Dinsdag 6 december 1983

8ste vergadering

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Steenkamp
Tegenwoordig zijn 66 leden, te weten:
Steenkamp, Eijsink, M. van der Meer,
Verbeek, Vogt, Postma, Heijne
Makkreel, Pleumeekers, Buijsert,
Coenemans, Kruisinga, UijterwaalCox, De Jong, Grol-Overling, Kiers,
J. H. B. van der Meer, Tiesinga-Autsema,
Van Dalen, Van der Ploeg, Zijlstra, De
Vries, Groensmit-van der Kallen, Ginjaar, Wagemakers, Van der Werff, Vonhoff-Luijendijk, Franssen, Schouten,
Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Van der Jagt, B. de Gaay Fortman,
Abma, Vermeer, Schinck, Van Mierlo,
Burkens, Maassen, Van Tets, Oskamp,
Zoutendijk, Bischoff, Nuis, Fey, Van
Boven, Tummers, Ermen, Baarveld,
Kaland, Zoon, Van Kuilenburg-Lodder,
Stam, Heijmans, Veder-Smit, Vis,
Simons, Glastra van Loon, Schuurman,
Hoekstra, Umkers, Van de Zandschulp,
Barendregt, De Rijk, Van Graafeiland,
Luteijn, Kuiper en Van Veldhuizen,
en de heren Korthals Altes, minister
van Justitie, Deetman, ministervan
Onderwijs en Wetenschappen,
mevrouw Korte-van Hemel, staatssecretaris van Justitie, de heren Van
Leijenhorst, staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen,
Koning, staatssecretaris van Financiën,
Van Zeil, staatssecretaris van Economische Zaken, en De Graaf, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Christiaanse;
Hendriks, Van der Lek, Geertsema en
Bukman, wegens verblijf buitenslands;
Van der Werf-Terpstra, wegens
werkzaamheden elders.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ik deel voorts aan de
Kamer mede, dat ik bericht van
verhindering tot bijwoning van de
vergadering heb ontvangen van de
ministers van Financiën en van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eerste Kamer
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Aan de orde is de stemming over het
wetsvoorstel Beëindiging van de
financiële verhouding tussen Staat en
Kerk (17642).
De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat
er behoefte aan het afleggen van
stemverklaringen.

D
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Wat nog nooit is gebeurd:
ik ben in deze Kamer overtuigd door
het uitstekende betoog van de heer
Zoon. Ik ben echter vooral overtuigd
door de bijzonder slechte verdediging
van de bewindsman. Onze fractie zal
haar stem aan dit wetsvoorstel
onthouden, ondanks het feit dat wij
wel degelijk achter het principe ervan
staan.

D
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Alle leden van mijn fractie
zijn van oordeel, dat de kerken met de
overeengekomen afkoopsom te
royaal zijn behandeld. Een deel van
mijn fractie is om die reden niet
bereid zijn steun aan het wetsvoorstel
te geven. Een ander deel is van
oordeel, dat met de verwerping van
het wetsvoorstel, hetgeen met zich
brengt dat de onderhandelingen
moeten worden heropend, een weg
wordt ingeslagen waarvan het einde
nog niet in zicht is.
Deze leden zullen hun steun aan het
wetsvoorstel niet onthouden, ondanks
het feit dat zij - zoals gezegd - de
bezwaren ertegen geheel onderschrijven.

principiële bezwaren tegen dit
wetsvoorstel, maar vanwege de
financiële consequenties ervan zullen
wij toch tegen stemmen.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: De leden J. H. B. van
der Meer, Zoon, Simons, Oskamp,
Vogt, Tummers, Schinck, Maassen,
Van Kuilenburg-Lodderen BaarveldSchlaman, alsmede de aanwezige
leden van de fractie van de CPN wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden worden tegen dit
wetsvoorstel te hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsvoorstellen:
Wijziging van hoofdstuk XV
(Departement van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) van de aanwijzing
en de raming van de middelen tot
dekking van de uitgaven van het Rijk
voor het jaar 1982 (18055);
Wijziging van de begroting van het
Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1981
(verzamelontwerp) (18109);
Wijziging van hoofdstuk VIII
(Departement van Onderwijs en
Wetenschappen) van de begroting
van uitgaven van het Rijk voor het
jaar 1982 (wijziging in hoofdzaak naar
aanleiding van de Voorjaarsnota;
eerste wijzigingsvoorstel) (17948).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

D
De heer Glastra van Loon (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Ondanks het
feit dat de minister, gezien de wijze
waarop hij de uiteenzetting en de
vragen van de heer Zoon heeft
beantwoord, dit niet verdient, zal mijn
fractie voor dit wetsvoorstel stemmen.

D
De heer Umkers (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ook mijn fractie heeft geen

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Nadere wijziging
van de Algemene Ouderdomswet en
de Algemene Kinderbijslagwet
(beëindiging met ingang van 1 januari
1983 van de bijdragen van het Rijk
aan het Ouderdomsfonds en het
Algemeen Kinderbijslagfonds,
alsmede vaststelling van die bijdragen
over enige voorgaande jaren) (17712).
De beraadslaging wordt geopend.

Ingekomen stukken
Financiële verhouding Staat en Kerk
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Staatsmuntbedrijf

Onderwijs en Wetenschappen
AOW/AKW
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Kinderbijslagfonds. De omvang van
de bijdrage kan jaarlijks worden
vastgesteld. In het wetsvoorstel wordt
die mogelijkheid ongedaan gemaakt.
Wij achten die benadering ten
principale onjuist.
Naar onze mening dient de mogelijkheid te blijven bestaan dat het Rijk
een bijdrage levert aan de twee
genoemde fondsen, ook al meent de
regering in dit begrotingsjaar dat de
bijdrage 'nul' moet zijn. Daarom ware
het beter geweest, indien de regering
had gekozen voor een jaarlijkse
vaststelling van de bijdrage. Nu ziet zij
echter geheel en al af van haar
medeverantwoordelijkheid voor de
fondsen.
Het is naar onze smaak weer een
bijdrage, die de regering levert, aan
de systematische afbraak van de
verzorgingsstaat en aan het afwijzen
van de collectieve verantwoordelijkheid die de regering draagt voor het
welzijn van alle burgers. De herziening
van het stelsel, die ons is aangezegd,
zal dan ook wel als motto dragen:
ieder voor zich, God voor ons allen en
de regering voor de beter gesitueerden.

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het onderhavige wetsvoorstel geeft mijn fractie aanleiding tot
het maken van enkele opmerkingen.
Allereerst is mijn fractie verontrust
door de gevolgen voor de koopkracht
van de individuele werknemers.
Opnieuw wordt daarop een aanslag
gedaan door het bezuinigingsbeleid
van de regering. Daarmee zouden wij
misschien nog vrede kunnen hebben,
als wij de indruk hadden dat de
regering probeerde, wegen te vinden
om althans de minst draagkrachtigen
zoveel mogelijk te sparen. Uit de
reacties op de alternatieve plannen
van de FNV en de fracties van de
Partij van de Arbeid en van D'66 ter
overzijde blijkt alleen maar dat er met
deze regering niet te praten is over de
laagst betaalden.
De laagst betaalden, tot wie ook de
uitkeringsgerechtigden behoren, zijn
door de regering en dus ook door
deze staatssecretaris vogelvrij
verklaard, zoals Vrij Nederland
verleden week constateerde. Hoe star
het kabinet vasthoudt aan het door
het kabinet uitgezette beleid ten
gunste van werkgevers en hogere
inkomens is wel heel bitter duidelijk
gemaakt door de minister-president
zelf, toen hij weigerde, zelfs maarte
praten over het plan van solidariteit
van de vakbonden, waarmee dezen
beoogden om de uitkeringstrekkers te
sparen.
Wij zouden wel eens van deze
staatssecretaris willen horen hoe hij
tegen het voorstel van de vakbonden
aankijkt. Niemand in dit land weet
meer wat de cumulatieve gevolgen
zijn van alle bezuinigingsmaatregelen
voor individuele burgers. De staatssecretaris heeft, naar het blijkt, al lang
ieder zicht verloren op dat cumulatieve
effect. Dat wij voortdurend over
mensen praten, mensen met voor ons
land minimale bestaansmogelijkheden, lijkt hem soms te ontgaan. Mijn
partij staat een ander beleid voor, een
beleid dat rekening houdt met
mensen, een beleid zoals dat onder
meer is weergegeven in het boekje
Weg uit de crisis. Voor het beleid van
deze staatssecretaris en van deze
regering kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Alleen al daarom
zal mijn fractie tegen het voorstel
stemmen.
Mijn fractie heeft nog een principieel
bezwaar tegen het onderhavige
wetsvoorstel. In de huidige wetgeving
bestaat de mogelijkheid voor de
rijksoverheid, bij te dragen aan het
Ouderdomsfonds en het Algemeen

De heer Franssen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ofschoon het niet gebruikelijk is bij nadere wijzigingen van
wetsontwerpen hier veel te debatteren,
meen ik toch - mede naar aanleiding
van de opmerkingen van de heer
Oskamp - onzerzijds ook enkele
kanttekeningen te moeten maken.
Dit wetsontwerp is de eerste van
een reeks die deze maand in deze
Kamer op ons af zal komen. Het is ook
een formalisering van reeds eerder
genomen en aanvaarde besluiten. Die
besluiten waren noodzakelijk in
verband met de toekomst van 's Rijks
kas. Zij regelen nu de vaststelling van
de bijdragen over de jaren 1980 tot en
met 1982 en bepalen de bijdragen
voor 1983 op nul. Het is dus een
definitieve afrekening.
Mijnheer de Voorzitter! Een financieringstekort van boven de 10% is naar
onze mening volstrekt onaanvaardbaar. In feite geven wij in ons land
30% meer uit dan wij binnenkrijgen.
Het kabinet is dan ook moedig in onze
ogen wanneer het maatregelen neemt
die men in feite in het verleden had
moeten nemen.
Voor een structureel herstel en dus
ook voor de mogelijkheden van op
sociale zekerheden en sociale voorzieningen aangewezen mensen is naar
onze wijze van zien een herstel van de
marktsector absoluut noodzakelijk.
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Daarvandaan ook dat de verschuivingen die naar het bedrijfsleven gaan, in
dat bedrijfsleven van de werkgevers
naar de werknemers worden doorgeschoven.
Nederland komt daarmee inderdaad
hoog - zo niet het hoogst - te staan in
de premiebijdragen van het bedrijfsleven zelf. Er zijn naar onze mening,
mijnheer de Voorzitter, ook grenzen
aan de bruto-netto-trajecten in de
inkomenssfeer. Daarom hadden wij in
tegenstelling tot de heer Oskamp en
zijn fractie weinig begrip voor de
voorstellen die er lagen om de
kortingen van de ambtenaren en de
uitkeringen naar de premiesfeer over
te brengen. Dat is dus ook in tegenstelling tot hetgeen hier zojuist over
koopkracht van alle mensen werd
gezegd.
De solidariteit die door de woordvoerders van de centrales werd
opgevoerd is naar mijn mening - ik
zeg dat ook uit inside information allesbehalve zoals het nu hier en ook
elders wordt voorgesteld. Er was en
er is in de marktsector en in het
bijzonder in de industrie zeer veel
weerstand tegen datgene wat door
genoemde woordvoerders naar voren
werd gebracht. Dat bleek ook al uit de
voorstellen zoals die er lagen. Zo
werden zij wel niet verwoord voor de
televisie en in de kranten, maar in
feite ging het erom dat de kleinste
centrale die in 0,3% wilde vertalen én
het CNV, als de verst gaande op dat
terrein, in 1,3%.
Kennelijk hebben industriebonden
en andere een slot op de mond
gekregen ten aanzien van hun leden
in de marktsector. Ik betreur dat en
stel vast dat men kennelijk niet, zoals
dat even bij het CNV leek te gebeuren,
publiekelijk over de stoep wilde
rollen.
Overigens is dit wetsontwerp een
voorgerecht van hetgeen in de
volgende gangen (jaargangen als u
wilt) van het noodzakelijke bezuinigingsmenu noodgedwongen op ons
afkomt. Pijnlijk, maar nodig om de echt
noodzakelijke sociale zekerheden te
kunnen redden.
Zoals gezegd is er reeds eerder in
principe besloten tot het pakket
waarvan dit bij de miljoenennota 1983
behorende wetsontwerp deel uitmaakt.
Samen met de besparingen op het
fonds voor bijzondere ziektekosten
moet dit f6,4 mld. aan bezuinigingen
door het Rijk opbrengen met premieeffecten van respectievelijk 0,45% en
2,2%. Dat is niet gering, mijnheer de
Voorzitter! Wij erkennen dat, maar het
is jammer genoeg noodzakelijk.
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Franssen
Het is ook een voorschot op de
stelselherziening die ertoe moet
leiden dat er een betaalbaar en
beheersbaar stelsel komt. De autonome groei van de afgelopen jaren moet
naar onze stellige overtuiging gestopt
worden. Natuurlijk heeft dat effecten
voor de koopkracht. Ik vind het echter
onjuist, te oordelen over een momentopname van de koopkracht.
Wie enige jaren in beschouwing
neemt, moet vaststellen dat van het
nationaal inkomen een steeds groter
deel in de consumptieve sfeer terecht
is gekomen en een steeds kleiner deel
aan de investeringszijde. Dat is een
verkeerde gang van zaken. Wij zullen
de klok terug moeten zetten. Er zal
dus in de sfeer van de koopkracht
moeten worden ingeleverd ten
behoeve van de investeringen.
Overigens zijn er om de draagkracht
zo goed mogelijk te spreiden, gezien
de verminderde koopkracht voor
1983, enkele maatregelen genomen.
Ik herhaal deze maar eens om het
geheugen van de heer Oskamp op te
frissen.
De minima gingen er, ondanks de
oorspronkelijke voornemens, 1 % op
vooruit. De bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind
ging niet door. De belastingschijven
werden bijgesteld. De extra-uitkering
van 3% ten gunste van de echte
minima werd wederom uitbetaald. De
regering heeft naar onze mening wel
degelijk oog gehad voor de instandhouding van de koopkracht van
degenen die dat het meeste nodig
hebben.
Wij steunen dit wetsvoorstel, omdat
het naar ons oordeel een noodzakelijk
onderdeel is van het financieel orde
op zaken stellen in Nederland.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Het is voor mij geen
verrassing dat de heer Oskamp dit
wetsvoorstel anders benadert dan de
heer Franssen. Uit voorgaande
discussies is dat ook al gebleken.
Toen ging het om de uitwerking van
beleidsombuigingen/bezuinigingen in
de collectieve sector. Ik doel daarbij
speciaal op de wetten die betrekking
hebben op de sociale zekerheid.
Hoewel ik mij dus niet verbaas over
de stellingname van de heer Oskamp,
vind ik het toch jammer dat hij nogal
ongenuanceerd is in zijn wijze van
benaderen. Ik heb het bijzonder
gewaardeerd dat de heer Franssen
daarbij enkele kritische kanttekeningen
heeft geplaatst.

