpen die voor mijn rekening komen 
en dat is dan ook het laatste deel van 
mijn betoog. Verleden jaar heb ik mij 
bij de begrotingsbehandeling een 
voorstander betoond van decentralisa-
tie in de monumentenzorg, decentrali-
satie van verantwoordelijkheid voor 
woonhuismonumenten naargemeen-
ten of groepen van gemeenten, 
gepaard gaand met een de zelfwerk-
zaamheid stimulerend beleid, bij 
voorbeeld door subsidiëring van 
materialen, een goede begeleiding en 
terugdringing van de bureaucratie 
door vereenvoudiging van procedures 
en een grote doorzichtigheid van het 
stelsel. 

Ik heb ook gesproken over de 
keerzijde hiervan; de noodzaak van 
een eigen organisatiestructuur en de 

vraag of de gemeenten zich de opzet 
daarvan vandaag de dag kunnen 
permitteren, de vraag of in kleinere 
gemeenten de politieke wil aanwezig 
is om tot bescherming over te gaan 
en ten slotte de vraag of het verschil 
van inzicht over wat en hoe in de 
monumentenzorg dient te worden 
beschermd, dat thans reeds uit de 
praktijk van een gecentraliseerd 
beleid blijkt, bij spreiding over een 
groot aantal gemeenten niet vele 
malen groter zal zijn. 

Uit mijn betoog zal duidelijk zijn 
geworden dat ons een min of meer 
gefaseerde decentralisatie voor ogen 
staat en niet zo'n 'van de vloer op 
zolder'-vorm als waarvoor in de op 
tafel liggende voorstellen wordt 
gepleit. De reactie van de minister op 
mijn betoog van toen heb ik als zeer 
teleurstellend ervaren. Er zijn twee 
mogelijkheden: de minister heeft er 
geen visie op of hij heeft wel een 
visie, maar hij kan die visie nog niet 
geven. Nu, een jaar later, wachten we 
nog steeds op een uiteenzetting van 
deze minister over het monumenten-
beleid voor de langere termijn. Wat 
wil de minister met de nieuwe 
monumentenzorg? Want laten we 
eerlijk zijn; er zijn best aanzetten, 
maar er is geen brede visie op een 
samenhangend beleid. 

Als de minister vandaag en niet op 
1 mei antwoordde, dan zou hij kunnen 
zeggen: Dat ga ik nu precies morgen 
op de nationale monumentendag 
bekend maken. En dan zou hij er bij 
mij niet gemakkelijk af komen. In 
antwoord op onze vragen zegt de 
minister dat hij op zeer korte termijn 
nadere en gedetailleerde mededelin-
gen over zijn beleidsvoornemens aan 
het parlement zal doen. Goed, we 
kunnen er vandaag niet met de 
minister over in de ring, maar hij zal 
begrijpen dat de Kamer er zeer 
teleurgesteld over zou kunnen zijn als 
hij morgen een hele uiteenzetting 
over het nieuwe monumentenbeleid 
gaf, aangezien wij dan nog niet over 
die gegevens beschikken. 

Ik zal morgen in ieder geval onder 
het gehoor van de minister zijn en 
aandachtig luisteren. Op 1 mei gaan 
we dan wel weer verder. Zijn die 
'nadere en gedetailleerde mededelin-
gen' overigens wel voor 1 mei bij het 
parlement?', zou ik willen vragen, 
maar ook daarop krijg ik geen ant-
woord, realiseer ik me. 

Dit betekent overigens niet dat ik 
over dit onderwerp uitgesproken zou 
zijn. Ik heb bijvoorbeeld nooit ant-
woord gehad op mijn suggestie om 
provincies in de toekomst ook een rol 
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bij de monumentenzorg toe te 
bedelen. Ik heb verleden jaar de 
provincie Noord-Holland als voorbeeld 
genoemd en ik heb gewezen op de 
mogelijkheden, kennis en ervaring bij 
deze provincie. In NRC/Handelsblad 
van afgelopen zaterdag wijzen twee 
beleidsmedewerkers van het provin-
ciaal bureau monumentenzorg Noord-
Holland daar ook op. Met veel van 
wat zij schrijven ben ik het van harte 
eens. Graag een reactie van de 
minister daarop. 

Verder ben ik van mening dat 
particuliere organisaties een belang-
rijke rol in de monumentenzorg 
kunnen spelen, enerzijds door er bij 
gemeenten op aan te dringen dat er 
adequate commissies worden 
gevormd die zich op gemeentelijk 
niveau bezighouden met het monu-
mentenbeleid - er zou zelfs gedacht 
kunnen worden aan zo'n commissie 
als voorwaarde voor het mogen 
voeren van een plaatselijk monumen-
tenbeleid - anderzijds door uitbreiding 
van de NCM, die mijns inziens haar 
taak te beperkt opvat en te weinig 
werkt op basis van de gepeilde 
behoefte van de aangesloten organi-
saties. Daarbij teken ik meteen aan 
dat op het terrein van de monumen-
tenzorg veel ivoren torens bestaan en 
dat niet elke organisatie ervan 
overtuigd is dat de huidige omstandig-
heden en de beperkte middelen tot 
verdergaande samenwerking dwin-
gen. 

Ik ben overigens blij om te horen 
dat dit punt in het eerstvolgende 
overleg met de NCM zal worden 
besproken. De verantwoordelijkheid 
van de overheid op dit punt is mijns 
inziens voorwaardenscheppend. Ik 
merk in dit verband nog op dat 
slechts een deel van de organisaties 
die op dit terrein werkzaam zijn, bij 
de NCM is aangesloten. 

Zouden wij de gegevens omtrent 
het aantal afdelingen en het aantal 
medewerkers van de rijksdienst 
- daar hebben wij naar gevraagd -
nog kunnen ontvangen voor de 
aanvang van de tweede termijn van 
dit debat? 

Als minister Brinkman erin slaagt, 
een nationaal restauratiefonds van de 
grond te tillen, dan is dat een compli-
ment waard. Maar nogmaals, dat is 
maar een stukje van het beleid. 

Ik vraag me af, hoe groot de vrijheid 
van de burger op het gebied van de 
financiering van de restauratie van 
zijn bezit blijft. Kan de rijksoverheid 
straks voorschrijven dat een particulier 
gebruik moet maken van een particu-

lier beleggingsfonds, wil hij in 
aanmerking komen voor subsidiëring? 
Het antwoord van de minister op onze 
vragen daarover is niet helemaal 
duidelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Weinig 
tevreden zijn wij over het beleid van 
de minister inzake de jongere bouw-
kunst. Je zou eigenlijk van gebrek aan 
beleid moeten spreken. Verleden jaar 
heb ik al aandacht voor dit onderwerp 
gevraagd. Nu, een jaar later, vraag ik 
de minister, hoe het staat met een 
inventarisatie van objecten uit de 
periode van 1850 tot 1930, uitgesplitst 
naar de verschillende terreinen, 
waaronder industriële archeologie, 
maar dan stel ik blijkbaar ineens 
zoveel problemen aan de orde dat het 
niet mogelijk is om daarop in kort 
bestek een bevredigend antwoord te 
geven. 

Problemen zijn er dus kennelijk, en 
die zijn er allang. Komt de minister 
hier voor 1 mei nog op terug? Heeft 
de minister bij het documenteren, 
onder andere van industriële objecten 
en gebouwen uit het einde van de 
19de eeuw en het begin van de 20ste 
eeuw, geen belang bij enige consisten-
tie bij de wijze van documenteren? 

Ik begrijp best dat de mogelijkheden 
van de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg begrensd zijn, maar men zou 
op dit punt aan enige decentralisatie 
van kennis en ervaring kunnen 
denken. Ook daarbij heeft de rijksover-
heid een voorwaardenscheppende 
functie ten behoeve van het particulier 
initiatief. Dat is wellicht ook een punt 
om te betrekken bij het gesprek met 
de NCM. 

Ik heb overigens begrepen dat 
zowel Amsterdam als Rotterdam 
grote belangstelling toont voor een 
architectuurmuseum binnen haar 
grens. Zou de minister eens willen 
nadenken over de suggestie om 
binnen dat plan ook een museale 
functie te creëren ten behoeve van 
monumenten van bedrijf en techniek? 

Er is zowel nationaal als internatio-
naal een geweldige belangstelling 
voor de jongere bouwkunst. Ik hoef 
maar te wijzen op het succes dat de 
voorlichter van de rijksdienst heeft 
gehad met de rondreis door Nederland 
met journalisten uit een aantal 
omringende landen. Daarover hebben 
de media de vorige week uitgebreid 
bericht. 

Ik vraag de minister, dit onderwerp 
in het beleid wat beter uit de verf te 
laten komen, zowel op bestuurlijk 
niveau als ten opzichte van de 
burgers. 

Ik heb begrepen dat een interdepar-
tementale werkgroep van WVC en 

Economische Zaken zich bezighoudt 
met zogenaamde themajaren. Een 
themajaar 'jongere bouwkunst' zou 
een schot in de roos zijn. En dan niet 
in 1990, maar zo spoedig mogelijk. 
Daarmee zou de minister het belang 
dat een aantal jaren geleden door 
middel van een circulaire is uitgespro-
ken voor de jongere bouwkunst, met 
een daad onderstrepen. 

Ik dank de minister voor de toezeg-
ging dat er een overleg zal komen 
tussen de rijksdienst en vertegenwoor-
digers van instellingen die zich met 
het behoud van en onderzoek naar 
historische schepen en bedrijfsvaartui-
gen, zoals botters, tjalken, klippers, 
boeien en jachten, bezighouden. In 
een antwoord op eerdere vragen 
heeft de minister erkend, dat ook zij 
als cultuurbezit in ruimere zin kunnen 
worden beschouwd. Toch zal ik de 
minister ook vanaf deze plaats in het 
kort mijn gedachten hierover schetsen. 

Het is mijns inziens belangrijk dat 
particulier initiatief op enigerlei wijze 
erkenning krijgt voor het vele werk 
dat op dit terrein in de afgelopen 
jaren is verricht, via een formeel 
schrijven, de erkenning van organisatie 
en doelstellingen, via de begroting of 
anderszins. Voorts acht ik het uit 
cultuurhistorisch oogpunt van groot 
belang dat er een pilot-studie wordt 
verricht die criteria oplevert aan de 
hand waarvan het monumentale 
karakter van historische schepen kan 
worden bepaald. Dat hoeft niet zoveel 
tijd in beslag te nemen, noch veel 
geld te kosten, wanneer gebruik 
wordt gemaakt van de door middel 
van onderzoek op dit terrein opgedane 
ervaring. Daarna zou er op basis van 
deze criteria een inventarisatie 
kunnen worden verricht en een lijst 
kunnen worden opgesteld. De 
minister zou voor dat laatste ook bij 
zijn collega van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid kunnen aankloppen. 
Het zou mijns inziens een prima 
project zijn voor de terugploegrege-
ling! 

Ik meen dat ik een aantal redelijk 
creatieve vragen heb gesteld over de 
relatie tussen monumentenzorg en 
toerisme, waarvan men zich bij de 
beantwoording toch een beetje met 
een jantje-van-leiden heeft afgemaakt. 
Monumentenbeleid is meer dan het 
uitvoeren van wettelijke taken en het 
verstrekken van financiële middelen. 
Het uitbuiten van samenwerking 
tussen monumentenzorg en toeristi-
sche organisaties kan ertoe leiden dat 
een potentiële groep monumentenlief-
hebbers de waarde van de historisch 
gebouwde omgeving gaat onderken-
nen. 
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Tiesinga-Autsema 

Het onderzoek van het Nationaal 
Research-instituut voor Toerisme en 
Recreatie laat zien dat monumenten 
en musea van wezenlijk belang zijn 
als onderdeel van de toeristisch-eco-
nomische infrastructuur. Het provinci-
aal bestuur van Friesland heeft hierop 
met een project 'monument van de 
maand' creatief ingespeeld. Daarbij is 
sprake van een bezoekstimulerende 
combinatie van monumenten met een 
aantal culturele en toeristisch-recrea-
tieve activiteiten. Ook het project 
'Toer-in' van de Culturele Raad 
Noord-Holland heeft een dergelijke 
stimulerende werking. Ligt ook hier 
geen stimulerende taak voor de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg? 

Wij zijn geschrokken van de mede-
deling dat inpoldering van de Marker-
waard een schade van ten minste f600 
miljoen zal toebrengen aan de 
monumenten in Noord-Holland. Wij 
zijn dan ook erg benieuwd naar de 
resultaten van het overleg tussen de 
minister en zijn collega van Verkeer 
en Waterstaat. 

Tot slot van dit onderwerp heb ik 
nog een vraag. Hoever is de minister 
gevorderd met het overleg met de 
staatssecretaris van Financiën - het is 
een continuing story - over de fiscale 
aftrek? Dat is niet alleen van belang 
bij restauraties, maar ook bij kleiner 
technisch herstel. 

De minister zal het mij vergeven dat 
ik nog enkele woorden wijd aan het 
behoud van de zendtijd van de NOS. 
Het zal de minister niet onbekend zijn 
dat er de laatste maanden mensen 
zijn geweest die zich druk hebben 
gemaakt voor het veilig stellen van de 
specifieke taak van het NOS-program-
ma in het huidige omroepbestel. 

Vandaag pleit ik opnieuw, nu 
namens mijn fractie, voor erkenning 
van het NOS-programma als een 
onmisbaar element in een pluriforme 
omroep, vooreen bestuuren progranv 
maraden van de NOS-programma-
stichting die deze taak, onder maat-
schappelijke beïnvloeding, kunnen 
garanderen, en voor op zijn minst 
handhaving van het NOS-aandeel in 
de totale radio- en, met name televi-
siezendtijd om deze taak naar behoren 
te kunnen blijven vervullen. Ik verneem 
graag een reactie van de minister 
hierop. 

Zou de minister mij tevens zijn 
reactie willen geven op de recente 
suggestie die de initiatiefgroep 
Behoud zendtijd NOS heeft gedaan 
met betrekking tot de plaatsing van 
het NOS-programma op het derde 
net, nu het kabinet, gelet op het 

schrijven van de minister van 26 
maart j l . , de mogelijkheid van een 
derde net niet afwijst? In deze brief 
van 26 maart wordt een koppeling 
gelegd tussen de uitbreiding van de 
zendtijd met 20 uur en het derde net. 
Deze koppeling heeft de minister, op 
basis van een kabinetsbesluit, inmid-
dels weer teruggenomen. 

Wat betekent dit nu uiteindelijk voor 
de wijze waarop de minister over een 
derde net denkt? Wordt het, zoals de 
Tweede Kamer het bedoelde, een net 
met een specifieke taak of is dit juist 
niet het geval? Ik zou het op prijs 
stellen als de minister daarover 
duidelijkheid wil verschaffen. Verder 
vraag ik graag de aandacht van de 
minister voor de mogelijkheden van 
de NOS om, samen met de omroepen, 
bij te dragen aan een Europees 
programma. 

Tot slot wil ik nog enkele vragen 
stellen omtrent een met een zeer 
krappe meerderheid in dit Huis 
aangenomen wet: de Wet behoud 
cultuurbezit. Kan de minister al 
concrete mededelingen doen over de 
fiscale tegemoetkomingen? Is er al 
een lijst van kunstvoorwerpen en, zo 
ja, is die lijst ter inzage? 

Tijdens de behandeling in dit Huis 
op 24 januari 1984, heeft de minister 
gezegd (Handelingen Eerste Kamer, 
1983-1984, blz. 499) dat, waar nodig, 
de ambtsinstructie van de desbetreffen-
de inspecteur zodanig zal worden 
gewijzigd, dat voorkomen wordt dat de 
inspecteur op eigen houtje zal opereren. 
Is dit al gebeurd? 

Blijkens blz. 500 van die Handelingen 
van 24 januari 1984 heeft de minister 
tevens een algemene maatregel van 
bestuur toegezegd, die een zekere 
concretisering zal inhouden van 
hetgeen nodig is om tot daadwerkelijke 
beperkingen van de lijst te komen, bij 
voorbeeld door opneming van het 
begrip 'bijzonder', in samenhang met 
begrippen als: 'min of meer onmis-
baar' en 'min of meer onvervangbaar'. 
De minister suggereerde toen om 
overleg te houden overzo'n algemene 
maatregel van bestuur. Is die algemene 
maatregel van bestuur al gereed? 

Mijn laatste vraag aan de minister is 
deze. Wanneer zal de Wet behoud 
cultuurbezit het Staatsblad bereiken? 

D 
De heer Eijsink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik laat graag de primeur 
aan mijn collega Van der Werff, een 
opmerking te hebben gemaakt over 
de nieuwe huisstijl. Ik had ook een 
opmerking over die huisstijl, zij het op 
een heel andere wijze. Ik heb namelijk 
heel veel moeite met deze nieuwe 

huisstijl. Er is sprake van vervloeiing 
in en met de tekst, vooral wanneer 
van nieuwe kleuren gebruik wordt 
gemaakt. Wat is het geval? Men heeft 
de bestaande helderheid van het wit 
vervangen door allerlei andere 
kleuren: daardoor lopen de zaken in 
elkaar over. 

Mijnheer de Voorzitter! Nomen est 
omen. Mijn verhaal gaat dan ook 
onder het motto: beleid goed, 
duidelijker en helder beleid beter. 
Onze vragen liggen in het bijzonder 
op het terrein van verstaanbaar en 
bovenal - we moeten het ook nog aan 
de achterban verkopen - vertaalbaar 
en overdraagbaar beleid. De regering 
heeft daar begrip voor, wanneer zij 
- bij monde van de beide bewindslie-
den - in de teksten aangeeft dat het 
met die duidelijkheid niet overal even 
heider is gesteld en dat zij daar zelf 
ook grote moeilijkheden mee heeft. 
Beloofd wordt - zoals mevrouw 
Tiesinga het heeft gezegd - dat in de 
toekomst wat minder standaardwer-
ken zullen worden geleverd en wat 
minder encyclopedische informatie, 
en dat meer duidelijkheid zal worden 
betracht. 

Dat geldt in het bijzonder wanneer 
op het gebied van de volksgezondheid 
een aantal opmerkingen gemaakt 
worden die in de sfeer liggen van 
'schoten voor de boeg', informatieve 
en op gang brengende gedachten, in 
de marge geplaatste opmerkingen 
voor het bevorderen van discussies, 
die vervolgens weer leiden tot 
uitdrukkingen in de pers, tot bespre-
kingen in het kabinet en in de Kamer 
tijdens UCV's en dergelijke en die ten 
slotte in de protestbrieven van 
actiegroepen terechtkomen. Dan is de 
trits rond; de duidelijkheid is niet 
bevorderd maar geschaad. 

Immers, wat komt er uiteindelijk uit 
de bus: niet de fijn genuanceerde 
uitdrukkingen met betrekking tot de 
vermoedelijke voornemens omtrent 
datgene wat gaat gebeuren, maar 
korte kreten als 'de in het ziekenfonds-
pakket vallende en uitvallende 
voorzieningen'. Daarover worden 
weer veel bezwaren gemaakt. 

Het gebrek aan duidelijkheid komt 
ook naar voren in de memorie van 
antwoord waarover wij discussiëren. 
Mijn fractie heeft vragen gesteld over 
wat er zou gebeuren in de sfeer van 
de zo belangrijke en geweldige 
problematiek van de alcohol. Veelal 
wordt in Nederland dat naast de 
drugproblematiek de alcoholproble-
matiek een niet minder belangrijke 
zaak is. Wij hebben hierover grote 
zorg, te meer omdat de cijfers bepaal-
delijk niet liegen en op een omvang 
duiden die niet gering is. 
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Eijsink 

De staatssecretaris deelt mede - dat 
moet geacht worden een bijzonder 
stijlbloempje van zijn departement te 
zijn en het valt enerzijds misschien 
ook in de categorie van grappenmakers 
of humoristen - dat een interne 
voorstudie naar de contouren van een 
nieuwe alcoholwetgeving binnenkort 
gereed zal komen. We laten dit wel tot 
ons doordringen: het gaat om een 
interne voorstudie naar de contouren 
van wat er zou kunnen gebeuren als 
er een nieuwe alcoholwetgeving zou 
kunnen komen. Dat is een heel eind 
weg. Het is jammer dat de staatsse-
cretaris na die zin niet vertelt wat dit 
allemaal zal inhouden. Daar zijn wij 
op dit moment verschrikkelijk be-
nieuwd naar. Wij hopen dat hij er iets 
van vertelt. 

Wij hebben vele vragen gesteld 
over een aantal zaken in de volksge-
zondheid. Elke keer valt dan weer op, 
dat wij verwezen worden. Nu is dit 
een belangrijke zaak in de volksgezond-
heid evenals in het maatschappelijk 
werk. Het is dus begrijpelijk, dat in de 
sfeer van de komende zorgwet veel 
verwezen zal worden. Dat is een 
goede zaak. Overigens is het een 
echte techniek om goed te verwijzen. 
Maar ik heb er, na jaren, toch wel 
moeite mee. Allereerst hebben wij 
een wet over ziekenhuizen gehad. Die 
wet was niet best; kon niet helemaal 
worden uitgevoerd; ging wat lang-
zaam. 

Om nu alles snel over te doen, 
kwam de wet voorzieningen gezond-
heidszorg (WVG). Immers, alles wat 
nog niet gebeurd was, zou daarin 
helemaal tot volle bloei komen. Daar 
zijn wij nog niet aan toe gekomen. 

Bovendien moet ik, getuige de 
mededeling van de staatssecretaris, 
bijzonder voorzichtig zijn met zijn ziel. 
Hij heeft namelijk tijdens de UCV in 
maart gezegd: die termijn heb ik één 
keer verschoven naar 1 juli 1984 - dat 
betrof de invoeringskwestie van de 
WVG - en dat lidteken op mijn ziel is 
nog zo duidelijk aanwezig, dat ik mij 
nu liever niet uitspreek over een 
volgende termijn. 

Ik moet dus wat voorzichtiger zijn. 
De staatssecretaris zegt met betrekking 
tot de zorgwet, dat wij ons geen 
zorgen over de zorgwet moeten 
maken, want alles wat wij van de 
vorige nodig hebben, zal daarin 
komen te staan. Ook mevrouw 
Tiesinga en de heer Van der Werff 
hebben dit geciteerd. Mevrouw 
Veder-Smit heeft echter de spijker op 
de kop geslagen door te zeggen, dat 
men niet altijd aan de gang kan 
blijven met verwijzen. 