Eerste Kamer
6 december 1983

De koopkracht van de echte minima
laat de regering echt niet onverschillig.
De heer Franssen heeft er terecht op
gewezen dat de regering in 1983
enkele maatregelen heeft genomen
ter verbetering van die koopkracht,
niet alleen door de 1%-maatregel,
maar ook door het niet laten doorgaan
van de bevriezing van de kinderbijslag
en door enkele belastingmaatregelen.
Het is volstrekt onjuist om te
zeggen dat de minima, de laagste
inkomens, vogelvrij worden verklaard.
In dit opzicht wijs ik op het beleid dat
het kabinet voert voor de echte
minima. Wij zijn erop uit om in
moeilijke tijden in ieder geval, zij het
niet blijvend, aandacht te besteden
aan de echte minima, de mensen die
van een echt minimum moeten leven.
Het zal de heer Oskamp niet
verbazen dat ik over de FNV-plannen
- de heer Franssen heeft de betekenis
ervan enigermate genuanceerd geen ander oordeel heb, dan datgene
wat hier door de minister-president
bij de algemene beschouwingen over
is gezegd. Daarnaar verwijs ik dan
ook.
De heer Oskamp heeft gezegd dat
niemand inzicht heeft in de cumulatieve effecten van de maatregelen. Ik
vind dat een erg ongenuanceerde
opmerking. In deze Kamer is de
motie-Franssen aangenomen, die wij
vervolgens hebben uitgevoerd. Een
rapportage is naar ik meen aan beide
Kamers toegestuurd. Daarin is wel
degelijk inzicht gegeven in de cumultatieve effecten van de diverse
maatregelen.
Die effecten zijn overigens ook
steeds verwoord in de toelichtingen
op de desbetreffende wetsontwerpen.
Wij hebben toegezegd die nota te
actualiseren voor de maatregelen
voor 1984. Er is dus wel degelijk
inzicht in de effecten van de voorgestelde maatregelen. Ik stem erin toe,
dat er in een aantal gevallen, vooral
voor de hogere uitkeringen, vrij forse
gevolgen optreden. Dat is mede het
gevolg van het feit, dat er in het
verleden hier en daar enige scheefgroei is optreden. Dat is iedere keer
bij de verdediging van wetsvoorstellen
naar voren gebracht.
Ik ben het met de heer Franssen
eens, dat het bij dit wetsvoorstel gaat
om het formaliseren van eerder
genomen beslissingen en eerder
vertaalde beslissingen in de wetgeving
op het gebied van de sociale zekerheid.
Er is dus geen nieuwe zaak aan de
orde.
De heer Oskamp vindt het fout dat
de overheid zich terugtrekt uit de
financiering van bij voorbeeld de

AOW/AKW
Kleuteronderwijs/lager onderwijs

AOW. De doelstelling hiervan is naar
mijn mening goed. De heer Franssen
heeft het nog eens uitvoerig onder
woorden gebracht: het gaat om het
terugdringen van het financieringstekort. Daarmee is nog niet uitgemaakt,
dat op een later tijdstip niet alsnog de
overheid rijksbijdragen kan verstrekken in de financiering van de sociale
verzekering.
Het zal echter geen automatisme
zijn, zoals dat nu bestaat in de vorm
van geïndexeerde rijksbijdragen. Er
kunnen rijksbijdragen worden gegeven
op grond van beleidsmatige overwegingen. Dan kan soepeler en gemakkelijker worden ingespeeld op de
eisen van het moment. Hiermee is
ook volstrekt niets gezegd over de
verdeling van de financiering van de
sociale verzekering in de toekomst. De
heer Franssen heeft in dit verband
gewezen op de stelselwijziging in de
sociale zekerheid, die in de financiering
ook enige veranderingen zal aanbrengen. Het is echter nu niet het juiste
tijdstip om hierop nader in te gaan.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de CPN
en de PSP wordt aantekening verleend,
dat zij geacht wensen te worden
tegen het wetsvoorstel te hebben
gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Wijziging van de
Kleuteronderwijswet en van de
Lager-onderwijswet 1920 met
betrekking tot beroep in geval van
ontslag en disciplinaire maatregelen
(17821).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Natuurlijk verloop
k.o.-l.o. (17962).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft geen
enkel probleem met het onderhavige
wetsvoorstel. Zij heeft echter in het
verslag naar aanleiding van het
voorstel aangekondigd, bij de openbare behandeling een aantal opmerkin-
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Oskamp
gen te zullen maken over de terugwer
kende kracht die het voorstel behelst.
Het lijkt moeilijk om aan de terugwerkende kracht voorbij te gaan,
gezien de wijze waarop de Kamer zich
hierover heeft uitgesproken bij de
behandeling van de wijziging van de
automatisering van artikel 28, lid 5,
van de Lager-Onderwijswet. In het
geval van de wijziging van de LagerOnderwijswet was sprake van een
terugwerkende kracht die ongunstig
werkte voor de justitiabelen. In het
onderhavige geval is sprake van het
omgekeerde.
Het gaat hier om een maatregel
waarbij leerkrachten die anders per 1
augustus het veld hadden moeten
verlaten, aan het werk konden blijven.
Toch is daarmee niet het laatste
woord over terugwerkende kracht
gezegd. Hoezeer men ook kan uitgaan
van het principe dat terugwerkende
kracht zeker aanvaardbaar is wanneer
sprake is van een positieverbetering
voor de justitiabelen, hier is iets meer
aan de hand.
In normale gevallen ligt de keus bij
de Kamers der Staten-Generaal of zij
het wetsvoorstel zullen aanvaarden
dan wel verwerpen. De Tweede
Kamer kan het voorstel ook wijzigen.
In dit geval moeten wij constateren
dat de Eerste Kamer in feite dankzij de
terugwerkende kracht geen werkelijke
keuze meer heeft, want kan een
Kamer die het de staatssecretaris
twee weken geleden onmogelijk
maakte om mensen met terugwerkende kracht te ontslaan, nu zelf hetzelfde
doen?

D

zou behoeven te zijn dan wetgeving
met terugwerkende kracht waarbij
lasten worden opgelegd. De bewindslieden erkennen dat ook bij begunstigende wetgeving, zoals hier het geval
is, terugwerkende kracht bij voorkeur
dient te worden voorkomen, waarvan
acte.
Wij zijn van mening dat onze
parlementaire rechten onverkort
gehandhaafd moeten blijven, ongeacht de vraag of scholen door de
desbetreffende wetgeving belast of
begunstigd worden. Wij menen dat
het aan ons is om ja of nee te zeggen
op wetsvoorstellen die pas worden
ingevoerd nadat wij ze aangenomen
hebben of niet ingevoerd als wij ze
hebben verworpen. Er mag ook niet
worden verondersteld dat wij zogenaamde begunstigende wetgeving
zonder meer zullen aannemen. Wij
zullen overigens voor dit wetsvoorstel
stemmen.

D
De heer Van Boven (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Het onderhavige
wetsontwerp heeft de instemming
van de VVD-fractie, omdat daardoor
de gevolgen van de bezuinigingsmaatregel om per 1 augustus 1983 de
32-schaal in te voeren worden
verzacht. Degenen die als gevolg van
deze maatregel op straat zouden
hebben gestaan, mogen als extra
boventallige in de eigen school in
functie blijven tot er op een andere
school van hetzelfde bevoegde gezag
een vacature ontstaat die bij voorrang
door deze onderwijsgevenden moet
worden vervuld.
Er is hier derhalve geen sprake van
een botte bezuiniging. Ik wil daarvoor
mijn waardering uitspreken. Deze
waardering zou nog groter geweest
zijn, als de minister de toezegging had
gedaan dat gedwongen ontslagen in
ieder geval - dus ook na 1 augustus
1985 als deze regeling afloopt zouden worden vermeden. In zijn
voorlopig laatste schatting gaat het
dan nog om ongeveer 900 onderwijsgevenden en dus om een bedrag dat
de 10 miljoen vermoedelijk niet te
boven gaat. Het komt mij voor dat
daarvoor in de tussentijd een oplossing
moet kunnen worden gevonden. Zijn
de bewindslieden bereid serieus naar
zo'n oplossing te zoeken? Ik zou dat
bijzonder op prijs stellen.

Mevrouw Grol-Overling (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! In het onderwijs moet wel eens iets tweemaal
worden uitgelegd. Misschien was het
in een eerder stadium niet goed
uitgelegd of misschien was het niet
goed begrepen. Ik wil in deze Kamer
in ieder geval nog eenmaal uitleggen
waarom wij ook bij dit wetsontwerp
bezwaar hebben tegen terugwerkende
kracht. Ik hoorde dat ook de heer
Oskamp de vragen van het CDA heeft
benut om over terugwerkende kracht
nog iets te zeggen.
De aanleiding is het antwoord van
de bewindslieden naar aanleiding van
het verslag over het natuurlijk verloop
bij kleuteronderwijs en lager onderwijs. In de nota naar aanleiding van
het verslag zeggen de bewindslieden
namelijk, dat het met terugwerkende
kracht toekennen van aanspraken en
rechten aanzienlijk minder omstreden

Mijn fractie heeft er geen behoefte
aan verder nog uitvoerig in te gaan op
de details. Dit is aan de overzijde van
het Binnenhof reeds genoegzaam
gebeurd. Ik beperk mij daarom tot
twee kanttekeningen. Ten eerste kom
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ik nogmaals - ten derden male, dit is
echter in het onderwijs niet ongebruikelijk - op de kwestie van de terugwerkende kracht. Het mag langzamerhand
bekend worden verondersteld dat in
deze Kamer grote bezwaren bestaan
tegen wetgeving met terugwerkende
kracht. Daarvan is ook hier weer
sprake.
Toch denk ik dat hetgeen megrouw
Grol bedoelt meer een kwestie is van
het onder druk zetten van de Kamer
dan een kwestie van de terugwerkende
kracht. Het maakt voor mijn fractie
wel degelijk verschil uit of hieruit voor
de justitiabelen nadelige dan wel
voordelige gevolgen voortvloeien. In
het eerste geval is dit voor onze
fractie onaanvaardbaar.
In het tweede geval kunnen wij
echter wel meegaan met de argumentatie van de bewindslieden in de nota
naar aanleiding van het verslag.
Begunstigende wetgeving met
terugwerkende kracht verdient wel
geen schoonheidsprijs, maar is onder
bepaalde omstandigheden wel
aanvaardbaar. Daarvan is hier zeker
sprake nu gedwongen ontslagen
voorlopig kunnen worden voorkomen.
Overigens hebben wij goede nota
genomen van de toezegging van de
bewindslieden dat zij alles zullen doen
wat in hun vermogen ligt om ten
aanzien van wetgeving die in het
kader van de begroting 1984 tot stand
moet worden gebracht, terugwerkende
kracht te vermijden. Wij hopen dat die
toezegging ook ten aanzien van
andere dan genoemde wetgeving zal
gelden.
Mijn tweede kanttekening betreft de
desorganisatie die deze maatregel in
het onderwijs veroorzaakt. Evenals
sommige woordvoerders in de
Tweede Kamer kan ik mij niet aan de
indruk onttrekken dat de beide
bewindslieden wat al te gemakkelijk
oordelen over de organisatorische
gevolgen van het tussentijdse vertrek
van onderwijsgevenden in de loop
van een schooljaar.
Ook in wetsontwerp 17 937 dat hier
wellicht volgende week aan de orde
komt, staan bepalingen die het
tussentijdse vertrek van onderwijsgevenden noodzakelijk maken. Kennelijk
beseft men op het departement van
Onderwijs onvoldoende hoe desorganiserend een en ander in de praktijk
werkt en hoe schadelijk wisseling van
leerkrachten steeds weer blijkt uit te
werken op de kwaliteit van onderwijs.
Ik wil hiervoor nog eens bijzondere
aandacht van de bewindslieden
vragen, mede omdat dezelfde mensen
die door deze maatregelen worden
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getroffen hetzij in het organisatorische
vlak hetzij omdat zij naar een andere
school moeten vertrekken, geacht
worden zich enthousiat te zullen
inzetten voor het nieuwe basisonderwijs. Dit is onder de huidige financieel
ongunstige omstandigheden toch al
een enorme opgave.