Na de zorgwet aldus luidden boze 
tongen, dat inmiddels een interne 
werkgroep bezig is met de voorstudie 
van de contouren van een 'zijns-wet'. 
Daar zit alles, alles en alles in! Ik bied 
deze gedachte de minister en de 
staatssecretaris vast aan, want dan 
kunnen zij in de volgende paragraaf 
vast schrijven wat zij allemaal in de 
laatste mogelijkheid zien. Misschien 
zijn zij dan wel weer aan het begin! 
De welzijnswet komt, na in de ijskast 
te hebben gelegen, als zijns-wet weer 
boven! Als het departement de humor 
kan hanteren... wij ook! 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
een aantal vragen gesteld over de 
eerste-lijnszorg en hebben ons daarbij 
kritisch uitgelaten over de merkwaar-
dige wetgeving en de beleidswijzigin-
gen die zich in de eerste-lijnszorg 
hebben plaatsgevonden. Wij hebben 
daarover onze zorgen geuit. Het 
antwoord - in goed Nederlands 
gesteld - luidt: gij zijt zelf schuld! De 
staatssecretaris schuift namelijk de 
verantwoordelijkheid daarvoor op de 
veranderde politieke inzichten, ook in 
het parlement - ik heb de indruk, dat 
wij nog steeds een deel van het 
parlement zijn - en op de veranderde 
economische werkelijkheden. Die 
laatste hadden wij goed in 4e gaten! 

Maar wi j zouden nu wel graag het 
antwoord krijgen van de staatssecre-
taris op de vraag welke veranderde 
politieke inzichten in dit deel van het 
parlement de oorzaak ervan zijn dat 
een en ander zo langzaam, zo moeilijk 
en zo slecht op gang kan komen. Ook 
daarbij is wederom de troost: als wij 
er niet uit komen, behouden de 
maatregelen onder de vigeur van de 
WVG hun betekenis en rechtskracht in 
het kader van de nieuwe wet. Dat is 
de zorgwet, waarin ook de eerste-lijns-
zorg een rol zal spelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij alle 
betogen op dit punt is door onze 
fractie in het verleden gevraagd naar 
het daarbij over te leggen prijskaartje 
en naar de financiële consequenties. 
Wij zullen dat ook in de toekomst 
doen. Die opmerkingen en die kritiek 
hebben wortel geschoten. Wij zijn 
daar verschrikkelijk gelukkig over. 

De staatssecretaris zegt namelijk, 
dat bij de voorbereiding van de WGM 
- de zorgwet - hij eraan hecht, dat de 
voor de nieuwe wetgeving financiële 
plankaders tevoren worden vastge-
steld. Dat is een ongekend resultaat 
van een jarenlange bemoeienis. Die 
plankaders zullen dus tevoren bekend 
zijn en wij weten daarmee dus niet 
alleen hoe gezien de beschikbare 
middelen, de wetten zullen worden 
ingevoerd maar ook, dat financiële 

plankaders worden gemaakt. Dat wil 
zeggen, dat planningselementen van 
het geheel worden gekadreerd en 
gesteld. 

Ook wordt duidelijk waar de 
financiën uiteindelijk naartoe moeten 
vloeien, wanneer bij voorbeeld 
binnen bepaalde sectoren van de 
decentralisatie op dat punt gelden 
moeten vloeien naar gemeenten en 
provincies. Dat komt er nu dus 
onlosmakelijk aan vast. De minister is 
bereid om toe te zeggen, dat nadere 
data worden gesteld over het invoe-
ringsproces, opdat een betere voort-
gangscontrole mogelijk is. 

Nu zijn wij er gelukkig. De kaders 
zijn er, maar wij moeten wel wachten 
op de zorgwet. Bovendien krijgen wij 
het gehele dataschema keurig netjes 
voor ons, ondanks de zielepijn van de 
staatssecretaris in de UCV maar die 
hier - dat hoop ik althans - is hersteld. 

Wij hebben over het vestigingsbeleid 
in eerste lijn een aantal vragen 
gesteld. Wij hebben voorts enige 
kritische opmerkingen gemaakt ten 
aanzien van de vraag of het psycholo-
gisch gezien een goede zaak was om 
nu juist het vestigingsbeleid in de 
eerste lijn als prioriteit te stellen. Nu 
blijkt op de afdeling psychologie van 
het departement of bezuinigd te zijn. 
of deze afdeling is met vakantie. Op 
deze vraag hebben wij geen antwoord 
gekregen. Wij zullen het dus moeten 
doen met het antwoord van de 
minister. Hoe luidde de vraag? Deze 
gaat over het bestek - het gaat om de 
psychologie van het geval - van de 
bezuinigingsmechanismen en van de 
kwalitatieve doelstellingen van de 
eerste lijn en de ontwikkeling daarvan. 
Ik vraag u mij exact te volgen. Het 
publiek verneemt dat de fysiotherapeut 
uit het pakket zal verdwijnen. 

Tegelijkertijd geeft de minister 
prioriteit aan het vraagstuk van het 
vestigingsbeleid van artsen en 
fysiotherapeuten. Het is dan duidelijk 
waarom een en ander zo gebeurt. Dat 
is een ernstige en kwalijke zaak! Men 
heeft onderschat wat dit voor het 
publiek betekent. 

Ik vraag daarom opnieuw of het 
psychologisch een goede zaak is. Het 
publiek leest immers de krant en 
reageert daarop. De actiecomités 
schrijven nu precies wat zij vinden 
van de gang van zaken. Daardoor 
ontstaat kortsluiting in de publieke 
mening over de bezuinigingen en de 
nieuwe structuren. De nieuwe structu-
ren worden veroordeeld binnen de 
sfeer van de bezuiniging. Dit acht ik 
voor de doelstellingen van het 
departement en voor zijn beleid, 
psychologisch en politiek gezien, een 
slechte zaak. 
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Wij hadden gevraagd of dit vesti-
gingsbeleid in de eerste lijn geen 
sluitstuk zou moeten zijn en of bij 
voorbeeld het vestigingsbeleid in de 
tweede lijn misschien niet veel 
belangrijker was. Hierop krijg je dan 
ten antwoord dat men dat wel in de 
hand heeft. Er zijn voldoende stuurme-
chanismen voor de repressieve 
mogelijkheden op het punt van de 
tariefontwikkelingen, de salariëringen 
en de hoeveelheid. Had de minister 
bij de uitvoering van de WVG niet zo 
duidelijk kunnen maken dat het om 
die redenen niet nodig was prioriteit 
te stellen en dat hij vervolgens kwam 
tot de prioriteit van de eerste lijn? Dat 
is een geheel ander betoog dan het 
betoog dat uiteindelijk is gevoerd. 

In hetzelfde kader hadden wij 
gesteld, dat wij deze opmerking 
maakten in verband met de integrale 
samenwerking die in de desbetreffen-
de nota over de eerste-lijnsgezond-
heidszorg zo duidelijk naar voren is 
gekomen, hetgeen wij overigens van 
harte ondersteunen. Een en ander 
mocht niet worden bedreigd door het 
stellen van een prioriteit van het vesti-
gingsbeleid. Dat wordt ontkend. 

Men redeneert heel merkwaardig, 
hetgeen voor ons leuk en toch ook 
een troost is. De staatssecretaris zegt 
namelijk dat het vestigingsbeleid zich 
als zodanig niet uitspreekt over de 
inhoud en de organisatie van de zorg 
in de eerste lijn. Waarover spreekt het 
zich dan wel uit, als het zich daarover 
niet uitspreekt? Mijns inziens behoort 
het getal, de kwantiteit, tot de organi-
satie. 

Ik weet niet of ik misschien abuis 
ben, maar dit is in vroegere logica 
nog terug te vinden. Misschien is er 
tegenwoordig een organisatie 
mogelijk zonder kwantiteit. Ik weet het 
niet. Ik kijk de hoogleraren die zich in 
dit gezelschap bevinden maar eens 
aan. Voor mij is het een moeilijke 
zaak. Misschien kan deze onduidelijk-
heid door de bewindsman weggeno-
men worden, waardoor onze kritische 
opmerkingen wat getemperd worden. 

Wij hebben over deregulering 
gesproken en hebben ook weer eens 
de inmiddels oude koeien uit de sloot 
gehaald. Ik doel op de koppeling van 
het specifiek welzijn en de WVG. Wij 
zijn hierover onder handen genomen. 
Ik weet niet of sommige leden dat nog 
weten. 

Wij zouden en moesten, wat er ook 
gebeurde, die beide wetten samen 
behandelen, omdat zij zo integraal op 
elkaar inspeelden. Ik heb gehoord dat 
dit nu straks in de zorgwet komt. Wij 

zijn toen echter bezworen. Wij 
moesten het eigenlijk op één dag 
doen met alle bewindslieden door 
elkaar, zo innerlijk hingen die dingen 
samen. Een deel daarvan ging de 
ijskast in en een ander deel niet. Toen 
waren opeens de integratieve werking 
en de modelfunctie van de integratie 
zoek. Wij wachten echter af. Wij 
krijgen het straks opnieuw. 

Ik kom op een ander en misschien 
veel nuchterder onderwerp, namelijk 
de kwestie van het decentralisatiebe-
leid. Wij gaan hier niet te diep op in, 
omdat over deze zaak mede ook nog 
aan de overzijde verder gesproken 
wordt. Wij veroorloven ons echter 
toch een enkele opmerking te maken. 
Na het gesprek met de minister-presi-
dent en de minister van WVC op 14 
februari hebben wij de verdere 
beraadslagingen in de Tweede Kamer 
over dit beleid gevolgd. Het lijkt ons 
verstandig thans niet een al te 
uitvoerige discussie hierover te 
hebben, doch te volstaan met het 
aanbevelen van enkele hoofdlijnen 
van beleid die wij gaarne door de 
bewindsman bevestigd horen, als 
uitgangspunt voor de verdere uitwer-
king in nader overleg met de Staten-
Generaal. 

Naast de uitvoering van de zorgwet 
waarover qua inhoud en vormgeving 
afzonderlijk tijdens deze openbare 
behandeling reeds een enkel woord is 
gezegd, ook door vele anderen, dient 
er een brede sectorwetgeving met 
betrekking tot het welzijn te komen. 

Voor de bekostiging van de voorzie-
ningen komt de financiering via het 
Provinciefonds en het Gemeentefonds 
in aanmerking. Hierbij kan het 
karakter van een doeluitkering met 
beperkte randvoorwaarden bewerk-
stelligen dat de desbetreffende 
voorzieningen daadwerkelijk op 
decentraal niveau worden gepland en 
dat de vertikale afstemming tussen 
het beleid van de lagere organen en 
het rijksbeleid in voldoende mate 
gestalte krijgt. 

Wij hebben vroeger juist in dit 
kader al eens gesteld dat decentralisa-
tie een goede zaak is. Laten wij deze 
niet alleen belijden met de mond. De 
centrale overheid dient echter een 
aantal 'feed-back-mechanismen' in te 
bouwen, indien het lokale en 
regionale beleid op dat punt niet aan 
een aantal randvoorwaarden met 
betrekking tot de inhoud van het 
pakket zou voldoen. 

Verder zal aansluiting gezocht 
moeten worden bij de organieke 
wetgeving, als het gaat om inspraak 
en repressief toezicht. Zelfs moet niet 

uitgesloten worden geacht dat een 
nieuwe Gemeentewet en Provinciewet 
enige aanpassing zullen behoeven op 
dit punt. Of, en zo ja, hoe in de brede 
sectorwetgeving die wij voorstaan, de 
interne democratisering bij de 
instellingen die de voorzieningen 
treffen, moet worden geregeld, hangt 
af van de algemene wettelijke demo-
cratiseringsregeling. 

Er dient verder naar onze mening in 
ieder geval een adviesorgaan met 
wettelijke status te blijven. Als te 
zijner tijd de harmonisatieraad zou 
worden opgeheven en wordt overge-
gaan tot sanering van de adviesraden-
structuur op landelijk niveau, kan de 
voorhanden zijnde specifieke welzijns-
deskundigheid worden geïntegreerd 
in één adviesorgaan dat werkelijk 
geregeld op grond van dat grondwets-
artikel waarin de status van adviesor-
ganen van de regering in essentie 
wordt aangegeven, daarop kan 
terugvallen. 

Wanneer de door ons gestelde 
beleidslijnen worden gevolgd, 
ontstaat een minder gecompliceerde 
wetgeving dan de Kaderwet specifiek 
welzijn dreigde te gaan ontwikkelen, 
doch worden de verworvenheden van 
deze kaderwet - u zult wel gemerkt 
hebben dat wij daar ook naar streven -
intact gehouden. Kan de minister zich 
vinden in deze benaderingswijze? Wij 
horen graag een positieve reactie van 
hem. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is altijd 
een leuk slot. Men moet daar ook naar 
streven. Wij danken de minister en de 
staatssecretaris voor de prettige 
beantwoording van de schriftelijke 
vragen. Wij lezen de dingen die voor 
anderen gesteld zijn, ook heel graag. 
Wij vinden het goed dat wij ons 
serieus bezighouden met die opmer-
kingen. Sommige dingen zijn erg leuk. 
Het gaat om een heel specifiek 
onderwerp dat mij zeer lief is. Wij 
zullen dit nu niet hehandelen, omdat 
wij hierover uitvoerig komen te 
spreken bij de behandeling van de 
wet Bijzondere opneming psychiatri-
sche ziekenhuizen. 

Het gaat over de geestelijke volks-
gezondheid. Er staat namelijk dat er 
van allerlei kan gebeuren in verband 
met het beschikbaar stellen van 
bedden. Aan het einde van het 
antwoord op een vraag over dit 
onderwerp staat dat een belangrijke 
taak daarbij is weggelegd voor de 
initiatiefnemers. Dat geeft hoop. 

Ik had gedacht dat er zou staan dat 
een belangrijke taak is weggelegd 
voor het college voor ziekenhuisvoor-
zieningen, voor provincies en bovenal 
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voor het departement. Dat staat er 
allemaal niet. De enigen die vermeld 
staan, zijn de initiatiefnemers. Ik 
hoop deze verlossende boodschap 
aan allen over te brengen. 

D 
Mevrouw Uijterwaal-Cox (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! In 1965 
werden Kunsten als onderdeel van 
het toenmalige departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen onder de naam Cultuur overge-
bracht naar het departement van 
Maatschappelijk Werk, dat sedertdien 
mét de inbreng van recreatie functio-
neerde onder de naam Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
Opvallend hierbij was dat Cultuur als 
eerste werd genoemd in de nieuwe 
benaming van dit departement. 

Bij het gebruiken van het woord 
cultuur denken wij gewoonlijk het 
eerste aan cultuur in de engere 
betekenis van het woord: letteren, 
muziek, toneel, beeldhouwkunst, 
architectuur en schilderkunst. Cultuur 
heeft echter ook betekenis in wijdere 
zin, namelijk een samenhangend 
geheel van gewoonten, zeden, ideeën, 
gedragingen, taal, gericht op continuï-
teit. 

Met andere woorden: cultuur geeft 
aan de wijze waarop wij met elkaar 
omgaan, de basis waarop al ons 
handelen berust. In deze zin hebben 
wij over de gehele wereld vele 
culturen. 

Vooral de laatste decennia sedert 
de komst van buitenlandse werkne-
mers, maken wij als Nederlandse 
samenleving kennis met enige 
daarvan, die voorheen voor ons in 
praktische zin vrij onbekend waren. 
Ook de samenhang tussen Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
werd tegen deze achtergrond duidelijk. 

Door een andere departementale 
indeling ontstond in 1982 een nieuw 
departement onder de naam WVC; 
Welzijn, Volksgegezondheid en 
Cultuur. Ik was toen eigenlijk bang dat 
de C, de cultuur, naar het derde plan 
was verschoven. Daarom volgde ik 
het beleid ten aanzien van dit onder-
deel van het departement met extra 
aandacht. 

Mijn zorg bleek echter ongegrond 
en wel om twee redenen. Bij de 
nieuwe huisstijl die enige tijd geleden 
op WVC werd ingevoerd bleek cultuur 
toch de basis te zijn waarop de twee 
andere sectoren rusten. De C vormt 
zeer nadrukkelijk de hoeksteen in het 
vignet. De andere reden was dat 
sedert het optreden van dit kabinet 

alle onderdelen van de cultuur in 
engere zin bijzonder veel aandacht 
kregen, zij het mede vanwege de 
dunner wordende portemonnaie van 
de overheid. 

Te denken valt hierbij aan de 
reacties op de inkrimping van de 
BKR-regeling, de bezuinigingen in het 
bibliotheekwerk, de discussies over 
de vermindering, respectievelijk 
inkrimping van het aantal orkesten, de 
werkgroep die zich onder leiding van 
oud-minister De Boer bezighoudt met 
de vraag hoe het nu verder moet met 
de toneelgezelschappen en last but 
not least is de discussie omtrent het 
mediabeleid nog in volle gang. 

De besprekingen over voornoemde 
aandachtsvelden verkeren in een min 
of meer vergevorderd stadium. Het 
lijkt mij daarom niet zo zinvol nu 
diepgaand op een en ander in te 
gaan. Ik zal dan ook slechts enkele 
opmerkingen maken over een paar 
beleidsterreinen. 

Allereerst wil ik een opmerking 
maken over de orkesten. Niet alleen 
het'aantal orkesten is in de loop der 
jaren gegroeid, ook kwalitatief kunnen 
wij ons over een zeer goed muziekaan-
bod verheugen. 

Al worden de concerten behoorlijk 
bezocht, er is verhoudingsgewijs toch 
maar een beperkte groep die van het 
aanbod gebruik maakt. Door de 
financiële omstandigheden wil de 
minister nu orkesten fuseren respec-
tievelijk opheffen, daarmee dan geld 
vrij makend voor andere muziekvor-
men. Met het laatste zijn wij het 
eigenlijk wel eens. Smaken verschillen 
nu eenmaal. De een houdt van 
Mozart, de ander meer van jazz. 

Wij moeten alleen oppassen dat wij 
door inkrimping respectievelijk fusie 
van de orkesten niet het risico lopen 
dat het aantal min of meer vaste 
concertbezoekers sterk terugloopt 
omdat zij moeilijk naar een andere 
stad te krijgen zijn om een goede 
uitvoering mee te maken, zulks in 
verband met meer reistijd en reiskos-
ten, maar ook - wij moeten dit beslist 
niet onderschatten - een zeker lokaal 
of regionaal chauvinisme. Dat is 
alleszins begrijpelijk. Sinds jaar en 
dag heeft men een prima orkest 
binnen de stad gehad. 

De accommodatie is daaraan 
aangepast en dan komt de medede-
ling: opheffen, fuseren, inkrimpen of 
iets dergelijks. Dat dit de gemoederen 
wel in beweging zet, behoeft geen 
verwondering te wekken. Wij hopen 
dat de minister bij het nemen van 
beslissingen, mede naar aanleiding 
van alle adviezen die bij hem op tafel 

komen, ook met het laatste punt 
rekening zal houden. Mogelijk ietwat 
voorbaris zouden wij de minister 
willen vragen, of er al iets te zeggen 
valt over concrete plannen over de 
wijze waarop nieuwe of andere 
vormen van muziek nu kansen 
krijgen. 

Wat het toneel betreft, heb ik 
slechts één vraag. Wanneer zal het 
rapport van de werkgroep-De Boer 
gereed zijn? 

Als iets de laatste maanden de 
aandacht heeft gekregen, is het de 
nota Mediabeleid die op 29 augustus 
1983 werd uitgebracht. Dat het een 
zeer belangrijk onderwerp is, blijkt 
wel uit het feit dat de minister-presi-
dent de nota aanbood, mede namens 
de ministers van liefst zes departemen-
ten. 

De minister van WVC blijkt overigens 
wel de belangrijkste woordvoerder in 
de debatten over dit onderwerp. 
Voordat de nota werd uitgebracht, 
kwam er al discussie over hoe zij zou 
worden, daarna over hoe zij was, en 
weer later over hoe het beleid zou 
moeten zijn. De discussies hierover 
zijn nog gaande: al dan niet een derde 
net, uitbreiding van zendtijd op 
bestaande netten, abonnee-tv, al dan 
niet met inbreng van zendgemachtig-
den enzovoorts. 

Inmiddels heeft de minister meege-
deeld tot zendtijduitbreiding op de 
bestaande tv-netten te zullen over-
gaan. Wij kunnen ons hiermee 
verenigen. Dit biedt meer mogelijkhe-
den voor degenen die om welke 
reden dan ook overdag meer thuis 
zijn. Alhoewel de samenstelling van 
programma's primair tot de verant-
woordelijkheid van de zendgemachtig-
den behoort, hoopt onze fractie toch 
dat de minister alert blijft ten aanzien 
van de kwaliteit van het gebodene, 
voor zover dat in zijn vermogen ligt. 

De minister heeft een onderzoek 
naar de kosten van een eventueel 
derde nut toegezegd. Daar kunnen wij 
moeilijk bezwaar tegen maken. Onze 
fractie ziet dan ook met belangstelling 
de resultaten van dat onderzoek 
tegemoet. Het valt ons overigens op, 
dat in de afgelopen tijd veel gepraat is 
over een derde net, maar dat wij de 
stem van de gebruikers, de kijkers, 
niet hebben gehoord. Hoe denken zij 
erover? Willen zij een derde net? 
Want al zou de extra verhoging van 
het luister- en kijkgeld binnen de 
perken blijven - welke perken? - het 
moet dan toch door hen worden 
opgebracht, zonder dat de kijker de 
kans heeft al dan niet voor een derde 
nette kiezen,zoals dat voorabonnee-tv 
wel mogelijk zal worden. 
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Op het gebied van de monumenten-
zorg zijn diverse ontwikkelingen 
aangekondigd die zich in de loop van 
de jaren tachtig verder kunnen 
uitkristalliseren. De belangrijkste zijn 
het streven naar een nationaal 
restauratiefonds waarin behalve het 
Rijk ook institutionele beleggers 
participeren en voornemens tot 
decentralisatie van de financiële 
verantwoordelijkheden voor de 
monumentenzorg van het Rijk naar de 
gemeenten, behalve voor een beperkt 
aantal topmonumenten. 

Voor de instelling van zo'n restaura-
tiefonds is met het oog op de conti-
nuïteit van de subsidiestroom het een 
en ander te zeggen, al zal veel 
afhangen van de concrete invulling en 
de manier van uitvoering. Maar wij 
hebben er veel begrip voor dat vanuit 
de wereld van de monumentenzorg 
sterk bezwaar is gerezen tegen de 
suggestie dat, als dit fonds niet voor 
het eind van de jaren tachtig van de 
grond is gekomen, verdergaande 
decentralisatie nodig zal zijn. 

Ik wijs hierbij op de brief van de 
minister aan de Rijkscommissie voor 
de monumentenzorg. Is de minister 
niet met ons van mening dat een 
sterke mate van decentralisatie zeer 
nadelig zal zijn voor een samenhan-
gend beleid op een specialistische 
kennis vergend terrein, waar de 
expertise juist is opgebouwd bij 
rijksdiensten én maatschappelijke 
organisaties van particulier initiatief, 
die op nationaal niveau opereren? 

Vervolgens wil ik iets zeggen over 
het onderwerp archieven. Van de vier 
vragen, die daarover in het voorlopig 
verslag door de fractie van het CDA 
zijn gesteld, zijn er drie, de nrs. 231, 
232 en 234, bevredigend beantwoord. 

Ik ben de bewindsman in het 
bijzonder erkentelijk voor de uitspraak, 
dat hij 'geneigd is, in te stemmen met 
de breed geuite wens om het samen-
hangend beheer in iedere provincie 
van provinciaal en rijksarchief te 
handhaven'. 

Teleurstellend is echter het ant-
woord op vraag nr. 233: 'Bestaat niet 
het gevaar dat de overbrenging van 
omvangrijke en veel geraadpleegde 
archiefbestanden uit de rijksarchieven 
naar die der gemeenten zal leiden tot 
slechtere toegankelijkheid en zelfs tot 
verwaarlozing?'. De minister laat de 
toegankelijkheid buiten beschouwing 
en beperkt zich, wat betreft het gevaar 
van verwaarlozing, tot de verwijzing 
naar zijn in de memorie van toelichting 
genoemde 'voorlopige standpunt met 
betrekking tot de door de commissie-

Nota Archiefbeleid uitgebrachte 
discussienota'. 

In casu houdt dit standpunt in, dat 
overdracht van archiefbestanden aan 
gemeenten alleen plaats zal vinden 
als aan minimumvoorwaarden van 
veilige bewaring en deskundig beheer 
wordt voldaan. 

Mijn fractie zou het op prijs stellen 
wanneer de minister alsnog zou 
willen ingaan op de kwestie van de 
toegankelijkheid en voorts de volgende 
vragen nog zou willen beantwoorden. 
Worden bij het vaststellen van de 
minimumvoorwaarden de rijksarchiva-
rissen betrokken? Bestaan er garanties 
dat na de overdracht blijvend aan 
deze voorwaarden zal worden 
voldaan? Zo niet, verdient het dan 
geen aanbeveling, het benoemen van 
een gemeente-archivaris in de zin van 
de wet verplicht te stellen? 

Mijnheer de Voorzitter! Cultuur in 
engere en wijdere betekenis van het 
woord vormt de achtergrond van ons 
denken en handelen. Zij biedt moge-
lijkheden om ons meer en beter als 
mens met zijn gaven en opgaven te 
ontplooien. De taak van de overheid 
hierbij is, zich in te zetten door een 
voorwaardenscheppend beleid te 
voeren en door actieve deelname aan 
de cultuurvorming te bevorderen. 

Wij denken hierbij aan kunstzinnige 
vorming, actieve kunstbeoefening 
door brede lagen van de bevolking en 
de toegankelijkheid van het cultuurbe-
zit, waarbij wi j , voor alle duidelijkheid, 
een actieve cultuurbeleving voor en 
door minderheden gaarne willen 
ondersteunen en de mogelijkheden 
voor ontmoeting van verschillende 
culturen zeker willen bevorderen. 

Als wi j dit nu zo belangrijk vinden, 
moeten wij constateren, dat de 
praktijk anders uitwijst. Wanneer 
ieder ervan overtuigd zou zijn dat 
kunstbeoefening passief dan wel 
actief ons tot beter mens maakt, dan 
zou van het kunstaanbod veel meer 
gebruik worden gemaakt; dan zouden 
de musea de aanloop niet meer 
kunnen verwerken; dan zouden 
toneel- en muziekuitvoeringen niet 
meer aan de vraag kunnen voldoen; 
dan zou Hilversum-4 een hoge 
luisterdichtheid kennen; dan zou het 
overgrote gedeelte van de natie aan 
amateuristische kunstbeoefening 
doen. 

In werkelijkheid is echter duidelijk 
dat de 'gemiddelde' Nederlander - ik 
chargeer nu even - pas bereid is om 
een cultureel produkt tot zich te 
nemen als hij of zij zich geweldig 
verveelt of als het regent tijdens de 
vakantie. Wat moeten wij dan met 

termen als 'kunst de straat op', 'kunst 
in de wijken', 'cultuurspreiding' en 
'drempelverlaging'? De vraag rijst 
dan: Hoe stimuleert men méér 
deelneming aan het hele kunstgebeu-
ren? 

Het komt ons voor, dat er een 
mentaliteitsverandering zal moeten 
plaatsvinden. Op de kleuter- en lagere 
school zijn kinderen bezig met 
knutselen, tekenen, klei en muziek. 
Daarmee wordt de basis gelegd om 
belangstelling voor kunst in alle 
vormen te wekken. 

Zij gaan naar vervolgonderwijs en 
wat gebeurt daar? Zij krijgen creatieve 
vakken. Maar er behoeft maar iets in 
het schoolprogramma te gebeuren en 
dan vallen als eerste de creatieve 
vakken uit. Is het dan niet begrijpelijk 
dat kunst dan toch wordt ervaren als 
luxe, als iets zonder waarmee je ook 
wel kunt leven? Ik denk dat hier een 
taak ligt in de opleidingen aan de 
pedagogische academies. Zou er ook 
niet eens aan gedacht kunnen worden 
de maatschappijlessen, die op veel 
scholen toch een moeizaam bestaan 
leiden, wat betreft de invulling te 
verrijken met cultuurlessen? 

Met deze laatste vraag wil ik 
besluiten. Onze fractie ziet het 
antwoord van de minister op onze 
vragen en suggesties met belangstel-
ling tegemoet. 

D 
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Binnen het kader van 
dit beleidsdebat wil ik mij beperken 
tot het onderdeel Volksgezondheid. 
Meestal komt dit onderdeel van het 
regeringsbeleid aan de orde in 
verband met de financiële problema-
tiek. Daaraan wil ik echter voorbijgaan. 

Ik vraag vooral aandacht voor de 
groeiende ethische problemen van de 
toegenomen technisch-wetenschap-
pelijke macht, de medisch-technische 
macht. De ongekende ontwikkeling 
van deze macht overrompelt de 
ethische en juridische bezinning en 
verleidt de politiek ertoe, zich alleen 
maar met de financiële kant van de 
zaak bezig te houden. 

De meer dan eens gehoorde stem 
van werkers in het veld, dat de 
politiek niet voorbij moet gaan aan de 
problemen van de voortgaande 
ontwikkeling van de medisch-techni-
sche macht zelf, moet daarom vooral 
in dit Huis van reflectie gehoord 
worden. 

Er is onmiskenbaar iets ernstigs aan 
de hand met de ontwikkeling en 
hantering van de medische macht. 
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Wij worden geconfonteerd met de 
paradoxale situatie dat menigeen het 
gevoel heeft, beschermd te moeten 
worden tegen de moderne geneeskun-
de. Vanuit de bedreiging van de 
moderne geneeskunde valt ook de 
sterke roep om alternatieve geneeswij-
zen te verstaan, geneeswijzen waar-
over wij dan vervolgens gemakkelijk 
met elkaar van mening verschillen. 
Aan de ene kant is er dus de bedrei-
gende overmacht, aan de andere kant 
onzekerheid. Hoe is dat gekomen? 

Een belangrijke reden is gelegen in 
de ontwikkeling van de medische 
macht zelf. Nog belangrijker echter is, 
dat zowel binnen als buiten de 
medische wereld er geen gemeen-
schappelijk normbesef meer is. 
Duidelijk is dat geworden toen men 
na de laatste uitgaven van Medische 
Ethiek van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering van de 
Geneeskunde in 1959, in 1978 slechts 
'gedragsregels voor artsen' kon 
aanbieden. Ook de oprichting van het 
Nederlands Artsenverbond, naast de 
KNMG, geeft de ernst van de situatie 
aan. 

De grote verschillen in de medische 
ethiek werden voor het eerst duidelijk 
rond de abortus provocatus. Meer en 
meer werd er afstand genomen van 
de joods-christelijke ethiek die het 
leven in alle stadia wenst te bescher-
men. Natuurlijk gebeurde en gebeurt 
het bestrijden daarvan nog niet voluit 
openlijk. Meestal hult men zich in een 
verhullend spraakgebruik, terwijl het 
in de abortuspraktijk om niet minder 
en in wetenschappelijk te omschrijven 
termen om niets anders gaat dan het 
doden van ongeboren mensen. 

Gelukkig valt er bij velen grote 
verlegenheid over deze ontwikkeling 
te constateren. Mag ik de bewindslie-
den vragen of het nog steeds van de 
inwerkingtreding van de in deze 
Kamer in april 1981 aanvaarde wet te 
maken heeft met deze fundamentele 
verlegenheid? Of is er slechts sprake 
van een tijdverslindend ontwarren 
van juridisch-technische kwesties? Of 
moet erkend worden dat de door de 
medische wereld zelf getroffen 
regeling, los van enige overheidsbe-
moeienis, volgens de voorstanders 
van de legalisering beter werkt dan 
mogelijk is in een situatie waarin de 
aangenomen wet van kracht wordt? 

Men hoort wel stemmen die zeggen 
dat het huidige wetsvacuüm beter is 
dan de invoering van de wet. Onder-
tussen moeten wij beamen dat terwijl 
de abortus provocatus nog steeds 
verboden is in het Wetboek van 
Strafrecht, zij in feite geheel vrij is. 

Zowel het aannemen van de wet in 
1981 als het niet uitvoeren ervan 
bevordert een ethisch slijtageproces 
waarvan de gevolgen niet zijn te 
overzien. 

Voor één categorie van gevolgen 
wil ik de speciale aandacht vragen. 
Dat betreft de toekomstige ontwikke-
lingen en mogelijkheden, die voort-
vloeien uit de in vitro fertilisatie, op 
populair gezegd: de reageerbuisbaby-
technologie. Het gesignaleerde 
wetsvacuüm, het ethisch slijtagepro-
ces, alsmede de toekomstige uitvoe-
ring van de aangenomen abortuswet, 
confronteren ons met de problemen 
van de mogelijk geworden genetische 
manipulatie van de mens. De reageer-
buisbabytechnologie opent immers 
niet alleen de weg om met embryo's, 
die niet geïmplanteerd worden te 
gaan experimenteren, maar ook de 
mogelijkheden om met de recombi-
nant-DNA-technologie veranderingen 
aan te brengen in de genetische 
informatie. 

Het is bekend dat op verschillende 
plaatsen in de wereld met embryo's 
experimenten worden gedaan om het 
celdifferentiatieproces te bestuderen. 
Embryo's worden in diepvries 
bewaard om te zijner tijd eventueel bij 
de al of niet natuurlijke'moeder te 
worden geïmplanteerd. Uit de pers 
bleek inmiddels, dat men in Rotterdam 
bezig is met het splitsen van embryo's. 

Een eeneiig tweelingbroertje of 
zusje kan dus met een groot tijdsinter-
val geboren worden. Uit Amerika is 
het geval bekend - ik ontleen dit 
gegeven aan een rede van prof. 
Leenen, voorzitter van de Vereniging 
voor gezondheidsrecht - van breuk 
van een 'baringscontract'. Een vrouw 
weigerde haar kind, dat door een 
andere vrouw gedragen was omdat 
het ernstig gehandicapt werd geboren. 

Door middel van de mogelijkheden 
van genetic counceling en toekomstige 
mogelijkheden van genetic manipula-
tion zal men van dit probleem op den 
duur geen last meer hebben, omdat 
men het wetenschappelijk-technisch 
zal gaan oplossen. Het lijkt via de weg 
van de genetische manipulatie 
mogelijk kinderen geboren te doen 
worden, met van te voren vastgestelde 
geslachtelijkheid en met het garantie-
bewijs van perfecte genetische 
informatie. Men zal straks via het 
genenonderzoek van de embryo's en 
geleerd door de recombinant-DNA-
technologie de defecte genen willen 
vervangen door goede. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij dienen 
te beseffen, dat met deze ontwikkeling 
vele ethische, juridische en andere 
problemen gepaard zullen gaan. 

Voordat deze ontwikkeling echter op 
gang komt, zullen er nog vele experi-
menten gedaan moeten worden op 
embryo's, die door middel van de 
reageerbuis zijn verkregen. Aan deze 
experimenten zitten reeds vele vragen 
vast. Het experiment, dat eerst in de 
fysica zo succesvol bleek te zijn, doet 
nu via de biologie zijn intrede in de 
laboratoria van de ziekenhuizen. In de 
fysica is dit experiment terecht. Sinds 
Galileï vormt het experiment een 
machtig middel om tot fysische 
kennis te komen. Terwijl velen het 
besef hebben dat deze methode van 
experimenteren met dieren ethisch 
ontoelaatbaar is, is er nog nauwelijks 
een bezinning op gang gekomen, nu 
deze experimenteermethode zich ook 
gaat uitstrekken naar menselijke 
embryo's. 

Al te gemakkelijk wordt in dit 
experimenteren de mens in wording 
gereduceerd tot een fysisch-chemisch 
object, waarmee te manipuleren is. 

Opvallend genoeg heeft de brede 
DNA-commissie, die zich bezighield 
met de ethische en maatschappelijke 
gevolgen van de recombinant-DNA-
technologie, in haar eindrapport aan 
de regering unaniem dit experimente-
ren afgewezen. De gronden waren 
niet voor alle leden van de commissie 
dezelfde. Men zag in deze weg van 
experimenteren en manipuleren een 
aantasting van de menselijke waardig-
heid, dus een aantasting van de 
humaniteit. 

Vanuit hun levensbeschouwing 
kwamen anderen eveneens op voor 
de integriteit van de menselijke 
persoonlijkheid, in de erkenning dat 
de individuele mens - ook het 
individuele embryo - meer is dan de 
som van genetische informatie. De 
integriteit is gegeven met de erken-
ning, dat elk individu geschapen is 
naar het beeld van God. 

Vanuit deze situatie zou ik de 
bewindslieden willen vragen of het 
geen aanbeveling verdient een 
staatscommissie in te stellen, die zich 
zal moeten bezighouden met de 
vragen rondom de genetische 
manipulatie van de mens. 

Onzes inziens is het daarvoor nu 
meer dan tijd. Indien de bezinning 
niet nu op gang komt, zullen wij 
vanwege wetenschappelijke gedreven-
heid meer en meer geconfronteerd 
worden met wat ik een post-humane 
ontwikkeling zou willen noemen. 

Een dergelijke brede benadering 
van de problematiek zal ook kunnen 
voorkomen, dat wij voortdurend met 
detailkwesties bezig zijn, terwijl wij 
daarmee bezig zijnde wel beseffen, 
dat een meer integrale aanpak is 
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vereist. Het achterwege laten van 
deze integrale aanpak is er mogelijk 
ook de reden van, dat er nog steeds 
geen wettelijke regeling is voor 
medische experimenten met mensen. 
Ook bestaat het vermoeden dat de 
Gezondheidsraad nog niet de advies-
aanvrage uit 1982 van de toenmalige 
minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne inzake reageerbuiskin-
deren heeft beantwoord, omdat een 
algemeen referentiekader ontbreekt. 

Om elk misverstand uit te sluiten, 
wil ik beklemtonen dat mijn zorg niet 
voortkomt uit een anti-technologische 
houding. De staatssecretaris gebruikt 
deze terminologie in zijn concept-
adviesaanvrage aan de Gezondheids-
raad en de Nationale Raad, over de 
grenzen van de gezondheidszorg. Hij 
zegt daarin, dat voldoende waarborgen 
moeten worden geschapen voor het 
wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de medische technologie. 

Ik had liever gezien, dat de zorg van 
de staatssecretaris zich ook richtte op 
de veranderende ethische gezindheid 
en op de daarmee samenhangende 
medisch-technische macht, die 
boosaardig dreigt uit te groeien tot 
een overmacht die niet meer dient 
maar bedreigt. De consequenties van 
het natuurwetenschappelijk mens-
beeld leiden tot opheffing van de 
humaniteit. 

Wanneer men binnen het kader van 
deze 'verdingelijking' van de mens 
toch nog spreekt over een vergroting 
van de kwaliteit van het leven, kan 
een dergelijk spreken alleen maar 
verhullen, dat men het menselijk 
leven degradeert tot een technisch 
produkt. De desastreuze gevolgen 
zullen er dan ook naar zijn. Willen de 
bewindslieden daarop hun visie 
geven? 

Ten slotte, een kwestie die met het 
voorgaande nauw verwant is, betreft 
de registratie en opslag van genetische 
informatie van patiënten met aanleg 
tot erfelijke ziekten. Men zal deze 
informatie willen opslaan ter voorko-
ming van herhaling van duur diagnos-
tisch onderzoek, om te gebruiken bij 
genetic counceling en om een 
slagvaardig patiëntenbeleid voor de 
toekomst mogelijk te maken. 

Natuurlijk streeft men met deze 
opslag van genetische informatie de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid na. 
Men zal de privacy van degenen van 
wie de gegevens worden opgeslagen, 
willen beschermen. Men is daartoe 
volgens artikel 10 van de nieuwe 
Grondwet ook verplicht. Zijn ongeoor-
loofde risico's te ontgaan daar waar 

de zekerheid ontbreekt, dat men in de 
toekomst de praktijk ook onveranderd 
zal laten en dat terwijl het bewaren 
van genetische informatie juist met 
het oog op de toekomst gebeurt? 
Zouden de nadelen van deze registratie 
in de toekomst de voordelen kunnen 
overtreffen? Welke beleidsvisie staat 
hierbij voor ogen? 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien de mij toebedeel-
de spreektijd, wil ik mij deze keer 
hoofdzakelijk beperken tot het maken 
van enkele opmerkingen over het 
uitgangspunt van het cultuurbeleid. 
De minister moge bedenken dat ik, 
gezien de beperking, veel moet laten 
liggen. Hij duide mij dit niet euvel. 
Een volgende maal - ik hoop dat de 
minister dan nog achter de regerings-
tafel zit - kan ik misschien wat 
concreter op het beleid ingaan dan nu 
het geval is met deze wat meer 
beschouwelijke bijdrage. 

Wat is cultuur? Daarvan zijn in de 
geschiedenis al veel definities gege-
ven, te veel om op te noemen. Wij 
kunnen in ieder geval stellen: het zou 
een verarming van het begrip 'cultuur' 
zijn, als wij dit woord alleen maar 
zouden willen reserveren voor allerlei 
vormen van kunst. Van Dale noemt 
onder meer: het in cultuur brengen 
van de aarde, en ook: beschaving, 
verfijning van het geestelijk en 
zedelijk leven. 

Ook de minister geeft een definitie. 
Hij zegt: onder cultuur versta ik - zo 
stelthij inde memorievan toel icht ing-
alie uitingen waarin mensen hun 
identiteiten, idealen, emoties en kijk 
op de werkelijkheid uitdrukken. 

Hij sluit zich dan uitdrukkeijk aan bij 
de standpuntbepaling van de regering, 
zoals die nog onlangs is verwoord 
tijdens de tweede algemene UNESCO-
conferentie van ministers voor cultuur 
te Mexico in 1982. Het begrip van de 
mondige mens, zo stelt hij, staat 
hierin centraal. 

Ik geloof dat deze formulering te 
antropocentrisch is gesteld, maar zij 
geeft wel aan, dat er met cultuur meer 
aan de hand is dan alleen de kunst. 
Cultuur heeft betrekking op het gehele 
leven. Vlak voor zijn dood, een aantal 
weken geleden, heeft de oprichter van 
de Club van Rome, de Italiaan Aurelio 
Peccei, de huidige problemen in de 
samenleving een cultureel probleem 
genoemd. Hij somde wat problemen 
op, zoals de bevolkingsexplosie, de 
onbeheerste verstedelijking vooral in 
de Derde Wereld, de verwoesting en 
de vernietiging van de natuur, de 
ontbossing, de geweldige bewape-

ning, de economische wereldcrisis, de 
werkloosheid, de confrontatie tussen 
Oost en West, de kloof tussen Zuid en 
Noord, de misdaad en drugs en de 
teruggang in geloof. 

Al deze problemen, zo stelde hij, 
hangen met elkaar samen en hebben 
de neiging wereldomvattend te 
worden. De huidige cultuur, is 
volgens hem fragmentarisch gewor-
den en heeft vele tekortkomingen. Hij 
noemt er enkele. De eerste is dat 
zoveel antropocentrisch wordt 
beschouwd. Is daar ook de huidiqe 
ik-cultuur niet mee getypeerd? Het 
zou naar mijn mening een goede zaak 
zijn indien wij een antropocentrisch 
cultuurpatroon afwijzen. Het centraal 
stellen van de mens in het cultuurbe-
leid moet niet ons uitgangspunt zijn. 

De hoogleraar dr. K. Schilder heeft 
eens kernachtig dit gezegd: 'Ik zie in 
cultuur het in ontplooiing brengen 
van wat God geschapen heeft, zodat 
het werk den Meester prijst'. Bij deze 
gedachte komt de roeping naar voren, 
wat wel genoemd is het cultuurman-
daat, de cultuuropdracht. Bij dit 
uitgangspunt is er niet slechts een 
horizontale dimensie, maar ook een 
verticale. Het voordeel daarvan is dat 
het gevaar kan worden onderkend dat 
wij niet geobsedeerd worden door 
een egocentrisch doel, maar dat wij 
enthousiast worden voor de taak, de 
roeping, het mandaat, zoals Schilder 
dat kernachtig formuleerde. 

Nu weet ik heel goed dat, als je dit 
uitgangspunt kiest, je een normering 
niet kunt ontlopen en dat dit in het 
cultuurbeleid een moeilijke zaak is. 
Moet kunst, moet cultuur aan normen 
voldoen? Kan er een inhoudelijke 
beoordeling plaatsvinden? In dit Huis 
is daarover in 1964 een interessante 
discussie gevoerd. De heer G. K. van 
't Reve had in 'Het Vrije Volk' de heer 
Algra fel aangevallen. Het punt in 
kwestie was of pornografie en 
godslastering strafbaar moesten 
blijven. Algra vond van wel. Van 't 
Reve bestreed dat. In dit Huis gaat 
senator Algra dan breedvoerig op dit 
vraagstuk in. Een jaar eerder had 
Algra dit onderwerp eveneens 
aangesneden. Hij stelde toen dat, als 
een schrijver het leven ondermijnt of 
een volstrekt nihilisme ten aanzien 
van het evangelie aanprijst, de 
overheid voor zo'n werk geen financië-
le bijdrage moet geven. 

Een overheid kan in dezen niet 
neutraal zijn, aldus Algra. 