D
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik spreek mijn erkentelijkheid uit voor het feit dat dit wetsontwerp, ondanks een aantal bezwaren, de steun van deze Kamer kan
verkrijgen. Het eerste punt van
bezwaar betreft de terugwerkende
kracht. Ik ben het eens met de opmerkingen dat terugwerkende kracht in
een wetsontwerp dat ten gunste van
de betrokkenen werkt, niet zonder
meer een reden is om dit te aanvaarden, al was het alleen maar om het
feit dat de keuze van het parlement
daardoor feitelijk beperkt wordt. Ik wil
er wel op wijzen dat het bij het
onderhavige wetsontwerp om een
onderwerp gaat dat al uitvoerig aan
de orde is geweest bij de behandeling
van de onderwijsbegroting in de
beide Kamers der Staten-Generaal.
Toen wij spraken over de geweldige
bezuinigingen in de sfeer van het
onderwijs is ook door de beide
Kamers gevraagd, voorzieningen te
treffen om zoveel mogelijk rekening te
kunnen houden met de individuele
belangen van docenten. Er moest
vermeden worden dat men op straat
zou komen te staan door gedwongen
ontslag.
Deze kwestie is eveneens aan de
orde geweest tijdens de onderhandelingen met de onderwijsvakorganisaties. Vanwege de gang die aan een
wetsontwerp nu eenmaal moet gaan,
was het daardoor niet mogelijk deze
zaak eerder dan mei jongstleden
aanhangig te maken bij de Raad van
State. Vervolgens moest het advies
worden afgewacht, waarna de
normale parlementaire behandeling
diende plaats te vinden. De gedachte
van een natuurlijk-verloopregeling is
aan de orde gekomen in de besprekingen tussen het departement van
Onderwijs en Wetenschappen en de
onderwijsvakorganisaties.
Deze gedachte heeft steun gekregen
bij de Raad van State. Vervolgens
moest het advies worden afgewacht,
waarna de normale parlementaire
behandeling diende plaats te vinden.
De gedachte van een natuurlijk-verloopregeling is aan de orde gekomen
in de besprekingen tussen het
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departement van Onderwijs en
Wetenschappen en de onderwijsvakorganisaties.
Deze gedachte heeft steun gekregen
bij de behandeling van de onderwijsbegroting. Men kan daarom zeggen
dat het wetsontwerp een vervolg is op
hetgeen wij eerder dit jaar met elkaar
hebben besproken. Nadat de conclusies waren getrokken hebben wij
gepoogd met grote voortvarendheid
te werk te gaan. Dat element wil ik
toch ook in het geding brengem Ik
doe dat echter onder handhaving van
mijn eerste uitspraak dat zelfs wanneer
terugwerkende kracht ertoe leidt dat
er een voordeel voor de betrokkenen
ontstaat, dit nog niet automatisch wil
zeggen dat steun kan worden verleend.
De heer Van Boven heeft een
opmerking gemaakt met betrekking
tot de desorganisatie die op de
scholen zal ontstaan. Wanneer een
docent tijdens een schooljaar de
school moet verlaten, heeft dat de
nodige gevolgen. Daarvan zijn wij ons
wel degelijk bewust. Om deze reden
hebben wij aan het onderwijsveld de
aanbeveling gegeven van de tijdelijke
boventalligen zodanig gebruik te
maken dat, indien tussentijds verloop
plaatsvindt, de schoolorganisatie
daaronder zo min mogelijk te lijden
heeft. Dit is nu eenmaal inherent aan
de regeling.
Op het moment dat wordt toegestaan dat iemand het schooljaar
mag uitzitten, komt men aan het
element van het natuurlijk verloop
niet meer toe. Dat betekent dat op
deze wijze de bezuinigingsdoelstelling
niet gehaald kan worden. De gedachte
is juist geweest om door het incidenteel ter beschikking te stellen van
middelen in aanvulling op de wachtgelden, te pogen mensen aan het
werk te houden, waardoor zij niet in
een situatie terechtkomen waarin zij
hun boterham verliezen. Dat is de
achtergrond geweest. Het dilemma
dat hierbij aan de orde komt, is
inherent aan de oplossing. Daarom
hebben wij aan de scholen gevraagd
de zaak op zodanige wijze te organiseren dat zij zonder al te veel moeite
tussentijds een eventueel vertrek van
een leerkracht kunnen opvangen.
De heer Van Boven heeft een vraag
gesteld over de 900 leerkrachten die
eventueel nog niet via natuurlijk
verloop zijn afgevloeid in augustus
1985, het moment van invoering van
de wet basisonderwijs. Deze kwestie
is aan de orde geweest in het overleg
met de onderwijsvakbonden en in het
overleg met de Tweede Kamer.
Ik vind het nu bezwaarlijk om nu
een toezegging te doen zoals de heer
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Van Boven die vraagt, omdat wij niet
alleen te maken hebben met het
basisonderwijs, maar er ook zo'n
problematiek in het voortgezet
onderwijs bestaat. Een bedrag van
f 10 miljoen kan men overkomelijk
achten, maar als er nog een aantal
miljoenen bij komen, kan er wel eens
een probleem ontstaan, dat zich niet
één, twee, drie laat oplossen. Het
statistisch materiaal dat ons ter
beschikking staat, laat niet toe heldere
voorspellingen te doen over de gang
van zaken in 1984 en 1985. Wij
moeten daarom nu afgaan op wat wij
in het cursusjaar 1983-1984 zien.
Bij de evaluatie van de bezuinigingsmaatregelen zal ook hiernaar worden
gekeken. Ik heb aan de onderwijsvakbonden toegezegd, dat het in de rede
ligt ernaar te streven regelingen voor
natuurlijk verloop te continueren,
wanneer ze niet zijn uitgewerkt, maar
het hangt van de financiële middelen
die daarvoor nodig zijn af, of dat
mogelijk is. Het staat buiten kijf, dat
wij er ernstig naar zullen streven,
gedwongen ontslagen zoveel mogelijk
te vermijden, maar een absolute
garantie daarvoor geven is op dit
moment uit financiële overwegingen
niet verantwoord. De bedoelingen van
het kabinet zijn duidelijk.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Aanpassing van de
wetgeving aan de vierde richtlijn van
de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschaps
recht (16326).
De beraadslaging wordt geopend.
Mevrouw J. H. B. van der Meer
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter!
Aanpassing van onze wetgeving aan
de richtlijnen van de Raad van de
Europese Gemeenschappen heeft
iedere keer heel wat voeten in de
aarde. Slechts zelden worden de
termijnen, waarbinnen dit moet
geschieden gehaald. De aanpassing
van ons vennootschapsrecht aan de
vierde richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen inzake
het vennootschapsrecht vormt hierop
geen uitzondering. Ook in dit geval
heeft de Nederlandse regering een
aanmaningsbrief gekregen wegens
overschrijding van de termijn.
Ter rechtvaardiging van die overschrijding zei de minister van Justitie
in de Tweede Kamer: 'Een richtlijn is
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wanneer die is tot stand gekomen, de
vrucht van geven en nemen en
vertoont weinig innerlijke samenhang.
De richtlijn moet vervolgens wel
worden omgesmeed tot een logische
en leesbare wettelijke regeling. Dat is
een moeizaam proces en dat vereist
zorg. In dit geval komt daar nog bij,
dat de stof die in de richtlijn wordt
behandeld, op zichzelf al moeilijk is.
Misschien is de stof alleen maar
moeilijk voor juristen, maar die
moeten het toch uitwerken.
Daarom is steeds in het oog
gehouden, dat de wet moest bestaan
uit korte, duidelijke zinnen.'. Het is
een begrijpelijk maar niet erg overtuigend argument. Mijn fractie erkent,
dat het verwerken van EG-richtlijnen
in de Nederlandse wetgeving een
aanzienlijke belasting betekent voor
het wetgevende apparaat. Zij spreekt
haar waardering uit voor al degenen
die tot de totstandkoming van dit
wetsontwerp hebben bijgedragen,
niet alleen voor de bewindslieden die
daarbij betrokken zijn geweest, maar
ook voor de ambtenaren, de deskundigen die door publikaties een
.
bijdrage hebben geleverd, de belangenorganisaties en degenen die a titre
personnel een bijdrage hebben
gegeven.
Daargelaten of de invoering van
deze wet op dit moment een wezenlijke
belasting betekent voor de ondernemingen, waarop zij van toepassing is,
in een later stadium zal zij vanwege
de mogelijke interpretatieverschillen
voor de rechterlijke macht dit wel
betekenen. Bij veel wetgeving kan ten
aanzien van de belasting eenzelfde
opmerking worden gemaakt. Een
duidelijk voorbeeld vormt de invoering
van de Boeken 3, 5 en 6 van het
Nieuwe Burgerlijk Wetboek.
Het heeft mijn fractie verwonderd,
dat de argumenten met betrekking tot
de werkbelasting ertoe hebben geleid
om via de motie-Tripels in de Tweede
Kamer er bij de regering op aan te
dringen, een matigende invloed uitte
oefenen op de omvang van communautaire wetgeving. Dat was een uitspraak
van de Tweede Kamer, die de minister
zeer welkom was.
De heer Tazelaar constateerde dat
deze motie op gespannen voet staat
met de verdere uitbreiding en verdieping van het Europese beleid. Met
deze uitspraak is mijn fractie het eens,
zeker nu nog niet is gebleken dat de
opvattingen daaromtrent fundamenteel zijn gewijzigd. Als men al van
mening zou zijn dat de omvang van
de communautaire wetgeving te
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groot is, zou dit ten principale ter
discussie moeten worden gesteld en
niet ad hoc bij de behandeling van
een wetsvoorstel.
Om te voorkomen dat de minister
mij tegenwerpt dat hij in reactie op de
motie-Tripels op de mate van gedetailleerdheid het oog had, moet ik zeggen
dat dit niet in de motie stond en ook
niet uit de context bleek. Met hem ben
ik evenwel van mening dat deze
richtlijn vaak erg gedetailleerd is, het
tot moeilijkheden bij de aanpassing
kan leiden.
Ondanks de gedetailleerdheid levert
dit wetsvoorstel zeker baten op, zoals
grotere openheid, door publikatieplicht
een gelijke mate van openheid en
vergelijkbaarheid van jaarrekeningen
in de verschillende landen. Het laatste
istoch een bedoeling van harmonisatie
van wetgeving?
Als de minister zegt dat de stof
moeilijk is voor juristen moet ik dit
beamen. Ik vrees dat dit in verhoogde
mate geldt voor niet-juristen, die er in
de praktijk in de eerste plaats mee
zullen moeten werken. Korte zinnen
mogen daarbij in het oog gehouden
zijn, het aantal verwijzigingen in de
artikelen - ik wijs op de artikelen 361,
vierde lid, en 397, vijfde lid - lijkt
soms uit het oog te zijn verloren. De
verwijzigingen zijn tot het uiterste
beperkt, staat in de memorie van
antwoord, bladzijde 2. Waar ligt de
grens dan?
Het wetsvoorstel is zonder twijfel
met zorg gemaakt. Het lijkt ook
logisch in elkaar te zitten. Evenwel,
een leesbaar wetsvoorstel is het
helaas niet geworden.
In afdeling 6 van het onderhavige
wetsvoorstel staan voorschriften
omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat.
Artikel 384 speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom wil ik daaraan nog
enige aandacht besteden.
In eerste instantie werd in lid 5
daarvan bepaald, dat, indien de
boekwaarde van een actief 'in een niet
te verwaarlozen mate' lager is dan de
actuele waarde, in de toelichting
aanvullende informatie nodig is, die
het vormen van een 'verantwoord
oordeel omtrent het vermogen en het
resultaat' mogelijk maakt. In het
ontwerp werd eraan toegevoegd, dat
herwaardering van het actief tegen
actuele waarde nodig is, indien ook
ondanks deze aanvullende informatie
het inzicht dat de jaarrekening
behoort te geven 'in ernstige mate
wordt geschaad door waardering op
een lagere dan de actuele waarde'.
Dit gedeelte in het ontwerp stuitte
in brede kring op zoveel weerstand,
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dat daarin bij nota van wijziging stuk nr. 16326, nr. 9 - ingrijpende
veranderingen werden aangebracht.
De bezwaren tegen het ontwerp in zijn
oorspronkelijke vorm richtten zich
vooral hiertegen dat het belangrijk
verder ging dan waartoe het bedrijfsleven reeds gevorderd was en dat ons
land internationaal uit de pas zou
geraken. Nederland zou namelijk het
enige land worden, waarin de actuele
waarde in de officiële balans en
resultatenrekening dwingend voorgeschreven zou zijn. Ik wijs op een
artikel in De Onderneming van 20
februari 1981.
In het gewijzigde ontwerp bevat
artikel 384, eerste lid, onder andere de
bepaling dat als grondslag voor de
balanswaardering en de resultatenbepaling in aanmerking komt de aanschaffings- of vervangingsprijs en
voor de materiële en de financiële
vaste activa en de voorraden, tevens
de actuele waarde.
In de uitvoerige beschouwing in de
memorie van antwoord, 16326, nr. 8,
over de door het tripartite overleg
gedane voorstellen inzake de waarderingsstelsels, schrijft de minister op
bladzijde 12, onder b.: 'Wordt in de
balans gekozen voor de aanschaffingsof vervaardigingsprijs, dan eist artikel
384, lid 5, volgens het ontwerp dat,
als het verschil met de actuele waarde
niet te verwaarlozen is, in de toelichting
nadere informatie wordt gegeven,
zodat een verantwoord oordeel kan
worden gevormd. De wijze waarop dit
geschiedt, wordt aan de onderneming
overgelaten.'.
Nu is de eerste zin van artikel 384,
lid 5, zoals deze in het ontwerp luidde,
vervallen omdat het overbodig is
naast lid 4 van artikel 362, vooral nu
in het nieuwe lid 1 van artikel 384 met
nadruk verwijst naar de eerste drie
leden van dat artikel. Ik verwijs hier
naar de toelichting op de nota van
wijziging 16326, nr. 9, blz. 14.
In artikel 362, lid 4, staat een zeer
algemene bepaling - indien voor het
inzicht vereist, moeten aanvullende
gegevens worden verschaft - en
volgens H. Volten in 'De Accountant'
nr. 9 van mei 1982 is het maar de
vraag, of een dergelijk wijd voorschrift
tot toepassing zal leiden in het
onderhavige concrete geval, zodat in
de toelichting actuele waarden
worden gegeven, als in de balans de
historische kostprijs is gevolgd.
Omdat de strekking van de tweede
zin van artikel 384, lid 5, in zekere
mate werd misverstaan, is bij de
zelfde nota van wijziging lid 1 omgewerkt, waarin een verwijzing naar
artikel 362, lid 1, werd opgenomen. 'In
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hoeverre en onder welke omstandigheden dit behoort te leiden tot een
waardering op actuele waarde, hangt
af van het concrete geval, waarover
uiteindelijk de rechter beslist', aldus
de memorie van antwoord op bladzijde
13. Een en ander maakt duidelijk dat
weliswaar de actuele waarde niet
meer expliciet dwingend wordt
voorgeschreven maar dat deze
impliciet wèl wordt gehandhaafd.
Mijn fractie is van oordeel dat het
daardoor voor de ondernemer er niet
duidelijker op wordt. In het boek 'De
ontwikkeling van het winstbegrip' van
prof. dr. R. Slot en drs. R. M. Vijn
komen de auteurs op blz. 90 tot de
conclusie dat sommige bepalingen
van dit wetsvoorstel naar gevreesd
moet worden tot grote rechtsonzekerheid kunnen leiden. Het is daarom dat
mijn fractie de behoefte had om aan
de waarderingsgrondslagen nogmaals
aandacht te besteden. Misschien kan
de minister alsnog deze vrees voor
rechtsonzekerheid met betrekking tot
de al dan niet toepassing van de
actuele waarde wegnemen.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
vindt de invoering van deze wet van
belang en zal het wetsvoorstel dan
ook zeker steunen. Na de invoering
zal er ook voor de kleine b.v.'s een
publikatieplicht ontstaan, zij het dan
in verlichte vorm. Kleine rechtspersonen mogen de omvang van de
openbaar te maken stukken beperken
tot de balans en de toelichting.
Gegevens met betrekking tot de
winst- en verliesrekening mogen
hierbij achterwege blijven.
Nu voor deze b.v.'s in elk geval de
balans gepubliceerd moet worden
zijn zij verplicht - maar dat waren zij
voor de belasting in feite tóch al - om
er een behoorlijke boekhouding op na
te houden. Daarin ligt dan een zeer
belangrijk verband met wetsvoorstel
nr. 16631, het 'derde misbruikontwerp'. Dit wetsvoorstel beoogt dat
bestuurders van rechtspersonen zich
minder gemakkelijk achter de rechtspersoon kunnen verschuilen wanneer
benadeling van crediteuren het
gevolg is van slecht en onbehoorlijk
bestuur. Niet zelden ontbreekt in
dergelijke gevallen een behoorlijke
boekhouding.
Indien, in strijd met de wettelijke
voorschriften ter zake, een behoorlijk
bijgehouden boekhouding en een
tijdig gepubliceerde jaarrekening die
de curator inzicht kunnen geven in het
door het bestuur gevoerde beheer,
ontbreken, moet in ieder geval wat
betreft die tekortkomingen van
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onbehoorlijk bestuur worden gesproken. Ik verwijs hierbij naar de memorie
van toelichting, bladzijde 4.
Daar komt bij, dat die wet voorts
het vermoeden schept, dat die
onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt in dit geval dus gemakkelijk
vastgesteld. Bovendien heeft de
bestuurder geen mogelijkheid tot
tegenbewijs, dat er van géén
onbehoorlijk bestuur sprake is.
De publikatieplicht, zoals geregeld
in het wetsvoorstel dat wij vandaag
bespreken, heeft een belangrijke
preventieve werking ten opzichte van
wetsvoorstel nr. 16 631 en, bij het
nalaten van het publiceren, een
signaalfunctie ten opzichte van
hetzelfde wetsvoorstel.
Nu blijkens de memorie van
antwoord op laatstgenoemd wetsontwerp deze bepalingen ook van
toepassing zijn op verenigingen en
stichtingen die een onderneming
drijven, of daarmee uiterlijk overeenkomende werkzaamheden in de zin
van artikel 4 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 verrichten, behoeft er niet langer meer voor
te worden gevreesd, c.q. van te
worden uitgegaan, dat de BV-vorm
door de publikatieplicht minder
aantrekkelijk wordt en er een verschuiving naar bij voorbeeld de stichtingsvorm of het commune verenigingsrecht zal plaatsvinden.
De aanpassing van de wetgeving
aan de 4e EG-richtlijn kan door de
publikatieplicht van ook de BV 's, in
samenhang met het derde misbruik
ontwerp, een belangrijke bijdrage
leveren tot bestrijding van misbruik
van de BV.

D
De heer Heijne Makkreel (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Het is niet
mijn bedoeling om bij deze openbare
behandeling nog in te gaan op de
tekst van het ontwerp. Ik sluit mij aan
bij al degenen die lof hebben geuit
voor de wijze waarop in dit ontwerp
vorm is gegeven aan de regelingen,
die de vierde richtlijn aan de Nederlandse wetgever opdraagt te treffen.
Het gaat om een buitengewoon
omvangrijke en gedetailleerde
wetgeving van zeer technisch karakter.
Met deregulering heeft het ontwerp
dan ook hoegenaamd niets meer te
maken. Op dat punt bestond echter
geen keuzevrijheid meer; ik kom daar
direct op terug. Dat men bij het
resultaat van een wetgevingsproject
als dit altijd over punten en komma's
zal kunnen twisten, is volstrekt
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duidelijk. Voor zover daartoe op dit
moment nog aanleiding zou bestaan,
is het geschikte moment naar mijn
mening voorbij. Blijft over, lof voor wat
is gepresteerd.
Dat neemt niet weg dat er naar
aanleiding van dit ontwerp het een en
ander dient te worden gezegd over
een aangelegenheid van wijdere
strekking, namelijk de wijze waarop
dit soort wetgeving van Europees
karakter tot stand komt. In het bijzonder
gaat het mij daarbij om de parlementaire invloed daarop. Wat dit wetsontwerp in engere zin betreft, geldt om reeds eerder door anderen
aangehaalde termen van Van der
Grinten te gebruiken - dat de wetgever
zijn werk doet met gebonden handen.
De inhoud van de richtlijn staat niet
meer ter discussie en dient nog
slechts in wetgeving te worden
vertaald. De totstandkoming van de
richtlijn is dus een essentieel bestanddeel van het totale wetgevingsproces
geworden. De parlementaire invloed
daarop is echter uiterst gebrekkig.
In de Tweede Kamer is uitvoerig
gediscussieerd over de mogelijkheid
om de Staten-Generaal of althans de
Tweede Kamer tijdig de gelegenheid
te geven, zich uit te spreken over het
standpunt dat van Nederlandse zijde
dient te worden ingenomen in het
proces dat tot een verordening of
richtlijn leidt. Dat is op zichzelf
ongetwijfeld nuttig. Uitvoering van de
moties-Tripels/Van der Burg - in dit
verband in het bijzonder die op stuk
nr. 29 - zoals door de minister aan de
overzijde toegezegd, juich ik dan ook
toe. Een oplossing voor het gebrek
aan parlementaire controle op het tot
stand komen van richtlijnen en
verordeningen is het echter niet. De
verbetering is slechts marginaal.
Wezenlijke parlementaire controle
kan mijns inziens alleen worden
gerealiseerd door op Europees niveau
een wetgevingsprocedure in te
voeren die globaal genomen conform
is aan de procedures die thans op
nationaal niveau gebruikelijk zijn. Ik
doel op een procedure waarin het
Europees Parlement niet min of meer
vrijblijvende adviezen uitbrengt, zoals
thans gebeurt op grond van artikel
100 van het EG-verdrag, maar waarin
het wezenlijk een rol heeft als medewetgever en dus op Europees niveau
een rol gaat spelen die te vergelijken
is met die van bij voorbeeld het Huis
van Afgevaardigden in de Verenigde
Staten.
Ik heb bepaald niet de illusie dat dit
op korte termijn kan worden verwezenlijkt. Ik denk trouwens evenmin dat dit
een nieuw idee is. Het lijkt mij echter
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nuttig dat er, onder het motto:
frappez toujours, weer eens op wordt
gewezen dat dit de enige denkbare
mogelijkheid is om een werkelijke
parlementaire controle op de totstandkoming van Europees recht te verkrijgen en een eind te maken aan de
thans bestaande, volstrekt onbevredigende toestand. Ik acht dit van
uitermate groot belang en zou de
regering graag willen uitnodigen,
daarnaar met kracht te streven.