Ook in de Tweede Kamer is dit 
onderwerp geregeld aan de orde 
geweest. In 1975 voerde - om een 
voorbeeld te noemen - Hans de Boer 
namens de ARP en de KVP het woord 

Eerste Kamer 
17 april 1984 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 805 



Van der Jagt 

over het eventueel afschaffen van de 
filmkeuring. Ondanks dat dit in brede 
kring als 'betutteling' werd ervaren, 
stelde De Boer toen: 'Alles toesnijden 
op de mondige mens brengt ons in 
een situatie waarin de mens de norm 
stelt, maar wij willen eraan blijven 
vasthouden dat dat een verkeerde 
orde is. God stelt de norm en de mens 
is geroepen tot overgave aan die 
norm. De neutrale staat wijzen wij af'. 
Aldus de heer De Boer. 

Inderdaad, een neutrale staat 
bestaat niet, evenmin als een neutraal 
cultuurbeleid. Daarom is het logisch 
dat politieke partijen een cultuurbeleid 
voorstaan dat gebaseerd is op hun 
levensbeschouwelijke grondslag. Zo 
stelde Van Hasselt in 'Socialisme en 
Democratie' in 1974 dat voor socialis-
ten een emancipatoir cultuurbeleid 
aantrekkelijk is. 'Te denken is', zo 
stelde hij, 'aan Roszaks tegencultuur 
of - dichter bij huis - aan 'Proloog', 
aan cultureel werk zoals dat op 
sociale academies wel gedoceerd 
wordt; kortom, aan een maatschappij-
kritische cultuur die mensen bewust 
maakt van verdrukking en hen 
activeert tot bevrijding'. 

Deze enkele voorbeelden geven al 
aan dat het cultuurbeleid een ronduit 
principiële politieke zaak is. Het is dus 
geen schande als een christelijke 
bewindsman in zijn beleid uitgaat van 
zijn levensbeschouwelijke grondslag. 
Integendeel, het zou te laken zijn als 
hij dit niet deed. 

Maar zonder nu de nieren van de 
minister te willen proeven - dat kan 
trouwens geen sterveling - zou ik nog 
een enkele opmerking willen maken 
over de opvatting van de minister, dat 
er verschil moet zijn tussen de 
persoonlijke opvattingen van een 
minister en de opvattingen die een 
minister moet verkondigen. Ik onder-
ken dit probleem. Je kunt in een 
coalitie minder ver springen als je zou 
willen. 

Maar is de minister anderzijds niet 
met mij van mening dat het leven één 
is en dat je, wat zondags in de kerk 
wordt beleden - ik denk nu met name 
aan wat er gesteld wordt over het 
ambt van de overheid in artikel 36 van 
de Nederlandse geloofsbelijdenis -
's maandags niet op sterk water kunt 
zetten? In dit verband geloof ik dan 
ook dat Schutte in de Tweede Kamer 
terecht stelde dat je niet kunt zeggen 
dat de minister geen enkele verant-
woordelijkheid heeft voor de inhoud. 
De minister heeft dat gelukkig ook 
niet gezegd. Dat zou ook niet kunnen 
in het licht van de taak van de overheid, 
waarover ook de confessie van de 

minister geen onduidelijk licht laat 
schijnen. 

Nu wordt er wel gezegd dat het 
gevaar van gewetensdwang dreigt, 
als je normerend wilt handelen. Dat is 
echter volstrekt onjuist. Gewetens-
dwang is het laatste waar ik aan zou 
denken. We leven in een vrij land en 
de vrije meningsuiting is een groot 
goed. De vraag is evenwel, of je als 
overheid alles moet steunen wat over 
de toonbank van de cultuurwinkel 
gaat. Als de minister geen subsidie 
aan het weekblad 'Margriet' had 
gegeven, dan zou daarmee toch niet 
de vrijheid van meningsuiting in het 
geding zijn geweest? Maar, en dat 
vervolgens, het is een illusie, te menen 
dat het elimineren van normen de 
vrijheid brengt. 

Integendeel, er zou een verloedering 
van onze cultuur optreden. Schilder 
schreef eens: 'Grote gedachten en 
platte woorden verdragen elkaar niet.' 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet mijn 
betoog afronden. De minister denkt 
misschien: het GPV kan gemakkelijk 
praten, want het draagt geen rege-
ringsverantwoordelijkheid. Dat is 
waar. Ineen coalitie zullencompromis-
sen moeten worden gesloten. Maar 
dat mag nooit gaan ten kosie van de 
'C' in de naam van je partij! Ik geloof 
dan ook dat in een coalitie een 
christen-politicus veel kan doen. In dit 
verband denk ik aan het goede artikel 
van ir. v.d. Graaf, in november van 
het vorige jaar geschreven in 'Chris-
ten-Democratische Verkenningen'. 
Het is een artikel dat de minister 
ongetwijfeld kent. 'De C in christelijke 
politiek', zo stelt hij, 'behoeft altijd 
weer vulling vanuit het ideaal, wat 
iets anders is dan de utopie.' 

Hij stelde ook: 'Niets is verlammen-
der voor christelijke politiek dan 
wanneer deze ondergaat in zakelijk-
heid.' 

Ik hoop dat deze minister dit gevaar 
onderkent. Ik wens hem veel wijsheid 
toe op zijn moeilijke, maar mooie post 
en ik zie met belangstelling uit naar 
zijn reactie op mijn bijdrage. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: wij zullen de beraad-
slaging op 1 mei a.s. voortzetten. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het voorstel van wet 
van de heer Nypels tot wijziging van 
de Woningwet (Wet op de woning-
splitsing)(16 781). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Niet in het hele land, niet 
in alle woningsoorten en huurklassen 
en niet voor alle inkomensgroepen is 
er woningnood! Maar de woningnood 
neemttoe, selectief, dus voor bepaalde 
inkomensgroepen en voor bepaalde 
huurklassen! Dat betekent dat een 
goede verdeling van de woningen 
urgenter is dan ooit tevoren. Uiteraard 
is daarvoor het instrument dat dit 
wetsontwerp de gemeenten wil geven 
- een instrument waarmee splitsing 
van woningen, gevolgd door verkoop, 
kan worden voorkomen - noodzakelijk. 
Quod erat demonstrandum! 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Vlies is lid van de Tweede Kamer 
voor de Staatkundig Gereformeerde 
Partij. In zekere zin was hij de belang-
rijkste deelnemer aan het debat aan 
de overkant, omdat hij het debat 
inging nog voordat hij een eindoor-
deel over het wetsontwerp had 
gevormd. Zijn standpunt lag niet vast; 
zijn steun was nog te winnen. 

Op dit moment, hier in de Eerste 
Kamer, bestaat een soortgelijke 
situatie ten aanzien van de heren 
Buijsert en Van der Jagt. Zij nemen, 
wat mij betreft, een ereplaats in dit 
debat in. Uiteraard hebben alle 
deelnemers bijdragen geleverd die 
voor mij even waardevol zijn, maar 
ook geldt: alle dieren zijn gelijk, maar 
sommige zijn nog meer gelijk. 

Het voorbeeld van de heer Van der 
Vlies, in de Kamer aan de overzijde, is 
overigens een zeer hoopvol en 
verheugend voorbeeld, een voorbeeld 
dat perspectief biedt. Waarom? De 
heer Van der Vlies had een aantal 
bezwaren die in zeer sterke mate 
lijken op die van de heer Buijsert en 
de heer Van der Jagt. Ook de heer 
Van der Vlies had met name grote 
bezwaren tegen de verruiming in de 
formulering van de weigeringsgrond 
in het wetsontwerp. Verheugend was 
dat hij uiteindelijk overtuigd was door 
de verdediging en zijn fractie heeft 
kunnen adviseren om voor het 
wetsontwerp te stemmen, hetgeen 
geschiedde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
uiteraard allereerst al de fracties die 
een duidelijke waardering voor het 
genomen initiatief en de inhoud van 
het wetsontwerp hebben laten blijken, 
enerzijds door al bij voorbaat hun 
steun toe te zeggen - de fracties van 
de PvdA en D'66 - en anderzijds door 
wel degelijk van duidelijke waardering 
voor het initiatief en de uitwerking te 
doen blijken: dit was ook het geval bij 
de fracties waar aarzelingen beston-
den. Ik ben er volstrekt zeker van dat 
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de daarbij resterende aarzelingen aan 
het einde van het debat zullen zijn 
weggenomen. 

Ik wil nu allereerst enkele opmerkin-
gen maken over de relatie tussen het 
wetsontwerp en de woningmarkt. 
Daarover is gesproken door zowel de 
heer Van Tets ais de heer Buijsert. De 
heer Buijsert heeft de commissie-Geel-
hoed aangehaald, erop wijzende dat 
deze commissie ervan uitging dat 
vele wetten verstarrend en immobili-
serend uitwerken op de marktsector. 
De heer Buijsert vond dit wetsontwerp 
hiervan een sprekend voorbeeld, 
maar hij was tevens van mening dat 
het wetje, qua doelstelling en strek-
king, een noodzakelijke aanvulling kan 
vormen op de instrumenten die op dit 
moment al bestaan in de sector van 
de volkshuisvesting. Het is in zijn 
ogen een noodzakelijk wetsontwerp. 

De algemene strekking van het 
wetsontwerp, zo heeft hij gezegd, 
wordt door de CDA-fractie in deze 
Kamer aanvaard. Dat betekent dat ook 
een meerderheid in de Eerste Kamer 
achter de algemene strekking van het 
wetsontwerp staat. De conclusie van 
de CDA-fractie was dan ook anders 
dan die van de VVD-fractie. 

De VVD-fractie vindt dat het wets-
ontwerp in feite bijdraagt aan de 
bestendiging van een ongezonde 
toestand, waarin de verdeling van 
woningen niet via het marktmechanis-
me plaatsvindt maar via een distribu-
tiesfeer. De heer Van Tets heeft zelfs 
de vraag gesteld of er behoefte 
bestond aan het wetsontwerp. Los 
daarvan meent hij, dat het wets-
ontwerp zal bijdragen aan de besten-
diging van een ongezonde toestand. 
Hij heeft er zelfs het woord conserva-
toir aan toegevoegd. Het verbaast 
hem dat de indiener dit ontkent. 

Nu kan het zijn dat wij verschillen 
van inzicht hebben over het begrip 
conservatoir omdat wij misschien iets 
verschillends op het oog hadden. Het 
wetsontwerp werkt inderdaad conser-
vatoir ten aanzien van de bestaande 
voorraad goedkope woningen. Dit 
wetsontwerp is natuurlijk niet de 
oorzaak van de schaarste op de 
woningmarkt. Die schaarste is er, en 
omdat die er is, tracht dit wetsontwerp 
de instrumenten die de gemeente 
heeft om tot een goede woningdistri-
butie te komen, te versterken. Het 
wetsontwerp beoogt dan ook op geen 
enkele wijze conserverend te werken 
en bij voorbeeld de bestaande 
schaarste in stand te houden. 

Het verbaast de heer Van Tets, dat 
de indiener ervan uitgaat dat bestaan-

de distributieregels in stand moeten 
blijven, alsof dit een gewenste 
toestand zou zijn. Dit moet op een 
misverstand berusten. De initiatiefne-
mer gaat er op geen enkele wijze van 
uit, dat het een goede toestand zou 
zijn dat woningen verdeeld worden, 
via een kunstmatig distributiesysteem, 
door de overheid. De initiatiefnemer 
gaat er slechts van uit, dat er op dit 
moment in het land al jaren lang 
schaarste aan woningen in bepaalde 
huurklassen bestaat en dat het 
volstrekt irreëel is, te verwachten dat 
in de komende jaren die schaarste zal 
afnemen. 

Integendeel, ik durf de stelling aan 
- en dan druk ik mij zwak uit want in 
feite kan onomstotelijk aangetoond 
worden dat die stelling juist is - dat 
de schaarste op dit moment in vele 
huurklassen op het ogenblik aan het 
toenemen is. Dat komt omdat er 
steeds meer bevolkingsgroepen met 
lage inkomens zijn aangewezen op 
goedkope woningen om inhoud te 
geven aan hun woonrecht. Immers, 
de inkomens lopen in vele gevallen 
terug; dat geldt in ieder geval voor de 
koopkracht van de inkomens van vele 
mensen. 

Dit betekent dat het steeds moeilijker 
wordt om via een, wat de heer Van 
Tets een normale woningmarkt 
noemt, de distributie van woningen 
tot stand te laten komen. Een woning-
markt werkt alleen goed en billijk als 
er geen excessief sterke schaarste 
bestaat. Wanneer er excessief sterke 
schaarste bestaat en men zou tot 
verdeling via de woningmarkt over-
gaan - op dit moment is er natuurlijk 
al een inbreuk op de woninmarkt door 
het bestaande mechanisme, zoals de 
heer Buijsert terecht heeft opgemerkt -
en men zou uitgaan van de wet van 
vraag en aanbod, dan betekent dit dat 
de vraag naar woondiensten van de 
lagere inkomens wordt weggedrukt. 
Dat is niet aanvaardbaar. Gelukkig is 
dit ook het standpunt van de overgrote 
meerderheid van deze Kamer. 
Toenemende excessieve schaarste 
maakt het nodig om de instrumenten 
van de gemeenten voor een goede 
verdeling van de woonruimte te 
verbeteren. 

Daarbij komt, dat de heer Van Tets 
zelf ook heeft gezegd dat in het 
verleden in een aantal gevallen 
pressie is uitgeoefend op bewoners 
om hun woning te kopen. Op grond 
daarvan zijn er ook in het land 
noodkopers ontstaan. Daar kwam nog 
bij, dat het aanbod om een woning te 
kopen in vele gevallen op een zeer 
ongelegen moment kwam: mensen 
hadden geen perspectief op een 

goede inkomensontwikkeling, werden 
werkloos of stonden dicht bij hun 
pensionering. Men kon in vele 
gevallen niet ingaan op het aanbod. 
Bovendien constateert de RAVO, dat 
momenteel het instrument van het 
wetsontwerp de enige juridische 
mogelijkheid biedt voor bescherming 
van de goedkopere huurwoningvoor-
raad op korte termijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Tets heeft zich afgevraagd of het 
wetsontwerp past in een tijd van een 
deregulering. Erkend moet worden, 
dat iedere nieuwe bevoegdheid door 
middel van wetgeving een vorm van 
regulering is. Echter, de opzet van het 
wetsontwerp is zo gekozen, dat de 
eventuele bezwaren tot het uiterste 
zijn beperkt. Er is voor gezorgd, dat 
het nieuwe instrument dat het 
wetsontwerp aan de gemeenten wil 
geven, is opgenomen in een bestaand 
instrument. 

Een ieder weet, dat er op dit 
moment reeds mogelijkheden zijn om 
via een vergunningenstelsel horizonta-
le woningsplitsing te weigeren. Het 
nieuwe instrument is daarbij opgeno-
men. Wat dat betreft, kan men 
spreken over aanpassing van het 
bestaande systeem van de vergun-
ningverlening bij horizontale woning-
splitsing; geen nieuw wetsontwerp, 
maar aanpassing van het bestaande. 

Daarnaast is ervoor gezorgd, dat 
vooral de bureaucratische rompslomp 
die het wetsontwerp met zich zou 
kunnen brengen, tot het uiterste is 
beperkt door te bepalen dat het 
wetsontwerp niet automatisch voor 
het gehele land van kracht wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik 
overga tot het hoofdthema van mijn 
bijdrage - de formulering van de 
weigeringsgrond in het wetsontwerp -
wil ik allereerst bevestigen wat de 
heer Buijsert als zijn standpunt naar 
voren heeft gebracht, namelijk dat 
splitsing van gebouwen in apparte-
mentsrechten op zichzelf niet verwer-
pelijk is. Er kunnen alleen ernstige 
bezwaren aan verbonden zijn in 
speciale situaties. Over die speciale 
situaties gaat dit wetsontwerp. Echter, 
er is bij voorbeeld geen bezwaar 
tegen horizontale woningsplitsing en 
de eventuele verkoop erna van een 
woning in gebieden van het land waar 
geen woningschaarste bestaat. In het 
algemeen bestaat ook geen bezwaar 
tegen splitsing met verkoop van de 
duurdere huurwoningen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan de weigeringsgrond in het 
wetsontwerp. Het wetsontwerp heeft 
tot doel de weigeringsgronden voor 
een splitsingsvergunning te verrui-
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men. De bestaande weigeringsgron-
den zijn: de bouwkundige staat en de 
planologische situatie in geval van 
sanering - , reconstructie- en verbete-
ringsplannen als een bestemmings-
plan of een ontwerp-bestemmingsplan 
beschikbaar is. 

Aanvulling van deze twee weige-
ringsgronden vindt plaats door in het 
bijzonder een weigeringsgrond in het 
belang van de doelmatige woonruim-
teverdeling toe te voegen. Oorspron-
kelijk kende het wetsvoorstel het 
belang van de doelmatige woonruinv 
teverdeling als enige nieuwe weige-
ringsgrond. De nota van wijziging bij 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag aan de Tweede Kamer, 
heeft de omschrijving verruimd tot 
'verbandhoudend met het belang van 
de volkshuisvesting'. 

De heer Buijsert heeft hiertegen 
bezwaren. Nu doet zich de voor de 
indiener van een wetsontwerp 
bijzonder onplezierige omstandigheid 
voor, dat de heer Buijsert kan putten 
uit een aantal bezwaren die de 
indienerzelf naar voren heeft gebracht. 
Het is nooit leuk om bestreden te 
kunnen worden met eigen wapens en 
argumenten. De situatie kan zich 
echter voordoen. Ik aanvaard dat. Het 
moet duidelijk zijn dat ik een deel van 
de argumenten van de heer Buijsert 
kan onderschrijven. 

Deze argumenten zijn ontleend aan 
de memorie van toelichting en de 
memorie van antwoord. Het zijn 
argumenten van de initiatiefnemer 
zelf. De heer Buijsert betreurt het, dat 
de indienei door de bocht is gegaan. 
Hij vreest dat het resultaat nu zal zijn, 
dat de doelstellingen van hetwetsvoor-
stel niet meer nauwkeurig zijn 
geformuleerd, dat de delegatiebe-
voegdheid niet normatief gebonden is 
en dat niet wordt voldaan aan een 
aantal toetsingspunten van de 
commissie-Geelhoed, waarbij spreker 
met name denkt aan de passage uit 
het tussenbericht, die als volgt luidt: 
'Een sober en terughoudend wetge-
vingsbeleid vereist in de eerste plaats 
een zo exact mogelijke weergave van 
de motieven voor de voorgestelde 
regelingen. Zo'n beleid vergt in de 
tweede plaats dat bij de keuze van de 
doelstellingen niet meer wordt 
uitgegaan van het maximale wenselij-
ke maar van het minimaal vereiste'. 

De heer Buijsert vreest dat door de 
verruimde weigeringsgrond, de deur 
is opengezet voor een wildgroei in 
weigeringsgronden bij de gemeenten. 
Deze zouden de wet zover kunnen 
oprekken als zij zelf wil len. De algemene 

maatregel van bestuur zou hiertegen 
onvoldoende als rem kunnen werken, 
met name omdat de wet geen norm 
zou bevatten voor de gedelegeerde 
regelgeving en de bewindsman 
moeilijk kan bevroeden welke voor-
schriften hij moet geven ten aanzien 
van onbekende gedachtenspinsels van 
de gemeentebestuurders. 

Allereerst moet ik erop wijzen dat 
de heer Buijsert een citaat geeft uit de 
memorie van antwoord bij dit wets-
ontwerp. Dit citaat geeft mijns inziens 
een vertekend beeld. In ieder geval 
kan het niet worden gebruikt om de 
verdere conclusies van de heer 
Buijsert te staven. Het gaat om het 
volgende citaat uit de memorie van 
antwoord: 

'De gemeenten kunnen het belang 
van de volkshuisvesting net zo ruim 
interpreteren als zij zelf willen. Die 
vrijheid kan ongewenst zijn, omdat zij 
zal kunnen leiden tot rechtsonzeker-
heid en willekeur'. 

Het citaat houdt echter te vroeg op, 
en waarom? Het suggereert dat de 
wildgroei zou kunnen voorkomen als 
dit wetsontwerp wet zou worden. Het 
citaat heeft echter in het geheel geen 
betrekking op het wetsontwerp. Het 
heeft betrekking op de situatie die de 
Raad voor de volkshuisvesting 
schetst, waarin in de wet een zeer 
ruime weigeringsgrond wordt 
geformuleerd zonder dat deze wordt 
begrensd door nadere voorzieningen, 
voorschriften of maatregelen. De raad 
voor de volkshuisvesting laat hierop 
dan ook in één adem volgen dat, 
omdat het gewenst is wildgroei te 
voorkomen, gekozen wordt voor het 
begrenzen van de mogelijkheden 
door middel van een algemene 
maatregel van bestuur, om dat 
bezwaar van wildgroei weg te nemen. 

Dit is nu net in dit wetsontwerp 
gebeurd. De RAVO en de indiener 
denken hierover hetzelfde. Wildgroei 
kan voorkomen worden door een 
algemene maatregel van bestuur. 

Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik 
hierop terugkom - dit is een zeer 
wezenlijk onderdeel van het debat - is 
het allereerst nodig om iets van de 
voorgeschiedenis in herinnering te 
roepen. De Raad voor de volkshuisves-
ting heeft het advies gegeven om als 
weigeringsgrond in het wetsontwerp 
te formuleren 'in het belang van de 
volkshuisvesting', omdat de oorspron-
kelijke formulering van het wets-
ontwerp in het belang van doelmatige 
woonruimteverdeling te eng werd 
gevonden. 

De Raad voor de volkshuisvesting 
vond het nodig om de weigerings-

grond in het wetsontwerp zo te 
formuleren dat weigering ook mogelijk 
wordt in het belang van de stadsver-
nieuwing op langere termijn, als er 
nog geen planologische maatregelen 
genomen zijn. De Raad voor de 
volkshuisvesting stelde dat het ook 
gewenst is om bij het formuleren van 
het criterium rekening te houden met 
het ontstaan van nieuwe volkshuisves-
tingsproblemen in de praktijk, waarbij 
een weigering noodzakelijk zou 
kunnen zijn. Vandaar het advies om 
de omschrijving van de weigerings-
grond te verruimen. 

Verschillende fracties in de Tweede 
Kamer hebben zich hierbij aangesloten 
en verzochten de indiener de weige-
ringsgrond aan te passen aan het 
RAVO-advies. Het verzoek daartoe 
kwam niet uitsluitend van de fracties 
ter linker zijde, zoals van de Partij van 
de Arbeid, de PSP en de PPR, maar 
ook van die van het CDA en het GPV. 
Dat wil zeggen, het verzoek kwam van 
een zeer geschakeerd gezelschap dat 
te zamen een ruime meerderheid van 
de Tweede Kamer vormde. Belangrijk 
hierbij was dat dit verzoek dus ook 
uitging van fracties waarvoor het 
particuliere eigendomsrecht in sterke 
mate van betekenis is, zoals het CDA 
en het GPV. 

De CDA-fractie herhaalde het 
verzoek zelf in het eindverslag. Voor 
de indiener is het particuliere eigen-
domsrecht in de maatschappij 
eveneens nog steeds van betekenis, 
net als dus in het oordeel, de stand-
puntbepaling van CDA en GPV. Het 
feit dat met name de CDA- en de 
GPV-fractie in de Tweede Kamer ook 
om een verruiming van de weigerings-
grond vroegen, was dan ook voor de 
indiener een teken aan de wand. 

Hierbij komt nog dat het vooront-
werp van staatssecretaris Brokx een 
vergelijkbare formulering kende, 
namelijk: uit anderen hoofde in het 
belang van de volkshuisvesting. 

In verband hiermee was de indiener 
uiteindelijk na herhaald verzoek 
bereid om gehoor te geven aan de 
wens van de meerderheid van de 
Tweede Kamer om als weigerings-
grond in de wet het belang van de 
volkshuisvesting op te nemen. 

Al het water van de zee wast echter 
niet weg, dat het hoofddoel van het 
wetsontwerp blijft, de gemeenten een 
instrument te geven om een splitsings-
vergunning te weigeren ter wille van 
de doelmatige woonruimteverdeling. 
Tot op heden is er binnen of buiten 
het parlement slechts één ander 
voorbeeld genoemd dat een nieuwe 
weigeringsgrond in het belang van de 
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volkshuisvesting zou kunnen opleve-
ren. Dit is het geval dat in het RAVO-
advies werd genoemd, namelijk het 
belang van de stadsvernieuwing op 
langere termijn, wanneer er nog geen 
bestemmingsplan of ontwerp-besterrv 
mingsplan is. Het is daarom ook 
aannemelijk dat momenteel de 
algemene maatregel van bestuur ter 
uitwerking van dit wetsartikel uitslui-
tend deze beide weigeringsgronden 
zal toelaten. 

Alvorens nader op de algemene 
maatregel van bestuur in te gaan en 
de begrenzende werking ervan aan te 
geven, wil ik eerst enkele opmerkingen 
maken over de hoofdopzet van het 
wetsontwerp. 

De toenmalige staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, de heer Brokx, stelde 
indertijd in zijn voorontwerp voor, aan 
de bestaande weigeringsgronden toe 
te voegen weigering uit anderen 
hoofde in het belang van de volkshuis-
vesting. Hiertegen bestond mijnerzijds 
bezwaar, omdat dit het gevaar van 
een te ruime toepassing zou kunnen 
opleveren aangezien dan de gemeen-
ten zelf te veel zouden kunnen 
bepalen, terwijl voorts de belangheb-
benden door een gebrek aan vaste 
regels onvoldoende zouden kunnen 
weten waar zij aan toe zijn. 

Ter wille van een grotere rechtsze-
kerheid, vooral voor de eigenaar-ver-
huurders, werd een opzet gekozen, 
waarin de gemeenten hun weigerings-
gronden van te voren in een splitsings-
verordening moesten vastleggen. 
Daarbij werd de gemeenten, ondanks 
de gewenste decentralisatie van de 
volkshuisvesting, geen volledige 
vrijheid gelaten om zo'n verordening 
vast te stellen. 

Opnieuw ter wille van de rechtsze-
kerheid is bepaald dat de rijksoverheid 
via voorschriften in het algemene 
kader moet aangeven, waarbinnen 
de gemeentelijke verordeningen 
behoren te blijven. De landelijke 
voorschriften dienen een wildgroei in 
weigeringsgronden bij de gemeenten 
te voorkomen. Volgens het gewijzigde 
wetsontwerp zal dit bij algemene 
maatregelen van bestuur geschieden. 
Daarnaast werd de beroepsprocedure 
genormaliseerd. 

Het belang van voorschriften van de 
rijksoverheid met betrekking tot de 
gemeentelijke splitsingsverordening 
is uiteraard toegenomen bij de 
gewijzigde formulering van de 
weigeringsgrond: in het belang van 
de volkshuisvesting. Eveneens ter 
wille van de rechtszekerheid, namelijk 

ter voorkoming van de wildgroei in 
weigeringsgronden, werd het PvdA-
amendement in de Tweede Kamer, 
waardoor de landelijke voorschriften 
zouden komen te vervallen, ontraden. 
Ik heb dat amendement beschouwd 
als een aantasting van de vereiste 
opzet van het wetsontwerp. Het 
amendement werd dan ook mijns 
inziens terecht verworpen. De algeme-
ne maatregelen van bestuur als dam 
tegen wildgroei zou bij aanneming 
van het amendement uit het wets-
ontwerp zijn verwijderd. 

De heer Buisert betwijfelde of de 
algemene maatregelen van bestuur 
een voldoende rem kan zijn tegen de 
te ruime omschrijving van de weige-
ringsgronden door de gemeenten, 
mede omdat het in de wet genoemde 
criterium naar zijn mening te ruim is. 
Het is vrijwel bij iedere wet moeilijk 
om een volledig sluitende formulering 
te vinden voor de verschillende 
wettelijke criteria. Dat geldt ook hier! 

Ik moet er evenwel allereerst op 
wijzen dat het begrip 'belang van de 
volkshuisvesting' niet door de Kroon 
ongelimiteerd opgerekt kan worden. 
Ook de omschrijving 'in het belang 
van de volkshuisvesting' bevat een 
zekere normstelling. Daarnaast is het 
zeer goed mogelijk, en wat de indiener 
betreft, ook zeer uitdrukkelijk de 
bedoeling, om bij dit wetsontwerp het 
criterium 'belang van de volkshuisves-
ting' in een algemene maatregel van 
bestuur zeer nauwkeurig te begrenzen. 
De bevoegdheid voor de besluitgever 
is hierbij op geen enkele wijze 
beperkt! Voorbeelden die binnen of 
buiten het parlement worden genoemd 
over een mogelijke invulling van het 
wettelijke criterium, zijn voor de 
Kroon op geen enkele wijze maatge-
vend! 

Ik heb overigens reeds aangegeven 
dat ik momenteel slechts twee 
gronden denkbaar vind die in een al-
gemene maatregel van bestuur aange-
geven kunnen worden als aanvaardba-
re weigeringsgronden, namelijk het 
belang van doelmatige woonruimte-
verdeling en het belang van stadsver-
nieuwing op langere termijn in 
situaties waarin nog geen planologi-
sche maatregelen gelden. 

Ik wijs er overigens nog op dat de 
besluitgever uiteraard met in achtne-
ming van het in het wetsontwerp 
vervatte criterium slechts de nadere 
criteria in de algemene maatregel van 
bestuur zal opnemen die in de gegeven 
situatie noodzakelijk en reëel zijn. 
Andere weigeringsgronden dan de 
twee die ik zojuist heb genoemd, zijn 
naar mijn oordeel niet goed denkbaar. 

Wat dat betreft, is het oordeel aan de 
Kroon voorbehouden. 

De heer Van Vlijmen, woordvoerder 
van de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer, heeft opgemerkt dat het ook 
geen schande was dat de initiatiefne-
mer is begonnen de weigeringsgrond 
voor woonruimteverdeling te verdedi-
gen en dat hij uiteindelijk, na herhaald 
verzoek van een ruime kamermeerder-
heid, kan instemmen met een verrui-
ming van de weigeringsgrond in het 
wetsvoorstel ter zake van de formule-
ring 'in het belang van de volkshuis-
vesting'. Dit criterium heeft de fractie 
van het CDA in de Tweede Kamer 
altijd verdedigd, zei de heer Van 
Vlijmen. Het gaat erom dat wij - dat 
wil dus zeggen de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer - kiezen voor een wat 
ruimere weigeringsgrond met 
regelgeving in een algememe maatre-
gel van bestuur. 

Ten aanzien van dit belangrijke 
onderdeel van het debat kom ik tot 
een vijftal conclusies. 

De eerste is dat de weigeringsgrond 
in het belang van de volkshuisvesting 
in het wetsvoorstel is opgenomen op 
grond van de uitdrukkelijke wens van 
een rijk geschakeerde meerderheid in 
de Tweede Kamer, waaronder fracties 
die het particulier eigendom nog 
steeds van grote betekenis achten. 

De tweede conclusie is dat de 
indiener nog steeds heel precies en 
concreet voor ogen staat wat onder 
het criterium van de wet, dus onder 
het begrip 'in het belang van de 
volkshuisvesting', moet worden 
verstaan. 

De derde conclusie luidt dat de 
begrenzing in de praktijk bij de 
toepassing van het wetsvoorstel is 
toevertrouwd aan de Kroon, via 
algemene maatregel van bestuur. 
Niets belet een nauwkeurige omschrij-
ving wat onder dat criterium moet 
worden verstaan in een algemene 
maatregel van bestuur. Daartoe 
bestaat de volledige bevoegdheid die 
op geen enkele wijze wordt beperkt. 
De opvattingen van derden zijn 
daarbij niet maatgevend. Daarbij komt 
nog dat een algemene maatregel van 
bestuur in ieder geval ter kennis 
wordt gebracht van de Staten-Gene-
raal die daarover nog een oordeel 
kunnen uitspreken. De vierde conclusie 
is dat er geen reden bestaat om de 
Kroon het hiervoor vereiste vertrou-
wen niet te geven. 

De vijfde conclusie luidt, dat er wel 
degelijk sprake is van zorgvuldige 
wetgeving. 

Op een aantal opmerkingen, vooral 
van juridische aard, zal straks worden 

Eerste Kamer 
17 april 1984 Woningsplitsing 809 



Nypels 

ingegaan door een tweetal juristen 
die ik als adviseurs bij mij heb, 
namelijk mevrouw mr. dr. De Jong en 
mr. drs. Wolffensperger. 

Ter afsluiting van mijn betoog maak 
ik nu enkele opmerkingen over het 
eindresultaat van het wetsvoorstel. 
Het eindresultaat is naar mijn opvatting 
- ik word hierin gesteund door de 
opmerkingen van mevrouw Tiesinga -
een goed resultaat dat een afweging 
van het belang geeft van de gemeente 
als hoedster van het algemeen belang 
aan de ene kant en aan de andere 
kant de belangen van de eigendoms-
rechten van de verhuurders en de 
bescherming van de woningzoeken-
den, in het bijzonder de mensen met 
de lage inkomens. Het is een verant-
woord wetsvoorstel dat tot stand is 
gekomen door samenwerking van de 
initiatiefnemer met de verschillende 
fracties in de Tweede Kamer, gehoord 
met name het officiële adviesorgaan 
de RAVO. Daarvoor hebben vele 
sprekers - ik denk aan de heer Van 
Veldhuizen en mevrouw Tiesinga in 
deze Kamer - de indiener complimen-
ten gegeven. Daarvoor zeg ik hartelijk 
dank. Ik ben in mijn opvatting gesterkt 
door de opvatting van de heer 
Schutte, woordvoerder van de fractie 
van het GPV in de Tweede Kamer. Na 
het einde van het debat hierover 
constateerde hij: 

'Ik meen dat de verdediging nog 
eens bevestigt dat het voorstel 
gekarakteriseerd wordt door een 
evenwichtige benadering van een 
zaak waarvan de noodzaak voor mij 
buiten kijf is. 

Ik wil dan ook zeggen dat ik, althans 
deze keer, veilig in het spoor van D'66 
kan gaan, zij het ook nu met open 
ogen'. 

Als er toch nog aarzelingen zouden 
blijven bestaan, dan vraag ik aan de 
verschillende fracties in de Kamer 
rekening te houden met drie zaken. 
Allereerst is het wetsontwerp dat op 
het ogenblik hier ter bespreking ligt 
een samenwerkingsprodukt. Maar het 
is eigenlijk meer dan dat; het is ook 
een vorm van compromissen van de 
verschillende standpunten die in de 
Tweede Kamer naar voren zijn 
gekomen. Het bleek dat dit wets-
ontwerp in feite de enige vorm was 
die aanvaardbaar was voor de 
meerderheid. 

Vervolgens noem ik het tweede 
punt. Aangekondigd is een huisves-
tingswet waarin de materie van dit 
wetsontwerp zal worden opgenomen. 
Het zal echter nog zeker geruime tijd 
duren, twee a vier jaar, als ertenminste 

hard wordt gewerkt en er geen grote 
tegenvallers zijn, voordat een dergelijk 
wetsontwerp in werking kan treden. 
Het voordeel dat er een huisvestings-
wet op stapel staat is, dat wanneer er 
in de praktijk bezwaren tegen dit 
wetsontwerp zou kunnen blijken te 
bestaan, deze kunnen worden onder-
vangen op het moment waarop de 
materie van het wetsontwerp in de 
huisvestingswet wordt opgenomen. 

Belangrijk is echter dat wij daarop 
niet kunnen wachten. Er is namelijk 
heel duidelijk gemaakt, ook in het 
verleden, door de noodkreten uit de 
verschillende gemeenten, vooral de 
grote gemeenten, dat dit wettelijke 
instrument noodzakelijk is. Ook de 
heer Wolffensperger zal straks die 
noodzaak daarvan onderstrepen. Dat 
betekent dat wij er nu voor moeten 
zorgen dat dit wetsontwerp snel in 
werking zal kunnen treden omdat dat 
instrument een wezensnoodzakelijk 
instrument is ter aanvulling van de 
bestaande mogelijkheden, ledere 
maand wachten betekent in wezen dat 
er te lang gewacht moet worden, 
want zoals een ieder weet: dit wets-
ontwerp had in feite al vele jaren 
eerder behandeld moeten worden en 
in werking moeten treden, ledere 
maand is te lang! 

Ik geef nu graag het woord aan de 
heer Wolffensperger, als u, mijnheer 
de Voorzitter, daarmee akkoord gaat. 

De Voorzitter: Ik verleen het woord, 
met uw goedvinden. Ik wijs erop dat 
overeenkomstig artikel 99, onder 1c 
van het Reglement van Orde degene 
die namens de Tweede Kamer is 
aangewezen het wetsontwerp te 
behandelen, zich doordoor hem 
aangewezen personen kan laten 
bijstaan. Op verzoek van de heer 
Nypels geeft ik nu graag het woord 
aan de heer Wolffensperger. 

D 
De heer Wolffensperger: Mijnheer de 
Voorzitter! Alvorens de heer Nypels 
aan te vullen, wil ik de Kamer danken 
voor de mogelijkheid die mij wordt 
gegeven om tot u te spreken over een 
onderwerp dat in mijn dagelijkse 
bestaan tot een van mijn grootste 
zorgen behoort, een onderwerp 
waarbij ik nauw en emotioneel 
betrokken ben. Ik zeg met opzet 'ben' 
- ik spreek dus in de tegenwoordige 
tijd - omdat ik daarmee meteen 
aanland bij de vraag van een aantal 
sprekers. Er is namelijk gevraagd of 
het gelet op het feit dat het twee jaar 
heeft geduurd, eigenlijk allemaal nog 
wel nodig is. Ik zal pogen kort uiteen 
te zetten dat de noodzaak om te 

komen tot een regeling, zoals de hier 
voorgestelde, onverminderd aanwezig 
is en dat die waarschijnlijk binnenkort 
nog dringender wordt dan ooit. 

Ik noem enkele cijfers hoewel ik u 
daarmee niet zal 'doodgooien', als u 
mij dat woord vergeeft. In 1982 zijn in 
Amsterdam 490 etagewoningen 
omgezet in appartementen; in 1983 
waren dat er 365. Amsterdam heeft 
op het ogenblik 22.000 appartementen 
als etagewoning. Tijdens het hoogte-
punt in het beroemde jaar 1977 zijn er 
2400 etagewoningen in appartemen-
ten omgezet. Ik noem landelijke cijfers 
- ik neem als bron het rapport van de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Konsumentenaangelegenheden 
(SWOKA) - die ik dan/weer corrigeer 
voor eenpersoonhuizen en meerper-
soonshuizen. Dat rapport komt uit op 
globaal 6000 woningen per jaar voor 
Nederland in de jaren 1980 en 1981, 
omgezet van etagewoning tot appar-
tement. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
cijfers blijkt, dat er zonder enige 
twijfel een dalende tendens is. Er is 
sprake van geringere absolute 
aantallen dan in voorafgaande jaren. 
Toch meen ik, dat er grote reden is 
voor bezorgheid, misschien wel meer 
zorg dan die in de afgelopen jaren. 

De daling is naar mijn mening 
veroorzaakt, doordat de eerste grote 
golf zich omstreeks 1977 voordeed. 
Daarna hebben de felle afwijzing van 
gemeenten en het inzakken van de 
markt voor onroerend goed voor een 
tijdelijke daling gezorgd. De animo is 
evident verminderd. De grote angst 
van de gemeenten op dit moment is, 
dat de koopkracht vermeerdert en door 
het aantrekken van de markt voor 
onroerend goed het aantal verkochte 
appartementen sterk zal toenemen. De 
tekenen daarvoor zijn naar mijn 
mening aanwezig. 

Los van hetgeen men uit krantepu-
blikaties zelf kan opmaken, wijs ik op 
de pas verschenen nota 'Eigen 
woningbezit', die naar de Tweede 
Kamer is gegaan. Hierin staat, dat de 
koopgeneigdheid de laatste tijd stijgt. 

Ik noem een enkel cijfer: van 3 1 % in 
1981 tot 34% in 1982. De cijfers van 
het Amsterdamse Kadaster- en 
hypotheekregister geven eenzelfde 
stijgende tendens aan.Uit het verleden 
is er alle reden om aan te nemen, dat 
dan óók splitsing van etages in 
appartementen zal stijgen, zij het met 
een na-ijlingseffect. 

Ik wil met instemming mevrouw 
Tiesinga aanhalen. Zij mekte op, dat 
nog altijd oneindig veel meer wonin-
gen niet gesplitst en potentieel 
splitsbaar zijn dan woningen, die in 
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de afgelopen jaren daadwerkelijk in 
appartementen zijn gesplitst. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over het relatief geringe aantal in de 
afgelopen twee jaar. Mevrouw 
Tiesinga aanhalen. Zij merkte op, dat 
dat mij zeer vele zorgen baart, 
namelijk dat de woningen die wel in 
appartementen worden omgezet, niet 
gelijkmatig over het land of over de 
stad zijn verdeeld. 

Ik ben - ik zal niet in de pathetiek 
van de vertegenwoordiger van een 
grote stad vervallen - gisteren nog in 
een buurt van Amsterdam geweest, 
waar je zo'n concentratiepunt van 
vele tientallen omgezette woningen 
- in vrij korte t i jd; twee a drie jaar -
kunt vinden. Dat zijn de buurten, waar 
het beeld van de beginjaren 70 nog 
onverminderd en onverkort aanwezig 
is. Het woningbezit begint feitelijk en 
sociaal iedere samenhang te verliezen. 
De verbrokkeling slaat toe, en daarmee 
de verpaupering. Ik noem de Merca-
torbuurt en de Rivierenbuurt in 
Amsterdam. Ik vraag bij voorbaat ver-
geving voor het feit, dat ik de hoofd-
stad van dit land als referentiekader 
aanhaal. Ik vertoef daar vaak. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een slotopmerking over die aantallen 
maken. Het al eerder aangehaalde 
SWOKA-rapport wijst erop, dat het nu 
juist de meest courante distributiewo-
ningen zijn die door splitsing uit het 
bestand verdwijnen. Als iemand in de 
Bijlmermeer woningen tot apparte-
menten zou gaan splitsen, zou ik daar 
niet wakker van liggen. 

Dat gebeurt echter niet. Daarvoor is 
weinig belangstelling. Wat gesplitst 
wordt, zijn bij uitstek die woningen, 
die nodig zijn voor de distributie. Het 
gaat om de categorie goed en goed-
koop. Degenen, die door stijgende 
woonlasten in grote moeilijkheden 
geraken, zijn op die woningen 
aangewezen. Er komen dus minder 
woningen van het type, waaraan de 
behoefte steeds groter wordt. Het 
gaat om woningen, waarvan er ook 
niet enkele honderden per jaar 
kunnen worden gemist. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak al 
over het SWOKA-rapport. Het is 
uitgekomen in februari 1984 van de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Konsumentenaangelegenheden. Dat 
is in mijn ogen een onafhankelijke 
stichting, waarin Consumentenbond 
en Konsumentenkontact zijn vertegen-
woordigd. Dit rapport bevestigt het 
beeld, dat ik schets , naar mijn smaak 
volledig. Ik maak er de kanttekening 
bij voor degenen die het rapport 

kennen, dat het hierin niet om de 
appartementensplitsing gaat, maar 
om de omzetting van huur in koop in 
het algemeen. De gevolgtrekkingen 
zijn relevant genoeg. 

Ik wil met uw goedvinden, mijnheer 
de Voorzitter, twee citaten meegeven 
aan de Kamer bij haar beraadslaging. 
Het eerste citaat betreft de probleem-
stelling van het genoemde SWOKA-
rapport: Samenvattend kan gesteld 
worden, dat het verschijnsel van 
omzetten van huurwoningen gevolgen 
heeft voor woonbeleid en woonconsu-
ment. Genoemd zijn: 

1. Het budget van de rijksoverheid; 
groter beroep op individuele huursub-
sidie. Even ter zijde: dit heeft te 
maken met het feit, dat men consta-
teert dat door het verdwijnen van 
goedkope woningen mensen steeds 
meer naar dure woningen worden 
gedreven en een groter beroep op de 
individuele huursubsidie moeten 
doen. 

2. Het gemeentelijk beleid. Door-
kruising van de woonruimtedistributie 
en van de stadsvernieuwing. 

3. Gevolgen voor de woonconsu-
menten: een selectieve inkrimping 
van de huursector, waardoor minder 
woningen kunnen worden toegewezen 
met behulp van de vigerende behoef-
tecriteria. 