D
Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de
Weerdesteyn (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Met de openbare behandeling in deze Kamer van het wetsvoorstel waarmee wordt beoogd, de
Nederlandse wetgeving aan te passen
aan de vierde richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeenschappen
inzake het vennootschapsrecht, zijn
wij bijna drieënhalf jaar te laat. Er
werd immers door de EG van ons
verwacht, dat dit grote wetgevende
werk reeds op 30 juli 1980 gereed zou
zijn. Desondanks bevinden wij ons
nog bij de groep van EG-landen die
de richtlijn het eerst zullen invoeren.
Ik wil dan ook graag namens de
CDA-fractie complimenten maken aan
al degenen binnen en rondom het
departement van Justitie die hebben
geholpen om dit stuk gecompliceerde
wetgeving binnen een - althans naar
onze mening - redelijke termijn tot
stand te brengen.
Na al hetgeen over de vierde
richtlijn en over dit wetsvoorstel in de
litteratuur is vermeld en wat daarover
in de Tweede Kamer is gezegd en wat
ook in deze Kamer bij de schriftelijke
voorbereiding reeds aan de orde is
geweest, wil ik mij bij deze openbare
behandeling beperken tot twee zaken
die naar onze mening nog weinig
bevredigend zijn behandeld.
Het gaat daarbij om de controle op
de naleving van de in dit wetsvoorstel
vervatte voorstellen en om de moeilijkheden die na een beleidswijziging
van de regering lijken te zijn gerezen
rondom de verkaveling van bevoegdheden tussen registeraccountants en
accountants/administratieconsulenten.
Ik begin met de controle op de in
het wetsvoorstel vervatte voorstellen.
Mijn fractie heeft de laatste jaren
reeds meermalen betoogd dat de
wetgever uiterst terughoudend moet
zijn met het invoeren van nieuwe
regelgeving met strafbepalingen, als
niet een redelijke mate van handhaving
daarvan kan worden gegarandeerd.
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De zorgelijke overbelasting van politie
en justitie enerzijds en de steeds
toenemende schending van rechtsregels door betrokkenen zonder dat
daartegen kan worden opgetreden
anderzijds dwingen naar onze mening
tot die terughoudendheid.
In dit wetsvoorstel wordt een zeer
aanzienlijke uitbreiding voorzien van
de voorschriften omtrent de inhoud
van de jaarrekeningen van ondernemingen, omtrent controle en openbaarmaking en omtrent het jaarverslag. De Nederlandse wetgever staat
hierbij echter - het is ook al door de
heer Heijne Makkreel opgemerkt met gebonden handen.
De vraag, of dit wetsvoorstel niet
eenvoudiger had kunnen worden
gemaakt en de vraag, of invoering
van deze wettelijke bepalingen niet
had kunnen wachten tot gunstiger
tijden voor het justitiële apparaat
aanbreken, kunnen niet aan de orde
komen aangezien de Europese
Gemeenschap ons verplicht tot
incorporatie van de vierde richtlijn in
onze wetgeving.
Mag dit feit ertoe leiden, dat wij het
dan maar niet zo nauw nemen met de
controle op de naleving van deze
wettelijke bepalingen? Naar de
mening van mijn fractie zou dat een
verwerpelijke gedragslijn zijn. Wij
gaan er zonder meer van uit, dat de
minister dat met ons eens is. In het
voorlopig verslag hebben wij vragen
gesteld over de controle op de
naleving, omdat wij van mening zijn
dat zonder een actieve opstelling van
de kamers van koophandel en een
goed opsporingsbeleid van het
openbaar ministerie in samenhang
daarmee van naleving van de nieuwe
voorschriften weinig terecht zal
komen, met name als het gaat om
kleinere ondernemingen.
Het antwoord van de minister op
die vragen heeft ons enigszins
verbaasd. Hij gaat er kennelijk van uit
dat de behoefte aan toezicht na
invoering van de nieuwe wet vermindert, omdat - ik zeg het wat gesimplificeerd - het publiek zelf bij de kamer
van koophandel kan nagaan, of de
vennootschap aan haar publikatieplicht heeft voldaan en dat het, als dat
niet het geval is, daaruit zelf wel zijn
conclusie zal trekken en met de
betreffende vennootschap geen zaken
zal willen doen.
Nog afgezien van de vraag of men
in de praktijk zo zal reageren als de
minister in de memorie van antwoord
schetst - ik heb daar zo mijn twijfels
over - dienen openbaar ministerie en
kamer van koophandel naar onze
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opvatting een veel actievere opstelling
te kiezen dan met de huidige wetgeving
en met wat in de nieuwe wetgeving in
het voornemen ligt, mogelijk is. Wij
doen dan ook een dringend beroep op
de minister, aandacht te besteden aan
zorgvuldige controle op de publikatieplicht. Het zal in beginsel veel eenvoudiger zijn dan met de huidige wetgeving, omdat alle vennootschappen
publikatieplichtig worden en het
openbaar ministerie dus gemakkelijk
in de geautomatiseerde bestanden
van de kamers van koophandel kan
nagaan, welke ondernemingen niet
aan hun verplichtingen hebben
voldaan.
De kamers van koophandel komen
voor omvangrijke problemen te staan
door de grote uitbreiding van het
aantal publikatieplichtigen met wie zij
te maken krijgen. Zo zal de kamer van
koophandel van Amsterdam, als ik
wel ben ingelicht, na invoering van de
aanpassingswet te maken krijgen met
18.000 publikatieplichtige rechtspersonen, terwijl daar ultimo 1982 slechts
1179 jaarverslagen waren gedeponeerd. Dit betekent een uitbreiding
met bijna 17.000 publikaties per jaar.
Op het ogenblik sturen lang niet alle
kamers van koophandel aanmaningen
als er geen of geen volledige jaarstukken worden gedeponeerd. Of dat zal
verbeteren, als de kamers met zo'n
sterke uitbreiding van het aantal
rechtspersonen te maken krijgen,
wagen wij dan ook te betwijfelen. Dat
is ook de reden dat wij er bij de
minister op aandringen dat er door de
regering overleg wordt gevoerd met
de Centrale van Kamers van Koophandel om een actieve en uniforme
controle bij de kamers zelf tot stand te
brengen, alsmede zo nodig aanwijzingen van bovenaf.
Wij wachten met belangstelling de
reactie van de minister af op deze
uiteenzetting. Wij onderschatten zeker
niet de belasting voor de kamers van
koophandel en het Openbaar Ministerie. Toch zijn wij van oordeel, dat de
wetgever zijn eigen voorschriften, ook
als die uit Brussel komen, serieus
behoort te nemen.
Ik wil nu ingaan op de kwestie van
de voorgenomen wijziging van de
accountantswetten. Door de sterke
uitbreiding van de controleplicht, die
in dit wetsontwerp is geregeld en die
na een overgangsperiode van enkele
jaren zal worden ingevoerd, speelt de
problematiek van de taak- en bevoegdhedenafbakening tussen de registeraccountants en de accountantsadministratieconsulenten bij deze aanpassingswet een rol.
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Mijn fractie betreurt het dat de
aangekondige wijzigingen van de
accountantswetten, ondanks herhaalde toezeggingen door de regering,
nog niet zijn ingediend.
Zowel voor het midden- en kleinbedrijf als voor de register-accountants
en de accountantsadministratieconsulenten is het immers van groot belang
dat tegelijk met de invoering van dit
wetsontwerp duidelijkheid ontstaat
over de herverkaveling van de
accountantsbevoegdheden, die met
de wijziging van de accountantswetten
haar beslag moet krijgen.
Het probleem is bepaald niet van
recente datum. Al in 1971 vroeg de
Tweede Kamer in een motie van de
heer Rietkerk aandacht voor de positie
van de accountants-administratieconsulenten na invoering van de Europese
richtlijnen inzake het vennootschapsrecht. In april 1980 stelde de staatssecretaris van Economische Zaken
mede namens de minister van Justitie
een werkgroep in onder voorzitterschap van professor Maeijer, waarin
de register-accountants en de accountants-administratieconsulenten
vertegenwoordigd waren.
Binnen een jaar bracht de werkgroep
aan de bewindslieden een rapport uit,
bevattende voorstellen voor een
voorlopige regeling en een definitieve
regeling, waarin beide beroepsgroepen zich konden vinden. Enkele
weken daarna, in april 1981, liet de
regering aan de beroepsgroepen
weten, de voorstellen van de werkgroep-Maeijer te zullen overnemen en
in wetsontwerpen aan de Kamer te
zullen voorleggen. Nog steeds bij de
behandeling van aanpassingswet
inzake de vierde EG-richtlijn op 14 juni
1983 in de Tweede Kamer, werd ervan
uitgegaan dat spoedige indiening van
wijzigingsvoorstellen voor de accountantswetten conform de voorstellen
van de commissie-Maeijer te verwachten was.
Uit de nota naar aanleiding van het
verslag aan deze Kamer blijkt echter
dat de bewindslieden inmiddels wel
van de voorstellen van de werkgroepMaeijer zijn afgeweken in een voorontwerp van wet dat aan de beroepsorganisaties is toegezonden. Weliswaar
geeft de minister als zijn mening te
kennen dat de afwijking van de
voorstellen van professor Maeijer niet
wezenlijk is, maar de accountantsadministratieconsulenten hebben
kennelijk moeite met de in dat
voorontwerp ingeslagen weg. Het
Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) spreekt in een brief
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aan de staatssecretaris van Economische Zaken zijn ernstige zorg uit over
deze nieuwe weg. Het is van oordeel
dat wél op essentiële punten van de
voorstellen van de werkgroep-Maeijer
wordt afgeweken.
Mijn fractie betreurt het, dat de
regering de overeenstemming in de
commissie-Maeijer niet heeft overgenomen in wetsvoorstellen, omdat wij
grote waarde eraan hechten dat
voorstellen kunnen worden ingediend
waarmee beide betrokken beroepsgroepen en het midden- en kleinbedrijf
kunnen instemmen. Het ligt niet op
onze weg - de Tweede Kamer
behoort ons bij wetgeving nu eenmaal
voor te gaan - alle argumenten van
de regering om een andere weg in te
slaan hier te bespreken.
Het argument van de deregulering
lijkt ons evenwel niet erg sterk, omdat
in dit geval het bedrijfsleven zelf om
een tussenfase van wetgeving vraagt
en omdat het rapport-Maeijer aangeeft
dat bovendien de wetgeving eenvoudig kan zijn. Ook in de gedachten van
de regering overigens zal het naar
onze mening zeker niet de laatste
wijziging van de accountantswetten
zijn, die ons in de komende jaren
te wachten staat.
In de door de regering gekozen weg
zal het moeilijk zijn overeenstemming
te bereiken als niet tegelijkertijd
perspectief voor de definitieve
regeling van de accountantsbevoegdheden wordt geboden. Ook voor de
accountants-administratieconsulenten
zal een behoorlijk perspectief voor de
definitieve situatie nodig zijn, reden
waarom de commissie-Maeijer
daaraan uitvoerig aandacht heeft
besteed.
Ten slotte wil mijn fractie gaarne
een toezegging van de minister
krijgen, dat nu op korte termijn de
wijziging van de accountantswetten
zullen worden ingediend en dat
daarin zoveel mogelijk wordt aangesloten bij hetgeen door de commissieMaeijer is voorgesteld, inclusief het
perspectief dat daarin voor de
definitieve regeling wordt geboden.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zou mij graag willen
aansluiten bij de dank van mevrouw
Leyten aan ai degenen binnen het
departement en daaromheen - een
ruime kring - die aan de voorbereiding
van dit wetsontwerp hun bijdrage
hebben geleverd. Dat het een moeilijke
materie is, is ook nog eens door
mevrouw Van der Meer aangehaald
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uit de behandeling in de Tweede
Kamer. Ik onderschrijf die mening
nog steeds en om die reden is het
mijns inziens goed dat wij op de steun
van deskundigen konden rekenen.
Mevrouw Van der Meer heeft ook
uit de behandeling in de Tweede
Kamer de problemen geciteerd, die
wij van tijd tot tijd hebben om
richtlijnen, die na moeizaam overleg
tot stand zijn gekomen, in onze
wetgeving op te nemen. Die moeilijkheden zullen wij naar mijn idee
voorlopig houden, voor een deel
omdat de richtlijnen tot stand komen
nadat allerlei tegenstellingen binnen
de Raad en Europese belangengroepen zijn overbrugd.
Ik noem bij voorbeeld de discussie
over de betekenis van de artikelen
1639 AA en volgende, die wij in onze
arbeidswetgeving hebben opgenomen
als uitvloeisel van een Europese
richtlijn. Eenieder dacht, dat het heel
duidelijk was wat met die richtlijn
werd bedoeld, namelijk dat het om
versteviging van de rechtspositie ging
van werknemers in geval van overdracht van ondernemingen of gedeelten ervan. Zodra de desbetreffende
bepalingen in de praktijk moeten
worden gebracht, blijkt echter dat er
verschillen in interpretatie bestaan en
dat de aanpassing in het buitenland
- voor zover plaatsgevonden, want
ook daarin waren wij niet de laatsten op andere wijze geschiedt dan bij ons.
Juist als het gaat om het regelen
van een materie waarin al nationale
tradities en gewoonten bestaan,
hetgeen in sterke mate het geval is bij
het opmaken van jaarrekeningen en
het bijhouden van boekhoudingen, is
het moeilijk om een richtlijn zodanig
te vertalen, dat volstrekt duidelijk
wordt wat ermee in de nationale
wetgeving wordt bedoeld. Dat geldt te
meer als veranderingen in de bestaande situatie optreden.
Ik sluit dan ook niet uit dat de
opmerking van mevrouw Van der
Meer juist is, dat na invoering van
deze wet niet alleen sprake zou
kunnen zijn — zij liet datin het midden van een extra belasting voor ondernemingen, maar dat dit zeker het geal
zal zijn in verband met mogelijke
interpretatiegeschillen voor de
rechterlijke macht. Die mogelijkheid
zit erin.
Vervolgens heeft mevrouw Van der
Meer verwezen naar de discussie die
is gevoerd en die heeft geleid tot de
motie-Tripels, waarbij zij een zekere
spanning ziet tussen de invoering van
de boeken 3, 5 en 6 van het nieuw
Burgerlijk Wetboek enerzijds en het
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verzoek van de Tweede Kamer
neergelegd in de motie-Tripels om
een matigende invloed uit te oefenen
op de omvang van de communautaire
wetgeving anderzijds.
Ik ben het met mevrouw Van der
Meer eens dat aan die motie niet de
interpretatie mag worden gegeven
dat die uitsluitend betrekking heeft op
de mate van gedetailleerdheid van
Europese richtlijnen, hoewel het wel
degelijk zo is dat de motie daarop
mede betrekking heeft. De motie
spreekt ook duidelijk over het totale
aantal terreinen waarop de communautaire wetgeving zich beweegt.
De heer Tazelaar zegt dat dit op
gespannen voet staat met verdere
uitbreiding en verdieping van het
Europese beleid. Dat hangt er maar
vanaf, hoeveel men wil overdragen
aan Europa en hoeveel, vanuit Europa
gezien, op nationaal niveau gedecentraliseerd geregeld mag worden. Op
zichzelf hoeft het geenszins in strijd te
zijn met het Europese streven om
binnen Europa toch de decentralisatie, en dus nationale regelingen, nog
een zo groot mogelijke kans te geven.
Waarom ik eigenlijk voorshands
een zekere terughoudendheid op
Europees niveau zou kunnen toejuichen, is mede gelegen in de omstandigheid die de heer Heijne Makkreel
heeft genoemd namelijk dat de
werkelijk democratische beïnvloeding
van de besluitvorming in Europa
uitermate beperkt is zolang het
Europese parlement niet een duidelijk
mede-wetgevende taak op deze
gebieden heeft. Ik zie dit ook vooralsnog niet het geval zijn. Wil de parlementaire controle en de parlementaire
taak als wetgever ten volle tot uiting
komen, dan kan dat vooralsnog alleen
het geval zijn op het terrein van de
nationale wetgevingen.
Mevrouw Van der Meer heeft wel
gewezen op het belang van de
harmonisatie van wetgeving die
plaatsvindt. Ik erken gaarne dat deze
richtlijn die harmonisatie beoogt. Dat
is ook met vele andere het geval. Er
dient heel nauwkeurig van geval tot
geval te worden nagegaan of er
aanleiding is die harmonisatie na te
streven of de desbetreffende materie
gedecentraliseerd aan te pakken.
Mevrouw Van der Meer heeft
opgemerkt dat in artikel 361, vierde lid
en in artikel 397, vijfde lid, de poging
te werken met korte zinnen en het
aantal verwijzingen te beperken niet
bijster geslaagd is. Ik kan haar dat
voor wat betreft deze twee artikelen
toegeven. Dat ligt namelijk aan de