Mijnheer de Voorzitter! Nadat op 
grond van deze probleemstelling een 
onderzoek is uitgevoerd, dat alle 
pagina's omvat die ik nu in een klap 
omsla, komt het rapport tot een 
aanbeveling. Deze eerste aanbeveling 
staat op blz. 60 van het rapport en 
luidt: De druk op de voorraad goedko-
pe huurwoningen is groot en wordt 
groter als gevolg van het toenemend 
aantal woningzoekenden met een 
laag inkomen. Als antwoord op deze 
kwalitatieve woningnood bestaat de 
idee om sloopwoningen nog enige 
tijd voor bewoning aan te houden. 
Daarnaast zal de verkoop van huurwo-
ningen ook onder controle (toezicht) 
moeten worden gebracht. In regio's 
met een manifeste vraag naar goede 
huurwoningen zal de particuliere 
huursector nog gedeeltelijk en tijdelijk 
in dat aanbod kunnen en moeten 
voorzien'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu 
ingaan op de systematiek van het 
ontwerp. De heer Nypels heeft over 
de uiteindelijke vorm gesproken. Dat 
sluit aan bij een aantal opmerkingen 
uit de Kamer. Deze vorm duid ik 
kortheidshalve aan als een verbod, 
een splitsingsverordening en een 
algemene maatregel van bestuur, een 
bindende regel van het Rijk. Het gaat 

er mij nu niet om, nog eens te 
verzekeren dat ik ook als jurist na een 
discussie van vijf jaar tot de conclusie 
ben gekomen, dat deze drieledigheid 
de meest verantwoorde oplossing 
geeft. Zij houdt het midden tussen de 
polen van ten eerste het niet verder 
strekken dan nodig is - ik bevestig 
datgene wat de heer Nypels heeft 
gezegd; ook wat mij betreft is er geen 
bezwaar tegen splitsing in het alge-
meen; het gaat om een sociaal 
probleem dat op deze wijze wordt 
aangepakt - en ten tweede de rechts-
zekerheid. Ik herinner er in dit verband 
aan, dat de heer Brokx indertijd, 
gesteund door VNG en RAVO een 
ontwerp heeft ingediend, dat wat dat 
betreft de toets van onze kritiek niet 
kon doorstaan. 

Ik zei dus, waarom ik meen dat het 
ontwerp een verantwoord optimum 
geeft van regeling. Ten derde is er de 
landelijke normering, die voorkomt 
dat iedere gemeente een volstrekt 
eigen systeem opbouwt. 

Dit wilde ik de Kamer niet voorhou-
den, hoewel ik het ter zijde meenam. 
Wel wil ik de Kamer voorhouden, dat 
ik mij in de desbetreffende gedachten-
gang gelukkig gesterkt heb gevoeld 
door de heer Brokx, die hier vandaag 
heeft gesproken. Hij heeft bij zijn 
voornemen om te komen tot een 
huisvestingswet op 30 december I983 
een brief gestuurd aan de Tweede 
Kamer. Daarin zet hij uiteen, op welke 
wijze hij de woonruimteregels en de 
artikelen 56, 56a en b van de Woning 
wet tot een geheel wil samensmeden. 

Ik citeer de brief van 30 december 
1983 en wel blz. 11 onderaan. Hij wil 
komen tot: 1. een geclausuleerd 
verbod tot ingebruikneming, gebruik, 
splitsing en onttrekking aan de 
voorraad van woonruimte, behoudens 
vergunning van burgemeester en 
wethouders; 

2. de verplichting voor de gemeen-
ten een huisvestingsverordening vast 
te stellen, waarin regelen worden 
opgenomen ter uitwerking van het 
onder 1 genoemd verbod. De wet 
noemt de daarin te regelen onderwer-
pen. Krachtens de wet kan het rijk de 
gemeenten bindende regels stellen. 

Er komt dan nog iets, maar dat is 
naar mijn mening niet relevant voor 
hetgeen ik wil zeggen. Ik citeer dit 
deel van de brief, omdat het volgens 
mij er een bewijs van is dat ook de 
reqering, voortdenkend over het 
systeem en de thematiek van 'n 
huisvestingswet, tot vrijwel precies 
dezelfde systematische opzet, wel 
eens met een oneerbiedig woord 
aangeduid met 'drietrapsraket', komt 
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als die welke te vinden is in het 
ontwerp dat thans voorligt. Een 
bijkomend voordeel daarvan lijkt mij 
dat de inpasbaarheid van de huidige 
regeling in de toekomstige huisves-
tingswet - dat was de bedoeling -
optimaal zal zijn. 

Ik wil over twee punten nog iets 
zeggen, nl. over het negatieve 
rendement en de terugwerkende 
kracht. Door een aantal sprekers uit 
dit Huis, overigens met de meeste 
nadruk door de heren Van Tets en 
Buijsert, is aandacht gevraagd - ik 
neem dat ernstig - voor de particuliere 
eigenaar die zich geconfronteerd ziet 
met een onrendabel bezit en die 
afgesneden zou zijn van de mogelijk-
heid om daar door vervreemding een 
eind aan te maken. 

In de eerste plaats wil ik hierover 
enkele technische opmerkingen 
maken. Zou je die tegenwerping 
maken, dan zou zij in volle omvang 
natuurlijk ook moeten gelden ten 
aanzien van de huidige artikelen 56a 
en b van de Woningwet. Het is 
overigens merkwaardig dat, kijkend 
naar de huurder met zijn negatief 
rendement, het nu ook al van de 
planologische situatie van zijn pand af-
hangt of hij al dan niet tot vervreem-
ding over kan gaan via appartements-
splitsing. 

Bovendien is het mijn ervaring dat 
negatieve rendementssituaties in een 
stad buitengewoon moeilijk definieer-
baar en hanteerbaar zijn, met name 
door hun relatie niet alleen met de 
stadsvernieuwingsproblematiek zelve, 
maar ook door hun relatie met het 
aanschrijvingsinstrument uit de 
Woningwet. Het is buitengewoon 
moeilijk om aan te geven hoe dat 
negatieve rendement zich precies 
verhoudt tot een gemeente die op 
goede gronden meent te moeten 
aanschrijven met alle gevolgen van 
dien, voor mijn part politiedwang en 
verhaal, enz., het is technisch niet 
gemakkelijk. Dat is echter niet de 
essentie van hetgeen ik zeggen wil. 
Dat komt nu. 

De heer Van Tets gaat veel verder 
dan die particuliere eigenaar door te 
stellen - aangezien het mij getroffen 
heeft, citeer ik hem letterlijk - : 

'Er wordt onrecht begaan op grond 
van overtrokken argumenten voor 
handhaving van distributiewoningen. 
Gegeven het voorhanden zijn van een 
uitvoerig systeem van individuele 
huursubsidie zou naar onze mening 
de distributiesector niet meer moeten 
bestaan.'. 

Voorzitter! Daar zit natuurlijk de 
kern! Ik vermag in dat opzicht toch de 
redenering van de heer Van Tets niet 
te volgen. Ik wil best een discussie 
aan met uw Kamer - maar wie ben 
ik - over huurprijsbeheersing en 
woonruimteverdeling, maar de heer 
Van Tets richt zijn pijlen in dit opzicht 
verkeerd. Als je dat wilt doen, moet je 
het systeem van de Huurprijzenwet, 
van de Woonruimtewet ter discussie 
stellen en niet die pijlen richten op 
iets dat in feite een zeer beperkte, 
logische aanvulling is van het bestaan-
de systeem. 

De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou via u de initiatief-
nemer ertoe willen nopen, zijn 
technische deskundigen te vragen om 
zich tot die hoedanigheid te beperken. 
Het lijkt mij niet op de weg van deze 
deskundigen te liggen om meer 
politiek-inhoudelijk in discussie met 
leden van deze Kamer te treden. Dat 
zou geen goede gang van zaken zijn. 
Maar overigens laat ik dit geheel aan 
uw beleid over, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik had mijn vinger al 
aan de knop van de microfoon om 
een dergelijke opmerking te makken. Ik 
vraag de heer Nypels om ervoor te 
zorgen dat de deskundigen die hem 
bijstaan, zich beperken tot de techni-
sche kant van de zaak, opdat de 
politieke discussie zich verder kan 
afspelen tussen leden van deze Kamer 
en de heer Nypels. 

De heer Wolffensperger: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ging ervan uit dat mijn 
deskundigheid ook de problematiek 
van de grote steden enigszins omvatte 
en niet alleen de juridische kant van 
de zaak, maar ik zal uiteraard rekening 
houden met uw opmerking. 

Als u het mij toestaat, mijn redene-
ring af te maken, mijnheer de Voorzit-
ter, dan zou ik willen opmerken dat de 
gedachtengang van de heer Buijsert 
mij veel meer aanspreekt. Hij wijst het 
distributiesysteem op zichzelf niet af. 
Hij vindt dat er sprake moet zijn van 
een overwaarde aan algemeen belang 
als men tot een afwijzing wil komen. 
Verder meent hij dat er geen eenzijdig 
imperatief geredigeerd artikel in de 
wet moet staan. Omdat het de crux is 
van het betoog dat wij vanavond hier 
houden, herhaal ik dat wij op zichzelf 
splitsing van gebouwen niet als 
verwerpelijk beschouwen. 

Naar ik meen, biedt het voorgestelde 
systeem de garantie dat niet te 
lichtvaardig de belangen van eigenaars 
buiten beschouwing kunnen worden 
gelaten. Wat dat betreft verwijs ik 

naar de kenschets van de verordening 
door de heer Buijsert. Dat zal geen 
eenzijdig imperatief geredigeerd 
artikel zijn. In die verordening kunnen 
imperatieve weigeringsgronden 
worden opgenomen: B en W weige-
ren... Er kunnen echter ook facultatieve 
weigeringsgronden worden opgeno-
men en zelfs - dat is in de Tweede 
Kamer aan de orde geweest - bestaat 
de mogelijkheid van een hardheids-
clausule. Deze mogelijkheden geven 
samen met de mogelijkheid voor de 
minister om eventueel te sturen 
voldoende garanties voor de afweging 
waarvan de heer Buijsert sprak. 

Ten slotte denk ik niet dat wij 
mogen doen alsof in een geval van 
negatief rendement splitsing in 
appartementen de enige oplossing is. 
Veel liever zou het mij zijn als in zo'n 
geval de oplossing werd gezocht in de 
richting van aankoop door een 
corporatie, opdat eenheid en onder-
houd gewaarborgd blijven. 

Dan zal ik nog - zeer technisch -
ingaan op de terugwerkende kracht 
van het wetsvoorstel. De heren Van 
Veldhuizen en Buijsert hebben 
gewezen op wat zij noemen terugwer-
kende kracht. Om bij het begin te 
beginnen: het wetsvoorstel kent geen 
echte terugwerkende kracht. De 
lopende aanvragen worden vanaf het 
moment van inwerkingtreding van de 
wet vervolgens conform de wet 
afgedaan. Hoewel het altijd zo in het 
voorstel heeft gestaan, bleek het bij 
de discussie in de Tweede Kamer min 
of meer een compromis te zijn tussen 
de opvattingen aldaar. 

Aan de ene kant wilde een deel van 
die Kamer in verband met de rechts-
zekerheid de wet pas laten gelden 
voor aanvragen die na de inwerking-
treding binnenkomen, aan de andere 
kant wilde een even aanzienlijk deel 
van de Tweede Kamer via een 
amendement werkelijk terugwerkende 
kracht bewerkstelligen. Dat deel wilde 
namelijk een datum voor de inwerking-
treding van de wet, met als argument 
het tegengaan van een hausse van 
splitsingsaanvragen in het zicht van 
de komende wet. 

De oplossing die nu in het ontwerp 
te vinden is, is naar mijn oprechte 
overtuiging een verantwoorde 
middenweg: geen echte terugwerken-
de kracht, maar door het behandelen 
van de oude aanvragen na de inwer-
kingtreding volgens de nieuwe regels 
een oplossing die het risico van een 
hausse vermindert. Ik acht dat risico 
zeer reëel, met name als het al eerder 
door mij gesignaleerde aantrekken 
van de markt voor koopwoningen nog 
sterker zou worden. 
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Ik vestig er nog de aandacht op dat 
precies hetzelfde systeem met 
dezelfde motivering is gebruikt bij de 
invoering van de artikelen 1623A en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
Die zijn namelijk niet alleen van 
toepassing op de lopende huurover-
eenkomsten, maar zelfs - ik heb het 
nog even nagekeken - op de lopende 
opzeggingen. 

Bij opzeggingen waarbij een 
verzoek tot verlenging bij de rechter is 
ingediend, wordt het verzoek om 
verlenging op grond van de over-
gangsbepalingen door de rechter 
beoordeeld conform de nieuwe 
regels. De ratio daarvan is het voorko-
men van een golf in huuropzeggingen 
om een hogere huur te bewerkstelli-
gen. 

De heer Buijsert maakte een 
verwijzing naar het debat dat in de 
Tweede Kamer is gehouden. Ik heb 
daar gezegd dat burgemeester en 
wethouders naar mijn smaak in 
principe de termijn van zes maanden 
mogen gebruiken om eventueel de 
termijn tussen het aannemen van de 
wet en het in werking treden van de 
wet te overbruggen. De heer Buijsert 
stelde de vraag - dat lijkt mij een 
reële vraag - of dat ook 14 maanden 
mag en kan zijn. 

Op deze vraag moet ik twee antwoor-
den geven. Daarbij gaat het om te 
beginnen om de vraag of het mag. Ik 
ben van mening dat een gemeente 
die met opzet niet handelt, die fictief 
weigert en die de zaak daardoor voor 
zich uit drijft, chicaneus handelt. Ik 
moet echter met grote nadruk stellen 
dat ik op dit punt vertrouwen heb in 
de gemeenten. 

Ik weet dat gemeenten binnen de 
grenzen van het rechtmatige soms 
zullen proberen, een termijn te 
gebruiken. Dat heb ik bedoeld met de 
gewraakte passage. Ik veronderstel 
evenwel dat gemeenten niet chicaneus 
te werk zullen gaan. Ik maak daarbij 
één kanttekening. 

De termijnen uit de artikelen 56a en 
56b, in hun huidige formulering, zijn 
al uiterst geflatteerd. Gemeenten die 
te maken hebben met grote aantallen, 
met beoordelingen, met rapporten en 
eventueel met het vragen van voorzie-
ningen, blijken in de praktijk nooit de 
termijnen te halen die in de wet staan. 
Ik meld dit echter slechts ter zijde. 

In de tweede plaats gaat het erom, 
of het 14 maanden kan zijn. Ik acht de 
kans klein dat de termijn uit chicaneuze 
overwegingen tot 14 maanden wordt 
opgerekt. Daarvoor zou ook nodig zijn 
dat tussen het aannemen van de wet 

en het in werking treden ervan, 14 
maanden of langer zit, wil dat zin 
hebben. Het is een kwestie van het 
even op een rijtje zetten. 

Ik ga ervan uit dat tot nu toe door 
alle betrokkenen, inclusief de staatsse-
cretaris, is gezegd dat wi j zo spoedig 
als dit wetsontwerp zal zijn aangeno-
men, inwerkingtreding daarvan 
moeten bewerkstelligen. Dat is de 
beste garantie tegen de gevreesde 
hausse in splitsingsaanvragen. Die 
vrees speelt een cruciale rol op dit 
punt. Ik heb de gehanteerde opzet al 
een compromis genoemd. Ik blijf van 
mening dat deze opzet in dit span-
ningsveld de meest geëigende 
oplossing is om enerzijds de vrees 
voor een hausse het.hoofd te bieden 
en anderzijds de rechtszekerheid te 
waarborgen. 

Ten slotte zeg ik tot mijn vreugde 
dat de heer Buijsert door de memorie 
van antwoord op twee punten 
voldoende was geïnformeerd. Wat de 
reikwijdte van de regeling betreft is 
dat tot daaraan toe. Ik was erg blij dat 
hij ook voldoende geïnformeerd was 
wat de strekking van het huidige 
artikel 56b betreft. 

De Voorzitter: De leden van deze 
Kamer die aan dit debat deelnemen, 
zijn deskundig en goed geïnformeerd 
over de zaken die aan de orde zijn! 

D 
Mevrouw De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan u geruststellen; mijn 
betoog zal alleen betrekking hebben 
op de beroepsprocedure. Het is uiterst 
technisch, zodat het weinig te maken 
heeft met de politieke merites van de 
zaak! 

Als aanloopje op hetgeen ik zal 
zeggen over de beroepsprocedure die 
in het ontwerp is voorgesteld, vraag ik 
even aandacht voor een aspect uit het 
betoog van de heer Buijsert. Daarbij 
gaat het om de ongerustheid die ik 
bespeur over de vraag, of in het 
wetsontwerp we! voldoende een 
afweging heeft plaatsgevonden 
tussen het particulier belang en het 
algemeen belang, in casu de instand-
houding van een arsenaal goede en 
goedkope woningen. Er was ongerust-
heid, of er in het ontwerp wel voldoen-
de ruimte was voor die belangenafwe-
9'ng. 

Ik zou hierop willen zeggen dat in 
het voorgestelde systeem de belangen-
afweging voor een gedeelte plaats-
vindt in de vastlegging van de 
normen. Behalve op het uitvoe-
rende niveau, bij het verlenen 
van de beschikkingen, geschiedt dit 
ook op het niveau van het vaststellen 

van de algemene maatregel van 
bestuur: daar worden de concrete 
normen voor weigering van de 
vergunning vastgelegd. Het geschiedt 
ook op het niveau van de gemeentelijke 
verordening: ook daar worden de 
gronden voor weigering van de 
splitsingsvergunning vastgelegd. Dit 
betekent dus dat op dat bestuurlijke 
en politieke niveau een stuk belangen-
afweging tussen het particuliere en 
het algemene belang plaatsvindt. 
Daarnaast vindt afweging van die 
belangen plaats bij het uitvaardigen 
van een beschikking, bij een eventuele 
heroverweging door de raad en 
voorts, in zekere zin, bij de afdeling 
rechtspraak. 

Ik wil erop wijzen dat de indiener in 
het systeem van de wet een andere 
constructie heeft gekozen dan bij 
voorbeeld artikel 56 Woningwet, over 
de woningonttrekking. Het lijkt of aan 
dit artikel wordt gedacht in het betoog 
van de heer Buijsert. Het gaat daar 
om een algemene norm: B en W 
weigeren of verlenen een vergunning 
tot het onttrekken van woonruimte 
aan de bestemming. Daar heb je niet 
het systeem van gelede normstelling, 
dat wordt voorgesteld. Hetzelfde idee 
werd ook voorgestaan door de heer 
Brokx. Dit betekent dat in concreto 
misschien inderdaad afweging van 
heel veel belangen kan plaatsvinden. 
Het betekent ook, dat het een grote 
mate van rechtsonzekerheid teweeg 
kan brengen. 

De indiener heeft juist gekozen voor 
het systeem waarbij de beschikking 
die onder het nieuwe systeem door 
B en W zal worden verleend, zoveel 
mogelijk gebonden is en niet vrij, 
zoals dit het geval is onder het 
systeem van artikel 56 Woningwet. 
Het voorgaande moet beschouwd 
worden als aanloop tot hetgeen ik 
over de beroepsprocedure wil zeggen. 

Gelet op datgene wat door de 
fracties naar voren is gebracht tijdens 
de schriftelijke voorbereiding, heeft 
de indiener ten aanzien van de keuze 
van het orgaan waarbij in eerste 
instantie in beroep moet worden 
gegaan - een keuze tussen de raad, 
gedeputeerde staten en B en W - , 
gekozen voor de raad. De woordvoerder 
van het CDA kiest voor gedeputeerde 
staten. Deze keuze is met name 
ingegeven door de mening dat een 
zorgvuldige afweging tussen de 
belangen van particulieren en volks-
huisvestingsbelangen beter gewaar-
borgd is bij gedeputeerde staten dan 
bij de raad. Ik heb, in antwoord 
hierop, zes korte punten naar voren te 
brengen. 
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Ik heb zoeven al gezegd dat voor 
het systeem is gekozen, waarbij de 
beschikking tot verlenen of weigeren 
van een vergunning onder het 
systeem van artikel 56a en volgende, 
zoveel mogelijk gebonden is. Dit 
betekent dat de toetsingsmogelijkhe-
den, in beroep, in dezelfde zin gebon-
den zijn. 

Als de weigering of de verlening 
van een vergunning in eerste instantie 
onderhevig is aan allerlei normen van 
splitsingsverordening en algemene 
maatregel van bestuur, dan zullen ook 
gedeputeerde staten - gesteld dat 
gedeputeerde staten het beroepsor-
gaan zullen zijn - daaraan gebonden 
zijn. Dan zal ook de belangenafweging 
bij GS in die mate gestructureerd zijn. 

Vervolgens moet bedacht worden 
dat in het huidige systeem van de 
Woningwet gedeputeerde staten 
alleen als beroepsinstantie zijn 
gekozen vanwege de betrokkenheid 
van dit orgaan bij het onbewoonbaar 
verklaren. Ik zou daarvoor willen 
verwijzen - ik heb niet alle parlemen-
taire stukken te dien aanzien meer 
kunnen opslaan - naar de losbladige 
bundel 'Ruimtelijke ordening' van 
professor Crince Le Roy, waarin een 
aantekening is opgenomen met 
betrekking tot artikel 56a Woningwet. 

Hij stelt dat GS alleen als beroepsor-
gaan in 56a zijn opgevoerd vanwege 
de betrokkenheid bij de onbewoonbaar-
verklaring. 

De huidige beroepsprocedure stamt 
uit de prae-AROB-tijd, van vóór 1 juli 
1976. In dit verband zou ik willen 
wijzen op de richtlijnen voor de keuze 
tussen AROB-beroep en Kroonberoep 
die vastgesteld zijn door de minister-
president in 1981, in verband met het 
in werking treden van de wet-AROB. 
Richtlijn 5 van deze richtlijnen luidt, 
dat het vervangen van de AROB-be-
zwaarschriftenprocedure door beroep 
op een orgaan van een hogere 
bestuurslaag alleen gewenst is, c.q. 
dat daarvoor alleen aanleiding 
bestaat, wanneer het beroepsorgaan 
mede verantwoordelijkheid draagt 
voor het beleidsterrein dat aan de 
orde is. 

In casu, voor GS zou alleen aanlei-
ding zijn om als beroepsorgaan te 
fungeren als GS inderdaad verant-
woordelijkheid hadden op dit beleids-
terrein. In de toekomst zal het, naar 
mijn mening, zo zijn dat het belang 
van het onderhavige wetsontwerp 
vooral zal liggen in de weigerings-
grond in verband met de woonruimte-
verdeling. De Kamer weet evengoed 
als ik, dat voor de woonruimteverde-

ling primair de gemeenteraad verant-
woordelijk is en niet GS. Op een 
andere richtlijn van dezelfde richtlijnen 
voor de keuze tussen AROB-beroep 
of Kroonberoep kom ik straks terug. 

De indiener heeft gekozen voor de 
raad omdat dit orgaan bij de normvast-
stelling een centrale rol vervult. Hij 
vindt het logisch dat ten aanzien van 
het beleid met betrekking tot de 
toepassing van de normen ook 
diezelfde raad een centrale rol vervult. 
Ik wil in dit kader verwijzen naar de 
parlementaire discussie die gevoerd 
is over de beroepsprocedure neerge-
legd in artikel 30 van de Woningwet, 
die van toepassing is op de aanschrij-
vingsbevoegdheid van burgemeester 
en wethouders. 