Eerste Kamer
6 december 1983

aard van die artikelen. Artikel 361, lid
4, verklaart nu eenmaal de hele
regeling met uitzondering van enkele
bepalingen van toepassing op de
groepsjaarrekening. Welnu, de meest
efficiënte manier van wetgeven is een
bepaling van overeenkomstige
toepassing te verklaren. Is het dan zo
dat er enkele uitzonderingen zijn, dan
ontkomt men er niet aan die uitzonderingen met name te noemen.
Bij artikel 379, lid 5 hebben wij te
doen met een artikel waarin heel
bewust een opsomming is opgenomen. In een opsomming moeten ook
de desbetreffende artikelen genoemd
worden, anders heeft het artikel geen
inhoud meer.
Mevrouw Van der Meer heeft
bezwaar tegen artikel 384 omdat dit
vager is dan oorspronkelijk het geval
was. De bedoeling van het oorspronkelijke artikel 384, vijfde lid, was niet
anders dan de algemene norm van
artikel 364, vierde lid, uit te werken.
Door het nieuwe artikel 384, eerste lid,
met de verwijzing naar artikel 364, is
dit overbodig geworden en behoeft
de uitwerking niet meer plaats te
vinden. In feite is er dus niets veranderd. Er is ook niets veranderd ten
opzichte van het bestaande recht. Ook
nu staan de eis ten aanzien van
aanvaardbare normen van waardering
en het getrouwe beeld voorop.
Mevrouw Van der Meer sprak
daarbij over rechtsonzekerheid. Onder
welke formulering ook, of dit nu het
huidige recht betreft, artikel 384,
vijfde lid in de oude versie, dan wel
artikel 384, eerste lid zoals thans
geformuleerd, alles hangt uiteindelijk
af van de concrete omstandigheden
van het geval: hoe wordt een verantwoord inzicht gegeven in de vermogenstoestand en de gang van zaken
van de onderneming.
Ten slotte gaf mevrouw Van der
Meer een interressante beschouwing
over de bestaande samenhang
betreffende de boekhoudkundige
vereisten tussen dit wetsontwerp en
het derde ontwerp betreffende
misbruik. Bij de bestrijding van
misbruik is het bijhouden en het
aanwezig zijn van een boekhouding
die aan de wettelijke maatstaven
voldoet, een essentiële voorwaarde. Ik
ben het helemaal met haar eens, als
zij een zeker verband ziet en van
oordeel is dat het ene wetsontwerp de
naleving van een verplichting die in
een ander wetsontwerp ook wordt
voorgeschreven, zal stimuleren. Die
stimulans zal zeker aanwezig zijn. De
naleving van de voorschriften,
opgenomen in deze wet zal zeker in
de hand worden gewerkt op het
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ogenblik dat het derde misbruik-ontwerp wet geworden zal zijn.
De heer Heijne Makkreel heeft nog
eens stilgestaan bij de kwestie die ik
al eerder noemde, namelijk het
ontbreken van werkelijke parlementaire controle bij het tot stand komen
van richtlijnen. Ik moet erkennen dat
de kritiek die de heer Heijne Makkreel
daarop heeft hout snijdt. Ik ben het in
dat opzicht met hem eens. Ik zie
daarin voorshand aanleiding o m ten
aanzien van Europese richtlijnen een
zekere mate van terughoudendheid in
acht te nemen als het zaken betreft,
die diep ingrijpen en waarvan te
voorzien is dat het een materie is die
in de nationale parlementen - als het
ons land betreft: in ons parlement aanleiding tot discussie zou geven. De
nationale wetgever moet dan de
ruimte worden gelaten, die discussie
inderdaad te voeren.
Mevrouw Leyten heeft twee punten
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Zo
stelde zij de vraag of naleving niet een
extra zware last zal betekenen voor de
Kamers van Koophandel en Fabrieken
en het Openbaar Ministerie. Hoe denkt
de regering in dit opzicht de Kamers
van Koophandel en Fabrieken te
activeren en tot steun te zijn?
Het ligt in de lijn van de verwachtingen, dat de kamers van koophandel,
mede dankzij het werken met geautomatiseerde bestanden, stelselmatig
zullen rappelleren, zodra duidelijk is
dat een rechtspersoon: vennootschap,
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, niet op tijd aan de
publikatieplicht heeft voldaan en dus
in verzuim is. Het Openbaar Ministerie
kan gemakkelijk navragen welke
ondernemingen in verzuim zijn, maar
ik ben van mening dat het Openbaar
Ministerie terughoudend moet
optreden, uitgezonderd gevallen van
vermoedelijke fraude. Het betreft
geen hoofdtaak van het Openbaar
Ministerie.
In de memorie van antwoord is
opgemerkt dat het publiek dat
bemerkt dat niet aan de publikatieplicht
is voldaan, daaruit conclusies zou
kunnen trekken. Juist ook op grond
van de opmerkingen van mevrouw
Van der Meer, voeg ik hieraan toe dat
een grote stimulans kan optreden,
wanneer dergelijke wettelijke gevolgen
aan het niet-publiceren kunnen
worden verbonden, als die welke door
het derde misbruik-ontwerp worden
voorgesteld. Dat kan een prikkel
vormen tot naleving.
Mevrouw Leyten heeft gewezen op
de vertraging die zich voordoet bij het
tot stand komen van accountantswetten. Zij heeft gevraagd waarom de
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aanbevelingen van de commissieMaeijer niet volledig worden opgevolgd.
Ik merk op dat de eerstverantwoordelijke voor de totstandkoming van deze
wetgeving niet het ministerie van
Justitie maar dat van Economische
Zaken is. Kritiek op de wijze waarop
de regering in deze opereert, zal meer
effect hebben als zij gericht wordt tot
het ministerie van Economische
Zaken. Hiermee onderschrijf ik die
kritiek overigens niet; ik wijs slechts
op de primaire verantwoordelijkheid
van een ander bewindspersoon.
De accoutants-administratieconsulenten hebben aanstaande donderdaq
een bespreking met staatssecretaris
Van Zeil. Het ministerie van Justitie
doet zijn uiterste best deze zaak te
bespoedigen. De vereenvoudiging dat
de nu al certificerende accountants-administratieconsulenten straks meteen
registeraccountant zouden kunnen
worden, is weliswaar een afwijking
van het compromis binnen de
commissie-Maeijer, maar benadeelt
de groep die het aangaat in geen enkel
opzicht.
Mevrouw Leyten heeft gevraagd
om in verband met de naleving de
kamers van koophandel op korte
termijn te wijzen op deze taak. Ik zal
met het ministerie van Economische
Zaken gaarne overleggen om ervoor
te zorgen dat de kamers van koophandel tijdig zo goed mogelijk zijn
geëquipeerd.

Als de democratische beïnvloeding te
wensen overlaat, lijkt dit niet de
meest gerede aanleiding voor ons om
dan maar zo weinig mogelijk met
richtlijnen te werken of om op
matiging daarvan aan te dringen. Wij
moeten dan proberen om het democratische proces te beïnvloeden.
Ik heb in eerste termijn een opmerking gemaakt over de actuele waarde.
De minister heeft in zijn antwoord de
onduidelijkheid niet geheel opgelost.
Ik heb gezegd dat in het oorspronkelijke ontwerp de actuele waarde expliciet in artikel 384 stond vermeld. Ik ben
in mijn betoog tot de conclusie gekomen
dat, na de bezwaren uit het bedrijfsleven over de actuele waardering, de
actuele waardering uit artikel 384 is
verdwenen, maar impliciet via andere
artikelen weer naar voren is gekomen.
Dat schept onduidelijkheid voor het
bedrijfsleven en zorgt waarschijnlijk
voor de vrees die is geuit door
professor Slot en drs. Vijn met betrekking tot de rechtsonzekerheid bij de
ondernemingen. Ik heb gepoogd om
dit duidelijk voor het voetlicht te
brengen, maar de minister heeft
daarop helaas niet zo duidelijk geantwoord.

D

Mevrouw J. H. B. van der Meer (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
minister voor de beantwoording van
mijn vragen. Ik heb ten aanzien van
de ondernemingen niet in het midden
gelaten of er een werkbelasting
bestaat.
Ik ben er alleen van uitgegaan dat
die op dit moment nauwelijks meer
zal bestaan, omdat al enkele jaren
geleden is aangekondigd dat de
vierde richtlijn in het vennootschapsrecht zou worden verwezenlijkt en dat
zij per 1 januari 1983 al in werking zou
moeten treden. Daardoor zullen veel
ondernemingen reeds hun administratie hebben aangepast aan hetgeen
momenteel zijn weerslag vindt in het
onderhavige wetsontwerp.
De minister zegt over de motie-Tripels dat de democratische beïnvloeding van Nederland inzake de totstandkoming van richtlijnen zeer beperkt is.
Dat moge zo zijn, maar Nederland
heeft wel het Verdrag van Rome
ondertekend, waarbij harmonisatie
van wetgeving een uitgangspunt is.

Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de
Weerdesteyn (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! ik wil nog op twee punten
ingaan. De minister heeft de opvatting
verkondigd, dat het openbaar ministerie niet tot vervolging zal overgaan als
economische delicten zijn begaan,
tenzij het tevens om een fraudedelict
gaat. Zo begrijp ik het tenminste; het
openbaar ministerie zal niet vervolgen
bij het niet publiceren van gegevens
door kleine vennootschappen, tenzij
tevens sprake is van fraude. Dat is
echter juist het probleem.
Ik heb gezegd dat de wetgever zijn
eigen voorschriften serieus moet
nemen. De minister heefteen soortgefijke redenering ook al in de memorie
van antwoord ten tonele gevoerd.
Vorig jaar hebben wij bij de begrotingsbehandeling uitvoerig gezegd dat het
niet aan het openbaar ministerie is
om hele categorieën van vervolging
uit te zonderen. Het openbaar ministerie kan naar onze mening alleen in
individuele gevallen seponeren. Als
de nood zo hoog is, begrijp ik eenvoudig niet waarom nu plotseling de hele
categorie zich kan onttrekken aan
vervolging.
Ik ervaar helaas geregeld dat, als ik
een parkeerbon krijg, ik onmiddellijk
een girootje in huis heb om de boete
te betalen. Ook de onderhavige
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gevallen kunnen met een heel
simpele handeling van het openbaar
ministerie worden opgespoord in de
bestanden van de Kamers van
Koophandel en dan kunnen er ook
simpele girootjes worden gebruikt
voor de boeteafhandeling als er niet
wordt gepubliceerd. Ik zie dus het
probleem niet. Er is naar mijn mening
ook in dit geval geen sprake van een
hevige werkbelasting voor het
openbaar ministerie. Wij zullen
overigens over dit soort zaken
wederom spreken tijdens de begrotingsbehandeling, omdat het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie ons nog steeds zorgen baart.
In de tweede plaats wil ik spreken
over de kwestie van de registeraccountants en de accountants-administratieconsulenten. De minister zegt - dat
was ons uiteraard bekend - dat bij
wijzigingen van de accountantswetten
de staatssecretaris van Economische
Zaken de eerste ondertekenaar is. De
minister zal echter waarschijnlijk de
tweede ondertekenaar zijn. Zijn
ambtenaren hebben in ieder geval
geparticipeerd in de werkgroep-Maeijer. Toen er nog geen moeilijkheden
hierover waren bij de Tweede Kamer,
heeft de minister niet geschroomd om
tijdens de behandeling van het
wetsontwerp uitvoerig op de vragen
van de leden van de Tweede Kamer in
te gaan. Ik concludeer daaruit dat de
moeilijkheden voornamelijk door
Economische Zaken worden veroorzaakt. De minister verwijst namelijk
naar de eerste ondertekenaar.
De minister heeft gezegd dat hij zijn
best zal doen o m de zaak te bespoedigen. Wij hopen dit zeer. Ik ben hem
erkentelijk voor die toezegging, omdat
naar onze mening een langer uitstel
niet mag plaatsvinden. Er zal dus op
korte termijn een bespreking met de
beroepsgroepen zijn.
De minister heeft gezegd dat de
voorgestelde wijziging om de accountants-administratieconsulenten met
certificeerbevoegdheid niet te introduceren, maar om hen meteen registeraccountant te maken, naar zijn
mening op geen enkele manier een
nadeel is voor de groep die deze
wijziging treft. Ik kan alleen maar
constateren dat dit juist op dit punt
door de groepen die het treft, ervaren
wordt als een duidelijk nadeel. Ik
treed hier niet in. Ik heb dit ook in
eerste termijn gezegd. De simpele
stelling dat dit niets betekent, is
echter kennelijk onjuist zolang het
midden- en kleinbedrijf en de accountants-administratieconsulenten daar
problemen mee hebben.
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Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Van der Meer
meende niet in het midden gelaten te
hebben of de invoering van deze wet
een belasting is voor de ondernemingen waarop zij van toepassing is.
Aangezien de door haar uitgesproken
zin begon met de woorden 'daargelaten of' meen ik daaruit de conclusie te
moeten trekken dat zij dit in het
midden wilde laten.
Mevrouw J. H. B. van der Meer
(PvdA): Op dit moment!
Minister Korthals Altes: Het is
mogelijk dat het op dit moment in het
midden gelaten moet worden, omdat
er al geanticipeerd is. Dat geldt dan
alleen voor zover er geanticipeerd is.
Het ging echter om de vraag of er een
belasting van de rechterlijke macht te
voorzien was. Ik heb toen gezegd dat
er zeker interpretatieve problemen
zullen zijn.
De vraag is dan of de actuele
waarde duidelijker is gedefinieerd in
de oorspronkelijke versie of niet. In
alle gevallen is de actuele waarde
alleen vereist, als dat nodig is voor
het geven van een getrouw beeld. Het
geven van een getrouw beeld is
namelijk uiteindelijk het criterium
waaraan moet worden getoetst. In de
oorspronkelijke tekst van artikel 384,
vijfde lid, stond dan ook alleen maar
dat er, als het getrouwe beeld een
actuele waarde vereist, dan gewaardeerd mag worden op actuele
waarde. In feite is het nu niet anders.
Ik erken dat het niet mogelijk is om in
wetgeving een zo duidelijke definitie
te geven van het begrip 'getrouw
beeld' dat deze niet tot interpretatieverschillen aanleiding kan geven. Dit
moet zich in de praktijk vormen. Men
kan bovendien putten uit de vele
discussies die in het verleden gevoerd
zijn, over de vraag aan welke maatstaven voldaan moet zijn, wil aan het
criterium getrouw beeld zijn voldaan.

moeten worden, maar dat juist
vanwege het ontbreken van een echt
parlementair democratische besluitvorming een extra stimulans zou
bestaan - ik zie deze wel - om zoveel
mogelijk te decentraliseren.
In dit geval betekent dat het regelen
op nationaal niveau. In dit verband
moet ik er bovendien op wijzen dat
wat ook in het verdrag moge staan,
het gedrag van de Nederlandse
wetgever in allerlei opzichten niet zo
is dat zo'n hoge voorrang gegeven
wordt aan harmonisatie als ik nu
proef uit de woorden van mevrouw
Van der Meer. Zij noemde in haar
eerste interventie al de aanstaande
invoering van de boeken drie, vijf en
zes van het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Men kan daarover veel zeggen, maar
niet dat het erg harmoniserend werkt
in Europees verband.
Ik kom nu toe aan de opmerkingen
van mevrouw Leyten. Ik heb niet
gezegd dat het Openbaar Ministerie
onder geen omstandigheid zal
vervolgen. Ik heb alleen gezegd dat
het Openbaar Ministerie in de eerste
plaats zal opletten in gevallen waarin
fraude wordt vermoed. Ik heb niet
gezegd dat het bij voorbaat vast staat
dat het hierbij een categorie betreft
die in het geheel niet vervolgd zal
worden.
Mevrouw Leyten heeft gezegd dat
seponeren eigenlijk bestemd moet
blijven voor bepaalde gevallen en niet
voor gehele categorieën. Men kan
hierover waarschijnlijk het beste
discussiëren wanneer bij het beleidsdebat over Justitie het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie aan
de orde komt. Ik wil nu echter nog wel
wijzen op één verschil. Wanneer er
namelijk een prioriteitenregeling is
waarbij geen prioriteit is verleend aan
de vervolging van een bepaald soort
gevallen, bij voorbeeld aan fout
parkeren - dat zou wel een ommekeer
zijn in de samenleving - is er geen
sprake van seponeren.

Sprekend over de motie-Tripels
heeft mevrouw Van der Meer gezegd
dat het Europees verdrag van ons
verlangt dat zoveel mogelijk harmonisatie van wetgeving plaatsvindt. Dit
houdt volgens haar dus een opdracht
in tot harmonisatie, los van de vraag
of wij van mening zijn dat het democratische gehalte van de besluitvorming op Europees niveau zodanig is
dat wij de harmonisatie daar willen
laten plaatsvinden.
Ik heb daar tegenover gesteld dat
aan de eis van harmonisatie wel
degelijk moet worden voldaan op de
terreinen die Europees geregeld

Er is wel sprake van seponeren op
het ogenblik dat de opsporing is
voltooid en de beslissing of dit al dan
niet voor de rechter gebracht moet
worden, genomen moet worden. Er
bestaat dus een verschil tussen een
sepötbeslissing, die ten nauwste
verband houdt met het opportuniteitsbeginsel, en de vraag of prioriteit
wordt gegeven bij de vervolging van
bepaalde categorieën overtredingen
en misdrijven.
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Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de
Weerdesteyn (CDA): Ik ga ervan uit
dat deze overtredingen bekend zijn,
omdat deze zonder meer blijken uit de

bestanden van de Kamers van
Koophandel. Het Openbaar Ministerie
behoeft daarom nauwelijks op te
sporen. Daarom kan het in dit geval
wel het seponeren worden genoemd.
Opsporen behoeft niet, want de
delicten blijken uit de computeruitdraaien van de Kamers van Koophandel.
Minister Korthals Altes: Het opvragen
van zo'n computeruitdraai is de
opsporingshandeling. Als daaraan
geen prioriteit wordt verleend,
gebeurt het niet. Niettemin is er geen
sprake van sepot, want men weet
volstrekt niet wie het aangaat. Ter
voorbereiding van het debat dat wij
nog krijgen, lijkt het mij nuttig om
goed onderscheid te maken tussen een
sepötbeleid en prioriteitstelling bij het
al dan niet vervolgen van bepaalde
strafbare feiten.
Ten aanzien van de discussie over
registeraccountants en accountantsadministratieconsulenten, wil ik nog
eens toezeggen dat wij ons best
zullen doen om de regeling zo
spoedig mogelijk tot stand te laten
komen. Het kan aan mij liggen, maar
ik ben mij er niet van bewust dat de
moeilijkheden die er zijn, worden
veroorzaakt door het departement van
Justitie. Ik wil geen verantwoordelijkheden afschuiven, maar kan ook
moeilijk verantwoordelijkheden
aanvaarden als ik ze niet draag.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de Kamers van Koophandel
en Fabrieken 1963 (16496).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Schinck (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Na de behandeling in de
Tweede Kamer en het eindverslag aan
deze Kamer kan onze fractie volstaan
met een aantal korte opmerkingen
over de kwestie van de zetelverdeling
in de kamers en de status van het
zogenaamde samenwerkingsorgaan.
Met name de nota naar aanleiding
van het eindverslag kan niet zonder
een reactie onzerzijds blijven.
Naar onze mening had deze
wijziging van de organisatie van de
kamers van koophandel gebruikt
moeten worden om een einde te
maken aan de minderheidspositie van
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de werknemersvertegenwoordiging in
de kamers. Nu wordt volstaan met
een vergroting van die vertegenwoordiging van de werknemers van
éénvierde naar éénderde van de
zetels. In de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel stelt de voorganger van de staatssecretaris, dat - ik
citeer - de werknemers vanzelfsprekend volledig betrokken worden bij de
belangenbehartiging door het bedrijfsleven. Lange tijd is onduidelijk
gebleven, waarom het uitgangspunt
van volledige betrokkenheid van
werknemers zou moeten leiden tot
een niet-paritaire vertegenwoordiging.
In de memorie van toelichting wordt
nog de redenering gevolgd, dat de
vele tegengestelde ondernemersbelangen een zodanig groot aantal
zetels vergen, dat de werknemers wel
in de minderheid moeten geraken.
Bovendien hebben werknemersorganisaties zelf te kennen gegeven, zo
wordt daar gesteld, dat een zo groot
aantal werknemerszetels een zware
last op de organisatie legt. Deze
laatste wens en een gelijke vertegenwoordiging van ondernemers en
werknemers staan dan haaks op
elkaar, waardoor een partitaire
samenstelling van de kamers onmogelijk wordt, aldus een niet al te sterke
- ik druk mij zacht uit - redenering in
de memorie van toelichting.
Gevraagd naar voorbeelden van
tegengestelde belangen die een
zelfstandige vertegenwoordiging in
de kamers rechtvaardigen, noemt de
staatssecretaris de verschillende
wensen ten aanzien van de winkelsluitingswet, de verschillen in belangen
tussen ondernemers in de toeristische
sector en de industriële ondernemers
en de zogenaamde weidewinkelproblematiek.
In alle door de staatssecretaris
genoemde gevallen zijn ook werknemersbelangen in het geding, ook
tegengestelde belangen die tegen
elkaar moeten worden afgewogen.
Werknemersorganisaties slagen er
blijkbaar wel in die afweging binnen
de organisatie te plegen, maar komen
daardoor in de kamers in een minderheidspositie, omdat ondernemers wat
meer moeite hebben met de afweging
van tegengestelde belangen in eigen
kring. Geen goed maar vooral ook
geen voldoende argument.
Meer helderheid omtrent de
beweegredenen voor een ongelijke
vertegenwoordiging van werknemers
en ondernemers in de kamers kwam
in het debat in de Tweede Kamer
alsook in de nota naar aan-

leiding van het eindverslag aan
deze Kamer naar voren.
Ik citeer uit het laatste stuk: 'Aangezien het bij de kamers van koophandel
steeds gaat om het bevorderen van
economische belangen is het zeker
wel nodig, dat voor werknemersvertegenwoordigers een ruime plaats in de
kamers wordt ingeruimd, maar niet,
dat zij ook kwantitatief een even groot
aantal zetels bezetten als de ondernemersvertegenwoordigers.'.
Er zijn nu twee mogelijkheden. Als
er staat wat er staat, zou dat betekenen,
dat als het om economische belangen
gaat, werknemersorganisaties van
deze regering en van deze staatssecretaris niet op gelijke wijze als werkgevers mogen meebeslissen. Dat zou
kwalijk zijn. Dat zou ook een standpunt
zijn, dat wij zouden betreuren en
bestrijden.
Het kan ook zijn - dat vragen wij nu
aan de staatssecretaris - dat met het
economische belang vooral het
ondernemersbelang wordt bedoeld
en dat de staatssecretaris van mening
is, dat de kamers van koophandel
vooral een instituut van en voor
ondernemers zijn en dat het daardoor
'logisch' is, dat de werknemers in de
minderheid zijn. Wij zijn het niet met
dat standpunt eens, maar het is wel
een duidelijk standpunt. Wellicht wil
de staatssecretaris deze laatste
gelegenheid gebruiken o m hierover
wat meer helderheid te verschaffen.
De discussie over het provinciaal
samenwerkingsorgaan heeft voortdurend in het licht gestaan van een
mogelijke uitgroei van dat orgaan tot
het adviesorgaan van de provincie
inzake het te voeren regionaal
sociaal-economische beleid. Na de
discussie in de Kamer en hetgeen de
staatssecretaris daarover in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
stelt, verschillen wij niet meer van
mening.
Terecht stelt de staatssecretaris, dat
het samenwerkingsorgaan een
dergelijke functie niet kan vervullen
omdat de kamer geen taken heeft ten
aanzien van het sociale beleid, de
landbouw en de beroepsuitoefening.
Merkwaardig is wel, dat de staatssecretaris daaraan niet de logisch lijkende
conclusie verbindt en het met mij
eens is dat het samenwerkingsorgaan
te smal is om over het totale economische gebeuren in de provincie te
adviseren. Komt dat omdat hij het
economische gebeuren in dezen
vooral verengt tot een zaak van en
voor het bedrijfsleven? De samenstelling van de kamers lijkt ons ook niet
passend bij een dergelijke taak.
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Op dit punt is de discussie nog niet
afgesloten. Twee amendementen van
mevrouw Salomons, inhoudende dat
van de ontwerp-algemene maatregel
van bestuur, waarbij nadere regels
gegevens kunnen worden voor de
samenwerkingsorganen, onverwijld
mededeling wordt gedaan aan de
Staten-Generaal, hebben ervoor
gezorgd dat aan de overzijde de
vinger aan de pols kan worden
gehouden en dat men de draad zo
nodig weer kan oppakken. Daarnaast
wachten wij de feitelijke ontwikkeling
van de advisering van de provincies
op het terrein van het sociaal-economische beleid en het SER-advies ter
zake af.

D
Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de
Voorzitter! Het eerste punt betreft de
zetelverdeling. Ik merk op dat er geen
sprake is, noch bij mij en - wat veel
belangrijker is - noch bij het kabinet,
van enige miskenning van werknemers, noch van de belangen van
werknemers, noch van miskenning
van de door hen aan te wijzen
vertegenwoordigers, ook als het gaat
om vertegenwoordigers in de kamers
van koophandel. Ik wil er de aandacht
op vestigen, dat van de zijde van de
vakbeweging bij de voorbereiding van
deze schriftelijke en mondelinge
behandeling zowel aan de overzijde
als hier zeer nadrukkelijk is gevraagd,
de organen van de kamers van
koophandel niet te groot te doen zijn
vanwege een tekort aan menskracht
- dit in het licht van de vele taken,
waarvoor de vakbeweging staat terwijl er ook heel nadrukkelijk voor
gepleit is, tot een 50-50 verdeling te
komen. De heer Schinck heeft al
vastgesteld, dat de positie van de
werknemers in die zin is verbeterd, dat
het aantal vertegenwoordigers, dat zij
kunnen aanwijzen, is verruimd.
Waarom dan toch niet die 50-50
verdeling?
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de
argumenten en overwegingen daarvoor
graag op een rijtje zetten. Het gaat o m
economische belangen van het
bedrijfsleven in de regio. Ik stel daarbij
zeer nadrukkelijk vast, dat het volstrekt
onmogelijk is, een scheiding te maken
tussen economische en sociale
belangen. Anders gezegd: wanneer wij
spreken over economische belangen
van het bedrijfsleven in de regio,
erkennen en aanvaarden wij dat er ook
sprake is van sociale aspecten, die aan
en met die economische belangen zijn
verbonden.
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Het tweede argument is, dat de
belangen van het desbetreffende
bedrijfsleven bepaald niet identiek
zijn. Wij zijn daarover in discussie
geweest in de stukken.
Ik wil benadrukken, dat er bepaald
geen sprake is van gemeenschappelijke belangen van ondernemers en
werkgevers aan de ene zijde en die
van werknemers aan de andere zijde.
Zo werkt het - overigens gelukkig, stel
ik vast - niet binnen de kamers van
koophandel. Er liggen verschillende
belangen aan de zijde van ondernemers en werkgevers: tussen groot en
klein, binnen de grote ondernemingen
en ook binnen de kleine ondernemingen. Dit wordt voor een belangrijk
gedeelte bepaald door de aard en de
soort van de problemen, die aan de
orde zijn en waarover de kamer van
koophandel zich dient uit te spreken.
Ik heb in de stukken al een aantal
voorbeelden gegeven. Ik wil er een
enkele aan toevoegen. Het blijkt bij
voorbeeld ook wanneer het gaat o m
door kamers van koophandel uit te
brengen adviezen met betrekking tot
verkeerscirculatieplannen. Ik wil ook
een zeer actueel voorbeeld geven.
Als men het oor te luisteren legt, bij
voorbeeld bij de kamers van koophandel te Amsterdam en Rotterdam over
de vraag, of orders uit Taiwan al dan
niet moeten worden geaccepteerd,
mag aangenomen worden dat men
direct te maken krijgt met tegengestelde belangen, zelfs binnen de groep
van grote ondernemingen.
Ik mag aan onze argumentatie o m
niet tot fifty-fifty-verhouding te
komen, toevoegen, dat het regel is dat
binnen de kamers van koophandel
niet wordt gestemd. Vervolgens is
met nadruk vastgelegd dat in de
nabije toekomst bij het uitbrengen
van adviezen ook de minderheid of
minderheden moeten worden vermeld.
Ten slotte hebben wij met elkaar
willen vermijden - ik neem aan dat dit
de heer Schinck toch, gelet op diens
achtergrond, als muziek in de oren
klinkt - dat de kamers van koophandel
dé regionale of provinciale organen
van sociaal-economisch overleg
zouden worden. Als men die indruk
wil voorkomen, kan men ook uit dien
hoofde een verdeling van drie maal
één derde, werknemers, ondernemers
en werkgevers, aanhouden
Vervolgens heeft de heer Schinck
gesproken over het samenwerkingsorgaan op het niveau van de provincie
en daarbij verwezen naar de door de
Tweede Kamer aangenomen amendementen van mevrouw Salomons.
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Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog
eens met nadruk aangeven, dat wij
met deze reconstructie van de Wet op
de kamers van koophandel bepaald
niet hebben beoogd, langs een
indirecte weg te komen tot provinciale
organen van sociaal-economische
aard.
Wij hebben géén voorschot willen
nemen en wij hebben met nadruk
gesteld dat wat dit betreft wij een
nadere advisering van de SER
afwachtten. Gelet op de door de SER
ingenomen standpunten is die
advisering niet eerder te verwachten
dan omstreeks 1986. Het gaat bij die
provinciale samenwerkingsorganen
om wat feitelijk al gebeurt van een
bepaalde regelgeving te voorzien
omdat wij het van belang achten dat
er toch sprake is van enige regelgeving
en structuur.
Daarnaast gaat het om een gemeenschappelijk beraad over belangen van
het bedrijfsleven in de desbetreffende
provincie, waarbij niet de coördinatie
aan de orde is maar waarbij het gaat
om een wezenlijke samenwerking op
basis van door onderscheiden kamers
van koophandel aan het samenwerkingsorgaan overgedragen taken en
bevoegdheden.