Ten tijde van de totstandkoming 
van de huidige Woningwet werd 
voorgesteld om ook daarvoor GS als 
beroepsinstantie in plaats van de raad 
in te voeren. De regering bleef echter 
op haar standpunt staan. Zij heeft 
gezegd dat de raad verantwoordelijk 
is voor de vaststelling en de inhoud 
van de bouwverordening. De raad 
dient dan ook het orgaan te zijn dat 
voor het beleid van de toepassing van 
de bouwverordening eerste verant-
woordelijke is en niet GS. Daar 
speelde dus dezelfde discussie. 
Dezelfde argumenten die destijds bij 
artikel 30 van de Woningwet hebben 
gegolden om daar de raad als beroeps 
instantie in te voeren, gelden nu ook 
voor de indiener waar het gaat om de 
splitsingsvergunning. 

Door de heer Buijsert is vervolgens 
gesteld, dat de beroepsprocedure bij 
de raad niet kan worden beschouwd 
als een zorgvuldige rechtsgang. In de 
memorie van antwoord werd al 
opgemerkt dat dit misschien het geval 
zou kunnen zijn geweest in de tijd 
waarin de wet-AROB nog niet van 
kracht was. Ik meen, dat wij zeker niet 
meer van een dergelijke situatie 
kunnen spreken. 

In ieder geval is ei in geval van 
beroep bij de raad sprake van een 
grotere onafhankelijkheid en onpartij-
digheid dan in geval men het college 
van burgemeester en wethouders als 
heroverwegingsinstantie zou nemen. 
Daarnaast is wel degelijk sprake van 
een zekere reflexwerking van de wet 
AROB op het werk van de raad als 
beroepsinstantie. De raad voelt 
namelijk de hete adem van de 
Afdeling Rechtspraak wel degelijk in 
zijn nek. Elk besluit van de raad kan 
weer worden getoetst door de Raad 
van State. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de 
fractie van het CDA is gesteld, dat de 

Kamer een beetje werd misleid door 
te zeggen, dat op velerlei terrein aan 
de raad is opgedragen de beslissingen 
van het college van burgemeester en 
wethouders te toetsen. De aangewezen 
beroepsinstantie in de huidige 
Woningwet is volgens deze fractie 
vier maal het college van gedeputeerde 
staten en slechts drie maal de raad. 

Ik heb getracht ze te tellen en ik 
kom tot vier maal de raad en vier 
maal gedeputeerde staten. Ik mag 
voorts wel stellen, dat de onderwerpen 
waarvoor de raad als beroepsinstantie 
fungeert niet de geringste zijn. Ik zal 
ze kort noemen. 

In artikel 30 gaat het om aanschrij-
vingen van het college van burgemees-
ters en wethouders. De raad is hierin 
beroepsinstantie. Artikel 35 betreft de 
onbewoonbaar-verklaring. Gedepu-
teerde staten is de beroepsinstantie, 
daar het gaat om een raadsbesluit. 
Het is hierbij dus wat moeilijk om de 
raad als beroepsinstantie te laten 
optreden. In artikel 46 gaat om het in 
gebruik nemen anders dan als woning 
na een onbewoonbaarverklaring. De 
raad is beroepsinstantie na een 
besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders. In artikel 46g gaat 
het om aanschrijvingen tot verbete-
ring. Ook hier is de raad beroepsinstan-
tie. In artikel 51 gaat het om beroep 
tegen de weigering van een bouwver-
gunning en de beroepsinstantie is de 
raad. 

Wat betreft artikel 52, de intrekking 
van een bouwvergunning voor een 
woonkeet is het college van gedepu-
teerde staten de beroepsinstantie. In 
artikel 56, de onttrekking van woon-
ruimte aan de bestemming, is het 
college van gedeputeerde staten de 
beroepsinstantie, evenals voor artikel 
56a, waarin de woningsplitsing wordt 
geregeld. Wij mogen dus wel stellen, 
dat de raad in het systeem van de 
Woningwet als een belangrijk orgaan 
wordt gezien, waaraan beroep wordt 
opgedragen. 

Het is naar mijn mening ook onjuist 
om te zeggen, dat in alle gevallen van 
belangenafweging het college van 
gedeputeerde staten de aangewezen 
beroepsinstantie is. Dat is alleen maar 
het geval bij artikel 56, waarin de 
woningonttrekking wordt geregeld. 
Ook in de andere gevallen - waarin de 
raad het beroepsorgaan is - is wel 
degelijk sprake van belangenafweging. 
Ik zie niet in, waarom in dit geval aan 
de raad een geringere plaats moet 
worden toegekend. 

Ik wil bovendien nog wijzen op een 
verwant terrein, namelijk op de 
vrijstelling van gebruiksbepalingen in 
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een bestemmingsplan. Artikel 20 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
voert ook de raad als beroepsorgaan 
ten tonele. Ook daar is sprake van een 
grote mate van beleidsvrijheid bij het 
verlenen van de beschikking en dus 
aan het orgaan, dat in beroep de 
vergunning verleent. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over het verband tussen het wets-
ontwerp en de wet-AROB. Wij hebben 
gezegd, dat door de inwerkingtreding 
van de wet-AROB stroomlijning van 
de procedure nodig was, omdat drie 
verschillende instanties mogelijkerwij-
ze betrokken zouden kunnen worden 
bij het beroep tegen de weigering van 
een splitsingsvergunning, namelijk de 
raad, het college van gedeputeerde 
staten en het college van burgemeester 
en wethouders; deze laatste alleen 
wanneer het een bezwaarschriftenpro-
cedure in het kader van de wet-AROB 
betreft. 

De indiener heeft gekozen voor de 
raad als beroepsinstantie. Hij heeft 
zich gerealiseerd, dat hij daarbij 
afweek van de vierde richtlijn met 
betrekking tot de keuze tussen 
AROB-beroep of Kroonberoep. Ik geef 
echter in overweging dat artikel 46g 
van de Woningwet, waar de raad als 
beroepsinstantie is genoemd, is 
voorgesteld en vastgesteld nadat de 
wet-AROB in werking trad. Ook de 
wetgevers van toen vonden blijkbaar 
dat er aanleiding was om niet het 
systeem van de wet-AROB te volgen 
maar de raad als beroepsinstantie op 
te voeren. 

De heer Buijsert (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mevrouw De Jong 
vragen of zij in het verslag het woord 
'wi j ' wi l vervangen in 'de initiatiefne-
mer'. Aangezien voorts het CDA hier 
niet heeft gesproken, zie ik graag dat 
hier gesproken wordt over de geachte 
afgevaardigde de heer Buijsert. 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben niet zo ingevoerd in 
de terminologie van dit huis. Ik heb 
daartegen natuurlijk geen bezwaar. 
Ten slotte wil ik de Kamer nog danken 
voor de gelegenheid die zij mij heeft 
geboden. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb aller-
eerst enige moeite met de plotselinge 
interventie van de heer Christiaanse. 
Ik moet zeggen dat de heer Wolffen-
spergen hier niet anders heeft 
gesproken dan hij aan de overzijde 
deed. Ik vermoed dat hij op geen 

enkele manier kan weten dat hetgeen 
hij zei buiten de orde zou kunnen zijn. 
Wij hebben hierover natuurlijk niet in 
de fractie kunnen spreken. Persoonlijk 
betwijfel ik het ook. Ik weet niet of wij 
hierop nu zeer diep moeten ingaan. 
Het is een zaak die ik gaarne in de 
aandachtvan het seniorenconvent 
aanbeveel. 

Het is mijns inziens van tweeën 
één; of de secundanten van een 
initiatiefnemer zijn te vergelijken met 
ambtenaren en behoren op de tribune 
te zitten en briefjes door te geven, öf 
de initiatiefnemer vormt te zamen met 
zijn secundanten een politiek collectief 
en de secundanten hebben dan ook 
het recht om politieke opmerkingen te 
maken, waarbij de grens tussen 
technisch advies en politieke inbreng 
moeilijk is aan te geven. Vanuit een 
andere invalshoek betreurde ik het, 
dat het bewogen betoog van de heer 
Wolffensperger, dat juist berustte 
op zijn ervaring op deze wijze werd 
onderbroken. 

De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het was geenszins mijn 
bedoeling om de heer Wolffensperger 
tot de orde te roepen. Wij zijn toch 
een uiterst vriendelijk Huis. Naar mijn 
gevoel doen wij er heel goed aan om 
in zoverre zuiverend op te treden in 
deze Kamer, dat bij behandeling van 
een initiatiefontwerp, in eerste 
instantie degene die het ontwerp 
verdedigt als initiatiefnemer, de 
politieke zaken behandelt. De techni-
sche zaken kunnen dan behandeld 
worden door deskundigen. Bij de 
grondwetsherziening hebben wij 
hetzelfde ervaren. Toen was hier ook 
iemand aanwezig, naast de bewinds-
lieden. Die persoon heeft zich ervan 
onthouden op politieke punten in 
discussie te treden. Ik heb de griffier 
overigens verzocht om dit punt op de 
agenda van het seniorenconvent te 
plaatsen. In dit opzicht verschillen wij 
dus niet van mening. 

De Voorzitter: Ik wil het hierbij laten. 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): Ik 
hoop dat de heer Christiaanse mijn 
opmerking wil inbrengen in het 
seniorenconvent, aangezien ik niet zo 
hoog gestegen ben dat ik dat zelf kan 
doen. 

De Voorzitter: U hebt een zeer 
bekwaam fractievoorzitter. Die zal 
ongetwijfeld uw mening verkondigen. 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): Onze 
fractievoorzitter heeft dit natuurlijk 
niet allemaal gehoord. 

De Voorzitter: Het verslag komt zeker 
uit voordat wij over deze kwestie 
zullen praten. 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
initiatiefnemer en zijn secundanten 
zeer dankbaar voor hun antwoord. 

Ik vind dat de heer Nypels op uiterst 
heldere wijze nog eens de hoofdzaken 
én van het wetsvoorstel èn van 
hetgeen hier aan bezwaren naar 
voren is gebracht, verwoord heeft. Als 
fractie hadden wij lichte aarzelingen. 
Wij hebben deze in eigen kring 
overwonnen. De heer Nypels heeft 
zich op geen enkel punt rechtstreeks 
tot ons gericht. Via een omweg heeft 
hij dit wel gedaan. 

Aan het adres van de heer Buijsert 
heeft hij erop gewezen dat de speel-
ruimte ten aanzien van de interpretatie 
van de weigeringsgronden volstrekt 
niet zo groot is, omdat er in feite maar 
twee punten denkbaar zijn die hier 
een rol in zouden kunnen spelen. Die 
twee punten zijn ook steeds genoemd 
bij de behandeling aan de overzijde, 
te weten de verdeling van de woon-
ruimte die er eerst stond en bepaalde 
ontwikkelingen op stadsvernieuwings-
gebied. Wij noteren dus dat de 
interpretatievrijheid, ook van een 
eventuele bewindsman, niet zo groot 
is, als wi j vanmorgen meenden. 

Een centraal punt in de discussie is 
volgens mij de vraag wat eigenlijk een 
normaal functioneren van de woning-
markt is. Met name de heer Wolffen-
sperger heeft daarover gesproken. Ik 
vind dat een uiterst belangrijke vraag. 
Daarmee houdt verband de vraag of 
huisvesting niet een goed is dat 
geplaatst kan worden onder het 
regime dat men noemt een normaal 
functioneren van een markt. 

In feite hebben wi j in 1974 bij een 
nota vastgesteld dat wonen een 'merit 
good' is, dat als zodanig aan de 
werking van het prijs-marktmechanis-
me onttrokken is en volgens mij ook 
onttrokken moet zijn om de senvoudi-
ge reden dat ieder wonen moet. Ik zeg 
hiermee natuurlijk niet - dit zou een 
zeer dogmatische opstelling zijn - dat 
huisvesting sowieso in overheidshand 
zou moeten rusten. 

De heer Nypels heeft er volgens mij 
terecht op gewezen dat deze hele 
materie thuishoort in een huisvestings-
wet. Die huisvestingswet zal nog heel 
lang op zich laten wachten. Hij 
noemde een termijn van twee tot vier 
jaar. Die tussentijd zou als het ware 
heel goed met dit kleine element uit 
een huisvestingswet dat dit voorstel 
biedt, als het ware experimenterend 
gevuld kunnen worden. 

Ik maak een korte opmerking over 
de terugwerkende kracht. Ik kan de 
heer Wolffensperger geen gelijk 
geven, als hij zegt dat het eigenlijk 
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geen echte terugwerkende kracht is. Ik 
weet wel dat door onze partijgenoten 
aan de overzijde een amendement 
ingediend is, waarin een datum stond. 
Dit is technisch ook naar ons idee 
bepaald niet gelukkig. Ook zoals het 
er nu staat, zit er volgens mij wel 
degelijk terugwerkende kracht in. 
Gezien de noodzaak en de afweging 
accepteer je dat echter of accepteer je 
het niet. Wij hebben vanmorgen al 
gezegd dat het terugwerkende kracht 
is. Alles overwegende accepteren wi j 
dat. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De initiatiefnemer is zijn 
verdediging begonnen met de 
constatering dat de woonnood 
toeneemt en dat dus nieuwe instru-
menten ter beheersing en het leggen 
van klampen op dit gebied noodzakelijk 
zijn. Ik vind dat een treurige constate-
ring, want het zou niet zo moeten zijn. 
Het behoeft ook niet zo te zijn, want 
onder minister Schut was het ook niet 
zo. Wanneer wij ons afvragen wat de 
oorzaak zou kunnen zijn, zoek ik deze 
oorzaak in elk geval bij de reeds 
bestaande verstarring, zodat de 
situatie niet gediend is met het 
opleggen van verdere verstarring. 

Het is natuurlijk waar dat de 
maatregel conservatoir is, maar dat 
de oorzaak van de verstarring niet in 
de maatregel ligt. De oorzaak zit wel 
in de al bestaande verstarring. De 
initiatiefnemer moet dan niet zeggen 
dat hij niet verwacht dat deze proble-
men zullen afnemen. Wij moeten dan 
toe naar een beleid waarin deze 
problemen wel afnemen. 

Evenmin ben ik het met de initiatief-
nemer eens wanneer hij zegt dat de 
vraag vanuit de lage inkomens wordt 
weggedrukt. Wij hebben een systeem 
van individuele huursubsidie, dat juist 
garandeert dat dit niet gebeurt. 
Evenmin kan gesproken worden van 
pressie op noodkopers, want nergens 
in de wereld zijn de huurders zo goed 
beschermd als in Nederland. 

Een belangrijk deel van zijn betoog 
heeft de initiatiefnemer gewijd aan de 
kwestie van de verruiming van de 
omschrijving. Hij heeft gesteund op 
de nog te maken algemene maatregel 
van bestuur en op de beperking tot 
twee categorieën. Ik aanvaard de 
verdediging die hij in zo ruime mate 
op dit punt heeft gevoerd. 

Zelfs als ik de beperking zoals hij 
die ziet, ten volle aanvaard, dan nog is 
voor mij de opzet niet acceptabel en 
blijft het een overregulering waaraan 

geen behoefte is. U zult begrijpen dat 
ik door de opmerkingen van de heer 
Wolffensperger allerminst ben 
overtuigd. Hij kan er zich van verzekerd 
weten dat ik de pijlen die ik op hem 
heb gericht, ook in dezelfde zin pleeg 
te richten op de bewindslieden die 
over dit onderwerp met ons van 
gedachten wisselen. 

D 
De heer Buijsert (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst de initiatief-
nemer en zijn secondanten danken 
voor de uitvoerige beantwoording. 
Het is mij al eens meer overkomen dat 
ik mij aan het begin van een betoog 
bijzonder gecoiffeerd voelde. Helaas 
kan een kapper aan mij weinig eer 
behalen, dat zal de heer Nypels 
bijzonder begrijpen. Ik heb met zeer 
grote belangstelling de verdediging 
aangehoord. 

Ik zal uiteraard nog zeer zorgvuldig 
trachten na te lezen wat er allemaal 
gesteld is ten einde in de komende 
tijd mijn fractie verder van advies te 
kunnen dienen met betrekking tot dit 
wetsontwerp. 

Ik wil nog wel eens nadrukkelijk 
stellen dat de strekking door ons 
volledig wordt onderschreven. Wij 
onderkennen de grote sociale belan-
gen die hierbij spelen. Het zijn dus 
nadrukkelijk bezwaren van wetstechni-
sche aard, die mij gebracht hebben 
tot het betoog dat ik vanmorgen heb 
gehouden. Er zijn nog een aantal 
zaken die bij ons zwaar wegen. 

Ik wil aan het sociale aspect nadruk-
kelijk toevoegen dat dit aspect 
tweezijdig is, want ook de eigenaar 
verdient sociale bescherming. Dat is 
voor mij natuurlijk ook een hele 
belangrijke zaak geweest. De doelstel-
lingen van de initiatiefnemer worden 
nadrukkelijk onderschreven 

De heer Nypels heeft ook gesteld 
dat het alleen in speciale situaties, 
dus niet voor alle prijsklassen, geldt. 
Ik ben het daarmee op zichzelf 
helemaal eens. Mijn gehele betoog is 
gericht geweest op de gevolgen van 
het huurregime in de afgelopen tijd. 

Aan de andere kant is gesteld, dat 
splitsing op zichzelf niet verwerpelijk 
is. Allebei de paragrafen leiden ertoe 
dat de belangenafweging ter zake zo 
buitengewoon belangrijk is. De 
constateringen op zichzelf zijn geen 
aanleiding om tot verwerping van het 
wetsvoorstel te komen. Het gaat 
nadrukkelijk om de belangenafweging. 
De heer Nypels spreekt over alleen de 
speciale situaties. Het gaat mij om de 
specifieke behandeling per geval! Zijn 
daarvoor alle waarborgen gegeven? 

Voor mij is dat buitengewoon 
belangrijk, ledere keer gaat het als het 
ware om één woningzoekende en om 
één eigenaar, of om drie woningzoe-
kenden en om één eigenaar eventueel. 
Dat zijn de afwegingen waarom het 
gaat. Die moeten in volle vrijheid en 
onafhankelijkheid gemaakt kunnen 
worden. Dat zijn ook mijn bezwaren 
tegen de beroepsprocedure bij de 
raad. Bij de totstandkoming van een 
verordening worden de weigerings-
gronden vrij strak beschreven. Juist 
dan rijst de vraag, in hoeverre er een 
reële afweging mogelijk is in het 
specifieke geval. 

Wij zullen de stukken zeer zorgvuldig 
nalezen. De heer Van Veldhuizen heeft 
al gezegd dat er wel degelijk sprake is 
van terugwerkende kracht. De initiatief-
nemer heeft het zelf ook gezegd in de 
memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer. De terugwerkende 
kracht begint op het moment van 
aanneming van het wetsvoorstel en 
eindigt op het moment van invoering 
van het wetsvoorstel met behulp van 
de algemene maatregel van bestuur, 
wordt gezegd. Die terugwerkende 
kracht kan naar mijn mening al op dit 
moment zijn begonnen. Dan komt de 
zaak binnen afzienbare tijd nog wel 
aan de orde. De stukken liggen dan bij 
het college van B en W en die kunnen 
een aantal maanden worden aange-
houden. Voor mij behoren termijnen 
die in een wet zijn gesteld, onder alle 
omstandigheden door een bestuur te 
worden nageleefd. 

Alleen als het ten behoeve van het 
onderzoek naar het al of niet verlenen 
van een vergunning noodzakelijk is, 
mag hiervan worden afgeweken. Als 
duidelijk is dat op basis van het 
huidige stelsel een vergunning 
behoort te worden verleend, is het 
niet toelaatbaar dat dit een week 
langer wordt uitgesteld. Het gebruiken 
van de termijn van zes maanden ten 
einde in een nieuw systeem te vallen, 
vind ik verwerpelijk. Ik spreek in deze 
termijn geheel voor eigen rekening. 
De fractie is er nog niet aan te pas 
gekomen. 

In de Huisvestingswet staat - de 
heer Wolffensperger heeft het 
genoemd - nadrukkelijk onder punt 2: 
'de verplichting van de gemeente een 
huisvestingsverordening vast te 
stellen waarin regels worden opgeno-
men ter uitwerking van het onder 1 
genoemde verbod. De wet noemt de 
daarin te regelen onderwerpen'. Dat is 
één van de problemen die ik heb in dit 
opzicht. Ik heb gesteld dat de wet in 
feite noch de verordening noch de 
algemene maatregel van bestuur 
normeert. 
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Als de verordening zich door 
middel van de algemene maatregel 
van bestuur moet beperken tot de 
twee genoemde beleidsterreinen - de 
heer Nypels heeft dat gezegd - dan 
vraag ik mij af waar de Tweede Kamer 
mee bezig is geweest. Die is steeds 
bezig geweest om een en ander 
verder op te rekken. Die krijgt straks 
de algemene maatregel van bestuur ter 
behandeling; wij ook trouwens. 

Ik kan mij zo moeilijk voorstellen 
dat hetgeen de heer Nypels nu zegt 
straks ook door de minister of de 
staatssecretaris kan worden gedaan 
zonder dan weer scherpe kritiek van 
de Tweede Kamer te krijgen. Wat zal 
dan het resultaat zijn? Dat is mij niet 
duidelijk. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de heer Van 
Veldhuizen voor zijn beoordeling van 
de verdediging van ons van het 
initiatief-wetsontwerp. Ik bied hem 
mijn excuses aan, dat ik mij niet meer 
rechtstreeks tot hem heb gewend. Ik 
heb dat echter in zekere zin ook al in 
eerste termijn verklaard door aan te 
geven dat er in mijn ogen een tweetal 
ereplaatsen in dit debat waren voor 
degenen die hun definitieve standpunt 
over de verschillende onderdelen van 
het wetsontwerp nog moesten 
bepalen. 

Ik heb met instemming naar 
aanleiding van de eerste termijn van 
de heer Van Veldhuizen begrepen dat 
de steun van hem en zijn fractie zeer 
waarschijnlijk is. Hij heeft er terecht 
op gewezen dat impliciet vele vragen, 
ook van zijn kant, toch aan de orde 
zijn geweest. Zo heb ikdat uitdrukkelijk 
bedoeld. 

De heer Van Veldhuizen heeft 
gesproken over de mate waarin het 
wetsontwerp zal terugwerken wanneer 
het wet is geworden. Ik waardeer het 
dat hij ondanks het feit dat hij toch 
bezwaren ziet tegen de constructie die 
in de wet is opgenomen, bereid is 
daar overheen te stappen. Het is 
inderdaad juist dat hij wat dat betreft 
ook de vergelijking heeft gemaakt mei 
de voorstellen van de fractie van de 
Partij van de Arbeid in de Tweede 
Kamer. 