D
De heer Schinck (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog eens in het kort
mijn gedachtengang schetsen. Ik heb
gesproken over de zetelverdeling en
het samenwerkingsorgaan. Deze twee
zaken kennen een duidelijke relatie.
Men zou uit de taak en de functie van
een orgaan de meeste gewenste
zetelverdeling en bemensing kunnen
afleiden. Het omgekeerde is echter
óók waar. De feitelijke zetelverdeling,
zoals in dit wetsvoorstel vastgelegd,
heeft ook invloed op het functioneren
van het orgaan, in het onderhavige
geval van de kamer van koophandel.
Die samenhang leidt ertoe en zal
ertoe leiden dat de kamer van koophandel en zeker ook het samenwerkingsorgaan in hun functie als
spreekbuis van het bedrijfsleven
vooral gezien zullen worden als
spreekbuis van de ondernemers. Dat
mag maar het leidt ertoe, dat zij wel
een adviesorgaan van het provinciale
bestuur kunnen worden maar niet hét
adviesorgaan op het terrein van het
regionale sociaal-economische beleid.
Wat dit betreft heeft de staatssecretaris
inderdaad nog eens een muziekje
gedraaid, dat mij prettig in de oren
klinkt maar hij heeft er toch aan
toegevoegd, dat nu nog geen voorschot wordt genomen op toekomstige
ontwikkelingen.

Kamers van Koophandel
Notarissen

Hij stelde dat het niet de bedoeling
was dat het samenwerkingsorgaan
hét adviesorgaan zouden worden. Ik
zeg nu, dat het dit ook niet kan
worden. Dit kan dan ook niet de
bedoeling zijn en in die zin is er met
dit wetsvoorstel wél een voorschot
genomen op een toekomstige ontwikkeling.

D
Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de
Voorzitter! De kamers van koophandel
zijn de spreekbuis van de economische
belangen van het bedrijfsleven in de
regio, met erkenning van het feit dat
er daarbij ook belangen zijn van de
werknemers die op hun beurt een
opvatting hebben over de economische belangen van het bedrijfsleven.
Vauit de positie die deze laatste groep
gelukkig in deze samenleving heeft,
mag van hen ook een bijdrage
worden verwacht in het behartigen
van de belangen van hét bedrijfsleven,
waartoe ook de belangen van de
werknemers behoren.
Ik meen te weten dat de kamers van
koophandel in onze samenleving vandaag de dag ook als zodanig te boek
staan. Dit leid ik mede af uit talrijke
gesprekken die ik in de achterliggende
tijd heb mogen voeren met vertegenwoordigers van werknemers in de
kamers van koophandel. Op een
enkele uitzondering na, bevinden zij
zich alle bijzonder wel in hun functioneren in die kamers van koophandel.
Dat die provinciale samenwerkingsorganen niet kunnen uitgroeien tot
provinciale overlegorganen van
sociaal-economische aard, blijkt
onder meer al uit het gegeven dat zij
zich niet mogen bezighouden met
vraagstukken van sociaal beleid.
Bovendien missen wij in dat
werkgebied de belangrijke sector van
de landbouw. Overigens zou het
afbreuk doen aan hetgeen in de
stukken staat en met de SER is
afgesproken, als wij de indruk zouden
wekken dat hiermee de eerste stap is
gezet op de weg van het uitgroeien
van provinciale samenwerkingsorganen tot provinciale organen van
sociaal-economische aard. Dat is een
op zichzelf staande zaak, waarover wij
te zijner tijd moeten oordelen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Verlaging van de
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Dat een notaris, indien hij dat
wenst, op 65-jarige leeftijd met
pensioen kan gaan, staat immers
buiten twijfel. Het gaat echter om de
vraag, of hij ook gedwongen moet
worden, dat te doen. En dat het in de
vrije beroepen algemeen gebruikelijk
zou zijn, dat op 65-jarige leeftijd alle
beroepsactiviteit wordt gestaakt,
behoeft naar mijn mening op z'n
zachtst gezegd enig bewijs.

Het gaat om een groep die de facto
werkt als vrijeberoepsbeoefenaar, die
niet door de Staat wordt gehonoreerd,
en wier pensioenvoorziening evenmin,
al was het maar ten dele, ten laste van
het Rijk komt. Het komt mij voor dat
het niet dwaas zou zijn als de wetgever
bij het vaststellen van de rechtspositie
daarmee rekening hield en zich wat
terughoudend opstelde ten aanzien
van ingrijpen in aspecten die niet
direct te maken hebben met de
kwaliteitsbewaking van de taakuitoefening.
Het door de staatssecretaris
daaromtrent in de memorie van
antwoord verwoorde standpunt,
namelijk dat zij niet inziet, hoe zij
daarmee rekening zou kunnen
houden, is uitsluitend gemotiveerd
met een verwijzing naar gewone
ambtelijke, c.q. voor personen in
loondienst geldende regelingen en
het berust daarmee in wezen op een
petitio principii.
Een punt dat eerst, naar het zich liet
aanzien, als inhoudelijke rechtvaard;ging voor de leeftijdsgrens van 65 jaar
naar voren werd geschoven - de
complexiteit van het ambt - is nu in
de memorie van antwoord als
zodanig uitdrukkelijk teruggenomen,
dit naar aanleiding van vragen van de
PvdA-fractie. De bedoeling was
alleen, aan te geven wat een goede
uitoefening van het notarisambt met
zich meebrengt.
Ik verheug mij erover dat dit
misverstand uit de wereld is, maar ik
vraag mij wel af, wat nu eigenlijk nog
de relevantie van dit betoog voor deze
discussie is. Zou het niet verstandiger
zijn geweest om dit, conform de
aanbeveling van de Raad van State,
maar helemaal achterwege te laten?
Het misverstand lag immers wel voor
de hand.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal
duidelijk zijn dat ik de noodzaak van
deze verlaging van de ontslagleeftijd
voor notarissen niet zo erg goed
beargumenteerd vind en dat ik aan dit
wetsvoorstel eigenlijk ook helemaal
niet zo geweldig veel behoefte heb.
Anders dan de staatssecretaris wil ik
ook bij het begrippenpaar regulering/
deregulering niet alleen maar naar het
aantal regels kijken - hoe tel je die
trouwens? - maar zeker ook rekening
houden met de mate waarin regels
door de betrokkenen als knellend
worden ervaren. Vanuit dat standpunt
kan bij di wetsvoorstel een groot
vraagteken gezet worden. De besluitvorming over deze aangelegenheid in
de Broederschap munt niet uit door
doorzichtigheid, maar het heeft er alle
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Notarissen

Voorzitter
leeftijd waarop aan notarissen
ontslag wordt verleend (17545).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Heine Makkreel: Mijnheer de
Voorzitter! Op een aantal met dit
ontwerp samenhangende punten wil
ik bij deze openbare behandeling nog
graag ingaan. De memorie van
antwoord laat weinig twijfel bestaan
aan de door de staatssecretaris
ingenomen standpunten, doch het
komt mij voor dat deze antwoorden
als werkelijke argumentering hier en
daar tekort schieten. Daarom wil ik
een aantal opmerkingen maken, in de
eerste plaats over de noodzaak van
deze regeling in het algemeen en in
de tweede plaats over het overgangsrecht; dit laatste weer te verdelen in
vragen als: op wie is het overgangsrecht van toepassing en wat houdt het
in?
In het voorlopig verslag hebben wij
gevraagd naar de verhouding van
deze regeling tot de aard van de
betrokken beroepsgroep die de facto
als vrije beroepsgroep opereert. Het
antwoord komt allereerst neer op de
constatering dat hun rechtspositie bij
wet wordt geregeld. De vraag ging
daar al expliciet van uit, dus dat is
geen antwoord. Vervolgens doet het
antwoord een beroep op hetgeen
algemeen gebruikelijk is als pensioenleeftijd. Daarbij wordt gesteld dat dit
ook in het vrije beroep gebruikelijk is.
Onze vraag was uitdrukkelijk
gebaseerd op het karakter van het
vrije beroep; de verwijzing naar de
voor personen in loondienst gebruikelijke pensioenleeftijd is dus ook geen
antwoord. De stelling dat deze
pensioenleeftijd ook in het vrije
beroep gebruikelijk is, trek ik in twijfel.
Er moet namelijk onderscheid gemaakt
worden tussen twee aspecten: het
ingaan van pensioenrechten en het
beëindigen van beroepsactiviteiten.
Wat de ingang van pensioenrechten
betreft heeft de staatssecretaris
ongetwijfeld gelijk, maar dat is in deze
discussie nauwelijks relevant.

schijn van dat de weerstand onder de
notarissen vrij groot is.
Onder deze omstandigheden
dienen extra eisen te worden gesteld
aan de zorgvuldigheid waarmee het
overgangsrecht is geconcipieerd. Op
dat punt zijn er twee effecten in
discussie: op wie is het overgangsrecht
van toepassing? en: hoe ruim is de
werking daarvan voor hen die ervan
kunnen profiteren? Ik begin met de
eerste vraag.
De koninklijke weg zou zijn geweest,
zoals mijn partijgenoot Tripels in de
Tweede Kamer terecht heeft betoogd,
het wetsvoorstel eerbiedigende
werking te geven en dus de nieuwe
lagere ontslagleeftijd te laten gelden
voor na inwerkingtreding van de wet
te benoemen notarissen. Het is waar
dat het dan nog lang duurt voordat
het ontwerp effect zal hebben. Wij
hebben er wel begrip voor, dat de
staatssecretaris dat effect wat wenst
te bespoedigen.
Dat de wet in elk geval volledig zal
werken voor al de notarissen die op
het moment van hun benoeming in
verband met een in gang gezette
procedure ernstig rekening moesten
houden met de mogelijkheid dat deze
lagere ontslagleeftijd zou worden
ingevoerd, is een regeling waarover
weliswaar gediscussieerd kan worden
en die wellicht niet de schoonheidsprijs
verdient, maar die wij het voordeel
van de twijfel gunnen.
Wat meer moeite hebben wij met
de manier waarop de op bedoeld
tijdstip zittende notarissen worden
behandeld. Zij hebben hun ieven te
goeder trouw kunnen inrichten in de
veronderstelling dat zij tot op 70-jarige
leeftijd het inkomen van een actief
notaris zouden kunnen genieten.
Deze gerechtvaardigde verwachting
wordt nu door de wetgever beschaamd, als dit ontwerp wet wordt.
Dat kan vooral onaangename gevolgen
hebben voor hen voor wie dit verschil
van vijf jaar een relatief groot deel
van hun diensttijd uitmaakt, derhalve
degenen die op relatief hoge leeftijd
zijn benoemd. Daarom rijst de vraag
waarom, zo het al gerechtvaardigd is
om verwachtingen te beschamen - dit
is een regeling waarvoor precedenten
bestaan - in dit geval die overgangsregeling nog kariger is gemaakt dan
bij die precedenten. Immers, de in
artikel II, tweede lid, geboden ontsnappingsmogelijkheid ten aanzien van
het volmaken van diensttijd steekt
met het maximum van 20 jaar schril
aftegen de regeling bij de hoogleraren,
die een uitloop tot 25 jaar is gegund.
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Heijne Makkreel
De CDA-fractie heeft hierover
vragen gesteld. Het zal duidelijk zijn,
dat ook onze vragen naar numerieke
gegevens op deze kwestie waren
gericht. De antwoorden op deze
vragen hebben mij verbaasd.
Allereerst wordt betoogd dat die 20
jaar gebaseerd is op de overweging
dat degenen die thans 65 jaar zijn,
gemiddeld 20 jaar diensttijd zullen
hebben. Daar zien wij dus weer een
petitio principii. De vraag is immers,
of het gerechtvaardigd is, hun
verwachting tot 70 jaar te kunnen
doorgaan, ergo gemiddeld 25 jaren
diensttijd te kunnen halen, te beschamen. Het antwoord impliceert in feite
dat het beschamen van die verwachting axioma is geweest.
Dit uitgangspunt komt in een nog
schriller lichtte staan, als men
bedenkt dat in de laatste jaren de
benoemingsleeftijd is teruggelopen
naar gemiddeld 40 jaar, zodat de
thans benoemden ook met de nieuwe
ontslagleeftijd weer gemiddeld 25
dienstjaren zullen kunnen halen.
Vervolgens gaat de staatssecretaris
in op de kenmerken van het notarissen-pensioenfonds. Jaren na de
65-jarige leeftijd tellen niet mee voor
de pensioenopbouw en jaren na de
41-jarige leeftijd tellen in elk geval als
notarisjaren.
Wat het pensioenfonds betreft, is
het dus helemaal niet van belang om
na de 65-jarige leeftijd nog 25 dienstjaren te kunnen volmaken. Dat is
volstrekt waar. Niettemin ziet dit
antwoord mijns inziens twee dingen
over het hoofd.
a. Met deze redenering kan evenzo
duidelijk worden gemaakt dat de
thans in artikel II, tweede lid, opgenomen regeling overbodig is. Ook die is
gericht op het halen van diensttijd na
het 65ste levensjaar. Aangezien dus
deze redenering de overgangsregeling
geheel zou wegpoetsen, lijkt zij mij
niet zeer klemmend voor de vraag, of
daarin 25 dan wel 20 behoort te staan.
b. Het belang voor de notaris van
het kunnen halen van een behoorlijke
diensttijd is niet gelegen in het
pensioenfonds, maar in het gedurende
voldoende lange tijd kunnen realiseren
van zijn inkomen als actief notaris. In
die zin hebben dus de notarissen wel
degelijk belang bij het hanteren van
25 jaar als grens in artikel II, lid 2.
Het amendement-Tripels op dat
punt had in de Tweede Kamer
behoren te worden aangenomen.
Weliswaar zou dat ertoe geleid
hebben dat niet 116 notarissen
gemiddeld ruim driejaar later, doch
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333 notarissen gemiddeld bijna 2 3k
jaar later zouden worden ontslagen,
maar die prijs zou voor het laten
geschieden van recht, zelfs dan nog
met mate, behoren te worden betaald.
Immers, het mechanisme waarlangs
het belang van de extra diensttijd
werkt, is inderdaad voor de notarissen
anders dan voor de hooglerearen,
maar dat is nog geen reden om de
hoogleraren 25 jaar te gunnen en de
notarissen slechts 20. Een wezenlijk,
inhoudelijk gefundeerd argument
voor deze rechtsongelijkheid ben ik
tot nu toe niet tegengekomen in de
stukken.
Ik zou het op prijs stellen, als de
staatssecretaris thans alsnog met een
echte rechtvaardiging van haar
karigheid in het overgangsrecht kan
komen, dus niet alleen maar met de
stelling 'anders duurt het te lang'. Die
stelling heeft tot nu toe, op de keper
beschouwd, als enige de kar moeten
trekken. Ik wacht met belangstelling
haar antwoord af.