Juist ook omdat ik eigenlijk in een 
belangrijke mate dezelfde bezwaren 
heb als de heer Van Veldhuizen tegen 
wetsontwerpen met terugwerkende 
kracht, en die ook aan de overkant heb 
gehad heb ik gemeend de voorstellen 
daar, helaas van de zijde van de fractie 
van de Partij van de Arbeid waarmee 

wij een zeer goede verstandhouding 
hebben, te moeten ontraden. Ik heb dat 
tot uitdrukking gebracht door het 
amendement af te wijzen. 

De heer Van Tets wijst erop dat het 
op zichzelf een treurige constatering 
is wanneer in bepaalde huurklassen 
de woningnood toeneemt. Het moet 
duidelijk zijn dat ik dat met hem eens 
ben. Het is een treurige constatering. 
Maar ik denk dat de conclusie die de 
heer Van Tets hieraan verbindt ten 
aanzien van dit wetsontwerp niet op 
z'n plaats is. Dit wetsontwerp is 
natuurlijk op geen enkele wijze 
oorzaak van het feit dat de woningnood 
op bepaalde terreinen en deelmarkten 
toeneemt. Het is juist omgekeerd! De 
woningnood neemt toe en dat is een 
gevolg van twee factoren. De eerste 
factor vormt het bouwbeleid zelf. Ik 
neem dat beleid in een hele ruime 
betekenis. Ik versta daaronder het 
aantal woningen dat wordt gebouwd 
in de verschillende gemeenten. 

Anderzijds noem ik de vernieuw-
bouw, het gehele stadsvernieuwings-
beleid. Deze beide hebben betrekking 
op het aanbod van de woningen, 
ledere regering pleegt een krachtsin-
spanning om dat aanbod zo goed 
mogelijk op peil te brengen en de 
schaarste te verminderen. 

De regering en - in versterkte 
mate - de gemeentebesturen hebben 
te maken met het feit, dat de woning-
nood toeneemt, niet alleen door de 
beperkingen van het bouwbeleid, 
maar ook door de ontwikkeling van de 
inkomens in het land. Daardoor 
ontstaan verschuivingen in de vraag, 
verschuivingen in de richting van 
goedkope huurwoningen. Dat bete-
kent, dat daardoor de schaarste weer 
in sterke mate toeneemt. 

Dit wetsontwerp beoogt de gemeen-
ten, in aanvulling op reeds bestaande 
instrumenten ten aanzien van de 
horizontale woningsplitsing, een 
bescheiden extra wapen te geven. Dat 
achten wij noodzakelijk. Als de heer 
Van Tets erop wijst, dat dit in zijn 
ogen niet noodzakelijk is, omdat als 
mensen als gevolg van de splitsing de 
woning moeten verlaten - het gaat 
om huurders, die niet in staat zijn tot 
aankoop over te gaan, niet in staat 
zijn in te gaan op het aanbod van de 
verhuurdereigenaar - dit weliswaar 
problemen kan opleveren, maar wel 
aanvaardbaar is, omdat betrokkenen 
in principe een andere woning krijgen 
aangewezen, dan moet ik dat bestrij-
den. Zelfs als die woning duurder is, 
behoeft dat in de ogen van de heer 
Van Tets geen bezwaar te zijn, omdat 
er individuele huursubsidie bestaat. 

Nogmaals, deze opvatting is voor 
bestrijding vatbaar. 

Ik zie, dat de heer Buijsert dicht bij 
de heer Van Tets zit. Ik weet niet, of 
het vaste plaatsen betreft. De heer 
Buijs heeft duidelijk aangegeven, 
welke sociale problemen dit met zich 
brengt. 

Toch is dat niet het enige. Ik heb er 
al op gewezen, dat de betrokken 
bewoners soms in een uit sociaal 
oogpunt ongewenste dwangsituatie 
kunnen komen te verkeren. 

Belangrijk is, dat in de visie van de 
heer Van Tets niet wordt voorkomen, 
dat het aantal goedkope huurwonin-
gen in het land afneemt. Dat is in de 
visie van de heer Van Tets, die uitgaat 
van doorstroming niet te voorkomen. 
Het is waar, dat een beroep kan 
worden gedaan op de individuele 
huursubsidie. Dan kan een deel van 
de problemen worden opgelost. De 
bescherming van de goedkope 
huurwoningvoorraad zal wanneer dit 
wetsontwerp niet wordt ingevoerd, 
niet kunnen plaatsvinden. Dat is een 
ernstig bezwaar. 

Ik erken, dat dit wetsontwerp een 
vorm van regulering is, een bescheiden 
vorm overigens, met alle nadelen, die 
ik met de heer Van Tets zie. Dit 
wetsontwerp is in onze ogen noodza-
kelijk om de goedkope woningvoor-
raad en de woningzoekenden die 
daarop zijn aangewezen, te bescher-
men. 

Ik betreur dan ook, dat ik uit het 
betoog van de heer Van Tets moet 
opmaken dat hij, alles afwegende, een 
afwijzend oordeel heeft. 

De heer Buijsert heeft terecht 
gezegd dat naar het oordeel van zijn 
fractie de strekking van het wetsvoor-
stel juist is in verband met de sociale 
belangen van de woningzoekenden. 
Hij zegt daarbij, eveneens terecht, dat 
het in dit wetsvoorstel ook gaat om de 
belangen van verhuurder-eigenaars, 
bij wie ook vele zwakken zijn. Ook bij 
hen zijn sociale belangen in het 
geding. Het moet duidelijk zijn, dat ik 
deze visie onderschrijf. Ik meen dat dit 
bij de schriftelijke voorbereiding van 
het wetsvoorstel duidelijk naar voren 
is gekomen. 

Er moet inderdaad sprake zijn van 
een belangenafweging, die drie 
kanten betreft: enerzijds de gemeente 
als hoedster van het algemeen belang 
en anderzijds belangen van woning-
zoekenden met lage inkomens, die 
zijn aangewezen op de huurwoning 
en uiteraard ook de belangen van de 
verhuurder-eigenaars. 

Ik houd dan ook staande, dat in het 
wetsvoorstel is getracht zoveel 
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mogelijk deze aspecten tot hun recht 
te laten komen door inderdaad ook 
een afweging van belangen, met 
name dus ook voor de eigenaar-ver-
huurders, te laten meespelen. Dat 
komt op verschillende manieren in de 
opzet van het wetsvoorstel terug. 

Ik heb er al op gewezen, dat ik heb 
geprobeerd ter wille van de rechtsze-
kerheid deze drietrapsraket tot stand te 
brengen via een verordening, het 
toezicht van de overheid en de 
omgrenzing in het wetsvoorstel 
gecombineerd met de beroepsproce-
dure. Belangrijk is ook dat ik ervan 
uitga, dat de splitsingsverordening 
die wordt voorgeschreven wil men 
deze bevoegdheid hanteren in een 
gemeente, zoveel mogelijk moet 
aangeven objectieve criteria, op 
grond waarvan men de weigerings-
grondzal toepassen. Bij hetformuleren 
van de weigeringsgronden zal men 
ook rekening moeten houden met de 
belangen van de eigenaren. 

Verder is van essentiële betekenis 
dat het hierbij gaat om het formulieren 
van facultatieve criteria. Dat houdt in 
dat men niet in alle gevallen zonder 
meer tot een weigering moet overgaan 
en dat men rekening kan houden met 
de belangen van eigenaren. Er is op 
gewezen, dat zelfs een bepaalde 
hardheidsbepaling zou kunnen 
worden opgenomen. Essentieel is 
voorts dat hetgeen de heer Buijsert 
gewenst acht, namelijk een afweging 
van belangen, mogelijk wordt door 
middel van de beroepsprocedure die 
in het wetsvoorstel is voorzien. 

Een ander punt dat de heer Buijsert 
opnieuw naar voren bracht, betreft de 
terugwerkende kracht. Het moet 
duidelijk zijn, dat ook ik van het begin 
af aan heb geworsteld met dit pro-
bleem. 

Ik moet u zeggen dat ik in het 
verleden als lid van een fractie van de 
Tweede Kamer - ik weet niet of dit nu 
een vermenging van posities is - vele 
malen gepleit heb tegen wetten met 
terugwerkende kracht. Ook ik heb 
daar bezwaren tegen. 

Maar die indiener stond voor de 
moeilijke opgave om een wetsontwerp 
te maken - hij was absoluut overtuigd 
van de noodzaak ervan - dat op een 
gegeven moment moest werken, 
terwijl aan de andere kant moest 
worden voorkomen dat er een hausse 
ontstond doordat mensen op het 
laatste moment nog even gaan 
proberen om op grond van oude 
bepalingen, waarin dus de nieuwe 
weigeringsgrond nog geen rol speelt, 
tot splitsing te komen. Het kwaad van 

een echte terugwerkende kracht heb 
ik zoveel mogelijk proberen te 
voorkomen met de thans bestaande 
overgangsbepaling. Men kan erover 
dan ook twisten of het een echte 
terugwerkende kracht is of niet; het 
gaat over afhandeling van zaken die 
aan de orde zijn op het moment dat 
het wetsontwerp in werking treedt. 

Wat er thans in het wetsontwerp is 
opgenomen, ontmoet bij mij zelf 
dus ook bezwaar en ik vraag u daarmee 
ook rekening te houden. Ik ben alleen 
tot de conclusie gekomen dat er 
eigenlijk geen andere oplossing is. Ik 
ben er dan ook van uitgegaan dat 
deze bepaling eigenlijk onvermijdelijk 
is, wil men snel met de nieuwe 
bevoegdheid kunnen gaan werken. Ik 
vind het niet fraai en ik ben dat met u 
eens, maar ik heb het helaas moeten 
aanvaarden, omdat ik dacht dat er 
geen beter alternatief was. 

De heer Buijsert heeft gezegd dat hij 
goede nota heeft genomen van mijn 
opmerkingen over de weigeringsgrond 
en dat ik ervan uitging dat er op dit 
moment in feite maar twee nieuwe 
weigeringsgronden denkbaar zouden 
zijn. Hij vroeg zich af, waarom dan de 
Tweede Kamer daar zo'n groot pun^ 
van heeft gemaakt en of de Tweede 
Kamer zich dit wel voldoende heeft 
gerealiseerd. 

Ik denk het wel, want de verschillen-
de fracties in de Tweede Kamer 
hebben ook aangegeven wat zij onder 
het belang van de volkshuisvesting 
verstonden. Ik heb dat toen uiteraard 
aangehoord tijdens het debat zelf, 
maar ter voorbereiding van het debat 
in de Eerste Kamer heb ik nauwkeurig 
nagelezen wat de verschillende 
fracties naar voren hebben gebracht 
en welke voorbeelden zij hebben 
genoemd. 

Ik heb toen geconstateerd dat er 
niets anders is genoemd dan het 
openen van een nieuwe mogelijkheid 
van een weigeringsgrond in het 
belang van een doelmatige woonruirrv 
teverdeling - die had de initiatiefnemer 
al vanaf het begin op het oog - en dat 
als enige is genoemd het belang van 
de stadsvernieuwing op lange 
termijn. De woordvoerder van het 
CDA sprak over een anticiperend 
stadsvernieuwingsbeleid. 

Tijdens de behandeling van het 
wetsontwerp over de stads- en 
dorpsvernieuwing heeft ook mevrouw 
Salomons nog opmerkingen heeft 
gemaakt over de initiatief-wet en over 
de criteria. Zij heeft bij de behandeling 
van dat wetsontwerp op de stads- en 
dorpsvernieuwing een amendement 
ingediend, waardoor het mogelijk zou 

worden om op grond van een leefmi-
lieuverordening een weigeringsgrond 
te hanteren. Zij vroeg daarbij of de 
indiener van het initiatief-ontwerp een 
dergelijk amendement noodzakelijk 
achtte. Diezelfde vraag heeft zij 
overigens ook gesteld aan staatssecre-
taris Brokx. 

Ik heb aanvaarding van dat amen-
dement ontraden als indiener die 
toevallig bij de discussie over de wet 
op de stads- en dorpsvernieuwing 
aanwezig was en eraan deelnam, 
omdat het voorbeeld dat mevrouw 
Salomons aanhaalde, viel onder dat 
criterium belang van de stadsvernieu-
wing op langere termijn in die gevallen 
dat er geen planologische maatregelen 
zijn genomen. Dan is het een uitwer-
kingsvorm daarvan. Ik heb toen 
gezegd dat dit amendement helemaal 
niet nodig is en dat het past in de 
opzet en de bedoeling van het 
wetsontwerp. Ik heb dus aanvaarding 
van dat amendement ontraden. De 
staatssecretaris heeft zich toen daarbij 
aangesloten. Ik heb ook tegen dat 
amendement gestemd in de overtui-
ging dat het initiatief-voorstel dan ook 
wel snel in werking zou kunnen 
treden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dank u 
voor de gelegenheid om niet alleen, 
maar in het gezelschap van beide 
adviseursdeskundigen aan deze 
discussie deel te nemen. Ik hoop dat 
ik uw orde niet heb verstoord. Er 
waren mij van te voren geen restricties 
aangegeven. Daar zou ik mij uiteraard 
aan gehouden hebben. Er is al even 
op gewezen dat wij op dezelfde wijze 
hebben gehandeld als in de Tweede 
Kamer. Een van de adviseurs sprak 
van 'wi j ' . Dat moest uiteraard zijn: de 
indiener. Ik had ook aan beide 
deskundigen beter moeten uitleggen 
dat zij niet hadden moeten spreken 
van 'het CDA', maar van 'de (geachte) 
afgevaardigde of spreker van de 
fractie van het CDA'. 

Ook ik vind het geen fraai wetsvoor-
stel. Er zitten heel wat haken en ogen 
aan en ik meen de bezwaren goed te 
kennen. Maar het is voor vele gemeen-
tebesturen absoluut noodzakelijk om 
paal en perk te stellen aan de woning-
nood in bepaalde huurklassen. Ik doe 
dan ook een dringend beroep op deze 
Kamer om dat te laten prevaleren. 
Gemeentebesturen en woningzoeken-
den hebben daar in mijn ogen recht 
op. Ze hebben al zo lang gewacht en 
er zijn al te veel woningen gesplitst. 
Dat kwaad is niet meer ongedaan te 
maken, maar wij zullen ervoor 
moeten zorgen dat dat kwaad zo snel 
mogelijk wordt uitgeroeid. Elke 
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maand uitstel betekent over het 
gehele land genomen waarschijnlijk 
weer enkele honderden woningen die 
gesplitst worden, waardoor steeds 
meer mensen de dupe zouden 
worden van het ontbreken van dit 
instrument! 

De Voorzitter: Ik dank de initiatiefne-
mer en zijn adviseurs voor hun 
aanwezigheid in dit gebouw. Zij 
behoeven zich niet te veel zorgen te 
maken over een probleem waarmee 
deze Kamer worstelt, namelijk de 
positie van adviseurs. De opmerkingen 
daarover waren dus niet bedoeld als 
een negatieve kwalificatie van het 
optreden van onze drie gasten. 
Integendeel, wij hebben er waardering 
voor. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stem-
ming over dit voorstel van wet te 
doen houden op 1 mei aanstaande. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 20.08 uur. 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

a. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
plaatsvinden op 24 april 1984: 
- wijziging van hoofdstuk XVI 
(Departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1982 (wijziging naar aanleiding 
van de Voorjaarsnota; tweede 
wijzigingsvoorstel) (17 978); 
- Wijziging van hoofdstuk XIV 
(Departement van Landbouw en 
Visserij) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1982 
(wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; tweede wijzigingsvoor-
stel) (17 955); 
- Wijziging van hoofdstuk IXB 
(Departement van Financiën) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1983 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (18 260); 

b. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 15 mei 1984: 
- Wijziging van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (17 703); 

c. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 22 mei 1984 door de 
vaste commissie voor Onderwijs: 

- Wijziging van de Lager-onderwijs-
wet 1920 met betrekking tot onderwijs 
aan leerlingen meteen niet-Nederland-
se culturele achtergrond (17659); 

d. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissie voor Weten-
schapsbeleid en Wetenschappelijk 
Onderwijs van het volgende wetsvoor-
stel te doen plaatsvinden op 8 mei en 
de openbare behandeling op 15 mei 
1984: 
- Bijzondere bepalingen van tijdelijke 
aard voor taakverdeling in het 
wetenschappelijk onderwijs (Tijdelijke 
wet taakverdeling w.o.) (17 997). 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. het volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men wetsvoorstel: 
- Wijziging van de Wet op het 
Notarisambt (17404); 

Dit wetsvoorstel zal worden gesteld in 
handen van de desbetreffende vaste 
commissie. 

2°. de volgende regeringsmissives 

- een, van de minister van Financiën, 
ten geleide van de nota 'Aandeel 
lagere overheden in ombuigingstaak-
stellingen'; 
- een, van alsvoren, ten geleide van 
de onderwerpen voor de vierde ronde 
heroverweging van de Miljoenennota; 
- een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van Zeil, 
ten geleide van het rapport 'Drie jaar 
Kaderregeling steun bedrijven 
stadsvernieuwing: een overzicht'; 
- een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van 2 exemplaren van het 
rapport van de Loontechnische Dienst 
betreffende het onderzoek naar de 
naleving van de Wet niet-cao-inko-
mens in 1981; 
- een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, betreffende een 
voorziening voor kosten van kinderop-
vang; 
- een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van een verslag over de 
'World Assembly on aging' van 26 juli 
tot 6 augustus 1982; 
- een van de minister van Financiën, 
betreffende toepassing van artikel 20 
van de Comptabiliteitswet 1976 op de 
begroting 1984; 
- een, van de minister van Justitie, 
betreffende de behandeling van 
wetsontwerpen; 

- een, van alsvoren, betreffende 
vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregelingen; 
- een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, betreffen-
de de arbeidsvoorwaardenontwikke-
ling 1984 in de gepremieerde en 
gesubsidieerde sector; 
- een, van de minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van het 
rapport over deregulering regelgeving 
sociaal-economische ordening en 
kwaliteitsbevordering en van het 
kabinetsstandpunt over dit rapport. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

3°. de volgende missives: 

- een, van de Voorzitter van de 
Tweede Kamer, houdende mededeling 
dat door 30 leden van die Kamer 
overeenkomstig artikel 61 van de 
Grondwet naar de tekst van 1972 bij 
brief van 29 maart 1984 de wens te 
kennen is gegeven, dat de Overeen-
komst inzake economische en techni-
sche samenwerking tussen Nederland 
en Irak (18297, R 1250) aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten-Generaal zal worden onderwor-
pen; 
- een, van alsvoren, houdende 
mededeling dat door 30 leden van die 
Kamer overeenkomstig artikel 61 van 
de Grondwet naar de tekst van 1972 
bij brief van 4 april 1984 de wens te 
kennen is gegeven, dat de Overeen-
komst met India inzake technische 
samenwerking (18301) aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten-Generaal zal worden onderwor-
pen; 
- een, van de secretaris-generaal van 
het Europees Parlement, ten geleide 
van een resolutie over de stand van 
de convergentie; 
- een, van alsvoren, ten geleide van 
een resolutie over het plan voor het 
economisch herstel in Europa; 
- een, van alsvoren, ten geleide van 
een resolutie over het mislukken van 
de Europese Raad van Brussel op 19 
en 20 maart 1984; 
- een, van alsvoren, ten geleide van 
een resolutie over het stimuleren van 
Europese uitvinders; 
- een, van alsvoren, ten geleide van 
een resolutie over een Europees 
communautair gasbeleid; 
- een, van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, ten 
geleide van deel 2 van zijn werkpro-
gramma voor de derde raadsperiode 
1983-1987; 
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- een, van de voorzitter van het 
Seminar on Food Aid van 3 tot 5 
oktober 1983, ten geleide van het 
rapport over dit seminar; 
- een, van de voorzitter van de 
Stuurgroep OWEMA, ten geleide van 
een rapport over een Oost-Westbaan 
voor Maastricht Airport; 
- een, van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond, ten geleide van 90 
exemplaren van zijn discussienota 
Sociaal-Economisch Beleidsplan 1984 
to ten met 1987; 
- een, van de Algemene Bank 
Nederland N.V., ten geleide van 81 
exemplaren van haar jaarverslag 
1983; ' 
- een, van de N.V. Nederlandse 
Gasunie, ten geleide van de brochure 
'Aardgas uit de Noordzee'. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

4°. de volgende geschriften: 

- een, van A.N. Köhne te 's-Graven-
hage, betreffende christendom en 
oorlog; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Algemene 
Zaken en Huis der Koningin; 

- een, van H.H. Meendering te Assen, 
betreffende het in verband met 
pensioenrechten niet meer dubbel 
tellen van militaire dienstjaren in de 
tropen; 
- een, van de Aktiegroep herindeling 
Krimpenerwaard te Stolwijk, betreffen-
de gemeentelijke herindeling van de 
Krimpenerwaard. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Binnen-
landse Zaken en de Hoge Colleges 
van Staat. 

- een, van de Federatie Nederlandse 
Vakbeweging, betreffende de plaatsing 
van kruisraketten in Nederland; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Defensie; 

- een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Goes, betreffen-
de de rookgasontzwaveling van de 
conventionele electriciteitscentrale te 
Borssele. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer; 

-een, van provinciale staten van 
Groningen, betreffende spreiding van 
de Centrale Directie van de P.T.T.; 
- een, van de fracties van V.V.D., 
P.v.d.A., C.D.A., G.P.V., D'66en P.P.R. 
van de gemeenteraad van Groningen, 
betreffende alsvoren; 
- een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Callantsoog, 
betreffende versterking van de 
duinenrij in zijn gemeente. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Verkeer 
en Waterstaat; 

- een, van het Provinciaal Educatief 
Steunpunt voor Christelijke Organisa-
ties en Partijen in Groningen, het 
Provinciaal Educatief Centrum van 
Christelijke Organisaties in Friesland 
en het Algemeen Christelijk Educatief 
Centrum Overijssel, betreffende het 
Voorstel van wet van de heren Van 
Kemenade, Worrell en Wallage 
houdende vaststelling van een 
wettelijk kader voor de volwassenen-
educatie (Kaderwet Volwassenenedu-
catie)(16689). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Onderwijs; 

- een, van de Nederlandse Vereniging 
tot Bevordering van de Zondagsrust 
en de Zondagsheiliging te Rhenen, 
betreffende het wetsvoorstel Wijziging 
van de Winkelsluitingswet 1976 
(17870). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Economische 
Zaken. 

De Voorzitter stelt voor, deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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