D
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik bedank de
geachte afgevaardigde voor de
manier waarop hij is ingegaan op de
tot nu toe geleverde stukken.
Er is een karakteristiek groot
verschil tussen de status van hoogleraar, waarbij, zoals ik mij kan voorstellen, de voorzitter zich bijzonder wel
gevoelt, en die van notaris. Het meest
karakteristieke is, dat er ten aanzien
van het onderhavige wetsontwerp
heel duidelijk initiatieven, gevoelens
uit de Broederschap zijn voortgekomen.
Aanvankelijk was er een Broederschap van notarissen en kandidaatnotarissen, maar na de fusie wist men
dat bij toekomstige peilingen van
meningen, stemmingen enz. een
overdaad aan kandidaatnotarissen
aanwezig zou zijn ten opzichte van het
aantal notarissen. Het aantal notarissen in ons land schommelt rond de
900 en het aantal kandidaatnotarissen
- ook ten tijde van de fusie - besloeg
ongeveer 2000. Men wist dus bij de
fusie, dat bij peilingen in de nieuwe
broederschap zowel de notarissen, de
zittende notarissen als de kandidaatnotarissen hun 'one man - one vote'
zouden kunnen doen gelden.
Het tweede opmerkelijke verschil
met de positie van hoogleraren is, dat
in dit geval de gevoelens voor een
dergelijke regeling met een wettelijke
voorziening om de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar te bepalen, zijn
aangedragen door de nieuwe broederschap. Het is dus in geen geval een

Notarissen

vorm van bezuiniging. In de uitwerking en in de oorsprong is dit een
fundamenteel andere benadering van
de problematiek, die tot verschillende
uitkomsten kan leiden.
Dat men zorgvuldig met de mensen
en met de verwachtingen moet
omgaan, spreekt vanzelf, maar er is
een verschil in uitgangspunt bij beide
problematieken. Het lijkt mij dan ook,
dat de argumentatie, waarin om
meer duidelijkheid wordt gevraagd,
hiermee voldoende is beantwoord.
Het is van belang om bij dit wetsontwerp toch van enkele jaartallen uit
te gaan. De belangrijke vergadering
van de Broederschap in 1977 heeft in
een verzoek aan de wetgever geresulteerd tot wetswijziging. Daarom was
reeds bij beroepsgenoten van de
notarissen en bij degenen op wie deze
wijzigingen betrekking hadden reeds
lang deze wijziging bekend en konden
zij daarmee rekening houden.
'Rekening houden met' betekent
niet, dat de wetgever onzorgvuldig
met hen mag omgaan. Het betekent
wèl, dat men van voorkennis mag
uitgaan bij de betrokkenen die nadien
tot notaris zijn benoemd en dat de
wetgever een zorgvuldige overgangsregeling moet kiezen. Welnu, naar
mijn gevoelen is aan beide voorwaarden voldaan.
De wetgever is zelfs nog verder
gegaan dan door de Broederschap is
voorgesteld, namelijk dat degenen
- het tweede lid van artikel 2 - die nu
in de nieuwe overgangsregeling voor
hun jaar van uittreden komen te staan
en voor 1968 zijn benoemd en dus
niet de twintig dienstjaren zouden
hebben, de mogelijkheid hebben deze
vol te maken. Ik acht een en ander
geen schrale verdediging van dit
wetsontwerp. Ik ben van mening, dat
hiermee op zorgvuldige wijze is
omgegaan met verlangens in de
beroepsgroep.
Ik behoef dan ook niet verder in te
gaan op mijn terechte argumentatie
ten aanzien van het verschil in
opgebouwde pensioenrechten tussen
20 en 25 jaar. Een notaris wordt
geacht na zijn 65ste jaar geen pensioenjaren meer te kunnen toevoegen.
Hij wordt geacht zijn pensioenjaren
binnen het notariaat, ook in de jaren
die hij als kandidaat doorbrengt, na zijn
41ste jaar als notaris te kunnen
opbouwen.
Gelet op de aanvaardbaarhejd van
het feit dat de wetgever tracht voor de
verschillende beroepsgroepen te
komen tot een enigszins gelijke
benadering voor zover dit mogelijk is,
is het een goede zaak dat dit wetsontwerp zo mogelijk voor 1 januari
1984 het Staatsblad haalt.
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D
De heer Heijne Makkreel (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor haar antwoord.
Ik moet echter eerlijk zeggen dat ik
daarmee niet geheel tevreden ben,
omdat datgene wat zij tegen mijn
interventie ingebracht heeft eigenlijk
grotendeels weer terugkomt op die
dingen waarvan ik zelf al gezegd had,
dat ik daarvan kennis genomen had
maar daarvan de relevantie niet zo
erg zag. Met als enige uitzondering
wellicht datgene dat zij heeft gezegd
over het feit dat het initiatief vanuit de
Broederschap komt.
De staatssecretaris heeft zelf
gezegd, dat daarin een aanmerkelijk
overwicht van de kandidaatnotarissen
bestaat. Daaraan ontleende ik dan ook
het vermoeden, dat in mijn eerste
termijn al geïmpliceerd was, dat het
op zijn zachtst gezegd niet helemaal
duidelijk was dat, wanneer wij naar de
notarissen kijken, daarbij zo'n grote
aanhang voor dit wetsontwerp
bestaat. De notarissen zijn toch
uiteindelijk degenen waarom het hier
gaat. Maar goed, dan spreken wij over
de regeling ten principale en niet over
het overgangsrecht.
Voor wat het overgangsrecht betreft
is de staatssecretaris wederom
teruggekomen op het argument, dat
de constructie dat vanaf het 41ste jaar
alles als pensioenjaren telt en dat na
65 jaar geen pensioen meer wordt
opgebouwd het niet noodzakelijk
maakt na die 25 jaar door te gaan. Ik
herhaal hetgeen ik in eerste termijn
reeds heb gezegd, namelijk dat je met
dit argument ook het tweede lid van
artikel II volledig kunt wegpoetsen.
Want ook het tweede lid van artikel II
zoals het er nu staat, gaat over
dienstijduitloop na het 65ste jaar.
Daarop is dus precies hetzelfde
argument van toepassing. Ik zie dus
niet dat dit argument enige kracht
heeft in de discussie over de vraag of
in artikel II, tweede lid 20 of 25 jaar
moet staan.
Ik constateer dus, mijnheer de
Voorzitter, dat de antwoorden van de
staatssecretaris mijn bezwaren
nauwelijks weggenomen hebben en
dan druk ik mij voorzichtig uit. De
consequentie daarvan zal zijn dat in
ieder geval ikzelf en wellicht nog een
lid van mijn fractie hun stem niet aan
dit wetsontwerp zullen kunnen geven.

D
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij
meer dan oprecht leed, dat ik met
mijn verdediging de heer Heijne
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Makkreel en mogelijk nog een ander
lid van zijn fractie niet kan overtuigen.
Ik zou nog even in willen gaan op
hetgeen hij in tweede instantie heeft
gezegd.
Natuurlijk is het zo dat ten tijde van
de vergadering van de broederschap
over dit onderwerp een numeriek
groot aantal kandidaatnotarissen
aanwezig waren. Ik wil daarop twee
dingen zeggen.
Ik twijfel op geen enkele manier aan
de oprechtheid van de kandidaat-notarissen bij het overzien en het
benaderen van dit probleem. Voorts
ben ik van mening dat de kandidaatnotarissen bezig waren, op termijn
hun positie te bepalen, weliswaar niet
voor degenen die toen nog kandidaatnotaris waren en nog benoemd
moesten worden. Als men echter van
mening zou zijn geweest dat dit een
heilloze weg was die niet betreden
diende te worden, dan had deze
gedachte ook bij kandidaat-notarissen
moeten leven. Quod non.
De heer Heijne Makkreel (VVD): Het
spijt mij dat ik de staatssecretaris op
dit laatste punt moet tegenspreken,
mijnheer de Voorzitter! Als de leeftijd
waarop ontslag verleend wordt,
eenmaal vijf jaar teruggeschoven is,
dan maakt het voor de kandidaat-notarissen die na het verschuiven tot
notaris worden benoemd, niets uit.
Als de ontslagleeftijd zeventig jaar
blijft - en de meeste notarissen
maken daar gebruik van - dan
worden alle kandidaat-notarissen vijf
jaar later tot notaris benoemd. Als de
ontslagleeftijd teruggeschoven wordt,
gebeurt dat vijf jaar eerder. De vraag
hoe de ontslagleeftijd wordt bepaald,
maakt voor de actieve notaristijd van
de na die tijd benoemde kandidaten
niets meer uit. Het probleem treedt
alleen op voor de notarissen, die
zitten op het moment dat de ontslag
leeftijd teruggeschoven wordt. De
kandidaat-notarissen konden in die
vergadering zeer wel hun eigen
belang behartigen door de beno -ning
te vervroegen, zonder dat zij nadeel
behoefden te vrezen ten aanzien van
de zittingsduur.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik bestrijd
deze opvatting van de geachte
afgevaardigde. In de praktijk blijkt
namelijk dat ook in dit geval de natuur
sterker is dan de leer, misschien zelfs
sterker dan de wet. In toenemende
mate wordt vrijwillig ontslag gevraagd
door notarissen beneden de leeftijd
van zeventig jaar, zelfs gebeurt dit al
in toenemend mate onder de leeftijd
van vijfenzestig jaar.

Notarissen
Ingekomen stukken

Als de ontslagleeftijd zeventig jaar
gebleven zou zijn en er zouden
kandidaten geweest zijn die op hun
dertigste meenden dat zij wel de
kracht hadden om tot hun zeventigste
te kunnen blijven werken, hadden zij
deze mogelijkheid voor zichzelf
kunnen behouden.
Ik herhaal dat de laatste jaren blijkt
dat een toenemend aantal notarissen
vrijwillig op eerdere leeftijd om
ontslag vraagt. Dit kan na hun
vijfenzestigste zijn, een enkele keer is
het ook al eerder.
De heer Heijne Makkreel heeft ook
gesproken over een opmerkelijk
aantal notarissen dat zich tegen de
gedachte die binnen de broederschap
leeft, zou hebben gekeerd. Een getal
van vijfenveertig op een beroepsaantal
van achthonderd vind ik niet opmerkelijk. Een aantal had hiermee problemen. Bij de schriftelijke voorbereiding
aan de overzijde van het Binnenhof is
gebleken dat van dat aantal toen nog
in dienst zijnde notarissen inmiddels
bijna de helft vrijwillig ontslag heeft
gevraagd.
De heer Heijne Makkreel (VVD): U
gelooft toch niet, mijnheer de Voorzitter, dat het aantal van degenenen die
bezwaar heeft, beperkt is tot degenen
die formeel een bezwaarschrift
hebben ingediend?
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de
broederschap zeer wel weet hoe men
ieder voor zich en ook als groep van
zijn bezwaren had kunnen doen
blijken. Als vijfenveertig zich hebben
gewend tot de Raad van State en
daarna een afschrift van hun bezwaarschrift aan het departement hebben
gestuurd, dan meen ik hieruit te
mogen opmaken hoe hierover binnen
het notariaat werd gedacht.
Het spijt mij dat ik de heer Heijne
Makkreel niet heb kunnen overtuigen
met mijn argumenten voor de
overgangsmaatregelen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: De heren Heijne
Makkreel en Heijmans wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen
te worden tegen dit wetsvoorstel te
hebben gestemd.
Sluiting 16.00 uur.
Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangenomen voorstellen van wet:
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Verlenging van de werkingsduur
van de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. (17950);
Hoofdstuk IX A (Nationale Schuld)
voor het jaar 1984. Wetsvoorstellen:
begroting van uitgaven; aanwijzing
en raming van de middelen (18100);
Hoofdstuk IX B (Departement van
Financiën) voor het jaar 1984. Wetsvoorstellen: begroting van uitgaven;
aanwijzing en raming van de middelen
(18100);
Begroting van lasten en baten van
de exploitatie, kapitaalsuitgaven en
•ontvangsten van het Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1984 (18100 H);
Wijziging van de Inhoudingswet
overheidspersoneel 1982 en regeling
inhouding op het inkomen van leden
en gewezen leden van de Staten-Generaal (18132).
Deze voorstellen van wet zullen
worden gesteld in handen van de
desbetreffende commissies;
2°. de volgende regeringsmissives:
een, van de ministervan Binnenlandse Zaken, ten geleide van de samenvatting van een studie over moeilijkheden voor vrouwen in lokale en
provinciale bestuursfuncties;
een, van de staatssecretaris van
Justitie, betreffende de verslavingsproblematiek in de inrichtingen van
het gevangeniswezen;
een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de
staatssecretaris van Defensie, ten
geleide van de Defensienota-1984;
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van het
advies van de Centrale Raad voor de
Milieuhygiëne over het Indicatief
Meerjarenprogramma Lucht 19841988 en zijn antwoord daarop;
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, betreffende
huisvesting van buitenlanders in het
Westland;
een, van de minister van Landbouw
en Visserij, ten geleide van 15 exerrv
plaren van het jaarverslag 1982 van
de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw;
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van 2
exemplaren van het jaarverslag 1982
van het Fonds Luchtverontreiniging;
een, van alsvoren, ten geleide van
een notitie over de voortgang van de
activiteiten betreffende de Centrale
Organisatie Voor Radioactief Afval;
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een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van 2 exemplaren van het
rapport van de LTD over de naleving
van de Wet niet-c.a.o.-inkomens in de
sector van de accountantskantoren;
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van 15 exemplaren van het
advies inzake het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden.
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 Raad
van Europa, ten geleide van de
aanbevelingen nrs. 968, 969, 970 en
971, aangenomen tijdens het tweede
deel van de 35e gewone zitting van de
parlementaire assemblee;
een, van de regering van Bulgarije,
over de plaatsing van middenlangeafstandsraketten;
een, van de grote nationale vergadering van Roemenië, betreffende
alsvoren;
een, van het Havenschap Delfzijl,
ten geleide van de notulen van de
vergaderingen van de raad van
bestuur op 24 augustus en 1 september
1983 en van het accountantsrapport
1982;
een, van de NV Domaniale MijnMaatschappij in liquidatie, ten geleide
van haar verslag over het boekjaar
1981/1982;
een, van het bestuur van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak te
's-Gravenhage, betreffende de
capaciteitsproblematiek met betrekking tot preventief gehechten.

een, van J. S. Malhoe te Rotterdam,
betreffende de verantwoordelijkheid
van grote mogendheden inzake
schending van mensenrechten.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken;
een, van het bestuur van het
Nederlands Islamitisch Parlement te
Arnhem, ten geleid van zijn akte van
oprichting.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en de Hoge Colleges van Staat;
een, van het Provinciaal samenwerkingsverband uitkeringsgerechtigden
Limburg te Sittard, betreffende de
voorgenomen bezuiniging op de
ambtenarensalarissen.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissies van Binnenlandse
Zaken en de Hoge Colleges van Staat
en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
een, van het college van bestuur van
de Erasmus Universiteit Rotterdam,
betreffende de financiële positie van
beursstudenten.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs;
een, van het college van burgemeester en wethouders van Roggel,
*
betreffende de kernbewapening.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Defensie;
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inzage voor de leden;

een, van het college van burgemeester en wethouders van Purmerend,
betreffende bouw en gebruik van de
snelle kweekreaktor in Kalkar.

4° de volgende geschriften:
een, van W. Kamphuisen te Amsterdam, betreffende door hem gewenste
vergoedingen.

Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissies voor Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en voor
Welzijn en Volksgezondheid;

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 D. S. Gobardhan en Ch.
Kasi te Amsterdam, betreffende de
arrestatie van hun familieleden in
Suriname;
een, van de ambassadeur van
Griekenland, ten geleide van een
motie van het Griekse parlement over
de kwestie Cyprus;

Ingekomen stukken

een, van H. van de Berg te Haarlem,
betreffende de verkeersveiligheid.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Verkeer en
Waterstaat;
een, van gedeputeerde staten van
Zeeland, betreffende het bejaardenbeleid van de regering;
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een, van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad,
betreffende de rijksbijdrageregeling
emancipatiewerk;
een, van T. Zijlstra-Castelein te
Brockville, Canada, betreffende een
beschikking van de Buitengewone
Pensioenraad;
een, van Mr. J. H. Cornelis te Sneek,
betreffende de houding van medewerkers van het Consulatiebureau voor
alcohol en drugs in Friesland te Sneek
ten opzichte van ambtenaren, trendvolgers en werklozen;
een, van O. R. Sandel te Amsterdam,
betreffende zijn geneeskundige
behandeling in het Andreas Ziekenhuis
te Amsterdam.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Welzijn
en Volksgezondheid;
een, van het bestuur van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor
West-Friesland en Waterland te
Hoorn, betreffende de tarieven van
het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de
vaste commissie voor Cultuur;
een adres van R. Sprang te Klazienaveen, betreffende zijn belastingen.
Dit adres zal worden gesteld in
handen van de commissie voor de
Verzoekschriften.
De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Eerste Kamer
6 december 1983

Ingekomen stukken

d

